
พระราชบัญญัติ 
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                   

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เป็นปีท่ี ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 
  
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๖” 
  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น

ต้นไป 
  
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
(๒) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(๓) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙ 
(๔) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๕) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๖) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
บรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ค าสั่งอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
  
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 



“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ 
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน

และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่างๆ 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่า
ปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารนอก
สถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษาก าหนดต าแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

“หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ก ากับดูแล 
สนับสนุน ส่งเสริมให้บริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและ
เอกชน 

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชนที่มีอ านาจหน้าที่ หรือมีวัตถุประสงค์
ในการจัดการศึกษา 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๕ การประกอบวิชาชีพต้องอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์การมีใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี

อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งให้มีอ านาจตีความ
และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อ านาจหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่ง หรือหน่วยงานต่างๆ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้ 



กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
ได้ 

  
หมวด ๑ 

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                   

  
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

                   
  

มาตรา ๗ ให้มีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คุรุสภา” มีวัตถุประสงค์และ
อ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ 

  
มาตรา ๘ คุรุสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก ากับดูแลการปฏิบัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ 
(๒) ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 
(๓) ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
  
มาตรา ๙ คุรุสภามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(๒) ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไป

ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(๓) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ 
(๔) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๕) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรจาบรรณของวิชาชีพ 
(๖) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(๗) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(๘) รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทั้งความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
(๙) ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
(๑๐) เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย 
(๑๑) ออกข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วย 
(ก) การก าหนดลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ 
(ข) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และ

การรับรองความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
(ค) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต 
(ง) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 



(จ) จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

(ฉ) มาตรฐานวิชาชีพ 
(ช) วิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา และ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(ซ) องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา 
(ฌ) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา 
(ญ) การใดๆ ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๒) ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายหรือปัญหาการพัฒนา

วิชาชีพ 
(๑๓) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ หรือการออก

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่างๆ 
(๑๔) ก าหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคุรุสภา 
(๑๕) ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภา 
ข้อบังคับของคุรุสภาตาม (๑๑) นั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและเม่ือได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
การเสนอร่างข้อบังคับของคุรุสภาจะกระท าได้เมื่อคณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบกับร่าง

ข้อบังคับดังกล่าว และให้ประธานกรรมการคุรุสภาเสนอร่างข้อบังคับนั้นต่อรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า รัฐมนตรีอาจ
ยับยั้งร่างข้อบังคับนั้นได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลโดยแจ้งชัด หากมิได้ยับยั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบังคับ ให้ถือว่ารัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับนั้น ถ้ารัฐมนตรียับยั้งร่างข้อบังคับใด ให้
คณะกรรมการคุรุสภาประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการยับยั้งในการประชุมครั้งหลังนี้
ถ้ามีคะแนนเสียงยืนยันมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ให้ประธานกรรมการคุรุสภา
เสนอร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ถ้ารัฐมนตรีมิได้ให้ความเห็นชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างข้อบังคับ ให้ถือว่าร่างข้อบังคับนั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้ว 

นอกจากอ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คุรุสภามีอ านาจกระท ากิจการต่างๆ ภายในขอบแห่ง
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินหรือด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

(๒) ท านิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ 
(๓) กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภา 
(๔) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  
มาตรา ๑๐ คุรุสภาอาจมีรายได้ ดังนี้ 
(๑) ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
(๓) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการด าเนินกิจการของคุรุสภา 
(๔) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่คุรุสภา 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 



รายได้ของคุรุสภาไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ รวมทั้งไม่อยู่ในข่ายการบังคับตามกฎหมายภาษีอากร 

  
มาตรา ๑๑ ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรี ทั้งนี้ 

ต้องไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
  

ส่วนที่ ๒ 
คณะกรรมการคุรุสภา 

                   
  

มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการคุรุสภา ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์สูงด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือกฎหมาย 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านการบริหารการศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกฎหมายด้านละหนึ่งคน ซึ่งในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ที่เป็นหรือเคย
เป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่าสามคน 

(๔) กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ 
หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจ านวนสามคน และจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จ านวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเลือกตั้งมาจากผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาจ านวนสิบเก้าคน ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน และมาจากสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัดส่วนจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

ให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นเลขานุการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักเกณฑ์และ

วิธีการเลือกผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้
เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา 

  
มาตรา ๑๓ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 



(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์ 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
(๔) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการ 

หรือด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 

(๕) เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างหรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสัญญาจ้างกับส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาหรือส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๖) เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับกิจการคุรุสภาหรือส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๘) มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 
ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีลักษณะ

ต้องห้ามตาม (ข) (๔) หรือ (ข) (๕) ผู้นั้นต้องลาออกจากต าแหน่งเดิมก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ 
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะต้องกระท าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่ถ้ามิได้ลาออกภายใน
เวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและให้
รัฐมนตรีพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาในล าดับถัดไปด ารงต าแหน่งแทน 

  
มาตรา ๑๔ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครู ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้มีใบอนุญาตและไม่เคยถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี หรือด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ ๓ หรือมีวิทยฐานะเป็นครูช านาญการข้ึนไป 
  
มาตรา ๑๕ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะตามมาตรา ๑๔ (๑) และต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และมีประสบการณ์ใน
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 

  
มาตรา ๑๖ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ (๕) ให้อยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 

และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 



ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะ
มีการแต่งตั้งแทนหรือไม่ก็ได้ 

เมือ่ครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

  
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ 

(๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ

เสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือ

มาตรา ๑๕ แล้วแต่กรณี 
  
มาตรา ๑๘ ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ 

(๕) ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจ านวนสิบเอ็ดคนจาก
คณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๒) จ านวนห้าคน และจากผู้แทนสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพด้าน
การศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล ซึ่งเลือกกันเองจ านวนหกคน ท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควรเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๑) และ (๓) และจัดให้มีการประชุม
คณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และการศึกษา เพ่ือเลือกกันเองให้ได้กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๔) รวมทั้ง
จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา 
๑๒ (๕) 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน และด าเนินการสรรหา
และเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา 

ให้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภารับผิดชอบด าเนินการในทางธุรการของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๑) และ (๓) พ้นจากต าแหน่งก่อน

ครบวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อ่ืนซึ่งได้รับการสรรหาในล าดับถัดไปด ารงต าแหน่งแทนก็ได้และให้ผู้ได้รับ
แต่งตั้งแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ผู้
ได้รับการเลือกหรือเลือกตั้งในล าดับถัดไป ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่มีรายชื่ออยู่ไม่พอเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ด าเนินการสรรหา 
คัดเลือก หรือเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๘ แล้วแต่กรณี 



ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้
กรรมการคุรุสภาที่มีอยู่เป็นกรรมการคุรุสภาต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการแทน และในกรณีท่ีประธาน
กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้กรรมการที่เหลือเลือกผู้ท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

  
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการคุรุสภามีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารและด าเนินการตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของคุรุสภาซึ่งก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๕๔ 
(๔) เร่งรัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติตาม

อ านาจและหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ

คณะกรรมการคุรุสภา 
(๖) ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับส านักงานเลขาธิการคุรุสภาในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(ก) การจัดแบ่งส่วนงานของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน

ดังกล่าว 
(ข) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืนของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา 
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออก

จากต าแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งวิธีการ เงื่อนไขในการจ้าง
พนักงานเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา 

(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของคุรุสภา 
(จ) ก าหนดอ านาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
(๗) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุ

สภา 
(๙) พิจารณาหรือด าเนินการในเรื่องอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

  
ส่วนที่ ๓ 

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
                   

  
มาตรา ๒๑ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุรุสภา 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คนซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านการศึกษา การบริหาร และกฎหมาย 

(๔) กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ทั้งของรัฐและ
เอกชนที่มีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจ านวน
สองคน 

(๕) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจ านวนหกคน ซึ่งเลือกตั้งมาจากผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่าสิบปี หรือด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ๓ หรือมีวิทยฐานะเป็นครูช านาญการขึ้นไป ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มี
ประสบการณ์ในต าแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี 

ให้เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
การก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา 
  
มาตรา ๒๒ การสรรหา การเลือก และการเลือกตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ 

(๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 
  
มาตรา ๒๓ กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ (๓) (๔) และ (๕) ต้องมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แล้วแต่กรณี 
  
มาตรา ๒๔ กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) ให้อยู่ใน

ต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน

ต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้น าความในมาตรา ๑๖ 

วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ 

(๑) (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ 

แล้วแต่กรณี 
(๕) คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
  
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 



(๑) พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาต 

(๒) ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(๓) ส่งเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภาก าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณ

ในการประกอบวิชาชีพ 
(๔) ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ ตามท่ีก าหนดใน

ข้อบังคับของคุรุสภา 
(๕) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือกระท า

การใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพ 
(๗) พิจารณาหรือด าเนินการในเรื่องอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย 
ให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอรายงานการด าเนินงานประจ าปีต่อคณะกรรมการคุรุ

สภา ตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
  

ส่วนที่ ๔ 
การด าเนินงานของคุรุสภา 

                   
  

มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการคุรุสภามีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุม
คณะกรรมการคุรุสภาต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา ๒๗ ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการคุรุสภาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
  
มาตรา ๒๘ รัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุม และชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ

คุรุสภา หรือจะส่งความเห็นเป็นหนังสือไปยังคุรุสภาในเรื่องใดๆ ก็ได้ 
  
มาตรา ๒๙ ให้น าความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับกับการประชุมของ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการคุรุสภา กรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมการประกอบวิชาชีพเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

  



มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอ านาจเรียกบุคคล
ใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งให้บุคคลใดๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจและ
หนา้ที ่

หนังสือเรียกมาให้ถ้อยค าหรือหนังสือแจ้งให้ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุ
ด้วยว่าจะให้มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือวัตถุพยานในเรื่องใด 

  
มาตรา ๓๒ ให้กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการและคณะท างาน

ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

  
มาตรา ๓๓ กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๓) (๔) และ (๕) จะด ารงต าแหน่งตามมาตรา 

๒๑ (๓) (๔) และ (๕) และมาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) แล้วแต่กรณีในคราวเดียวกันไม่ได้ 
  
มาตรา ๓๔ ให้มีส านักงานเลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานของคุรุสภา 
(๒) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับกิจการอ่ืนที่คุรุสภามอบหมาย 
(๓) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการด าเนินงานเสนอต่อคุรุสภา 
  
มาตรา ๓๕ ให้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภามีเลขาธิการคุรุสภาคนหนึ่งบริหารกิจการของ

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งด าเนินการตามท่ีประธานกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการคุรุสภา ประธาน
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมอบหมาย 

คณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้มีอ านาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการคุรุสภา 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา 
  
มาตรา ๓๖ เลขาธิการคุรุสภาต้องเป็นผู้สามารถท างานให้แก่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้

เต็มเวลา และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบห้าปี 
(๓) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของคุรุสภา ตามท่ีก าหนดไว้ใน

วัตถปุระสงค์ และอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๓ (ข) (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 
(๒) เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับคุรุสภา 
  



มาตรา ๓๗ เลขาธิการคุรุสภามีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

  
มาตรา ๓๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการคุรุสภาพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการคุรุสภาให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ

หย่อนความสามารถ 
(๔) ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการคุรุสภากับเลขาธิการคุรุสภา 
(๕) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๖ 
มติของคณะกรรมการคุรุสภาให้เลขาธิการคุรุสภาออกจากต าแหน่งตาม (๓) ต้อง

ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
  
มาตรา ๓๙ เลขาธิการคุรุสภามีหน้าที่บริหารกิจการของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของคุรุสภา ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติและประกาศของ
คณะกรรมการคุรุสภาและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกต าแหน่ง เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบ
ภายในให้ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการคุรุสภาตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนดรวมทั้งให้มีหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต 
(๒) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของคุรุสภา 
(๓) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของส านักงานเลขาธิการคุรุ

สภารวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปีต่อไป
ต่อคณะกรรมการคุรุสภาเพ่ือพิจารณา 

(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภาต่อคณะกรรมการคุรุสภา 

เลขาธิการคุรุสภาต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการคุรุสภาในการบริหารกิจการของส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 

  
มาตรา ๔๐ เลขาธิการคุรุสภา มีอ านาจดังนี้ 
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานเจ้าหน้าที่

ตลอดจนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยไม่ขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติ หรือประกาศท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
  
มาตรา ๔๑ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้แทนของคุรุสภา

เพ่ือการนี้ เลขาธิการคุรุสภาจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

  



มาตรา ๔๒ ให้คณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของเลขาธิการคุรุสภาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  
ส่วนที่ ๕ 

การประกอบวิชาชีพควบคุม 
                   

  
มาตรา ๔๓ ให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม

ตามพระราชบัญญัตินี้ การก าหนดวิชาชีพควบคุมอ่ืนให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่

กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ที่เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาเป็นครั้งคราวในฐานะวิทยากรพิเศษทาง

การศึกษา 
(๒) ผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนแต่ในบางครั้งต้องท าหน้าที่สอน

ด้วย 
(๓) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งท าการ

ฝึกหัดหรืออบรมในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษาหรือฝึกอบรม ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

(๔) ผู้ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
(๕) ผู้ที่ท าหน้าที่สอนในศูนย์การเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ หรือสถานที่

เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบัน
ทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด 

(๖) คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน 

(๗) ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๘) บุคคลอ่ืนตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
  
มาตรา ๔๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติ 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
(๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่

น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ
คุรุสภาก าหนด 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 



(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เคยต้องโทษจ าคุกในคดีท่ีคุรุสภาเห็นว่าอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง

วิชาชีพ 
  
มาตรา ๔๕ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การก าหนดอายุใบอนุญาต การต่ออายุ

ใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 

ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ต่อ
ใบอนุญาต หรือการไม่ออกใบแทนใบอนุญาตไม่ตัดสิทธิผู้ขอที่จะประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตต่อไป ทั้งนี้ 
จนกว่าคณะกรรมการคุรุสภาจะได้มีค าวินิจฉัยถึงที่สุด 

  
มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบ

วิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภา และห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบ
วิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา 

  
มาตรา ๔๗ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บังคับแห่งข้อจ ากัดและเงื่อนไข

ตามข้อบังคับของคุรุสภา 
  
มาตรา ๔๘ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 
  
มาตรา ๔๙ ให้มีข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 
(๑) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
(๒) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(๓) มาตรฐานการปฏิบัติตน 
การก าหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของคุรุสภา ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการประเมินระดับคุณภาพของผู้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องเพ่ือด ารงไว้
ซึ่งความรู้ ความสามารถ และความช านาญการ ตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภาก าหนด 

  
มาตรา ๕๐ มาตรฐานการปฏิบัติตน ให้ก าหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ประกอบด้วย 
(๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
(๒) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
(๓) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
(๔) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 



(๕) จรรยาบรรณต่อสังคม 
การก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของคุรุสภา 
  
มาตรา ๕๑ บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้

ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตผู้นั้นโดยท าเรื่องยื่นต่อคุรุสภา 
กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือบุคคลอื่นมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพ

ว่าผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยแจ้งเรื่องต่อคุรุสภา 
สิทธิการกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง หรือสิทธิการกล่าวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพ้นหนึ่งปี

นับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพดังกล่าวและ
รู้ตัวผู้ประพฤติผิด 

การถอนเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษที่ได้ยื่นไว้แล้วนั้นไม่เป็นเหตุให้ระงับการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๕๒ เมื่อคุรุสภาได้รับเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษตามมาตรา ๕๑ ให้

เลขาธิการคุรุสภาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพโดยไม่ชักช้า 
  
มาตรา ๕๓ ให้ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ 

พร้อมทั้งส่งส าเนาเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มพิจารณา 

ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษมีสิทธิท าค าชี้แจงหรือน าพยานหลักฐานใดๆ ส่งให้
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรืออนุกรรมการ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพก าหนด 

  
มาตรา ๕๔ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยกข้อกล่าวหา 
(๒) ตักเตือน 
(๓) ภาคทัณฑ์ 
(๔) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินห้าปี 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 
  
มาตรา ๕๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๕๔ 

(๒) (๓) (๔) หรือ (๕) อาจอุทธรณ์ค าวินิจฉัยต่อคณะกรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค า
วินิจฉัย 

การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา 
ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการคุรุสภาให้ท าเป็นค าสั่งคุรุสภา พร้อมด้วยเหตุผลของการ

วินิจฉัยชี้ขาด 



  
มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ผู้ใดประกอบ

วิชาชีพควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมนับแต่วันที่
ทราบค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น 

  
มาตรา ๕๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนจะยื่นขออีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นห้าปีนับแต่

วันที่ถูกสั่งเพิกถอน 
  

ส่วนที่ ๖ 
สมาชิกคุรุสภา 
                   

  
มาตรา ๕๘ สมาชิกของคุรุสภามีสองประเภท ดังนี้ 
(๑) สมาชิกสามัญ 
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
การจดทะเบียนเป็นสมาชิกให้เป็นไปตามที่คุรุสภาก าหนด 
  
