
ระเบียบส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 
ว่ำดว้ยกำรขอรับใบอนุญำตและกำรขอต่ออำยุใบอนญุำตประกอบวิชำชีพ  พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดให้กำรขอรับใบอนุญำตและกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและข้อบังคับคุรุสภำ 
ว่ำด้วยใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๔๐  (๒)  แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับข้อ  ๙  ข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๖  ข้อ  ๓๓  และข้อ  ๓๔ 
แห่งข้อบังคับคุรุสภำ  ว่ำด้วยใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ  ว่ำด้วยกำรขอรับใบอนญุำต
และกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ข้อบังคับคุรุสภำ  ว่ำด้วยใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ  
พ.ศ.  2565  ใช้บังคับ 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“ข้อบังคับ”  หมำยควำมว่ำ  ข้อบังคับคุรุสภำ  ว่ำด้วยใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ  พ.ศ.  2565 
“วิชำชีพ”  หมำยควำมว่ำ  วิชำชีพทำงกำรศึกษำที่ท ำหน้ำที่หลักทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอนและ

กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรต่ำง  ๆ  รวมทั้งกำรรับผิดชอบกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
ในสถำนศึกษำปฐมวัย  ขั้นพื้นฐำน  และอุดมศึกษำที่ต่ ำกว่ำปริญญำทั้งของรัฐและเอกชน  และกำรบริหำร 
กำรศึกษำนอกสถำนศึกษำในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ตลอดจนกำรสนับสนุนกำรศึกษำ  ให้บริกำรหรือ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน  กำรนิเทศ  และกำรบริหำรกำรศึกษำในหน่วยงำน 
กำรศึกษำต่ำง ๆ 

“ใบอนุญำต”  หมำยควำมว่ำ  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพซึ่งคุรุสภำออกให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน  
หรือผู้มีควำมประสงค์จะปฏิบัติงำนในต ำแหน่งครู  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ผู้บริหำรกำรศึกษำ  และบุคลำกร   
ทำงกำรศึกษำอื่น  ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรประกอบวิชำชีพควบคุม 

“ใบอนุญำตปฏิบัติหน้ำที่ครู”  หมำยควำมว่ำ  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพซึ่งคุรุสภำออกให้แก่  
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับ 

“ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู”  หมำยควำมว่ำ  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพซึ่งคุรุสภำออกให้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงำน  หรือผู้มีควำมประสงค์จะปฏิบัติงำนในต ำแหน่งครูก่อนวันที่ข้อบังคับใช้บังคับ 

“ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูชั้นต้น”  หมำยควำมว่ำ  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพซึ่งคุรุสภำ
ออกให้แก่ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับ  และผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทำงวิชำชีพครูตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรคุรุสภำก ำหนด 
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“ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูชั้นสูง”  หมำยควำมว่ำ  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพซึ่งคุรุสภำ
ออกให้แก่ผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูชั้นต้น  และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมระดับคุณภำพ 
ของมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรคุรุสภำก ำหนด  หรือผู้มี
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูและมีวิทยฐำนะตั้งแต่ระดับช ำนำญกำรหรือเทียบเท่ำขึ้นไป   ก่อนวันที่
ข้อบังคับใช้บังคับ 

“ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ”  หมำยควำมว่ำ  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
ซึ่งคุรุสภำออกให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน  หรือผู้มีควำมประสงค์จะปฏิบัติงำนในต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

“ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพผู้บริหำรกำรศึกษำ”  หมำยควำมว่ำ  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ  
ซึ่งคุรุสภำออกให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน  หรือผู้มีควำมประสงค์จะปฏิบัติงำนในต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ 

“ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพศึกษำนิเทศก์”  หมำยควำมว่ำ  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
ซึ่งคุรุสภำออกให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน  หรือผู้มีควำมประสงค์จะปฏิบัติงำนในต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์    
ซึ่งเป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น  ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรประกอบวิชำชีพควบคุม 

