
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการขึน้ทะเบียน 
ผู้สอบผ่านมีสิทธ์ิขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดออนไลน์  คร้ังที ่๔/๒๕๖๕ 

---------------------------------------------------------------- 
 ด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสอบและพัฒนาคลังข้อสอบเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด และ

คณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด ได้ด าเนินการพิจารณาผลสอบและจัดท าประกาศผลสอบเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว      
ผูเ้ข้าสอบทุกท่านโปรดดูผลสอบ หากมีเหตุทักท้วงให้ด าเนินการท าหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรขอทราบผลคะแนนสอบถึงสภา
กายภาพบ าบัดภายใน ๙๐ วัน  นับตั้ งแต่วันประกาศผลสอบ หากพ้นจากน้ีจะถือว่ายอมรับผลสอบดังกล่าว  ดาวน์โหลด       
แบบฟอร์มหนังสือขอทราบผลคะแนนสอบ เฉพาะผู ้สมัครท่ีสอบไม่ผ่ านเท่ านั้ น  ได้ทางเว็บไซต์สภากายภาพบ าบัด                   
http://pt.or.th/PTCouncil/ 

ผู ้ที่สอบผ่านทั้ ง ๓ วิชา ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการข้ึนทะเบียนฯ ออนไลน์  ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่สอบผ่าน 
ประกาศผลสอบความรู้โดยท าการข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯออนไลน์  

 โดยการเข้าสู่เว็บไซต์สภากายภาพบ าบัด http://pt.or.th/PTCouncil/ และด าเนินการตามคู่มือการใช้งานการข้ึน
ทะเบียนนกักายภาพบ าบดัออนไลน์ พร้อมทั้งแนบไฟลห์ลกัฐานตามประกาศ  ดงัน้ี 

ขอ้ ๑   หลกัฐานประกอบการยื่นขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดออนไลน์ และท า
บตัรประจ าตวัสมาชิกกายภาพบ าบดั ให้ยื่นเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น  ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย ์
โปรดแนบไฟลห์ลกัฐานเป็น ภาพสี เท่านั้น ไม่ใชข้าว-ด า (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั) ดงัน้ี 

๑.๑   แนบไฟลส์ าเนาทะเบียนบา้น   จ  านวน ๑ ภาพ 
๑.๒  แนบไฟลส์ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  จ านวน ๑ ภาพ      
๑.๓  แนบไฟลส์ าเนาปริญญาบตัรวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบดั) หรือ หนงัสือรับรองคุณวุฒิส าเร็จการศึกษา 

จากสภามหาวิทยาลยั    จ  านวน ๑ ภาพ 
๑.๔  แนบไฟลรู์ปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ไม่สวมแว่นตาด า เน่ืองจากตอ้งใช้รูปถ่ายในการออก

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ  ท าบตัรสมาชิกสภากายภาพบ าบัด และหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนฯ จ านวน ๑ ภาพ 
๑.๕  กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ-สกุล  ให้แนบไฟลส์ าเนาการเปลี่ยนช่ือ-สกุล   จ  านวน ๑ ภาพ    
๑.๖  แนบไฟลส์ าเนาสลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียม (โอนเงินรวมในสลิปเดียวกนัได)้ จ านวน ๑ ภาพ ดงัน้ี 
        กรณีที่ ๑  ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ + ท าบตัรประจ าตวัสมาชิก   +  ขอหนงัสือรับรองการข้ึน 

ทะเบียน + ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ จ  านวน  ๒,๖๐๐ บาท   
  กรณีที่ ๒  ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ  +  ขอหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียน  + ค่าธรรมเนียมในการ

ด าเนินการส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ จ  านวน  ๒,๔๐๐ บาท   
        กรณีที่ ๓  ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ + ท าบตัรประจ าตวัสมาชิก  + ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ จ  านวน ๒,๔๐๐ บาท  
  กรณีที่ ๔  ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ + ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ 

จ  านวน  ๒,๒๐๐ บาท   
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดงัน้ี 
  - ค่าธรรมเนียมยื่นค าขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯและแบบค าขอ =  ๒,๑๐๐   บาท 
  - ค่าธรรมเนียมท าบตัรประจ าตวัสมาชิกและแบบค าขอ    =      ๒๐๐   บาท 
 - ค่าหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนและแบบค าขอ (เพื่อใชส้มคัรงาน) =      ๒๐๐   บาท 
   - ค่าด าเนินการในการส่งเอกสารทางไปรษณีย ์     =       ๑๐๐   บาท 

  

ข้อ ๒  ระยะเวลาการตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ของแบบค าขอการขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ 
 ๒.๑ สามารถตรวจสอบเอกสารข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ท าบตัรประจ าตวัสมาชิก และสามารถตรวจสอบ

เลขท่ีใบอนุญาต ก. ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วนั นับแต่วนัที่สภาฯได้รับแบบค าขอการข้ึนทะเบียนฯ ออนไลน์ หรือนับแต่
วนัท่ีหลกัฐานการข้ึนทะเบียนฯและหลกัฐานการเงิน ครบทั้ง ๒ รายการ 

 ๒.๒ กรณีขอหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั เพื่อไปสมคัรงาน (ที่ระบุเลขที่
ใบอนุญาต ก.) ใชแ้ทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัได ้จดัส่งให้ท่านภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัที่สภาฯ
ไดร้ับแบบค าขอการข้ึนทะเบียนฯ ออนไลน์  หรือนบัแต่วนัท่ีหลกัฐานการข้ึนทะเบียนฯและหลกัฐานการเงิน ครบทั้ง ๒ รายการ 

 ๒.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และบตัรประจ าตัวสมาชิกสภากายภาพบ าบดั จดัส่งให้ท่าน ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วนัที่สภาฯได้รับแบบค าขอการข้ึนทะเบียนฯ ออนไลน์  หรือนับแต่วนัท่ีหลกัฐานการข้ึนทะเบียนฯ และ
หลกัฐานการเงิน ครบทั้ง ๒ รายการ 

  

ข้อ ๓ ช่องทางการช าระค่าธรรมเนียม 
  (๑)   ช าระค่าธรรมเนียมผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย ์