คส. 03

ติดรูปถาย

คุรุสภา

1 นิ้ว

แบบคําขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 ครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก
เขียนที่................................................................
วันที่ ..............เดือน ..........................พ.ศ. .......................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).........................................................นามสกุล...........................................................................
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่

-

-

-

-

ใบอนุญาต เลขที่
ที่อยูทสี่ ะดวกในการติดตอ  บาน หรือ  ที่ทํางาน ...............................................................................................................
เลขที.่ ............หมูที่..............ตรอก/ซอย....................................................................ถนน..............................................................................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................................................
รหัสไปรษณีย.............................................โทรศัพท .............................................โทรศัพทเคลื่อนที่ .........................................................
E-mail.............................................................................
มีความประสงคจะขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เนื่องจากใบอนุญาต c ถูกทําลาย c ชํารุด c สูญหาย และได
แนบหลักฐานเพือ่ ประกอบการพิจารณา ดังนี้
1.  สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
2.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ชํารุด
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) ..................................................................................

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

...................................
(..................................)
ผูตรวจสอบ

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
1. โปรดกรอกขอความในแบบคําขอใหถูกตองครบถวนโดยละเอียดตามความเปนจริง ดวยลายมือที่ชัดเจน อานงาย
หรือพิมพ และลงลายมือชื่อผูย ื่นคําขอดวยตนเอง
2. ชื่อ – นามสกุล ใหวงกลมหรือขีดเสนใต คํานําหนาชื่อและหากมียศหรือฐานันดรศักดิน์ ําหนาชือ่ ใหระบุไวดวย
3. ใหระบุที่อยูทสี่ ะดวกในการติดตอ เพื่อการจัดสงใบแทนใบอนุญาต
4. ใหติดรูปถายในแบบคําขอ จํานวน 1 รูป
5. กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชํารุดใหแนบใบอนุญาตไปดวย
6. กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสูญหาย ใหใชหลักฐานการรับแจงความของพนักงานสอบสวน หรือบันทึกถอยคํา
สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตของคุรุสภา http :// www.ksp.or.th ที่รายการแบบฟอรมดาวนโหลด
7. หลักฐานอื่น ๆ ตามขอ 6 เชน สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ/ชื่อ/สกุล ทะเบียนสมรส/หยา เปนตน
8. ผูตรวจสอบ หมายถึง เจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา เปนผูตรวจสอบความถูกตองของแบบคําขอ

คส.

คุรุสภา

แบบคําขอแก้ไขหรือเพิมเติมรายการในทะเบียนและใบอนุ ญาต

เขียนที...........................................................
วันที ............เดือน .............................พ.ศ. ....................

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อืนๆ)...........................................................นามสกุล..........................................................................
ชือ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่) (Mr./Mrs./Miss).....................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชนเลขที

-

-

-

-

เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ  ครู  ผูบ้ ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ ริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์
ใบอนุญาต เลขที

ทีอยู่ทสะดวกในการติ
ี
ดต่อ  บ้าน หรือ  ทีทํางาน ........................................................................................

เลขที.............หมูท่ ..............ตรอก/ซอย...................................................................ถนน...................................................................................
ี
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...............................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ....................................โทรศัพท์ .................................................. โทรศัพท์เคลือนที ...............................................................
E-mail...............................................................................
มีความประสงค์จะขอให้เปลียนแปลงข้อมูลทะเบียนผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาต

1.  เปลียนชือ เป็ น...................................................................... 2.  เปลียนชือสกุล เป็ น...............................................
3.  เปลียน / เพิมเติม คํานําหน้าชือ เป็ น......................................... 4.  เพิมวุฒกิ ารศึกษา.................................................

5.  แก้ไขหรือเพิมเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต................................................................................................................

พร้อมนี ได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอ ดังนี

1.  สําเนาทะเบียนบ้าน หรือ  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ
2.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับจริง) (กรณีตอ้ งการให้แก้ไขชือ/นามสกุล ในใบอนุญาต)
3.  สําเนาหนังสือสําคัญการเปลียนชือ / ชือสกุล / เปลียน หรือเพิมคํานําหน้าชือ

4.  สําเนาหนังสือสําคัญการจดทะเบียนสมรส / หย่า (กรณีขอเปลียนชือ ชือสกุล เพราะ การสมรส/หย่า)
5.  สําเนาหลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษา

6.  หลักฐานอืน ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................................
ข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามทีระบุในแบบคําขอได้จากสํานักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย
(ลงชือ)......................................................ผูย้ นคํ
ื าขอ
(........................................................)

....................................
(....................................)
ผูต้ รวจสอบ

คําแนะนํ าในการกรอกแบบคําขอแก้ไขหรือเพิมเติมรายการในทะเบียนและใบอนุ ญาต

. โปรดกรอกข้อความในแบบคําขอให้ถูกต้องครบถ ้วนโดยละเอียดตามความเป็ นจริง ด้วยลายมือทีชัดเจน อ่านง่าย
หรือพิมพ์ และลงลายมือชือผูย้ นคํ
ื าขอด้วยตนเอง

. ชือ – นามสกุล ให้วงกลมหรือขีดเส้นใต้ คํานําหน้าชือและหากมียศหรือฐานันดรศักดินําหน้าชือให้ระบุไว้ดว้ ย
. ให้ระบุทอยู
ี ่ทสะดวกในการติ
ี
ดต่อ เพือการจัดส่งเอกสารและขอข้อมูลเพิมเติมประกอบการพิจารณา
ขอเปลียนแปลงข้อมูลในทะเบียนผูป้ ระกอบวิชาชีพ

4. ผูย้ นคํ
ื าขอต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ ดังนี
. สําเนาทะเบียนบ้านหรือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ
. สําเนาเอกสาร และหลักฐานทีประสงค์จะให้คุรุสภาดําเนินการแก้ไขหรือเพิมเติมในรายการในทะเบียน
และใบอนุญาต
5. ผูต้ รวจสอบ หมายถึง เจ้าหน้าทีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องของแบบคําขอ

