ขอกําหนดในขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่เกี่ยวของกับผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก
และหนวยงานที่เกี่ยวของ

-------------๑. ยกเลิกให ชาวตางประเทศที่ จะมาขอรับ ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพ ครู ตอ งผานการอบรม
หลักสูตรภาษาและวัฒ นธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด ทั้งนี้ ใหสถานศึก ษาที่รับ
ครูชาวตางประเทศเขาประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา ตองใหความรูในเรื่องเกี่ยวกับการเปนครูในประเทศไทย
อยางนอยในเรื่อง ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ขอ ๗ วรรค ๒)
๒. ไมนํา กรณีก ารมีลัก ษณะตอ งหามมาพิจ ารณาในการขอรับ ใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพ
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก โดยถือวาผูจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกลาว
ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาแลว จึงผานการพิจารณาวาไมมีลักษณะตองหามในการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาแลว ทั้งนี้ หากปรากฏวามีกรณีถูกลงโทษทางวินัยซึ่งพฤติกรรมดังกลาวอาจเปนการประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ในฐานะเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะตองเขาสูกระบวนการพิจารณา
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพดวย (ขอ ๘)
๓. กํา หนดใหผูยื่น คํา ขอรับ ใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพ สามารถใชห ลัก ฐานการชํา ระเงิน
เป นหลั ก ฐานแสดงการยื่ นคํ าขอและผ านการตรวจสอบคุณ สมบั ติ เบื้ อ งตน แล ว และผู ยื่น คําขอจะไดรั บ
ใบอนุญาตที่ยื่นคําขอไว เมื่อผานการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวก
แกผูยื่นคําขอไมตองเดินทางมาขอใหคุรุสภาออกใบรับรองให (ขอ ๑๔)
(ในระยะเริ่มแรกใชไดเฉพาะใบเสร็จรับเงินที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให กรณี ชําระเงิน
ผานธนาคารหรือที่ทําการไปรษณีย จะใชไดเมื่อเปดใหยื่นคําขอผานระบบออนไลนที่จะเริ่มใชในโอกาสตอไป)
๔. กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก
ที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอนุมัติใหตออายุใบอนุญาตตอเนื่องเปนครั้งที่ ๓ ตามหลักเกณฑการตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ใหเปนใบอนุญาตตลอดชีพ ซึ่งผูนั้นตองไมมีกรณี
ถูกวินิจฉัยวาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือถูกลงโทษทางวินัย
ผูที่ไดรับใบอนุญาตตลอดชีพ ตอมาหากถูกวินิจฉัยวาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ไมใช
กรณีถูก เพิ กถอนใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพ ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพ ดังกลาวจะเปลี่ ยนเป นใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพที่มีอายุใชได ๕ ป นับแตวันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัยดังกลาว (ขอ ๑๗)
๕. กําหนดใหวันออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับที่ขอตออายุเปนวันที่ตอเนื่องจากใบอนุญาต
ฉบับเดิม และใหผูประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอภายใน ๑๘๐ วัน กอนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ
รวมทั้ ง กําหนดใหใชห ลั ก ฐานการชําระเงินเป นหลั ก ฐานแสดงการยื่นคําขอตอ อายุและผ านการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องตนแลว ผูยื่นคําขอจะไดรับใบอนุญาตเมื่อผานการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
(ขอ ๑๘)
(กรณี การใชห ลั ก ฐานการชําระเงิ น ในระยะเริ่ ม แรกใช ไดเฉพาะใบเสร็ จ รั บ เงิน ที่ สํ านั ก งาน
เลขาธิการคุรุสภาออกให สําหรับ การชําระเงินผานธนาคารหรือที่ทําการไปรษณีย จะใชไดเมื่อเปดใหยื่นคําขอ
ผานระบบออนไลนที่จะเริ่มใชในโอกาสตอไป)