“กลุ่มวิชำ”  หมำยควำมว่ำ  กลุ่มวิชำที่ระบุในใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูชั้นต้นและ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูชั้นสูง  ตำมที่คณะกรรมกำรคุรุสภำก ำหนด   

“ค ำขอ”  หมำยควำมว่ำ  ค ำขอรับใบอนุญำต  ค ำขอหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนเป็น 
ผู้ประกอบวิชำชีพ  ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต  ค ำขอใบแทนใบอนุญำต  หรือค ำขอแก้ไขข้อมูลทำงทะเบียน 
ผู้ได้รับใบอนุญำต   

“ค ำร้อง”  หมำยควำมว่ำ  ค ำร้องที่ผู้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตหรือผู้ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต
ประสงค์ให้พิจำรณำอนุมัติใบอนุญำต  ในกรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนตำมมติของคณะกรรมกำรมำตรฐำน
วิชำชีพ 

“ส ำนักงำน”  หมำยควำมว่ำ  ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 
“คณะกรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรคุรุสภำ 
“พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่งได้รบัแต่งตั้งตำมข้อบงัคบัคณะกรรมกำรครุสุภำ  

ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 
“เลขำธิกำร”  หมำยควำมว่ำ  เลขำธิกำรคุรุสภำ 
ข้อ 4 ผู้ขอรับใบอนุญำตปฏิบัติหน้ำที่ครู  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม  ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติ   
 (๑) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ 
   (๒) มีคุณวุฒิข้อหนึ่งข้อใด  ดังต่อไปนี้   
  (2.1) ปริญญำทำงกำรศึกษำหรือเทียบเท่ำที่คุรุสภำรับรอง 
  (2.2) ปริญญำอื่นที่ผ่ำนกำรรับรองคุณวุฒิจำกคุรุสภำ   
  (2.3) ปริญญำอื่นและผ่ำนกำรรับรองควำมรู้ตำมมำตรฐำนควำมรู้วิชำชีพของคุรุสภำ 
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 (๓) ผ่ำนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำตำมหลักสูตรปริญญำทำงกำรศึกษำเป็นเวลำ
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี  และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรปฏิบัติกำรสอนตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไข  
ที่คณะกรรมกำรคุรุสภำก ำหนด 

(ข) ลักษณะต้องห้ำม   
 (๑) เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๒) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
 (๓) เคยต้องโทษจ ำคุกในคดีที่คุรุสภำเห็นว่ำอำจน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 

แห่งวิชำชีพ 
 โดยให้ยื่นค ำขอต่อเลขำธิกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบสำรสนเทศของส ำนักงำน   

พร้อมแนบเอกสำรและหลักฐำน  ดังต่อไปนี้   
 (1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร 
  (1.1) บัตรประจ ำตัวประชำชน  หรือ 
  (1.2) บัตรประจ ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทย  หรือ 
  (1.3) บัตรประจ ำตัวบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน  หรือ 
  (1.4) หนังสือเดินทำงหน้ำแรกที่มีรูปถ่ำย  และหน้ำที่ตรวจลงตรำประเภท 

คนอยู่ชั่วครำว  (Non-Immigrant  Visa)  ที่ยังไม่หมดอำยุ  หรือ 
  (1.5) เอกสำรอื่นที่มิได้ก ำหนดไว้ตำม  (1.1) - (1.4)  ที่หน่วยงำนรำชกำรออกให้  

และต้องสำมำรถจัดเก็บหรือสืบค้นข้อมูลบุคคลจำกหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้   
 (๒) ปริญญำบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ซึ่งผ่ำนกำรอนุมัติจำก

สภำมหำวิทยำลัย  และใบรำยงำนผลกำรศึกษำ  (Transcript  of  Records)  ที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ 
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

 (3) หลักฐำนกำรผ่ำนกำรรับรองคุณวุฒิจำกคุรุสภำตำมวรรคหนึ่ง   (ก)  (๒)  (๒.๒)   
และหลักฐำนกำรรับรองกำรปฏิบัติกำรสอนตำมวรรคหนึ่ง  (ก)  (๓)  (ถ้ำมี) 

