


ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าดว้ยใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพ่ือให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  (๑๑)  (ข)  (ค)  (ง)  มาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๗
แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา   
ในการประชุมครั้งที่  8/2565  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2565  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  คุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รียกวา่  “ข้อบังคับคุรสุภา  ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.  2565” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
(๒) ข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“วิชาชีพ”  หมายความว่า  วิชาชีพทางการศึกษาที่ท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน 

และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ  รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา   
ในสถานศึกษาปฐมวัย  ขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน  และการบริหาร 
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา  ให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน 
การศึกษาต่าง ๆ 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  
หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในต าแหน่งครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น  ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบวิชาชีพควบคุม 

“ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ 
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับนี้ 

“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภา 
ออกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในต าแหน่งครูก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภา
ออกให้แก่ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับนี้  และผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภา
ออกให้แก่ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น  และผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพ 
ของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด  หรือผู้มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับช านาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป   ก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา 

“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ซึ่งเป็น
บุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพควบคุม 

“ค าขอ”  หมายความว่า  ค าขอรับใบอนุญาต  ค าขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพ  ค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ค าขอใบแทนใบอนุญาต  หรือค าขอแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน  
ผู้ได้รับใบอนุญาต   

“ค าร้อง”  หมายความว่า  ค าร้องที่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตหรือผู้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต
ประสงค์ให้พิจารณาอนุมัติใบอนุญาต  ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนตามมติของคณะกรรมการ 

“กลุ่มวิชา”  หมายความว่า  กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น  และใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง  ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด   

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคุรุสภา 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้   และให้มีอ านาจออกระเบียบ  

ประกาศ  หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัตติามข้อบงัคับนี้  รวมทั้งให้มีอ านาจตคีวามและวนิิจฉยัชี้ขาดปัญหาเกีย่วกบั  
การปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้   

ค าวินิจฉัยของประธานกรรมการคุรุสภาตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นที่สุด 
ข้อ ๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  มี  ๔  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น   

และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง   
(๒) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
(๔) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



ส่วนที่  ๑ 
คุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามของผูข้อรับใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติ   
 (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
   (๒) มีคุณวุฒิข้อหนึ่งข้อใด  ดังต่อไปนี้   
  (2.1) ปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง 
  (2.2) ปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภา   
  (2.3) ปริญญาอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 
 (๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  และผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

(ข) ลักษณะต้องห้าม   
 (๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๓) เคยต้องโทษจ าคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์    

แห่งวิชาชีพ 
ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษาหรือ

ศึกษานิเทศก์  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   
(ก) คุณสมบัติ 
 (1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น  หรือใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง  ที่ยังไม่หมดอายุ 
 (2) มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพ   
(ข) ลักษณะต้องห้าม  ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ  ๗  (ข)   

ส่วนที ่ ๒ 
หลักเกณฑ์การขอรับใบอนญุาต  การออกใบอนญุาต  การก าหนดอายุใบอนญุาต  การต่ออายุใบอนุญาต  

และการออกใบแทนใบอนุญาต 
 

 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๙ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการ  พร้อมแนบเอกสาร
และหลักฐานตามที่ส านักงานก าหนด   

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
ในอัตราที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ก่อนคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ   

เมื่อตรวจสอบค าขอแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  เอกสารหลักฐานครบถ้วน  
ถูกต้อง  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียม  ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาต
ตามประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และใบอนุญาตให้ใช้แบบตามข้อ  ๑๑ 

กรณีคณะกรรมการไม่อนุมัติให้ออกใบอนุญาตให้จัดท าเป็นค าสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับทราบ 
ข้อ ๑๐ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น  และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง 

ตามข้อ  6  (1)  ต้องขอตามกลุ่มวิชาและสามารถขอรับใบอนุญาตได้มากกว่าหนึ่งกลุ่มวิชา   
ข้อ ๑๑ ใบอนุญาตให้เป็นแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
ข้อ 12 การออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู  จะออกให้แก่ผู้ยื่นค าขอที่ตรวจสอบค าขอแล้ว  

เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  เอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง 
ข้อ 13 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น  ตามกลุ่มวิชาที่ขอรับใบอนุญาตจะออกให้ 

แก่ผู้ยื่นค าขอที่ตรวจสอบค าขอแล้วเปน็ผู้มีคุณสมบตัิและไม่มลีักษณะต้องห้าม  เอกสารหลักฐานครบถว้น  
ถูกต้อง  รวมทั้งผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ    
ที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

ข้อ ๑4 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง   ตามกลุ่มวิชาที่ขอรับใบอนุญาต   
จะออกให้แก่ผู้ยื่นค าขอซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นที่ยังไม่หมดอายุ   และเมื่อตรวจสอบ 
ค าขอแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  เอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  รวมทั้ง 
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด  หรือผู้มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและมีวิทยฐานะตั้งแต่ 
ระดับช านาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป  ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑5 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ผู้บริหารการศึกษา  หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  จะออกให้แก่ผู้ยื่นค าขอที่ตรวจสอบค าขอแล้ว 
เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  เอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง   

ข้อ 16 ใบอนุญาตให้มีอายุ  ดังนี้ 
(1) ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู  มีอายุสองปีนับแต่วันที่คุรุสภาออกใบอนุญาต 
(2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น  มีอายุห้าปีนับแต่วันที่คุรุสภาออกใบอนุญาต 
(3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง  มีอายุเจ็ดปีนับแต่วันที่คุรุสภาออกใบอนุญาต 
ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูสิ้นสุดลงเมื่อเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น   
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นสิ้นสุดลงเมื่อเปลี่ยนเป็น

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



ข้อ 17 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา  และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่คุรุสภาออกใบอนุญาต   

ข้อ 18 ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนดและ
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ   

ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ   พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่
ส านักงานก าหนด  และเมื่อได้ยื่นค าขอแล้วจะประกอบวิชาชีพต่อไปก็ได้จนกว่าคณะกรรมการพิจารณา  
สั่งไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 

ให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ช าระค่าธรรมเนียมในอัตราที่ก าหนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อนคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ   

เมื่อตรวจสอบค าขอแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  เอกสารหลักฐานครบถ้วน  
ถูกต้อง  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   โดยก าหนดวันออก
ใบอนุญาตเป็นวันต่อเนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม  และใบอนุญาตให้ใช้แบบตามข้อ  ๑๑   

กรณีคณะกรรมการไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตให้จัดท าเป็นค าสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับทราบ   
ทั้งนี้  ให้ใช้หลักฐานแสดงการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตและหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม

เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว  ผู้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจะได้รับ
ใบอนุญาตเมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ   

ข้อ 20 กรณียื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว   ให้ผู้ยื่น
ค าขอชี้แจงเหตุผลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน  และช าระค่าด าเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า 
ในอัตราเดือนละสองร้อยบาทแต่ไม่เกินสองพันบาท  โดยนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ   
จนถึงวันที่ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต  กรณีระยะเวลาดังกล่าวนับได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  
ทั้งนี้  ให้ด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตจนกว่าใบอนุญาตจะมีอายุใช้ได้   

เมื่อตรวจสอบค าขอแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  เอกสารหลักฐานครบถ้วน  
ถูกต้อง  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียม  ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่ออายุใบอนุญาต  
ตามประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  โดยก าหนดวันออกใบอนญุาตเป็นวันต่อเนือ่งจากใบอนญุาต
ฉบับเดิมและใบอนุญาตให้ใช้แบบตามข้อ  ๑๑ 

กรณีคณะกรรมการไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตให้จัดท าเป็นค าสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับทราบ 
ทั้งนี้  ให้ใช้หลักฐานแสดงการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตและหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม

เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว  ผู้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจะได้รับ
ใบอนุญาตเมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



ข้อ 21 การขอให้ออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ  12  ข้อ  13  ข้อ  14   
ข้อ  15  ข้อ  19  และข้อ  20  กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน  ให้ยื่นค าร้องต่อเลขาธิการคุรุสภาและ 
ช าระค่าด าเนินการฉบับละหนึ่งพันบาท 

