
 หน้า   ๖๗ 
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ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยเห็นเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๙   (๑๑)   มาตรา   ๔๕  มาตรา   ๘๔   และมาตรา   ๘๕   
แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมติคณะกรรมการคุรุสภา 
ในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๙  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
  (๑) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
  (๒) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
  (๓) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุรุสภา 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคุรุสภา 
“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงาน  

หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตําแหน่งครู 
“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงาน  หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงาน  หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา   
“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้

ผู้ปฏิบัติงาน  หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตําแหน่งศึกษานิเทศก์  ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามที่ประกาศกําหนดในกฎกระทรวง 

“คําขอ”  หมายความว่า  คําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต  คําขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 
รับใบอนุญาต  คําขอต่ออายุใบอนุญาต  คําขอใบแทนใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอํานาจออกระเบียบ  
ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้รวมทั้ง  ให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา 
อันเก่ียวกับการปฏิบัติการตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 

ส่วนที่  ๑ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 

 

 

ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

  (ก) คุณสมบัติ 
   (๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
   (๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา  หรือเทียบเท่า  หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
   (๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด 

  (ข) ลักษณะต้องห้าม 
   (๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   (๓) เคยต้องโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
ข้อ ๗ ชาวต่างประเทศที่ไม่มีสัญชาติไทย  หรือผู้มีสัญชาติไทยท่ีใช้คุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษา

จากต่างประเทศในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  นอกจากไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๖  (ข)  แล้ว  
ต้องมีคุณสมบตัิ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(๒) มีวุฒิการศึกษา  ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้   
 (ก) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า 
 (ข) มีวุฒิปริญญาอื่นและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ 
 (ค) มีวุฒิปริญญาอื่นและมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ใช้เวลาศึกษา 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 (ง) มีวุฒิปริญญาอื่นและผ่านการรับรองความรู้วิชาชีพครูตามมาตรฐานของคุรุสภา   

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 
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(๔) มีใบอนุญาตให้ทํางานในประเทศไทย  (Work  Permit) 
(๕) มีหลักฐานการให้พํานักอยู่ในประเทศไทย 
กรณี  ผู้มีสัญชาติให้ยกเว้นคุณสมบัติในข้อ  (๔)  และ  (๕) 
ทั้งนี้  สถานศึกษาที่รับครูชาวต่างประเทศเข้าประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา  ต้องให้ความรู้ 

ในเร่ืองเก่ียวกับการเป็นครูในประเทศไทยอย่างน้อยในเร่ือง  ภาษาไทย  วัฒนธรรมไทย  และกฎหมาย
เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  หรือ
ศึกษานิเทศก์  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
(๒) มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่กําหนดในข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(๓) ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ   

ส่วนที่  ๒ 
การขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 

 

 

ข้อ ๙ ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ให้ย่ืนคําขอต่อเลขาธิการตามแบบ
ที่กําหนด  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๒) สําเนาวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรองพร้อมสําเนาใบรายงาน 

ผลการศึกษา 
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว  ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน  จํานวน  ๒  รูป 
(๔) หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต  ในอัตราตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
กรณี  ผู้มีสัญชาติไทยแต่ใช้คุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีเอกสารหลักฐาน 

แสดงคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในข้อ  ๗  (๒)  พร้อมต้นฉบับหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา 
ของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  หรือต้นฉบับหนังสือรับรองสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
(Professional  Standing  Certification)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๐ ชาวต่างประเทศที่ไม่มีสัญชาติไทย  ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
ให้ย่ืนคําขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กําหนด  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อทํางาน  
(Non-Immigrant  Visa  Category  “B”) 
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(๒) สําเนาใบอนุญาตให้ทํางานในประเทศไทย  (Work  Permit) 
(๓) สําเนาวุฒิการศึกษา  ให้แนบพร้อมสําเนาเอกสารหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง  ตามที่ระบุไว้ในข้อ  ๗  (๒) 
(๔) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา  (ถ้ามี) 
(๕) ต้นฉบับหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  หรือ

ต้นฉบับหนังสือรับรองสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  (Professional  Standing  Certification)  
แล้วแต่กรณี 

(๖) แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๗) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว  ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน  จํานวน  ๒  รูป 
(๘) หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต  ในอัตราตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ข้อ ๑๑ ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  

หรือศึกษานิเทศก์  ให้ย่ืนคําขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กําหนด  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๒) สําเนาเอกสารแสดงการมีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่กําหนดในข้อบังคับว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ 
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว  ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน  จํานวน  ๒  รูป 
(๔) หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต  ในอัตราตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ   
(๕) หลักฐานการรับรองการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  จากผู้บังคับบัญชา 

หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
(๖) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว  ประสงค์จะขอ

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กําหนด  พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๒) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว  ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน  จํานวน  ๒  รูป 
(๓) หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนใบอนุญาต  ในอัตรา 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ข้อ ๑๓ ให้วุฒิปริญญาทางการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่สถาบันการศึกษา

เปิดการสอนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มีผลใช้บังคับ  
เป็นคุณวุฒิที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 



 หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ให้ย่ืนคําขอ
ต่อเลขาธิการตามแบบที่กําหนด  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๙ 

ข้อ ๑๔ เม่ือตรวจสอบแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  
หรือข้อ  ๑๓  ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว  ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต  หรือออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตตามประเภท
ของใบอนุญาตโดยวันที่ออกใบอนุญาตให้นับตั้งแต่วันที่ผู้ย่ืนคําขอมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ทั้งนี้  ให้ใช้หลักฐานการชําระเงินเป็นหลักฐานแสดงการย่ืนคําขอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
เบ้ืองต้นแล้ว  ผู้ย่ืนคําขอจะได้รับใบอนุญาตเม่ือผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

กรณี  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต  หรือออกหนังสือรับรอง
การข้ึนทะเบียนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอรับทราบ 

ข้อ ๑๕ ใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต  ให้ เป็นไปตามแบบท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
การกําหนดอายุและการต่ออายุใบอนุญาต 

 

 

ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตให้มีอายุใช้ได้เป็นเวลาห้าปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต   
ข้อ ๑๗ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกําหนด  และประพฤติตน

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อเนื่อง

เป็นคร้ังที่สามตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  และไม่มีกรณีถูกวินิจฉัยว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ  หรือถูกลงโทษทางวินัยให้ถือเป็นใบอนุญาตตลอดชีพ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตตลอดชีพ  หากถูกวินิจฉัยว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ที่ไม่ใช่กรณี 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต  ใบอนุญาตตลอดชีพนั้นให้มีอายุใช้ได้ห้าปี  นับแต่วันที่ได้รับทราบคําวินิจฉัยดังกล่าว 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาต  ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ต้องย่ืนคําขอต่อเลขาธิการ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตฉบับที่ขอต่ออายุ 
(๓) เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกําหนด 
(๔) คํารับรองการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจากผู้บังคับบัญชา 
(๕) รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว  ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน  จํานวน  ๒  รูป 



 หน้า   ๗๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

(๖) หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต   ในอัตราตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(๗) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
เม่ือตรวจสอบแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้เลขาธิการเสนอ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต
โดยกําหนดวันออกใบอนุญาตเป็นวันที่ต่อเนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม 

ทั้งนี้  ให้ใช้หลักฐานการชําระเงินเป็นหลักฐานแสดงการย่ืนคําขอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
เบ้ืองต้นแล้ว  ผู้ย่ืนคําขอจะได้รับใบอนุญาตเม่ือผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

กรณี  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอ
รับทราบ 

ข้อ ๑๙ ผู้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว  และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อ  ๑๗  ให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ
พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๑๘  และให้ชําระค่าดําเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าเป็นเงินเดือนละ
สองร้อยบาท  โดยระยะเวลาที่ล่าช้านับได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

การย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว  ต้องไม่พ้นระยะเวลาห้าปี 
ที่ใบอนุญาตมีอายุใช้ได้ 

เม่ือตรวจสอบแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้เลขาธิการเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต
โดยกําหนดวันออกใบอนุญาตเป็นวันที่ต่อเนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม 

ทั้งนี้  หลักฐานการชําระเงินใช้เป็นหลักฐานแสดงการย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตและผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบ้ืองต้นแล้ว  ผู้ย่ืนคําขอจะได้รับใบอนุญาตเม่ือผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

กรณี  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอ
รับทราบ 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว  ไม่สามารถใช้สิทธิในการประกอบวิชาชีพ
ตามประเภทใบอนุญาตที่ได้รับต่อไปได้ 

ข้อ ๒๑ ใบอนุญาตส้ินสุดลงในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตหมดอายุตามข้อ  ๑๖ 
(๒) ถูกสั่งเพิกถอน 
(๓) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
ข้อ ๒๒ ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือพ้นกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน  ประสงค์ขอรับ

ใบอนุญาตตามประเภทที่เคยได้รับ  ให้ย่ืนคําขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กําหนด  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๗๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๒) ใบอนุญาตและสําเนาคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) เอกสารที่แสดงหรือรับรองความประพฤติและการประกอบวิชาชีพหรือการทํางานระหว่าง

ถูกเพิกถอนใบอนุญาต  ซึ่งออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้บังคับบัญชา  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องของ 
ผู้ย่ืนคําขอ 

(๔) รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว  ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน  จํานวน  ๒  รูป 
(๕) หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต  ในอัตราตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ 
(๖) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
เม่ือตรวจสอบแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้เลขาธิการเสนอ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาประเมินความเหมาะสม  จากความรู้  ความสามารถ  ความประพฤติ
ระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาต  และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการประกอบวิชาชีพ  ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต  โดยวันที่ออกใบอนุญาตให้นับ 
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอนุมัติ 

กรณี  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติออกใบอนุญาต  ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอ
รับทราบ 

ส่วนที่  ๔ 
ใบแทนใบอนุญาต 

 

 