 (4) หลักฐำนกำรผ่ำนกำรรับรองควำมรู้ตำมมำตรฐำนควำมรู้วิชำชีพของคุรุสภำ 
ตำมวรรคหนึ่ง  (ก)  (๒)  (๒.๓)  และหลักฐำนกำรรับรองกำรปฏิบัติกำรสอนตำมวรรคหนึ่ง  (ก)  (๓)  (ถ้ำมี) 

 (5) เอกสำรค ำแปลหนังสือรับรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำ  ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ
หรือส ำเนำปริญญำบัตร  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู   หรือเอกสำรอื่น ๆ  กรณีเอกสำรไม่ใช่
ภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย  ซึ่งต้องมีลำยมือชื่อของผู้แปลที่มีใบรับรองหรือได้รับอนุญำตให้แปล  
(Certified  Translator)  และมีข้อควำมรับรองวำ่เป็นค ำแปลที่ถูกตอ้งจำกหนว่ยงำนภำครัฐ  ล่ำมในศำล  
สถำบันภำษำของสถำบันกำรศึกษำ  หรือตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตำมควำมใน 
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  เกี่ยวกับกำรรับรองควำมถูกต้องของค ำแปล 
เป็นภำษำไทย 
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 (๖) หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล  (ถ้ำมี) 
 (7) รูปถ่ำยสี  หน้ำตรงครึ่งตัว  ชุดสุภำพ  ไม่สวมแว่นตำด ำ  พ้ืนหลังไม่มีลวดลำย   

ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกินหกเดือน  ขนำด  ๑  นิ้ว  จ ำนวน  ๑  รูป 
 (8) หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
 (9) เอกสำรอื่น ๆ  (ถ้ำมี)   
 กรณีเอกสำรตำมวรรคสอง  (2)  เป็นคุณวุฒิที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ  ผู้ยื่นค ำขอ   

ต้องด ำเนินกำรให้สถำบันกำรศึกษำส่งใบรำยงำนผลกำรศึกษำที่รับรองโดยสถำบันกำรศึกษำ   (Official  
Transcript  of  Records)  หรือหนังสือรับรองกำรจบกำรศึกษำ  ระบุสำขำวิชำ  วันที่เข้ำศึกษำ   
และวันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ส่งโดยตรงถึงส ำนักงำน 

ข้อ 5 ผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูชั้นต้น  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมข้อ  4  วรรคหนึ่ง  หรือมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด  ดังต่อไปนี้ 

(1) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำหรือประกำศนียบัตรทำงกำรศึกษำที่คุรุสภำให้กำรรับรอง  
และเข้ำศึกษำก่อนปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  หรือผู้ซึ่งได้สิทธิในกำรขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู    
หรือผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูก่อนข้อบังคับใช้บังคับ   

(๒) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทำงกำรศึกษำที่สถำบันกำรศึกษำเปิดสอนอยู่ในวันที่
พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใช้บังคับ 

(3) มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำอื่นที่ผ่ำนกำรรับรองคุณวุฒิจำกคุรุสภำ  โดยคุณวุฒิที่ได้รับ  
กำรรับรองเป็นคุณวุฒิที่เข้ำศึกษำก่อนปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 

(4) ผ่ำนกำรรับรองควำมรู้ตำมมำตรฐำนควำมรู้วิชำชีพของคุรุสภำซึ่งได้รับใบอนุญำตปฏิบัติ 
กำรสอนและผ่ำนกำรประเมินปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำครบหนึ่งปีต่อเนื่อง   ตำมข้อบังคับคุรุสภำ   
ว่ำด้วยกำรรับรองควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ  เพ่ือกำรประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๕   

