
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๑๑) มาตรา ๔๕ มาตรา ๘๔ และมาตรา 

๘๕ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติคณะกรรมการคุรุ
สภาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกขอบังคับวาดวยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพไว ดังตอไปน้ี 

 
ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ขอ ๒๑  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุรุสภา 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคุรุสภา 
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกใหผูปฏิบัติงานใน

ตําแหนงครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

“คําขอ” หมายความวา คําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต คําขอหนังสือรับรองการ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต แลวแตกรณี 

“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ขอ ๔  ใหประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขอบังคับนี ้และใหมีอํานาจออก

ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ รวมท้ังใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้
ขาดปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามที่กําหนดไวในขอบังคับ 

 
สวนท่ี ๑ 

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาต 
   

 
ขอ ๕  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังตอไปนี้ 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๓๕ง/๔/๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ก. คุณสมบัติ 
(๑) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
(๓) ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา

เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ข. ลักษณะตองหาม 
(๑) เปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๓) เคยตองโทษจําคุกในคดีท่ีคุรุสภาเห็นวาอาจนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติ

ศักดิ์แหงวิชาชีพ 
นอกจากมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งแลว กรณีผูยื่นคําขอ

เปนชาวตางประเทศตองผานการทดสอบและประเมินความรูตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
ขอ ๖  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร

การศึกษาหรือวิชาชีพควบคุมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นอกจากมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามขอ ๕ แลว ตองมีคุณสมบติั ดังตอไปน้ี 

(๑) มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 
(๒) มีความรูและประสบการณวิชาชีพตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 

สวนท่ี ๒ 
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนญุาตและการออกใบอนุญาต 

   
 

ขอ ๗  ผูประสงคขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตใหยื่นคําขอตอเลขาธิการตามแบบ
ที่คณะกรรมการกําหนด พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปน้ี 

(๑) สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

(๒) สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 
(๓) หลักฐานแสดงความรูและประสบการณตามที่คณะกรรมการกําหนด (ถามี) 
(๔) รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกินหก

เดือน จํานวน ๒ รูป 
 
ขอ ๘  ผูประสงคขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอ

ตอเลขาธิการตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๙  ครูซึ่งเปนสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติคร ูพทุธศักราช ๒๔๘๘ อยู
แลวกอนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชบังคับใหย่ืนคําขอตอ
เลขาธิการตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปน้ี 

(๑) สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

(๒) สําเนาบัตรสมาชิกคุรุสภาหรือหนังสือรับรองการเปนสมาชิกคุรุสภาตาม
พระราชบัญญัติคร ูพุทธศักราช ๒๔๘๘ หรือหลักฐานอื่นที่ใชแทนกันได 

(๓) รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกินหก
เดือน จํานวน ๒ รูป 

ครูตามวรรคหนึ่ง ซึ่งตอมาลาออก หรือเกษียณอายุราชการ หรือพนจากหนาที่ครู
ตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชบังคับ ผูใดประสงค
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอตอเลขาธิการตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด พรอม
ดวยเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๑๐  ผูมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาอื่นที ่ก.ค. กําหนดใหเปน

คุณวุฒิที่ใชในการบรรจุ และแตงตั้งเปนขาราชการครูกอนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชบังคับ ผูใดประสงคขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ใหย่ืนคํา
ขอตอเลขาธิการตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

(๒) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 
(๓) รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกินหก

เดือน จํานวน ๒ รูป 
ผูประกอบวิชาชีพครูซึ่งไดรับการบรรจุแตงตั้งใหทําการสอนอยูในวันที่

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใชบังคับ ที่มีวุฒิปริญญาทาง
การศึกษา หรือปริญญาอืน่ที ่ก.ค. กําหนดใหเปนคุณวุฒิท่ีใชในการบรรจุและแตงตั้งเปน
ขาราชการครูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชบังคับ 
ใหยื่นคําขอตอเลขาธิการตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตาม
วรรคหนึ่ง 

ครูอัตราจางตามสัญญาจางที่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. 
กําหนดใหเปนคุณวุฒิท่ีใชในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูกอนวันที่พระราชบญัญัติสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชบังคับ ใหย่ืนคําขอตอเลขาธิการตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนด พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง 

บุคคลตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามตองยื่นคําขอภายในสามปนับแต
วันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชบังคับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๑  ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวอยูกอนพระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๖ ใชบังคับ ใหย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูและยื่นคําขอขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา หรือบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น แลวแตกรณี ตอเลขาธิการตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด พรอมดวยเอกสารและ
หลักฐานตามขอ ๙ 

 
ขอ ๑๒  ผูดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชบังคับ ใหยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพคร ูและยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตอ
เลขาธิการตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตาม ขอ ๙ 

 
ขอ ๑๓  ใหวุฒิปริญญาทางการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่

สถาบันการศึกษาเปดการสอนอยูในวันที่พระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๖ มีผลใชบังคับเปนคุณวุฒิที่ใชในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

ผูมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งที่ประสงคขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูใหยื่นคําขอตอเลขาธิการตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด พรอมดวยเอกสารและ
หลักฐานตาม ขอ ๑๐ 

 
ขอ ๑๔  การย่ืนคําขอตาม ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และขอ 

๑๓ ผูยื่นคําขอตองชําระเงินคาขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตในอัตราที่กําหนดตามประกาศของ
รัฐมนตรี 

เมื่อไดตรวจสอบคําขอพรอมหลักฐานครบถวนถูกตองแลว ใหเลขาธิการเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาต แลวแตกรณี 

 
ขอ ๑๕  ใหผูท่ีมีคุณสมบัติตาม ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ยื่นคําขอ

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ และในระหวางที่ยังไมไดยื่นคําขอ ใหมีสิทธิ
ประกอบวิชาชีพเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาต 

 
ขอ ๑๖  ในระหวางการดําเนินการออกใบอนุญาต ใหผูย่ืนคําขอตาม ขอ ๙ ขอ 

๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ มีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาต 
 
ขอ ๑๗  ใบอนุญาตที่ออกใหแกผูขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ใหเปนไปตาม

แบบที่คณะกรรมการกําหนด 
 

สวนท่ี ๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การกําหนดอายุและการตออายุใบอนุญาต 
   

 
ขอ ๑๘  ใบอนุญาตใหมีอายุใชไดเปนเวลาหาป นับแตวันออกใบอนุญาต 
 
ขอ ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาต ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติ

ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 
ขอ ๒๐  ผูประสงคขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอตอเลขาธิการตามแบบที่

คณะกรรมการกําหนด กอนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันพรอมดวย
เอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภา 
(๓) สําเนาใบอนุญาต 
(๔) เอกสารที่แสดงหรือรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติตาม ขอ ๑๙ 
(๕) รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายไวไมเกินหก

เดือน จํานวน ๒ รูป 
ผูยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ตองชําระเงินคาตออายุใบอนุญาต ในอัตราที่กําหนด

ตามประกาศของรัฐมนตรี 
เมื่อไดตรวจสอบคําขอพรอมหลักฐานครบถวนถูกตองแลว ใหเลขาธิการเสนอ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาการออกใบอนุญาต 
 
ขอ ๒๑  ใบอนุญาตสิ้นสุดลงในกรณี ดังตอไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตหมดอายุตาม ขอ ๑๘ 
(๒) ถูกส่ังเพิกถอน 
(๓) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาต 
 
ขอ ๒๒  ผูที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อพนกําหนดหาปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิก

ถอนประสงคขอรับใบอนุญาตตามประเภทที่เคยไดรับ ใหยื่นคําขอตอเลขาธิการตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนด พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภา 
(๓) ใบอนุญาตและสําเนาคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) เอกสารที่แสดงหรือรับรองความประพฤติ และการประกอบวิชาชีพหรือการ
ทํางานระหวางถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งออกโดยหนวยงานตนสังกัดหรือผูบังคับบัญชา หรอื
หนวยงานที่เกี่ยวของของผูย่ืนคําขอ (ถามี) 

(๕) รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซ่ึงถายไวไมเกินหก
เดือน จํานวน ๒ รูป 

ผูยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งตองชําระเงินคาขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตในอัตราที่
กําหนดตามประกาศของรัฐมนตร ี

เมื่อไดตรวจสอบคําขอพรอมหลักฐานครบถวนถูกตองแลว ใหเลขาธิการเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาการออกใบอนุญาต โดยใหมีการประเมินความประพฤติ 
ความรูความสามารถ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
สวนท่ี ๔ 

ใบแทนใบอนุญาต 
   

 
ขอ ๒๓  การขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตถกูทําลาย หรือชํารุด หรอื

สูญหาย ใหย่ืนคําขอตอเลขาธิการตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด พรอมดวยเอกสารและ
หลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

(๒) ใบอนุญาตที่ถูกทําลาย หรือชํารุด หรือหลักฐานการรับแจงความ แลวแต
กรณี 

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภา 
(๔) รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายไวไมเกินหก

เดือน จํานวน ๒ รูป 
ผูยื่นคําขอตองชําระเงินคาใบแทนใบอนุญาตในอัตราที่กําหนดตามประกาศของ

รัฐมนตร ี
เมื่อไดตรวจสอบคําขอพรอมหลักฐานครบถวนถูกตองแลว ใหเลขาธิการเสนอ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาการออกใบแทนใบอนุญาต 
 
ขอ ๒๔  ใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบตาม ขอ ๑๗ โดยมีคําวา “ใบแทน” เปน

ตัวอักษรสีแดงขนาดโตกวาอักษรธรรมดา ประทับดานบนใบอนุญาต 
 

สวนท่ี ๕ 
การเปลี่ยนแปลงขอมูลทางทะเบียนและใบอนุญาต 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตที่ประสงคขอเปล่ียนแปลงขอมูลทางทะเบียนหรือ
ขอมูลที่ปรากฏในใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอตอเลขาธิการตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดพรอม
เอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

(๒) ใบอนุญาต 
(๓) เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงขอมูลทางทะเบียนหรือ

ขอมูลที่ปรากฏในใบอนุญาต 
เมื่อไดตรวจสอบคําขอพรอมหลักฐานครบถวนถูกตองแลว ใหเลขาธิการ

ดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลทางทะเบียนหรือขอมูลที่ปรากฏในใบอนุญาต แลวแตกรณี 
 

สวนท่ี ๖ 
การอุทธรณ 

   
 

ขอ ๒๖  ในกรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัย ไมออก
ใบอนุญาตตาม ขอ ๗ และขอ ๑๔ ไมตออายุใบอนุญาตตาม ขอ ๒๐ ไมออกใบอนุญาตใหแกผูถูก
เพิกถอนใบอนุญาตตาม ขอ ๒๒ และไมออกใบแทนใบอนุญาตตาม ขอ ๒๓ ผูย่ืนคําขอมีสิทธิ
อุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไมออกใบอนุญาต การไมตอ
อายุใบอนุญาต หรือการไมออกใบแทนใบอนุญาต 

การอุทธรณใหทําเปนหนังสือ ใชถอยคําสุภาพและตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อและท่ีอยูของผูอุทธรณ 
(๒) การกระทําท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการอุทธรณ พรอมท้ังขอเท็จจริงหรอื

พฤติการณตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว 
(๓) คําขอของผูอุทธรณ 
(๔) ลายมือชื่อของผูอุทธรณ 
คําอุทธรณใดมีรายการไมครบตามวรรคสอง หรือไมชัดเจน หรือไมอาจเขาใจได

ใหสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาใหคําแนะนําใหแกผูอุทธรณเพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคําอุทธรณ
นั้นใหถูกตอง ในการนี้ใหถือวันที่ยื่นอุทธรณครั้งแรกเปนหลักในการนับอายุความ 

ถาผูอุทธรณเห็นวาคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการไมเปนธรรมสําหรับผู
อุทธรณใหผูอุทธรณยื่นฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง 

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ 
ประธานกรรมการคุรุสภา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/พิมพ 
๒๒ มีนาคม ๒๕๔๘ 

พัชรินทร/ฐิติพงษ/ตรวจ 
๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ 

A+B 
 