ข้อ ๒๓ ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  ชํารุด  สูญหาย  หรือขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลที่ปรากฏในใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กําหนด  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๒) ใบอนุญาตที่ถูกทําลาย  ชํารุด  หลักฐานการรับแจ้งความ  หรือหลักฐานประกอบการขอ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรากฏในใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี 
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว  ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน  จํานวน  ๒  รูป 
(๔) หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมการขอใบแทนใบอนุญาต  ในอัตราตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
เม่ือตรวจสอบแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้เลขาธิการเสนอ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต   
ข้อ ๒๔ ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบตามข้อ  ๑๕ 



 หน้า   ๗๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ส่วนที่  ๕ 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน 

 

 

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน  ให้ย่ืนคําขอต่อเลขาธิการ
ตามแบบที่กําหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๒) สําเนาใบอนุญาต   
(๓) เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน 
เม่ือตรวจสอบแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้เลขาธิการเสนอ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต 

ส่วนที่  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 

 

ข้อ ๒๖ ผู้ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต  ขอต่ออายุใบอนุญาต  หรือขอใบแทนใบอนุญาต  
ที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือไม่ออก 
ใบแทนใบอนุญาต  ผู้ย่ืนคําขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
การไม่ออกใบอนุญาต  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต 

การอุทธรณ์  ให้ทําเป็นหนังสือใช้ถ้อยคําสุภาพ  และต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ 
(๒) การกระทําทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์  พร้อมทั้งข้อเท็จจริง  หรือพฤติการณ์ตาม

สมควรเก่ียวกับการกระทําดังกล่าว 
(๓) คําขอของผู้อุทธรณ์ 
(๔) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
คําอุทธรณ์ใดมีรายการไม่ครบตามวรรคสอง  หรือไม่ชัดเจน  หรือไม่อาจเข้าใจได้  ให้สํานักงาน

เลขาธิการคุรุสภาให้คําแนะนําแก่ผู้อุทธรณ์นั้นให้ถูกต้อง  ในการน้ีให้ถือวันที่ย่ืนอุทธรณ์คร้ังแรกเป็นหลัก 
ในการนับอายุความ 

ถ้าผู้อุทธรณ์เห็นว่าคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการไม่เป็นธรรมสําหรับผู้อุทธรณ์  สามารถย่ืนฟ้อง
ศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๗ ให้ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู  พุทธศักราช  ๒๔๘๘  อยู่แล้วก่อน
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใช้บังคับ  ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต



 หน้า   ๗๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ประกอบวิชาชีพครู  และหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามตําแหน่งที่ประกอบวิชาชีพ  ให้ย่ืนคําขอ 
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตดังกล่าวตามแบบที่กําหนดต่อเลขาธิการภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๒) เอกสารหลักฐานที่แสดงการเป็นครูซึ่งเป็นสมาชิกของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู  

พุทธศักราช  ๒๔๘๘  อยู่แล้วก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
ใช้บังคับ 

(๓) รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว  ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน  จํานวน  ๒  รูป 
(๔) เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
เม่ือตรวจสอบแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้เลขาธิการเสนอ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาออกใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต   
กรณี  ผู้ย่ืนคําขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอยู่แล้วในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีสิทธิประกอบ

วิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  หากไม่มาดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าว  จะถือว่าไม่ประสงค์
จะขอรับใบอนุญาตต่อไป 

ข้อ ๒๘ ให้ผู้ที่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา  หรือปริญญาอื่นที่  ก.ค.  กําหนดให้เป็นคุณวุฒิ 
ที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  มีผลใช้บังคับ  ที่ได้ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียน
รับใบอนุญาต  ภายในวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๔๙  โดยมีเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน
รับใบอนุญาตมาแล้วภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนด
ตามประเภทที่ได้ย่ืนคําขอไว้ต่อเลขาธิการได้อีกคร้ังภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๒) เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตมาแล้วภายในวันที่  ๑๔  

มิถุนายน  ๒๕๔๙ 
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว  ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน  จํานวน  ๒  รูป 
(๔) เอกสารอื่น  ๆ  (ถ้ามี) 
กรณี  ผู้ย่ืนคําขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอยู่แล้วในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต  ให้มีสิทธิประกอบวิชาชีพ

เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  หากไม่มาดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าว  จะถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตตามที่ได้ย่ืนคําขอไว้ตอ่ไป 

ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้วที่ ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาต่ออายุ



 หน้า   ๗๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

ใบอนุญาตให้ผู้ ย่ืนคําขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  โดยกําหนดวันออกใบอนุญาตเป็นวันที่ต่อเนื่องจาก
ใบอนุญาตฉบับเดิม 

ทั้งนี้  ยังมิให้นําบทบัญญัติตามข้อ  ๑๙  มาใช้บังคับจนกว่าจะพ้นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการคุรุสภา 



 หน้า   ๑๐๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

แก้คําผิด 
ข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไป 
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ  ๒๘๖  ง วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
  หน้า  ๖๙ บรรทัดที่  ๓  จาก  “กรณี  ผู้มีสัญชาติให้ยกเว้นคุณสมบัติ 
   ในข้อ  (๔)  และ  (๕)”  ให้แก้เป็น  “กรณี  ผู้มีสัญชาติไทย 
   ให้ยกเว้นคุณสมบัติในข้อ  (๔)  และ  (๕)” 