(๕) เป็นครูซึ่งเป็นสมำชิกของคุรุสภำตำมพระรำชบัญญัติครู  พุทธศักรำช  ๒๔๘๘  และเป็น 
ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำที่ด ำรงต ำแหน่งครู   ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ผู้บริหำรกำรศึกษำ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรประกอบวิชำชีพควบคุม  อยู่ก่อนวันที ่
พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใช้บังคับ  และยังมิได้รับใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพครูและหรือใบอนุญำตตำมต ำแหน่งที่ประกอบวิชำชีพ   ทั้งนี้  วันที่ออกใบอนุญำต   
ให้นับตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตมีคุณสมบัติและเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน  ถูกต้อง 

โดยให้ยื่นค ำขอต่อเลขำธิกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบสำรสนเทศของส ำนักงำน   
พร้อมแนบเอกสำรและหลักฐำน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสำรหลักฐำนตำมข้อ  4  วรรคสอง  (1) 
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(๒) ปริญญำบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ซึ่งผ่ำนกำรอนุมัติจำก 
สภำมหำวิทยำลัย  และใบรำยงำนผลกำรศึกษำ  (Transcript  of  Records) 

(๓) หลักฐำนกำรผ่ำนกำรรับรองคุณวฒุจิำกคุรสุภำ  เฉพำะผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตำมวรรคหนึง่  (3)  
หรือข้อ  4  วรรคหนึ่ง  (ก)  (๒)  (๒.๒)   

(๔) หลักฐำนกำรผ่ำนกำรรับรองควำมรู้ตำมมำตรฐำนควำมรู้วิชำชีพของคุรุสภำ  เฉพำะผู้ซึ่ง  
มีคุณสมบัติตำมวรรคหนึ่ง  (4)  หรือข้อ  4  วรรคหนึ่ง  (ก)  (๒)  (๒.3) 

(๕) หลักฐำนกำรผ่ำนกำรรับรองกำรปฏิบัติกำรสอน  เฉพำะผู้ซึ่งมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด  ดังนี้   
 (5.1) ผู้มีคุณสมบัติตำมวรรคหนึ่ง  (4) 
 (5.2) ผู้มีคุณสมบัติตำมข้อ  4  วรรคหนึ่ง  (ก)  (2)  (2.2)   
(๖) หลักฐำนผ่ำนกำรทดสอบและประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครูตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร  

ที่คณะกรรมกำรคุรุสภำก ำหนด  เฉพำะผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตำมข้อ  4  วรรคหนึ่ง 
(๗) หลักฐำนแสดงกำรเป็นครูซึ่ ง เป็นสมำชิกของคุรุสภำ   ตำมพระรำชบัญญัติครู    

พุทธศักรำช  ๒๔๘๘  เฉพำะผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตำมวรรคหนึ่ง  (๕)   
(๘) หลักฐำนแสดงกลุ่มวิชำตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด  กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  หรือเป็นผู้เข้ำศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2562  ถึงปีกำรศึกษำ  2565 
(9) เอกสำรค ำแปลหนังสือรับรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำ  ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ 

หรือส ำเนำปริญญำบัตร  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู   หรือเอกสำรอื่น ๆ  กรณีเอกสำรไม่ใช่
ภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย  ซึ่งต้องมีลำยมือชื่อของผู้แปลที่มีใบรับรองหรือได้รับอนุญำตให้แปล  
(Certified  Translator)   และมีข้อควำมรับรองว่ำเป็นค ำแปลที่ถูกต้องจำกหน่วยงำนภำครัฐ   
ล่ำมในศำล  สถำบันภำษำของสถำบันกำรศึกษำ  หรือตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)   
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  เกี่ยวกับกำรรับรอง 
ควำมถูกต้องของค ำแปลเป็นภำษำไทย 

(10) หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล  (ถ้ำมี) 
(11) รูปถ่ำยสี  หน้ำตรงครึ่งตัว  ชุดสุภำพ  ไม่สวมแว่นตำด ำ  พ้ืนหลังไม่มีลวดลำย  ซึ่งถ่ำยไว้

