
                    

ติดรูปถาย 

1  น้ิว 

คส. 03 
 

คุรุสภา 
 

  คร ู   ผูบริหารสถานศึกษา   ผูบรหิารการศึกษา   ศกึษานิเทศก 

แบบคําขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
         

  เขียนที่................................................................ 

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

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).........................................................นามสกลุ........................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชนเลขที่        -                  -                   -     - 

ใบอนุญาต เลขที ่     

ที่อยูทีส่ะดวกในการติดตอ  บาน  หรือ  ที่ทํางาน ...............................................................................................................        

เลขที.่............หมูที่..............ตรอก/ซอย....................................................................ถนน.............................................................................. 

ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด........................................................................... 

รหัสไปรษณีย.............................................โทรศพัท   .............................................โทรศพัทเคลื่อนที่ ......................................................... 

E-mail.............................................................................  

   
มีความประสงคจะขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เนื่องจากใบอนุญาต   ถูกทําลาย  ชํารุด  สูญหาย และได 

แนบหลกัฐานเพือ่ประกอบการพจิารณา ดังนี้ 

  1.   สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

  2.   ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีที่ชํารุด  

  3.   หลักฐานการรับแจงความของพนักงานสอบสวน  หรือบันทึกถอยคํา กรณีใบอนุญาตสูญหาย 

4.   รูปถายหนาตรงครึ่งตัว   ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว  ซึ่งถายไวไมเกิน  6  เดือน  จํานวน  2  รูป   

5.   คาธรรมเนียมจํานวน 200 บาท เปน  เงินสด  ไปรษณีย (Pay at Post) รหัสบริการ 378  ธนาคารกรุงไทย      

6.   หลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุ)  .................................................................................. 

 

ผูตรวจสอบ 

 

................................... 
(..................................)

  
 

 

(ลงชื่อ)......................................................ผูยื่นคําขอ 
           (........................................................) 

 
 

 

 



 
 

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

โปรดกรอกขอความในแบบคําขอใหถูกตองครบถวนโดยละเอียดตามความเปนจริง  ดวยลายมือที่ชัดเจน อานงาย    1.   

  หรือพิมพ และลงลายมือช่ือผูยื่นคําขอดวยตนเอง 

ชื่อ – นามสกุล  ใหวงกลมหรือขีดเสนใต  คํานําหนาชื่อและหากมียศหรือฐานนัดรศักดิน์ําหนาชือ่ใหระบุไวดวย   2.   

ใหระบุที่อยูทีส่ะดวกในการติดตอ เพื่อการจัดสงใบแทนใบอนุญาต 3. 

ใหติดรูปถายในแบบคําขอ จํานวน 1 รูป  4. 

กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชาํรุดใหแนบใบอนญุาตไปดวย 5. 

6. กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสูญหาย ใหใชหลักฐานการรับแจงความของพนักงานสอบสวน หรือบันทึกถอยคํา 

สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตของคุรุสภา http :// www.ksp.or.th ที่รายการแบบฟอรมดาวนโหลด 

หลักฐานอื่น ๆ ตามขอ 6 เชน สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล ทะเบียนสมรส/หยา เปนตน 7.   

 8.   ผูตรวจสอบ หมายถึง เจาหนาที่สํานกังานเลขาธิการคุรสุภา เปนผูตรวจสอบความถูกตองของแบบคําขอ  

 

  
       

http://www.ksp.or.th/


  ครู   ผูบ้ริหารสถานศึกษา   ผูบ้ริหารการศึกษา   ศึกษานิเทศก ์

                    
 คุรุสภา 
  แบบคาํขอแกไ้ขหรือเพมิเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต                        เขยีนท.ี..........................................................   วนัท ี............เดอืน .............................พ.ศ. ....................  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/อนืๆ)...........................................................นามสกลุ.......................................................................... ชอื - นามสกุล(ภาษาองักฤษ  ตวัพมิพใ์หญ่) (Mr./Mrs./Miss)..................................................................................................................... เลขประจาํตวัประชาชนเลขท ี        -                    -                      -     - เป็นผูป้ระกอบวชิาชพี ใบอนุญาต เลขท ี        ทอียู่ทสีะดวกในการตดิต่อ  บา้น  หรอื  ททีาํงาน ........................................................................................       เลขท.ี............หมูท่.ี.............ตรอก/ซอย...................................................................ถนน................................................................................... ตาํบล/แขวง.......................................อาํเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั............................................................................... รหสัไปรษณีย.์....................................โทรศพัท ์  .................................................. โทรศพัทเ์คลอืนท ี............................................................... E-mail...............................................................................  มคีวามประสงคจ์ะขอใหเ้ปลยีนแปลงขอ้มลูทะเบยีนผูไ้ดร้บัใบอนุญาต 1.   เปลยีนชอื เป็น......................................................................   2.  เปลยีนชอืสกุล เป็น...............................................

 3.   เปลยีน / เพมิเตมิ คาํนาํหนา้ชอื เป็น.........................................  4.   เพมิวุฒกิารศึกษา.................................................  5.   แกไ้ขหรือเพมิเตมิรายการในทะเบยีนและใบอนุญาต................................................................................................................    พรอ้มนีไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานประกอบคาํขอ ดงันี 1.   สาํเนาทะเบยีนบา้น  หรอื   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื     สาํเนาบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ทขีองรฐั   2.   ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีทางการศึกษา (ฉบบัจริง) (กรณีตอ้งการใหแ้กไ้ขชือ/นามสกลุ ในใบอนุญาต)   
  3.   สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการเปลยีนชอื / ชอืสกุล / เปลยีน หรือเพมิคาํนาํหนา้ชอื 4.   สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดทะเบยีนสมรส / หย่า (กรณีขอเปลยีนชอื ชอืสกุล เพราะ การสมรส/หย่า)    5.   สาํเนาหลกัฐานแสดงวุฒกิารศึกษา 6.   หลกัฐานอนื ๆ (โปรดระบ)ุ.....................................................................................................................  ขา้พเจา้ยนิยอมใหต้รวจสอบขอ้มลูบุคคลตามทรีะบุในแบบคาํขอไดจ้ากสาํนกัทะเบยีนราษฎร ์กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 

(ลงชอื)......................................................ผูย้นืคาํขอ                (........................................................) 

คส.  

 .................................... (....................................) ผูต้รวจสอบ 



 
  คาํแนะนําในการกรอกแบบคาํขอแกไ้ขหรือเพมิเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต   .   โปรดกรอกขอ้ความในแบบคาํขอใหถ้กูตอ้งครบถว้นโดยละเอยีดตามความเป็นจรงิ ดว้ยลายมอืทีชดัเจน อ่านงา่ย     หรอืพมิพ ์และลงลายมอืชอืผูย้นืคาํขอดว้ยตนเอง 

.   ชอื – นามสกุล  ใหว้งกลมหรือขดีเสน้ใต ้ คาํนาํหนา้ชอืและหากมยีศหรอืฐานนัดรศกัดนิาํหนา้ชอืใหร้ะบุไวด้ว้ย   
 .   ใหร้ะบุทอียู่ทสีะดวกในการติดต่อ เพอืการจดัสง่เอกสารและขอขอ้มลูเพมิเตมิประกอบการพจิารณา   ขอเปลยีนแปลงขอ้มลูในทะเบยีนผูป้ระกอบวชิาชพี   
 4. ผูย้นืคาํขอตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอ ดงันี   .  สาํเนาทะเบยีนบา้นหรอื สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ทขีองรฐั   .  สาํเนาเอกสาร และหลกัฐานทปีระสงคจ์ะใหคุ้รุสภาดาํเนินการแกไ้ขหรือเพมิเตมิในรายการในทะเบยีน                      และใบอนุญาต  5. ผูต้รวจสอบ หมายถงึ เจา้หนา้ทสีาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา เป็นผูต้รวจสอบความถกูตอ้งของแบบคาํขอ    
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