
 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขึน้ทะเบียน 

ผู้สอบผ่านมสิีทธ์ิขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพกายภาพบําบัดออนไลน์  คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ 

---------------------------------------------------------------- 

 ด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสอบและพฒันาคลงัขอ้สอบเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด และ

คณะกรรมการสภากายภาพบาํบดั ไดด้าํเนินการพิจารณาผลสอบและจดัทาํประกาศผลสอบเพ่ือประกาศให้ทราบโดยทั่วกนัแลว้      

ผูเ้ขา้สอบทุกท่านโปรดดูผลสอบ หากมีเหตุทกัทว้งให้ดาํเนินการทาํหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรขอทราบผลคะแนนสอบถึงสภา

กายภาพบําบัดภายใน ๙๐ วนั   นับตั้ งแต่วนัประกาศผลสอบ หากพ้นจากน้ีจะถือว่ายอมรับผลสอบดังกล่าว  ดาวน์โหลด       

แบบฟอร์มหนังสือขอทราบผลคะแนนสอบ เฉพาะผู ้สมัครท่ีสอบไม่ผ่านเท่านั้ น  ได้ทางเว็บไซต์สภากายภาพบําบัด                   

http://๑๖๔.๑๑๕.๔๒.๕๑/PTCouncil/   

ผูท่ี้สอบผ่านทั้ ง ๓  วิชา ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการข้ึนทะเบียนฯ ออนไลน์  ภายใน ๖๐ วนั นับจากวนัท่ีสอบผ่าน 

ประกาศผลสอบความรู้โดยทาํการข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯออนไลน ์ 

 โดยการเขา้สู่เวบ็ไซตส์ภากายภาพบาํบดั http://๑๖๔.๑๑๕.๔๒.๕๑/PTCouncil/ และดาํเนินการตามคู่มือการใชง้านการ         

ข้ึนทะเบียนนกักายภาพบาํบดั ออนไลน์ พร้อมทั้งแนบไฟลห์ลกัฐานตามประกาศ  ดงัน้ี 

ขอ้ ๑   หลกัฐานประกอบการยื่นขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดัออนไลน์ และทาํ

บตัรประจาํตวัสมาชิกกายภาพบาํบดั ใหย้ืน่เอกสารทางออนไลน์เท่านั้น  ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย ์

โปรดแนบไฟลห์ลกัฐานเป็น ภาพสี เท่านั้น ไม่ใชข้าว-ดาํ (ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งทุกฉบบั) ดงัน้ี 

๑.๑   แนบไฟลส์าํเนาทะเบียนบา้น   

๑.๒  แนบไฟลส์าํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       

๑.๓  แนบไฟลส์าํเนาปริญญาบตัรวทิยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบาํบดั) หรือ หนงัสือรับรองคุณวฒิุสาํเร็จการศึกษา 

จากสภามหาวทิยาลยั     

๑.๔  แนบไฟลรู์ปถ่ายหนา้ตรง ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ไม่สวมแวน่ตาดาํ เน่ืองจากตอ้งใชรู้ปถ่ายในการออก

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพฯ  ทาํบตัรสมาชิกสภากายภาพบาํบดั และหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนฯ 

๑.๕  กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-สกลุ  (ใหแ้นบไฟลส์าํเนาการเปล่ียนช่ือ-สกลุ)      

๑.๖  แนบไฟล์สําเนาสลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียมการยื่นขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ทาํบตัรประจาํตวั

สมาชิก  และค่าดาํเนินการในการจดัส่งส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ (สามารถโอนรวมในสลิปเดียวกนัได)้ 

 กรณีท่ี ๑   ขอข้ึนทะเบียนฯ + ทาํบตัรสมาชิกฯ + จดัส่งไปรษณีย ์  ชาํระเงินจาํนวน  ๒,๒๐๐ บาท 

 กรณีท่ี ๒  ขอข้ึนทะเบียนฯ + ทาํบตัรสมาชิกฯ + หนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียน  

   เพ่ือใชส้มคัรงาน + จดัส่งไปรษณีย ์   ชาํระเงินจาํนวน  ๒,๔๐๐ บาท 

รายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดงัน้ี 

  - ค่าธรรมเนียมยืน่คาํขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ =  ๒,๐๐๐  บาท 

  - ค่าธรรมเนียมทาํบตัรประจาํตวัสมาชิก    =      ๑๐๐   บาท 

 - ค่าหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียน เพ่ือใชส้มคัรงาน  =      ๒๐๐  บาท 

   - ค่าดาํเนินการในการส่งเอกสารทางไปรษณีย ์    =      ๑๐๐   บาท 

/ขอ้ ๒ ... 
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ข้อ ๒  ระยะเวลาการตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ของแบบคาํขอการขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ 

 ๒.๑ สามารถตรวจสอบเอกสารข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ทาํบตัรประจาํตวัสมาชิก และสามารถตรวจสอบ

เลขท่ีใบอนุญาต ก. ไดภ้ายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วนั นับแต่วนัท่ีสภาฯไดรั้บแบบคาํขอการข้ึนทะเบียนฯ ออนไลน์ หรือนบัแต่

วนัท่ีหลกัฐานการข้ึนทะเบียนฯและหลกัฐานการเงิน ครบทั้ง ๒ รายการ 

 ๒.๒ กรณีขอหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพกายภาพบาํบดั เพ่ือไปสมคัรงาน (ท่ีระบุเลขท่ี

ใบอนุญาต ก.) ใชแ้ทนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพกายภาพบาํบดัได ้จดัส่งใหท่้านภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัท่ีสภาฯ

ไดรั้บแบบคาํขอการข้ึนทะเบียนฯ ออนไลน์  หรือนบัแต่วนัท่ีหลกัฐานการข้ึนทะเบียนฯและหลกัฐานการเงิน ครบทั้ง ๒ รายการ 

 ๒.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และบตัรประจาํตวัสมาชิกสภากายภาพบาํบดั จดัส่งให้ท่าน ภายในระยะเวลา

ไม่เกิน ๙๐ วนั นับแต่วนัท่ีสภาฯไดรั้บแบบคาํขอการข้ึนทะเบียนฯ ออนไลน์ หรือนับแต่วนัท่ีหลกัฐานการข้ึนทะเบียนฯ และ

หลกัฐานการเงิน ครบทั้ง ๒ รายการ 
  

ข้อ ๓ ช่องทางการชําระเงนิ 

  (๑)   ชาํระเงินผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชยไ์ดท่ี้สาขาทัว่ประเทศ  

  (๒)  ชาํระเงินผา่นตู ้ATM  ธนาคารไทยพาณิชย ์

  (๓)  ชาํระเงินผา่น Application   

 

 

 

 

 
 

 

ข้อ ๔ กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน 

ระบบจะแสดงสถานะให้ท่านทราบ หรือแจง้ท่านทาง E-mail ท่ีท่านไดท้าํการแจง้ไวก้บัทางสภากายภาพบาํบัด 

ในระบบออนไลน์  หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องการข้ึนทะเบียนฯ ประการใด  ท่านสามารถติดต่อได้ท่ีฝ่ายงานทะเบียน เบอร์ 

โทรศพัท ์๐๒-๑๔๑-๔๒๘๑  หรือ ๐๘๗-๕๐๙-๙๖๐๙  คุณบุษบา  รักตนนัท ์  
 

ข้อ ๕ การสมคัรสอบความรู้เพ่ือขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพกายภาพบําบัดคร้ังที ่๑/๒๕๖๓ 

กรณีผูท่ี้สอบไม่ผ่านและสอบเก็บคะแนนได้บางวิชา  โปรดติดตามประกาศรับสมัครสอบความรู้เพ่ือขอข้ึน

ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดในคร้ังต่อไปในเดือนมกราคม  ๒๕๖๓  ทางเว็บไซต ์

สภากายภาพบาํบดั http://๑๖๔.๑๑๕.๔๒.๕๑/PTCouncil/ 
 

สาํนกังานเลขาธิการสภากายภาพบาํบดั จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบติัตามขั้นตอนการข้ึนทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้น้ี 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 

        

                                        สมใจ   ลือวเิศษไพบูลย ์                                  

 (นางสมใจ   ลือวเิศษไพบูลย)์ 

    นายกสภากายภาพบาํบดั 

 

   ช่ือบัญชี : สภากายภาพบําบัด 

  

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขท่ีบญัชี ๔๐๖-๕๔๕๘๒๐-๐ 

สาขา ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ แจง้วฒันะ (อาคาร B) 

 

http://164.115.42.51/PTCouncil/new_detail.php?id=900
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