
ค ำชี้แจงรำยละเอียดประกอบกำรขอคืนเงินค่ำธรรมเนียม 
ตำมประกำศส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ เรื่อง กำรขอคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 

ลงวันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๒ 
------------------ 

 

 ๑. เงินค่ำธรรมเนียมกำรประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำที่สำมำรถขอคืนได้ หมายถึง 
  เงินค่าธรรมเนียมในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของครูซึ่งเป็น
สมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ อยู่แล้วก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใช้บังคับ ที่ได้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตพร้อมกับช าระเงินค่าธรรมเนียมไว้ ระหว่ำง 
วันที่ ๔ มกรำคม ถึงวันที ่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๔๘   เนื ่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแก่ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตาม
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ อยู่แล้วก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา        
พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใช้บังคับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ (ตามประกาศท่ีแนบ) 
 ครูซึ่งเป็นสมำชิกคุรุสภำตำมพระรำชบัญญัติครู พุทธศักรำช ๒๔๘๘  หมายถึง ครู หรือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖  และด ารงต าแหน่งดังกล่าว
ต่อเนื่องมาถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ (กรณีที่เป็นศึกษานิเทศก์ จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 
 

 ๒. วัตถุประสงค์ของกำรประกำศให้ขอคืนเงินค่ำธรรมเนียม 
      เนื่องจำก ส านักงานได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขการได้รับเงินคืนดังกล่าวมาขอคืนเงิน
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมา ผ่านทางส่วนราชการต้นสังกัดที่แจ้งให้สถานศึกษาขอรับเงินคืนให้แก่ครู
ที่อยู่ในสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อมวลชนในขณะนั้นอย่างแพร่หลาย และมีผู้ขอรับเงินคืนไปแล้ว 
จ านวน ๓๑๙,๓๐๖ ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ ๙๘ ของจ านวนผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขท้ังหมด จ านวน ๓๒๖,๑๒๖ ราย 
ยังคงเหลือผู้ที่ยังมิได้ขอคืนจ านวน ๖,๘๒๐ ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ ๒  ปัจจุบันล่วงเลยระยะเวลาการให้ยื่นค าขอ
คืนเงินมากว่า ๑๐ ปี แล้ว ส านักงานมีความห่วงใยว่าผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขสามารถขอคืนเงินได้หากยังมี
ความประสงค์จะขอรับเงินคืนก็ให้สามารถยื่นค าขอคืนเงินได้อีกครั้งหนึ่งภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒  
  

 ๓. เอกสำรหลักฐำน ในกำรขอคืนเงินค่ำธรรมเนียม 
  ๑) แบบค าขอคืนเงิน  
  ๒) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไว้ ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม – ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ 
  ๓) ส าเนาหน้าปกสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอ่ืน ที่ระบุชื่อธนาคาร และเลขท่ีบัญชี  
ผู้ขอรับเงินคืน 
  ๔) ใบส าคัญรับเงินของคุรุสภา ซึ่งจะสมบูรณ์เมื่อได้ส่งเงินคืนให้สมาชิกแล้ว 
 

 สมาชิกสามารถตรวจสอบการช าระเงิน ได้จากเจ้าหน้าที่คุรุสภา ณ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ประจ าอยู่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด หรือ Call Center หมายเลยเลข ๐๒  ๓๐๔ ๙๘๙๙ 
ว่าได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมไว้ในระหว่างวันที่ ๔ มกราคม – ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ หรือไม่ แต่การขอคืนเงินต้องมี
เอกสารตามที่ก าหนดเพื่อประกอบการขออนุมัติเบิกเงินคืนให้สมาชิก 
 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 



 
 
 
 
 
 

แบบค ำร้องขอคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
ตำมประกำศส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 

 เรื่อง กำรขอคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
ลงวันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๒ 

 
วันที่ ............. เดือน ...........................พ.ศ. ............ 

 
เรียน  เลขำธิกำรคุรุสภำ 
  

 ข้าพเจ้า นาย /นาง /นางสาว ........................................นามสกุล ........................................................ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ............................................................. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภา
ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ต าแหน่ง...........................ชือ่สถานศึกษา...............................................
จังหวัด............................ อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใช้บังคับ 
(คือก่อนวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖) ได้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพร้อมได้ช าระค่าธรรมเนียม
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไว้ จ านวน .........บาท ตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาตไว้ คือ   
 O ครู      O ผู้บริหารสถานศึกษา      O ผู้บริหารการศึกษา 
 

 มีความประสงค์ขอคืนเงินค่าธรรมเนียม จ านวนดังกล่าว พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
 ๑. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ที่ระบุวันที่ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม – ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ 
  (หลังจากวันที่ดังกล่าวผู้ยื่นค าขอไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียม เนื่องจากได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘) 
 ๒. ส าเนาหน้าปกสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอ่ืน ที่ระบุชื่อธนาคารและเลขที่บัญชี      
ผู้ขอรับเงินคืน 
 ๓. ใบส าคัญรับเงินของคุรุสภา ซึ่งจะสมบูรณ์เมื่อได้ส่งเงินคืนให้สมาชิกแล้ว 
 
 
 
 
 
       ลงช่ือ................................................ผู้ขอรับเงินคืน 
              (..............................................) 
 





ตอบประเด็นค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับกำรขอคืนเงิน ตำมประกำศส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 
 เรื่อง กำรขอคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 

ลงวันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๒ 
---------- 

 
ค ำถำม ๑. บุคคลใดบ้ำงท่ีสำมำรถขอคืนเงินค่ำธรรมเนียมตำมประกำศของส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 
  ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘  ซึ่งหมายถึง ครู หรือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ และด ารงต าแหน่งดังกล่าว
ต่อเนื่องมาถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ (กรณีที่เป็นศึกษานิเทศก์ จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) และให้
มาขอคืนได้ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เนื่องจาก เป็นผู้ได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ยกเว้นค่าธรรมขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแก่ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตาม
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ อยู่แล้วก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มีผลใช้บังคับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘  
 
ค ำถำม ๒. ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำสำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่ ว่ำสมำชิกเคยขอเงินคืนมำแล้วหรือยัง 
  ได้ แต่จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ เนื่องจาก เวลาผ่านไปหลายปีแล้ว และส านักงานได้
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมาขอคืนหลายครั้งแล้ว โดยแจ้งผ่านต้นสังกัดให้ขอคืนเป็นรายสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่    
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมา และให้เวลาจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งมีผู้ขอรับเงินคืนไปแล้ว จ านวน 
๓๑๙,๓๐๖ ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ ๙๘ ของจ านวนผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขทั้งหมด จ านวน ๓๒๖,๑๒๖ ราย ยังคงเหลือ
ผู้ที่ยังมิได้ขอคืนจ านวน ๖,๘๒๐ ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ ๒   
 
ค ำถำม ๓. ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำมีรำยช่ือผู้ที่ยังไม่มำขอรับเงินคืนหรือไม่ 
  ไม่สามารถตรวจสอบจากระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ทันที ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
เนื่องจาก ในขณะนั้นมีการช าระเงินค่าธรรมเนียมมาทั้งผู้ที่เป็นครูอยู่ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใช้บังคับ ซึ่งได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการได้รับยกเว้น  
 
ค ำถำม ๔. หำกส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำสำมำรถตรวจสอบกำรช ำระเงินของสมำชิกได้ จะสำมำรถออก 
  ใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้ใช้เป็นหลักฐำนในกำรเบิกคืนเงินค่ำธรรมเนียม ได้หรือไม ่
  ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้ได้ เนื่องจาก การออกใบเสร็จรับเงินจะออกให้ได้เฉพาะ
เมื่อมีการรับเงินจริง ณ วันที่ออกใบเสร็จรับเงินเท่านั้น และต้องน าส่งเงินเข้าส านักงานตามจ านวนที่ออกใบเสร็จ 
 
ค ำถำม ๕. มีแนวทำงใดบ้ำงที่สำมำรถจะขอคืนเงินค่ำธรรมเนียมได้ กรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินฉบับจริง  
     เนื่องจำก ระยะเวลำนำนเป็นสิบปีแล้ว เมื่อได้รับใบอนุญำตแล้วก็ไม่ได้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ 
  การที่ส านักงานจะขออนุมัติเบิกเงินเพ่ือส่งคืนให้แก่สมาชิกจ านวนเท่าใด จะต้องมีใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 
ที่ระบุระหว่างวันที่ ๔ มกราคม – ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นหลักฐานว่าสมาชิกได้ช าระเงินไว้ และสามารถขอคืนได้
ตามเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ซึ่งหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 

/ค าถาม ๖... 