มาตรา ๕๙ สมาชิกสามัญต้องเป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ (ข) (๑) (๒) และ 

(๓) และเป็นผู้มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
สมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้งโดยมติเป็นเอกฉันท์ 
  
มาตรา ๖๐ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญ มีดังต่อไปนี้ 
(๑) แสดงความเห็นและซักถามเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภาต่อคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณา 
(๒) เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๒๑ 
(๓) ช าระค่าธรรมเนียม ตามประกาศของคุรุสภา 
(๔) ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ตาม (๒) 

และ (๓) 
  
มาตรา ๖๑ สมาชิกภาพของสมาชิกย่อมสิ้นสุดเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพเพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๕๙ 

ส าหรับกรณีสมาชิกสามัญ 
(๔) คณะกรรมการคุรุสภามีมติถอดถอนการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
(๕) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

  



หมวด ๒ 
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

                        
  

มาตรา ๖๒ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท าหน้าที่บริหารงานส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

(๒) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงในเรื่องสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณ์การศึกษาและเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การด าเนินงานด้านสวัสดิการ 
สวัสดิภาพ และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

  
มาตรา ๖๓ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามี

อ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของผู้

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
(๓) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้รับ

สวัสดิการต่างๆ ตามสมควร 
(๔) ให้ความเห็น ค าปรึกษา และค าแนะน าในเรื่องการส่งเสริมสวัสดิการ  

สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์และความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ด าเนินงานและบริหารจัดการองค์การจัดหาผลประโยชน์ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๖) ออกข้อบังคับและหลักเกณฑ์ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายให้กรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือกระท าการใดๆ แทน 



(๘) สรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๙) ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
มาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านสวัสดิการสังคม บริหารธุรกิจ และกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ านวน 
สิบสองคน ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาจากสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา สถาบัน
อาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทน
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

  
มาตรา ๖๕ กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

มาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และ
มาตรา ๑๕ แล้วแต่กรณี 

การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) ให้น าความในมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๖๖ การประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ให้น าความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  

ส่วนที่ ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                   
  

มาตรา ๖๗ ให้มีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 



(๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

(๒) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับกิจการอ่ืนที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย 

(๓) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นอกจากอ านาจและหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีอ านาจกระท ากิจการต่างๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ รวมทั้ง
ให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินหรือด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

(๒) ท านิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ 
(๓) เข้าร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอื่น ในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔) กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๕) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  
มาตรา ๖๘ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
(๒) เงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(๓) เงินผลประโยชน์ต่างๆ จากการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ 
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืนรวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง

ประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๕) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการด าเนินกิจการของส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๖) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
รายได้ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ 

  
มาตรา ๖๙ ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคน
หนึ่งบริหารกิจการของส านักงาน รวมทั้งด าเนินการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย 



คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีอ านาจ
สรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

  
มาตรา ๗๐ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต้องเป็นผู้สามารถท างานให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้เต็มเวลา และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกแต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ออก

เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ

ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๕) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๖ 
มติของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากต าแหน่งตาม 
(๓) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

  
มาตรา ๗๑ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีหน้าที่บริหารกิจการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติและ
ประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกต าแหน่ง เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อประธาน
กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

(๒) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจน
เสนอแผนด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 



เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหาร
กิจการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
มาตรา ๗๒ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีอ านาจดังนี้ 
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานเจ้าหน้าที่

ตลอดจนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติหรือ
ประกาศท่ีคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

  
มาตรา ๗๓ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้แทนของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

  
มาตรา ๗๔ ให้คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  
หมวด ๓ 

การก ากับดูแล 
                   

  
มาตรา ๗๕ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ากับดูแลการด าเนินงานของคุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณของรัฐให้คุรุสภา และส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๒) สั่งเป็นหนังสือให้กรรมการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภา และส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและจะให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้ 

(๓) สั่งเป็นหนังสือให้คุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระงับหรือแก้ไขการกระท าใดๆ ที่ปรากฏว่าขัดต่อวัตถุประสงค์ของคุรุสภาและ



คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมาย หรือข้อบังคับคุรุสภา 
และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
มาตรา ๗๖ ให้คุรุสภาเสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคุรุสภา 

รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปีต่อไปต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

  
มาตรา ๗๗ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี

ของคุรุสภาเป็นประจ าทุกปี แล้วรายงานให้รัฐสภาทราบ 
  

หมวด ๔ 
บทก าหนดโทษ 
                   

  
มาตรา ๗๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  
มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ

ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  

บทเฉพาะกาล 
                   

  
มาตรา ๘๐ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการอ านวยการคุรุสภาเท่าที่มีอยู่ตาม

พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนและให้รัฐมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีหน้าที่ด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ และ
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันประกอบด้วย 

(๑) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนห้าคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคนจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
ในด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน 

(๓) ผู้แทนสมาคมวิชาชีพด้านการศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล ซึ่งเลือกกันเองจ านวนห้าคน 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือก

กรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
  



มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ ด าเนินการให้มีการแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภาและ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการแต่งตั้ง 

  
มาตรา ๘๒ ให้เลขาธิการคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปฏิบัตหิน้าที่

เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
และให้รองเลขาธิการคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคุรุสภา
และรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา ๘๑ 

ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ เป็น
เจ้าหน้าที่และพนักงานของคุรุสภา และของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ทั้งนี้ 
ให้ด ารงต าแหน่งและได้รับเงินเดือนค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนเจ้าหน้าที่และพนักงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ
อ านวยการคุรุสภา ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของคุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
มาตรา ๘๓ ให้โอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิต่างๆ ของคุรุสภาตาม

พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ดังนี ้
(๑) องค์การค้าของคุรุสภาและส่วนการลงทุนหรือสวัสดิการไปเป็นของส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๒) ส่วนที่นอกเหนือจาก (๑) ไปเป็นของคุรุสภา 
ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการขององค์การค้าของคุรุสภาให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันอย่างเสรีได้ 
  
มาตรา ๘๔ ผู้ใดเป็นครูซึ่งเป็นสมาชิกของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

อยู่แล้วก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หลักเกณฑ์และวิธีการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา 

บทบัญญัติมาตรา ๔๓ ยังมิให้น ามาใช้บังคับจนกว่าคุรุสภาจะออกข้อบังคับก าหนด
หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

  
มาตรา ๘๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแก่ผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน และภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้มีการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร



สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามข้อบังคับของคุรุสภา ทั้งนี้ ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๘๖ ในวาระเริ่มแรก มิให้น าความในมาตรา ๑๔ (๑) มาใช้บังคับแก่กรรมการคุรุสภา

และกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจนกว่าคุรุสภาจะออกใบอนุญาต 
  
มาตรา ๘๗ ในวาระเริ่มแรกของการเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี

คณะครุศาสตร์ หรือการศึกษา ให้เลือกผู้แทนจ านวนสี่คนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จนกว่าจะมี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนครบจ านวนสามแห่ง จึงจะเลือกผู้แทนตามบทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๔) 

  
มาตรา ๘๘ ให้วุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอ่ืนที่ ก.ค. ก าหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้

ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นคุณวุฒิในการขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๘๙ ให้สมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ที่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ อยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
นั้นๆ ต่อไป 

  
มาตรา ๙๐ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกค าสั่ง ประกาศ หรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้น าค าสั่ง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ซึ่งไม่
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
                   

  
(๑) ค่าข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ          ฉบับละ          ๖๐๐     บาท 
(๒) ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                             ครั้งละ           ๒๐๐     บาท 
(๓) ค่าหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ    ฉบับละ          ๓๐๐     บาท 
(๔) ค่าหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพ                                        ฉบับละ          ๔๐๐     บาท 
(๕) ค่าใบแทนใบอนุญาต                                          ฉบับละ          ๒๐๐     บาท 



 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติ จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะอย่างสูงในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงจ าเป็นต้องตรา
กฎหมายเพื่อ 

๑. พัฒนาวิชาชีพครูตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ และส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. เพ่ือปรับสภาในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ เป็น
องค์กรวิชาชีพครูตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้เป็นไปตาม
มาตรา ๗๓ โดยก าหนดให้มี 

๒.๑ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกชื่อว่า “คุรุสภา” มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ 

๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดภิาพ ความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงการศึกษา 

๓. เพ่ือสืบทอดประวัติศาสตร์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคุรุสภาให้เป็นสภาวิชาชพีครู
ต่อไป 
 


