
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักทะเบียนและใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ กระทรวงศึกษำธิกำร  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
     กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ เป็นกำรเพิ่มพูนควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติวิชำชีพ ของผู้ประกอบวิชำชีพให้คงอยู่และพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันให้ผูร้ับบริกำร และสังคมมั่นใจว่ำจะไดร้ับบริกำรที่มีมำตรฐำนและคณุภำพอยู่ตลอดเวลำ อันจะท ำใหส้ังคม
ยอมรับในวิชำชีพ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ จึงต้องสร้ำงควำมมั่นใจให้เกิดแกผู่้เรียน ผู้ปกครอง สังคม และด ำรงไวซ้ึ่งวิชำชีพ
ช้ันสูง 
 
     ข้อบังคับคุรุสภำ ว่ำด้วยใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ พ.ศ. 2547 ก ำหนดให้ใบอนุญำตมีอำยุ ใช้ได้เป็นระยะเวลำห้ำปี นับแต่วันออก
ใบอนุญำต และผู้ได้รับใบอนุญำตที่ประสงค์ขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพต้องมีคุณสมบตัิตำมประกำศคณะกรรมกำรคุรสุภำ เรือ่ง 
คุณสมบัติของผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 20 มีนำคม 2552 โดยให้ยื่นแบบค ำขอพร้อมเอกสำร
หลักฐำนต่อส ำนักงำนเลขำธิกำรครุุสภำก่อนวันที่ใบอนุญำตหมดอำยุไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
 
คุณสมบัติของผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
 1. มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติสภำครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. 2546 
 2. มีมำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ ตำมประกำศคณะกรรมกำรคุรสุภำ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 20 มีนำคม 2552 
3. มีผลกำรปฏิบตัิงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน ตำมประกำศคณะกรรมกำรคุรสุภำ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 20 มีนำคม 2552 
4. ประพฤติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพและแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหต:ุ (ไมม่ีช่วงเวลาพักกลางวัน) 
(กรณีมีการเปิดใหบ้ริการในวันหยดุราชการ จะมีการประกาศให้ทราบ
ทางเว็บไซต์ของคุรสุภา 
))  
ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา 128/1 ถ.นครราชสีมา แขวงดสุิต เขตดสุิต 
กทม. 10300/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. 

 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหต:ุ -)  
คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 185 แห่ง (ตั้งอยู่ที่ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต 183 แห่ง และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และเขต 2) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. 



 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหต:ุ -)  
ส่งแบบค าขอทางไปรษณีย์ ส านักงานเลขาธิการครุุสภา 128/1 ถนน
นครราชสมีา แขวงดุสิต เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 /ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. 

 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหต:ุ -)  
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา(บันทึกข้อมูลผา่นโปรแกรมต่อ
อายุใบอนุญาตฯ KSP Renew)/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 วัน 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับแบบค ำขอและตรวจสอบเอกสำร 
(หมายเหต:ุ (กรณยีื่นค าขอ ณ ส านักงานเลขาธิการครุุสภาจะทราบผล
การตรวจสอบเอกสารภายใน 20 นาที))  

5 วัน ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุ
สภำ 

 

2) กำรพิจำรณำ 
- บันทึกข้อมูลผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
- ตรวจทำนคุณสมบตัิและจัดท ำบญัชีรำยชื่อผู้ต่ออำยุใบอนญุำต
ประกอบวิชำชีพ  
- เสนอคณะกรรมกำรมำตรฐำนวิชำชีพพิจำรณำอนุมัติกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ  
- จัดพิมพ์ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ  
(หมายเหต:ุ -)  

22 วัน ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุ
สภำ 

 

3) - 
จัดส่งใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงไปรษณยี ์
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาด าเนินการรวมไม่เกิน 30 วัน โดยเริม่นับ
ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับแบบค าขอที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ จนถึงวัน
ส่งใบอนุญาตออกจากส านักงานฯ))  

