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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การส�งเด็กเข!าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
๒๕๔๕ กระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส�งเด็กเข!าเรียนใน
สถานศึกษาไว! ดังต�อไปนี้ 

 
ข!อ ๑  ประกาศนี้ คําว�า 
“สถานศึกษา” หมายความว�า สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ 
“เด็ก” หมายความว�า เด็กซ่ึงมีอายุย�างเข!าป;ท่ีเจ็ดจนถึงอายุย�างเข!าป;ท่ีสิบหก เว!นแต�

เด็กท่ีสอบได!ชั้นป;ท่ีเก!าของการศึกษาภาคบังคับแล!ว 
“ผู!ปกครอง” หมายความว�า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซ่ึงเป?นผู!ใช!อํานาจ

ปกครอง หรือผู!ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย@ และหมายความรวมถึงบุคคลท่ีเด็กอยู�
ด!วยเป?นประจําหรือท่ีเด็กอยู�รับใช!การงาน 

“คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายความว�า คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตามกฎหมายว�าด!วยการศึกษาแห�งชาติ 

“องค@กรปกครองส�วนท!องถ่ิน” หมายความว�า องค@กรปกครองส�วนท!องถ่ินท่ีมี
สถานศึกษาอยู�ในสังกัด 

“พนักงานเจ!าหน!า ท่ี” หมายความว�า ผู! ซ่ึ งได!รับแต�ง ต้ังจากรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต�งต้ังพนักงานเจ!าหน!าท่ีตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
ข!อ ๒  ให!ผู!ปกครองส�งเด็กเข!าเรียนในสถานศึกษาท่ีกําหนดในวันแรกของการเปBด

เรียนภาคต!น 
 
ข!อ ๓  ถ!าผู!ปกครองยังไม�ได!ส�งเด็กเข!าเรียนภายในเจ็ดวันนับแต�วันแรกของการเปBด

เรียนภาคต!น ถ!าสถานศึกษายังมิได!รับเด็กเข!าเรียน ให!สถานศึกษาแจ!งเตือนให!ผู!ปกครองทราบเพ่ือนํา
เด็กมาเข!าเรียน และให!รายงานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือองค@กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
ทราบ 

เม่ือคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือองค@กรปกครองส�วนท!องถ่ินได!รับรายงาน
จากสถานศึกษาตามวรรคสองแล!ว ให!ทําหนังสือแจ!งเตือนให!ผู!ปกครองส�งเด็กเข!าเรียนในสถานศึกษา
ทันที ถ!าไม�ส�งเด็กเข!าเรียน จะมีความผิดตามมาตรา ๑๓ แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ ต!องระวางโทษปรับไม�เกินหนึ่งพันบาท 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๖๙ ง/หน!า ๗/๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ 
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ข!อ ๔  การผ�อนผันเด็กเข!าเรียนก�อนหรือหลังอายุตามเกณฑ@การศึกษาภาคบังคับ ให!
ผู!ปกครองส�งคําร!องต�อสถานศึกษานั้น ๆ โดยตรง เพ่ือให!สถานศึกษาพิจารณาแต�ต!องเป?นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการประถมศึกษาแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ@และวิธีการผ�อนผันให!เด็กเข!าเรียน
ก�อนหรือหลังอายุตามเกณฑ@การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
ข!อ ๕  โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เด็กจะหยุดเรียนเกินกว�าท่ีกําหนดไว!

ดังต�อไปนี้ไม�ได! 
(๑) หยุดเรียนเกินเจ็ดวันในหนึ่งเดือน กรณีเด็กท่ีหยุดเรียนเกินเจ็ดวันในหนึ่งเดือน 

ให!สถานศึกษามีหนังสือแจ!งให!ผู!ปกครองส�งเด็กเข!าเรียนโดยพลัน 
(๒) หยุดเรียนติดต�อกันเกินห!าวัน กรณีเด็กหยุดเรียนติดต�อกันเกินห!าวันให!

สถานศึกษามีหนังสือแจ!งให!ผู!ปกครองส�งเด็กเข!าเรียนโดยพลัน 
กรณีผู!ปกครองไม�ส�งเด็กเข!าเรียนตามข!อ ๕ (๑) และ (๒) สถานศึกษาต!องรายงานให!

คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือองค@กรปกครองส�วนท!องถ่ินทราบ แล!วแต�กรณี เพ่ือดําเนินการ
ให!เด็กเข!าเรียนหรือดําเนินการตามมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ต!องระวางโทษปรับไม�เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

 
ข!อ ๖  กรณีย!ายเด็กไปเรียนในสถานศึกษาอีกแห�งหนึ่ง ให!ผู!ปกครองแจ!งย!ายต�อ

สถานศึกษา เพ่ือนําหลักฐานการเรียนไปแสดงต�อสถานศึกษาท่ีรับย!ายเด็ก และให!สถานศึกษาท่ีรับ
ย!ายเด็กแจ!งการรับย!ายเด็กไปให!สถานศึกษาเดิมทราบ พร!อมท้ังรายงานต�อสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาหรือองค@กรปกครองส�วนท!องถ่ินท่ีสังกัด และให!สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือองค@กร
ปกครองส�วนท!องถ่ิน แจ!งไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือองค@กรปกครองส�วนท!องถ่ินในเขต
ท!องท่ีท่ีย!ายเด็กออกได!ทราบ เพ่ือจําหน�ายออกจากทะเบียน 

 
ข!อ ๗  ให!สถานศึกษารายงานจํานวนเด็กในเกณฑ@บังคับท่ีมาเข!าเรียนเป?นประจําทุก

ป;ในวันทําการแรกของเดือนมิถุนายน ต�อคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือองค@กรปกครองส�วน
ท!องถ่ิน 

 
ข!อ ๘  ให!เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รักษาการให!เป?นไปตาม

ประกาศนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
อดิศัย  โพธารามิก 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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