-๒๖. ผูที่ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแลว ตองไมพน
ระยะเวลา ๕ ป ที่ใบอนุญาตยังมีอายุใชได (เนื่องจากใบอนุญาตมีอายุ ๕ ป) และจะตองเสียคาดําเนินการกรณี
ขอตออายุใบอนุญาตลาชา เปนเงินเดือนละ ๒๐๐ บาท ระยะเวลาที่นับไดไมถึง ๑ เดือนใหนับเปน ๑ เดือน (ขอ ๑๙)
การคิดคาดําเนินการกรณีขอตอ อายุใบอนุญ าตลาชา เริ่ม นับ ตั้ง แตวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เปนตนไป (ขอ ๒๙)
๗. ผูไดรับใบอนุญ าตที่ใบอนุญ าตหมดอายุแล ว ไมสามารถใชสิท ธิในการประกอบวิชาชีพตาม
ประเภทใบอนุญาตที่ไดรับตอไปได (ขอ ๒๐)
๘. ยกเลิกการประทับคําวา “ใบแทน” เปนตัวอักษรสีแดงดานบนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สําหรับ
ใบแทนใบอนุญาตทุกกรณี ผูขอรับใบแทนใบอนุญาตจะไดรับใบอนุญาตเหมือนใบอนุญาตฉบับเดิม (ขอ ๒๔)
๙. มีขอกําหนดในบทเฉพาะกาลที่เปนประโยชนตอผูประสงคจะประกอบวิชาชีพ ซึ่งเปนผูมีสิทธิ
ได รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ครู ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๘ แห ง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้
๙.๑ ครู ซึ่ ง เป น สมาชิ ก คุ รุ ส ภาตามพระราบั ญ ญั ติ ค รู พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๘ อยูแ ล ว ก อ น
พระราชบัญ ญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชบังคับ (ซึ่งเป นผูมีสิทธิไดรับใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๘๔ และ มาตรา ๘๕) ที่ยังไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และหรือใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพตามตําแหนงที่ ป ระกอบวิชาชีพ ให ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรั บใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพ ดังกลาวตามแบบที่ กําหนดตอ เลขาธิการคุรุส ภา ภายในวันที่ ๖ มิ ถุนายน ๒๕๖๐ หากพ น
กําหนดวันดังกลาวแลวจะถือวาไมประสงคจะขอรับใบอนุญาตตอไป (ขอ ๒๗)
๙.๒ ผูที่มี วุฒิป ริญ ญาทางการศึก ษา หรือ ปริ ญ ญาอื่นที่ ก.ค. กําหนดให เ ปนคุณ วุฒิที่ ใ ช
ในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูกอนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
มีผ ลใชบั ง คับ คือ กอ นวันที่ ๑๒ มิ ถุน ายน ๒๕๔๖ (ซึ่ ง เป น ผูมี สิ ท ธิ ไ ดรับ ใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพ
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๘๘) ที่ไดยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียม โดยมีเอกสาร
หลั ก ฐานที่แสดงวาไดมาดําเนินการในภายในวันที่ ๑๔ มิ ถุนายน ๒๕๔๙ หากยัง ไมไดรับใบอนุญ าตตามที่
ไดยื่นคําขอไว สามารถยื่นคําขอดังกลาวไดอีก ครั้ง หนึ่งภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ หากพนกําหนดวัน
ดังกลาวแลว จะถือวาไมประสงคจะขอรับใบอนุญาตตามที่ยื่นคําขอไวตอไป (ขอ ๒๘)
เอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงว า ได ม าดํ า เนิ น การในภายในวั น ที่ ๑๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๙ เช น
ใบเสร็จ รับ เงิน คา ธรรมเนีย มการขึ้นทะเบีย นรับ ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพ หนังสือรั บรองสิทธิที่ไดรั บ
หลังจากไดชําระคาธรรมเนียมภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ เปนตน
หมายเหตุ :
๑. ครูซึ่งเปนสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ หมายถึง
๑) ขาราชการครู ใหรวมถึงผูที่เปนครูในสังกัดกรมการฝกหัดครูหรือสถาบันราชภัฏ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาหรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยพลศึกษาเดิมที่อยู
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒) พนักงานครูเทศบาล
๓) ข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง ประจํ า ในสถานศึ ก ษาของ
กรุงเทพมหานคร
๔) ผูทําการสอนในสถานศึกษาที่อยูในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ไดรับเงินเดือนเปนประจํา

-๓๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามตําแหนง หมายถึง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก
๓. การเปนครูอยูแลวกอนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชบังคับ
ใหรวมถึง ผูที่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือ ปริญญาอื่นที่ ก.ค. กําหนดใหเปนคุณวุฒิที่ใชในการบรรจุแ ละ
แตง ตั้ง เปน ขา ราชการครู ที่ไดรับการบรรจุหรือแตงตั้งใหทําการสอนอยูในวันที่พระราชบั ญญั ติสภาครูและ
บุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผ ลใชบ ัง คับ และกอ นวัน ที ่ขอ บัง คับ คุร ุส ภาวา ดว ยใบอนุญ าต
ประกอบวิช าชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผ ลใชบัง คับ (คือ ตั้ง แตวัน ที่ ๑๒ มิถุน ายน ๒๕๔๖ แตตอ งไมเ กิน
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗)
๔. ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูทําหนาที่บริหารในสถานศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา
ตามพระราชบัญ ญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือกฎหมายอื่นที่ มีอยูแลวกอนวันที่ ๑๒ มิถุนายน
๒๕๔๖ เชน ผูชวยครูใหญ ครูใหญ ผูชวยอาจารยใหญ อาจารยใหญ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน ผูอํานวยการ
โรงเรียน หรือ ตําแหนงที่ เรียกชื่อ อยางอื่ นในหนวยงานทางการศึก ษาตามที่ ก.ค. กําหนดให เปนตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา ฯลฯ
๕. ผูบริหารการศึกษา หมายถึง ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่บริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามพระราชบัญ ญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือกฎหมายอื่นที่ มีอยูแลวกอนวันที่ ๑๒ มิถุนายน
๒๕๔๖ เชน ผูชวยศึกษาธิการอําเภอ ศึกษาธิการอําเภอ ผูชวยศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผูชวย
ศึกษาธิการเขต ศึกษาธิการเขต ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษากิ่งอําเภอ หัวหนาการประถมศึกษากิ่งอําเภอ
ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ ผูชวยผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด
ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด ผูชวยผูอํานวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการ
การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผูชวยผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด ผูอํานวยการการสามัญศึกษาจังหวัด
ผูชวยผูอํานวยการสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการการสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร หรือตําแหนง
ผูบริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น
๖. ศึกษานิเทศก หมายถึง ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงศึกษานิเทศกในหนวยงานทางการศึกษา
ตามพระราชบัญ ญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือกฎหมายอื่นที่ มีอยูแลวกอนวันที่ ๑๒ มิถุนายน
๒๕๔๖
----------------