ไม่เกินหกเดือน  ขนำด  ๑  นิ้ว  จ ำนวน  ๑  รูป 
(12) หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
(๑3) เอกสำรอื่น ๆ  (ถ้ำมี) 
กรณีเอกสำรตำมวรรคสอง  (2)  เป็นคุณวุฒิที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ  ผู้ยื่นค ำขอ  

ต้องด ำเนินกำรให้สถำบันกำรศึกษำส่งใบรำยงำนผลกำรศึกษำที่รับรองโดยสถำบันกำรศึกษำ   (Official  
Transcript  of  Records)  หรือหนังสือรับรองกำรจบกำรศึกษำ  ระบุสำขำวิชำ  วันที่เข้ำศึกษำ   
และวันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ส่งโดยตรงถึงส ำนักงำน 
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ข้อ 6 ผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูชั้นสูง  ให้ยื่นค ำขอต่อเลขำธิกำรด้วยวิธีกำร  
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบสำรสนเทศของส ำนักงำน  พร้อมแนบเอกสำรและหลักฐำน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสำรหลักฐำนตำมข้อ  4  วรรคสอง  (1)   
(๒) ใบอนุญำตประกอบวชิำชีพครู  หรือใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูชั้นต้น  ที่ยังไม่หมดอำยุ 
(๓) หลักฐำนกำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมระดับคุณภำพของมำตรฐำนในกำรประกอบ

วิชำชีพตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คุรุสภำก ำหนด  หรือหลักฐำนแสดงกำรมีวิทยฐำนะตั้งแต่ระดับ
ช ำนำญกำรหรือเทียบเท่ำขึ้นไป  กรณีผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูก่อนวันที่ข้อบังคับใช้บังคับ 

(๔) หลักฐำนแสดงกลุ่มวิชำตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด  กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  หรือเป็นผู้เข้ำศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2562  ถึงปีกำรศึกษำ  2565 

(๕) รูปถ่ำยสี   หน้ำตรงครึ่ งตัว   ชุดสุภำพ  ไม่สวมแว่นตำด ำ   พ้ืนหลังไม่มีลวดลำย   
ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกินหกเดือน  ขนำด  ๑  นิ้ว  จ ำนวน  ๑  รูป 

(๖) หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
(๗) เอกสำรอื่น ๆ  (ถ้ำมี) 
ข้อ 7 ผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ   ผู้บริหำรกำรศึกษำ   

หรือศึกษำนิเทศก์  ให้ยื่นค ำขอต่อเลขำธิกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบสำรสนเทศ  
ของส ำนักงำน  พร้อมแนบเอกสำรและหลักฐำน  ดังต่อไปนี้   

(๑) บัตรประจ ำตัวประชำชน 
(๒) เอกสำรแสดงกำรมีมำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ  ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ

คุรุสภำว่ำด้วยมำตรฐำนวิชำชีพ 
(๓) ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูชั้นต้น  หรือใบอนุญำต

ประกอบวิชำชีพครูชั้นสูง  ที่ยังไม่หมดอำยุ   
(๔) รูปถ่ำยสี  หน้ำตรงครึ่งตัว  ชุดสุภำพ  ไม่สวมแว่นตำด ำ  พ้ืนหลังไม่มีลวดลำย  ซึ่งถ่ำยไว้

ไม่เกินหกเดือน  ขนำด  ๑  นิ้ว  จ ำนวน  ๑  รูป 
(๕) หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
(๖) เอกสำรอื่น ๆ  (ถ้ำมี) 
ข้อ 8 ผู้ได้รับใบอนุญำตที่จะขอต่ออำยุใบอนุญำตต้องยื่นค ำขอต่อเลขำธิกำรด้วยวิธีกำร   

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบสำรสนเทศของส ำนักงำน  ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญำต 
จะหมดอำยุ  พร้อมแนบเอกสำรและหลักฐำน  ดังต่อไปนี้   

