
ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าดว้ยใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (๑๑)  มาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่   ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
คุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  แห่งข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) มีคุณสมบัติ 
   (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
   (๒) ผู้มีคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาในประเทศไทย  ข้อใดข้อหนึ่ง  ดังนี้ 
    (๒.๑) วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า  ที่คุรุสภารับรอง   
    (๒.๒) วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีอื่นที่คุรุสภารับรอง 
    (๒.๓) วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐาน

ความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 
   (๓) ผู้มีคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  ข้อใดข้อหนึ่ง  ดังนี้ 
      (๓.๑) วุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า 
      (๓.๒) วุฒิปริญญาอื่นและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ 
     (๓.๓) วุฒิปริญญาตรีอื่นและมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

ที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   
    (๓.๔) วุฒิปริญญาตรีอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้

วิชาชีพของคุรุสภา   
   (๔) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



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

แห่งวิชาชีพ 
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ

เงื่อนไขที่ก าหนดตามข้อบังคับนี้” 
ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  ส่วนที่  ๑/๑  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอรับ

ใบอนุญาต  และข้อ  ๖/๑  แห่งข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“ส่วนที่  ๑/๑ 
หลักเกณฑ ์ วธิีการ  และเงือ่นไขในการขอรับใบอนุญาต” 

 
 

“ข้อ  ๖/๑  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

   (๑)  ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการก าหนด 
   (๒)  ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
ทั้งนี้  ไม่กระทบสิทธิของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษา  

ที่คุรุสภาให้การรับรอง  ส าหรับผู้เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รวมทั้งผู้ที่ได้สิทธิในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  แห่งข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๗  ชาวต่างชาติที่ไม่มีสัญชาติไทย  หรือผู้มีสัญชาติไทยที่ใช้คุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ  ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อน ไข  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการก าหนด 
(๒) มีใบอนุญาตให้ท างานในประเทศไทย  (Work  Permit) 
(๓) มีหลักฐานการให้พ านักอยู่ในประเทศไทย 
(๔) ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่คณะกรรมการก าหนด 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ทั้งนี้  ไม่กระทบสิทธิของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากปริญญา  หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษา  
ที่คุรุสภาให้การรับรอง  ส าหรับผู้เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รวมทั้งผู้ที่ได้สิทธิในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 

ผู้มีสัญชาติไทยให้ยกเว้นคุณสมบัติในข้อ  (๒)  และ  (๓) 
สถานศึกษาที่รับครูชาวต่างประเทศเข้าประกอบวิชาชีพครู  ในสถานศึกษา  ต้องให้ความรู้  

ในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นครูในประเทศไทยอย่างน้อยในเรื่องภาษาไทย  วัฒนธรรมไทย  และกฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๔  วรรคสาม  แห่งข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กรณีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต  หรือออกหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดท าเป็นค าสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับทราบ” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๗  วรรคสอง  และวรรคสาม  แห่งข้อบังคับคุรุสภา   
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๘  วรรคสี่  แห่งข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กรณีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้จัดท าเป็นค าสั่งและ 
แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับทราบ” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๙  วรรคหนึ่ง  แห่งข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๙  ผู้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว  และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อ  ๑๗  ให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ
พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๑๘  และให้ช าระค่าด าเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า 
เป็นเงินเดือนละสองร้อยบาทแต่ไม่เกินสองพันบาท  กรณีระยะเวลาที่ล่าช้านับได้ไม่ถึงหนึ่งเดือน  
ให้นับเป็นหนึ่งเดือน” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ  ๑๙  วรรคสอง  แห่งข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กรณีผู้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุพ้นระยะเวลาห้าปี 
ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งจนกว่าใบอนุญาตจะมีอายุใช้ได้” 

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ  ๑๙  วรรคสี่  แห่งข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



“ทั้งนี้  ให้ใช้หลักฐานการช าระเงินเป็นหลักฐานแสดงการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตและ  
ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว  ผู้ยื่นค าขอจะได้รับใบอนุญาตเมื่อผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” 

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ  ๑๙  วรรคห้า  แห่งข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กรณีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้จัดท าเป็นค าสั่งและ 
แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับทราบ”  

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๒  วรรคสาม  แห่งข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กรณีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติออกใบอนุญาต  ให้จัดท าเป็นค าสั่งและแจ้งให้  
ผู้ยื่นค าขอรับทราบ” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการคุรุสภา 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒


