
การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 

 ในกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาถูกทําลาย หรือชํารุด หรือสูญหาย สามารถดําเนินการ

ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ได้ ซ่ึงใบอนุญาต ฯ ฉบับใหม่จะมีคําว่า “ใบแทน” เป็นอักษร 

สีแดง ประทับด้านบนขวามือขอใบอนุญาต ฯ  

กรอกแบบคําขอและแนบเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

 ๑. แบบคําขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คส.๐๓)  

 ๒. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

 ๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีชํารุด หรือ 

 ๔. หลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวน หรือบันทึกถ้อยคํากรณีใบอนุญาต 

สูญหาย (คส.๑๑) 

 ๕. รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว ไม่สวมแว่นตาดําขนาด ๑ น้ิว ถ่ายไม่เกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป 

 

การยื่นแบบคําขอ 

 ด้วยตนเอง ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (อาคาร ๑ ช้ัน ๑) ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร หรือคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต 

 

การชําระค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท  

 ๑. ย่ืนคําขอ ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ชําระเป็นเงินสด หรือ 

  ๒. ย่ืนคําขอ ณ คุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ชําระผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด  
ด้วยระบบ Pay at post รหัสบริการ ๓๗๘  

 

ดาวน์โหลด 

 ๑. แบบคําขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คส.๐๓) 

 ๒ .  แบบบันทึกถ้อยคํากรณีใบอนุญาตสูญหาย (ใช้แทนหลักฐานการรับแจ้งความของ 

พนักงานสอบสวน ณ สถานีตํารวจ)  

 

  



การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
 

 ผู้ที่ผ่านรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครบท้ัง ๙ มาตรฐานแล้ว แต่ไม่มีประสบการณ์การสอน 

ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน หรืออุดมศึกษาท่ีตํ่ากว่าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน ประสงค์จะขอรับ

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

กรอกแบบคําขอและแนบเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

 ๑. แบบคําขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (คส.๐๔) 

 ๒. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

 ๓. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนคํานําหน้านาม/ช่ือ/ช่ือสกุล (ถ้ามี) 

  ๔. สําเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี) 

 ๕. สําเนาวุฒิการศึกษา (ทุกวุฒิท่ีนํามาขอเทียบโอน) 

 ๖. สําเนาวุฒปิระกาศนียบัตรบัณฑิต (ถ้ามี) 

 ๗. รายช่ือการผ่านการเทียบโอนความรู้ และหลักฐานการชําระเงินค่าเทียบโอน/สําเนาวุฒิบัตร 

การผ่านการอบรม หรือทดสอบจากคุรุสภา (ครบ ๙ มาตรฐาน) 

 ๘. รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ น้ิว ซ่ึงถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป 

 

การยื่นแบบคําขอ 

 ด้วยตนเอง ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา อาคาร ๑ ช้ัน ๑ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร หรือคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต 

 

ดาวน์โหลด 
 แบบคําขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (คส.๐๔) 

 

  



การขอหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประสงค์ขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา 

กรอกแบบคําขอและแนบเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

  ๑. แบบคําขอหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (คส.๐๕) 

  ๒. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ 
 ๓. รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว ไม่สวมแว่นตาดําขนาด ๑ น้ิว ถ่ายไม่เกินหกเดือน จํานวน ๑ รูป 

 ๔. หลักฐานอ่ืน (ถ้ามี) 

 

การยื่นแบบคําขอ 

 ด้วยตนเอง ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (อาคาร ๑ ช้ัน ๑) ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร  

 

การชําระค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ชําระเป็นเงินสด  

ฉบับละ ๓๐๐ บาท 

 

ดาวน์โหลด 

 แบบคําขอหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (คส.๐๕) 

 
  





การขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประสงคจ์ะขอเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล เปลี่ยนหรือ
เพ่ิมคํานําหน้าช่ือหรือเพ่ิมวุฒิการศึกษา  

กรอกแบบคําขอและแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี ้

 ๑. แบบคําขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต (คส.๐๖) 

 ๒. สําเนาทะเบียน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐ 

 ๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับจริง) (กรณีต้องการให้แก้ไขช่ือ/นามสกุลในใบอนญุาต) 

 ๔. สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล/เปลี่ยนหรอืเพ่ิมคํานําหน้าช่ือ 

 ๕. สําเนาหนังสือการจดทะเบียนสมรส/หย่า (กรณีขอเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล เน่ืองจาก 
การสมรส/หย่า) 

 ๖. สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (กรณีเพ่ิมวุฒิการศึกษา) 

 ๗. หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 หมายเหตุ กรณีขอแก้ไขช่ือ/ช่ือสกุล/เพ่ิมคํานําหน้าช่ือแล้ว ไม่ต้องการให้แก้ไขในใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ (ฉบับจริง) ให้ย่ืนคําขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คส.๐๓) โดยใช้กรณีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพชํารุด 

การยื่นแบบคําขอ 

 ด้วยตนเอง ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (อาคาร ๑ ช้ัน ๑) ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร หรือคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต 

 

ดาวน์โหลด 

 แบบคําขอการขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต (คส.๐๖) 

 

 



การแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประสงค์จะขอแปลใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ 

กรอกแบบคําขอและแนบเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

  ๑. แบบคําขอแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คส.๐๗) 

  ๒. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ 

 ๓. รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว ไม่สวมแว่นตาดําขนาด ๑ น้ิว ถ่ายไม่เกนิหกเดือน จํานวน ๑ รูป 
 ๔. หลักฐานอ่ืน (ถ้ามี) 

 

การยื่นแบบคําขอ 

 ด้วยตนเอง ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (อาคาร ๑ ช้ัน ๑) ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร หรือคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต 

 

ดาวน์โหลด 

 แบบคําขอแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คส.๐๗) 

 

  



การขอบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภา 
 

 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประสงค์จะขอบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภาเนื่องจาก

บัตรถูกทําลาย หรือชํารุด หรือสูญหาย  

กรอกแบบคําขอและแนบเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

 ๑. แบบคําขอบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภา (คส.๐๘)  

 ๒. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่

ของรัฐ 
 ๓. บัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภาที่ชํารุด หรือ หลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวน 

หรือบันทึกถ้อยคํากรณีใบอนุญาตสูญหาย (คส.๑๑) 

 ๔. รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว ไม่สวมแว่นตาดําขนาด ๑ น้ิว ถ่ายไม่เกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป 

 

การยื่นแบบคําขอ 

 ด้วยตนเอง ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (อาคาร ๑ ช้ัน ๑) ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร หรือคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต 

การชําระค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียมขอบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภา ใบละ ๕๐ บาท  

 ๑. ย่ืนคําขอ ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ชําระเป็นเงินสด หรือ 

  ๒. ย่ืนคําขอ ณ คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา ชําระเป็นต๋ัวแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่ายในนาม

เลขาธิการคุรุสภา 

 

ดาวน์โหลด 

 แบบคําขอบัตรประจําตัวสมาชิกคุรุสภา (คส.๐๘) 