ข้อ 22 กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งออกก่อนประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  
เรื่อง  ก าหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พ.ศ.  2563  ใช้บังคับ  ประสงค์จะขอรับ
ใบแทนใบอนุญาต  เนื่องจากใบอนุญาตถูกท าลาย  ช ารุด  สูญหาย  หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
ที่ปรากฏในใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธิการ  พร้อมแนบเอกสารและหลักฐาน
ตามที่ส านักงานก าหนด   

ให้ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมในอัตราที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เมื่อตรวจสอบค าขอ  และเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียม   

ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
โดยใบแทนใบอนุญาตให้มีอายุเท่ากับใบอนุญาตฉบับเดิม  และใบอนุญาตให้ใช้แบบตามข้อ  ๑๑ 

ข้อ 23 ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการตามข้อ  9  ข้อ  19  ข้อ  20  ข้อ  21  และข้อ  22  
คุรุสภาจะไม่คืนเงินให้แก่ผู้ยื่นค าขอและผู้ยื่นค าร้องในทุกกรณี 

ส่วนที ่ ๓ 
การพักใช้ใบอนุญาต  การเพิกถอนใบอนุญาต  และการอุทธรณ ์

 
 

ข้อ 24 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงด้วยวิธีใด  ๆ  ให้ผู้อื่นเข้าใจว่า 
ตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมดังกล่าว  นับแต่วันที่ทราบค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น   

ข้อ 25 ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดให้เพิกถอนใบอนุญาตจะยื่นขอ
ใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นห้าปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น   

ข้อ 26 ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อพ้นก าหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกสั่ง 
เพิกถอนประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เคยได้รับ  ให้ยื่นค าขอรับ 
ใบอนุญาตต่อเลขาธิการ  พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่ส านักงานก าหนด   

เมื่อตรวจสอบค าขอแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  เอกสารหลักฐานครบถ้วน  
ถูกต้อง  ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการพิจารณาประเมินความเหมาะสมจากความรู้   ความสามารถ  
ความประพฤติ  ระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาต  และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการประกอบวิชาชีพ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตและให้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ  โดยวันที่ออกใบอนุญาตให้นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอนุมัติ   

กรณีคณะกรรมการไม่อนุมัติให้ออกใบอนุญาตให้จัดท าเป็นค าสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับทราบ   

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



ข้อ 27 ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต  ขอต่ออายุใบอนุญาต  หรือขอใบแทนใบอนุญาต 
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต 
อาจอุทธรณ์ค าสั่งต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งการไม่ออกใบอนุญาต
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี 

การอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสือ  ใช้ถ้อยค าสุภาพ  และต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ 
(๒) การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์  พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร

เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว 
(๓) ค าขอของผู้อุทธรณ์ 
(๔) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
ค าอุทธรณ์ใดมีรายการไม่ครบตามวรรคสอง  ไม่ชัดเจนหรือไม่อาจเข้าใจได้  ให้ส านักงาน   

ให้ค าแนะน าแก่ผู้อุทธรณ์นั้นให้ถูกต้อง  โดยให้ถือวันที่ยื่นอุทธรณ์ครั้งแรกเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา 
การอุทธรณ์ 

กรณีผู้อุทธรณ์เห็นว่าค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการคุรุสภาไม่เป็นธรรม   ให้ยื่นฟ้อง   
ต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง   

ส่วนที ่ ๔ 
ข้อจ ากดัและเงือ่นไขในการประกอบวิชาชีพของผู้ได้รบัใบอนุญาต 

 
 

ข้อ 28 ใบอนุญาตสิ้นสุดลงในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หมดอายุตามข้อ  16  และข้อ  17 
(๒) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
(๓) ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ข้อ 29 ผู้ ได้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตหมดอายุ   ไม่สามารถใช้สิทธิประกอบวิชาชีพ   

ตามประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับ 
ข้อ 30 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ   

ตามที่ก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 
ข้อ 31 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น  และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง

ที่มีการระบุกลุ่มวิชาในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เป็นการแสดงออกถึงความรู้   ความช านาญ 
ในสาขาวิชานั้น ๆ  แต่ยังสามารถสอนในกลุ่มวิชาอื่นได้ 

ส่วนที ่ ๕ 
ทะเบียนผูไ้ด้รับใบอนุญาต 
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ข้อ 32 ให้มีการจัดท าทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต  โดยเลขาธิการเป็นผู้ดูแลรักษาทะเบียน   
ผู้ได้รับใบอนุญาต 

ข้อ 33 ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอ 
ต่อเลขาธิการพร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่ส านักงานก าหนด   และช าระค่าด าเนินการ   
ครั้งละหนึ่งร้อยบาท   

เมื่อตรวจสอบค าขอแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต  พร้อมเอกสารและหลักฐาน  
ครบถ้วน  ถูกต้อง  ให้เลขาธิการพิจารณาแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตตามประเภทของ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   

ค่าด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  คุรุสภาจะไม่คืนเงินให้แก่ผู้ยื่นค าขอในทุกกรณี 
ข้อ 34 ผู้ได้รับใบอนุญาตที่มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ 

วิชาชีพ  ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการพร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่ส านักงานก าหนด   
ให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  ช าระค่าธรรมเนียมในอัตรา 

ที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
ค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง  คุรุสภาจะไม่คืนเงินให้แก่ผู้ยื่นค าขอในทุกกรณี 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ 35 ใบอนุญาตที่ออกก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ  
ถูกสั่งพักใช้  หรือถูกสั่งเพิกถอน 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้มีสถานะเทียบเท่ากับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น  
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูประกอบกับวิทยฐานะช านาญการขึ้นไปให้มีสถานะเทียบเท่ากับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง   

ข้อ ๓6 ค าขอที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภา   
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

ข้อ 37 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น  ให้ยกเว้นการผ่านเกณฑ์การทดสอบ
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูแก่ผู้ยื่นค าขอที่มีคุณสมบัติตามข้อหนึ่งข้อใด  ดังนี้ 

(๑) ส าเร็จการศึกษาปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรองและ 
เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา  ๒๕๖๒  หรือผู้ซึ่งได้สิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

(๒) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใช้บังคับ 
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(๓) ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพซึ่งได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและ 
ผ่านการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครบหนึ่งปีต่อเนื่อง  ตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วย 
การรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  เพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๕   

(๔) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภา  โดยคุณวุฒิที่ได้รับ 
การรับรองเป็นคุณวุฒิที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

(๕) เป็นครูซึ่ ง เป็นสมาชิกของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู   พุทธศักราช  ๒๔๘๘   
และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครู   ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพควบคุม   
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใช้บังคับ  และยังมิได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและหรือใบอนุญาตตามต าแหน่งที่ประกอบวิชาชีพ   ทั้งนี้  วันที่ออก
ใบอนุญาตให้นับตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง 

ข้อ 38 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น  ให้แก่ผู้ยื่นค าขอซึ่งส าเร็จการศึกษา
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่คุรุสภาให้การรับรอง  และเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ถึงปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ให้ยกเว้นการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู   ด้านความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ในวิชาเอก   

ข้อ 39 ให้คุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์  แก่ครูซึ่งเป็นสมาชิกของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู   พุทธศักราช  ๒๔๘๘   
และแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   ผู้บริหารการศึกษา   
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพควบคุม   
อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใช้บังคับ  และยังมิได้รับ 
ใบอนุญาตตามต าแหน่งที่ประกอบวิชาชีพ  ทั้งนี้  วันที่ออกใบอนุญาตให้นับตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอรับ 
ใบอนุญาตมีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง 

ข้อ 40 กรณีผู้มีสิทธิตามมาตรา  ๘๔  และมาตรา  ๘๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประสงค์จะขอให้ออกใบอนุญาตนับแต่วันที่มีสิทธิให้สามารถ
กระท าได้โดยถือเป็นกรณีด าเนินการล่าช้า  ทั้งนี้  ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ตรีนชุ  เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการคุรุสภา 
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