- ๒ - 
 

ค ำถำม ๖. หำกใบเสร็จรับเงินหำย สำมำรถใช้ใบแจ้งควำม หรือใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเป็นหลักฐำนแทน  
  ได้หรือไม่ 
  กรณีใบแจ้งความ ส านักงานไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการประกอบการขออนุมัติเบิกเงินเพ่ือคืน
ให้สมาชิกได้ ตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
  กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก็เช่นเดียวกัน เนื่องจาก การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
ที่ออกให้ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ นั้น สมาชิกบางรายไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียม และบางรายอาจจะได้รับเงินคืน
ไปแล้ว เนื่องจาก มีสมาชิกเพียง ร้อยละ ๒ ที่ยังไม่ได้ขอคืน  
  สมาชิกสามารถตรวจสอบการช าระเงินได้จากเจ้าหน้าที่คุรุสภา ณ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ประจ าอยู่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด หรือ Call Center หมายเลยเลข ๐๒  ๓๐๔ ๙๘๙๙ 
ว่าได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมไว้ในระหว่างวันที่ ๔ มกราคม – ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ หรือไม่ แต่การขอคืนเงินต้องมี
เอกสารตามที่ก าหนดเพื่อประกอบการขออนุมัติเบิกเงินคืนให้สมาชิก 
 
ค ำถำม ๗. ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ สำมำรถพิมพ์ข้อมูลกำรช ำระเงินที่อยู่ในระบบของคุรุสภำ  ใช้เป็น 
  เอกสำรแทนใบเสร็จรับเงินได้หรือไม่ 
  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเอกสารดังกล่าวไม่สามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้ และข้อมูล การ   
ช าระเงินที่อยู่ในระบบ ส านักงานสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
ได้ว่ามีการช าระเงินเข้ามาในระหว่างวันที่ ๔ มกราคม – ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘  ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขการขอคืนได้    
แต่การขอคืนเงินต้องมเีอกสารตามที่ก าหนดเพ่ือประกอบการขออนุมัติเบิกเงินคืนให้สมาชิก 
 
 ค ำถำม ๘. สมำชิกสำมำรถเข้ำมำติดต่อขอรับเงินคืนด้วยตนเอง และได้รับเงินกลับไปเลยได้หรือไม่ 
  ไม่ได้ เนื่องจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภาต้องตรวจสอบหลักฐานเอกสารให้ครบถ้วน และเสนอ 
ขออนุมัติเบิกเงินตามจ านวนเงินที่ขอคืน  เพ่ือส่งคืนเข้าบัญชีให้สมาชิก 
 
ค ำถำม ๙. เรื่องขอคืนเงินที่ได้รับส่งต่อๆ กันมำทำงช่องทำงไลน์ เป็นเรื่องจริงหรือไม่ 
  ไม่สามารถตอบได้ ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป บางเรื่องได้พิจารณาแล้วเป็นข้อมูล
ที่ผ่านมาสิบปีแล้วจึงไม่ใช่ข้อเท็จจริง ณ ปัจจุบัน จึงขอให้สมาชิกติดตามหรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่คุรุสภา              
ณ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ประจ าอยู่ ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด หรือ       
Call Center หมายเลยเลข ๐๒  ๓๐๔ ๙๘๙๙ 
 
 
 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

   
 
   





 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 
 

หนา   ๕

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

(ฉบับที่ ๒) 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๔๘   
เมื่อวันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ท่ีใหยกเวนคาธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาแกครู ซึ่งเปนสมาชิกคุรุสภา  ตามพระราชบัญญัติครู  พุทธศักราช  ๒๔๘๘ อยูแลว
กอนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใชบังคับ  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
(ฉบับที่ ๒)   ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ใหยกเวนคาธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแกครู 
ซึ่งเปนสมาชิกคุรุสภา  ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช  ๒๔๘๘  อยูแลว กอนพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใชบังคับ 

ขอ ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๘   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
อดิศัย  โพธารามิก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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