(๑) เอกสำรหลักฐำนตำมข้อ  4  วรรคสอง  (1) 
(๒) เอกสำรหลักฐำนแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด   
(๓) ค ำรับรองกำรประพฤติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
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(๔) รูปถ่ำยสี  หน้ำตรงครึ่งตัว  ชุดสุภำพ  ไม่สวมแว่นตำด ำ  พ้ืนหลังไม่มีลวดลำย  ซึ่งถ่ำยไว้
ไม่เกินหกเดือน  ขนำด  ๑  นิ้ว  จ ำนวน  ๑  รูป 

(๕) หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม   
(๖) เอกสำรอื่น ๆ  (ถ้ำมี) 
ข้อ 9 ผู้ขอรับใบอนุญำตหรือผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตตำมข้อ  4  ข้อ  5  ข้อ  6  ข้อ  7   

หรือข้อ  8  กรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน  ให้ยื่นค ำร้องต่อเลขำธิกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่ำนระบบสำรสนเทศของส ำนักงำน  พร้อมแนบเอกสำรและหลักฐำน  ดังต่อไปนี้ 

(1) เอกสำรหลักฐำนแสดงควำมจ ำเป็นกรณีเร่งด่วนข้อหนึ่งข้อใด  ดังนี้ 
 (1.๑) กำรใช้สมัครสอบและจะหมดระยะเวลำรับสมัคร 
 (1.๒) กำรเรียกบรรจุแต่งตั้งที่ต้องใช้ใบอนุญำตในวันที่บรรจุ 
 (1.๓) กำรท ำหรือต่อสัญญำจ้ำงเป็นกำรเร่งด่วน 
 (1.4) กำรอื่น ๆ  ตำมที่คณะกรรมกำรมำตรฐำนวิชำชีพมีมติ 
(2) หลักฐำนกำรช ำระค่ำด ำเนินกำร 
(3) เอกสำรอื่น ๆ  (ถ้ำมี) 
ข้อ ๑0 ผู้ได้รับใบอนุญำตที่ได้รับใบอนุญำตซึ่งออกก่อนประกำศคณะกรรมกำรคุรุสภำ  เรื่อง  

ก ำหนดแบบใบอนุญำตประกอบวชิำชีพทำงกำรศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ใช้บังคับ  ประสงค์จะขอรับใบแทน
ใบอนุญำต  เนื่องจำกใบอนุญำตถูกท ำลำย  ช ำรุด  สูญหำย  หรือต้องกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรำกฏใน 
ใบอนุญำต  ให้ยื่นค ำขอต่อเลขำธิกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบสำรสนเทศของส ำนักงำน  
พร้อมแนบเอกสำรและหลักฐำน  ดังต่อไปนี้   

(๑) เอกสำรหลักฐำนตำมข้อ  4  วรรคสอง  (1)   
(๒) รูปถ่ำยสี  หน้ำตรงครึ่งตัว  ชุดสุภำพ  ไม่สวมแว่นตำด ำ  พ้ืนหลังไม่มีลวดลำย  ซึ่งถ่ำยไว้

ไม่เกินหกเดือน  ขนำด  ๑  นิ้ว  จ ำนวน  ๑  รูป 
(๓) หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
(๔) เอกสำรอื่น ๆ  (ถ้ำมี) 
ข้อ ๑1 ผู้ได้รับใบอนุญำตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญำตเมื่อพ้นก ำหนดห้ำปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน   

ประสงค์จะขอรับใบอนุญำตตำมประเภทที่เคยได้รับ  ให้ยื่นค ำขอต่อเลขำธิกำร  พร้อมแนบเอกสำร 
และหลักฐำน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสำรหลักฐำนตำมข้อ  4  วรรคสอง  (1)   
(๒) ใบอนุญำตและส ำเนำค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต   
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(๓) เอกสำรที่แสดงหรือรับรองควำมประพฤติและกำรประกอบวิชำชีพหรือกำรท ำงำนระหวำ่ง
ถูกเพิกถอนใบอนุญำต  ซึ่งออกโดยหน่วยงำนต้นสังกัดหรือผู้บังคับบัญชำ  หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ของผู้ยื่นค ำขอ 