3 วัน ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุ
สภำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (คส.02) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรสุภำ 

2) 
 

แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่อใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู (คส.02.10) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรสุภำ 

3) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน / ทะเบียนบ้ำน / บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

4) 
 

ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพท่ีจะท ำกำรต่ออำยุ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

5) 
 

ปริญญำบัตร / หนังสือรับรองคุณวุฒิ / ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

6) 
 

ก.พ. 7 / สมุดประจ ำตัวครู / สัญญำจ้ำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (แล้วแต่กรณ)ี 

- 

7) 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนกำรพัฒนำตนเองไม่น้อยกว่ำ 3 กิจกรรม ภำยใน
ระยะเวลำ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญำตฯจนถึงวันที่ยืน่ค ำขอ และต้อง
เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ใบอนุญำตฯจะหมดอำยุ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 3 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

8) 
 

หลักฐำนอื่น เชน่ กำรเปลี่ยนค ำน ำหน้ำ / ชื่อ / นำมสกุล / ทะเบียนสมรส / 
หย่ำ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ – 
 
 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
9) 

 
รูปถ่ำยปกติหน้ำตรงคร่ึงตัว ภำพสี ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ แต่งกำย
สุภำพ ไม่สวมเสื้อยืด ไม่ยิ้ม พ้ืนหลังของรูปเป็นสีฟ้ำ หรือสีขำว ไม่มีลวดลำย 
ถ่ำยคร้ังเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ ขนำด 1X1.25 นิ้ว 
จ ำนวน 2 รูป พร้อมเขียนชื่อ นำมสกลุ และเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน
ด้ำนหลังรูปถ่ำย 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

10) 
 

ใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมต่ออำยใุบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู จ ำนวน 
200 บำท (สองร้อยบำทถ้วน) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

11) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ช ำระค่ำธรรมเนียม คนละ 200 บำท ช ำระเป็นรำยคนตำมเลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน 
(หมายเหต:ุ (ช าระค่าธรรมเนียมได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 
1. ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา  
2. บริษัทไปรษณยี์ไทย จ ากดั (รหสับริการ 378) (เสียคา่ธรรมเนียมเพิ่มเติม คน
ละ 10 บาท)  
3. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เสยีค่าธรรมเนยีมเพิ่มเติม คนละ 10 บาท))  

 ค่ำธรรมเนียม 200 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) 1) หน่วยงำน ณ จุดยื่นค ำขอ ส ำนกัทะเบียนและใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ  ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรสุภำ     2) ไปรษณีย์ 

เรียนเลขำธิกำรครุุสภำ ท่ีอยู่ ส ำนกังำนเลขำธิกำรครุุสภำ 128/1 ถนนนครรำชสมีำ แขวงดุสิต เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300  3) 
อีเมล์ kspmail@ksp.or.th  4) โทรศัพท์ call center  0 2304 9899 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300))  

 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (คส.02) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) แบบแสดงคณุสมบัติของผู้ขอต่อใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู (คส.02.10) 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมำยเหตุ 
1. เอกสำรส ำเนำทุกฉบับต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผูย้ื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพในฐำนะเจ้ำของเอกสำร หรือลง
นำมรับรองโดยผูม้ีอ ำนำจลงนำมในเอกสำร 
 
2. หำกเอกสำรทีไ่ด้รับมีควำมถูกตอ้ง ครบถ้วน สมบูรณ์ ผู้ยื่นค ำขอจะไดร้ับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ท้ังนี้ ไม่นับ
รวมกรณีเอกสำรไม่ถูกต้อง ครบถว้น สมบูรณ์ หรือผู้ยื่นค ำขอไม่มีคณุสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอท่ี
ก ำหนด รวมถึงกรณีส่งตรวจเมื่อมขี้อสงสัยและเอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอไม่ชัดเจน ทั้งนี้ ส ำนักงำนเลขำธิกำรครุุสภำจะแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอ
ทรำบ 
 