(๔) รูปถ่ำยสี  หน้ำตรงครึ่งตัว  ชุดสุภำพ  ไม่สวมแว่นตำด ำ  พ้ืนหลังไม่มีลวดลำย  ซึ่งถ่ำยไว้
ไม่เกินหกเดือน  ขนำด  ๑  นิ้ว  จ ำนวน  ๑  รูป   

(๕) หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
(๖) เอกสำรอื่น ๆ  (ถ้ำมี)   
กรณีกำรขอรับใบอนุญำตทำงอิเล็กทรอนิกส์  ให้เป็นไปตำมที่ส ำนักงำนก ำหนด 
ข้อ ๑2 ผู้ได้รับใบอนุญำตที่ประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลทำงทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญำต   

ให้ยื่นค ำขอต่อเลขำธิกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบสำรสนเทศของส ำนักงำน   พร้อมแนบ 
เอกสำรและหลักฐำน  ดงัต่อไปนี้   

(๑) เอกสำรหลักฐำนตำมข้อ  4  วรรคสอง  (1)   
(๒) ใบอนุญำตตำมประเภทที่ขอแก้ไขข้อมูลทำงทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญำต 
(๓) เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอแก้ไขข้อมูลทำงทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญำต 
(๔) รูปถ่ำยสี  หน้ำตรงครึ่งตัว  ชุดสุภำพ  ไม่สวมแว่นตำด ำ  พ้ืนหลังไม่มีลวดลำย  ซึ่งถ่ำยไว้

ไม่เกินหกเดือน  ขนำด  ๑  นิ้ว  จ ำนวน  ๑  รูป 
(๕) หลักฐำนกำรช ำระค่ำด ำเนินกำร 
(๖) เอกสำรอื่น ๆ  (ถ้ำมี) 
ข้อ ๑3 ผู้ได้รับใบอนุญำตที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ

วิชำชีพ  ให้ยื่นค ำขอต่อเลขำธิกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบสำรสนเทศของส ำนักงำน   
พร้อมแนบเอกสำรและหลักฐำน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสำรหลักฐำนตำมข้อ  4  วรรคสอง  (1) 
(๒) ใบอนุญำตที่ยังไม่หมดอำยุ 
(๓) รูปถ่ำยสี  หน้ำตรงครึ่งตัว  ชุดสุภำพ  ไม่สวมแว่นตำด ำ  พ้ืนหลังไม่มีลวดลำย  ซึ่งถ่ำยไว้

ไม่เกินหกเดือน  ขนำด  ๑  นิ้ว  จ ำนวน  ๑  รูป 
(๔) หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
(๕) เอกสำรอื่น ๆ  (ถ้ำมี) 
ข้อ ๑4 กรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำค ำขอ  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจขอให้ 

ผู้ยื่นค ำขอชี้แจงรำยละเอียดข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสำรและหลักฐำนอื่นเพิ่มเติมนอกจำกที่ก ำหนดก็ได้ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๖



ข้อ 15 กรณีระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนขัดข้องไม่สำมำรถส่งข้อมูลค ำขอ  ค ำร้องหรือ
ออกใบอนุญำตทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้   ให้ผู้ยื่นค ำขอหรือค ำร้องติดต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำน  หรือหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำย  โดยด ำเนินกำรยื่นค ำขอหรือค ำร้อง  พร้อมเอกสำรและ
หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง  ในรูปแบบเอกสำรต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

ข้อ 16 ให้เลขำธิกำรรักษำกำรตำมระเบียบนี้  และให้มีอ ำนำจตีควำมและวินจิฉัยชี้ขำดปญัหำ
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรตำมระเบียบนี้ 

ค ำวินิจฉัยของเลขำธิกำรตำมวรรคหนึ่งให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  21  ธนัวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อมลวรรณ  วรีะธรรมโม 

เลขำธกิำรคุรุสภำ 
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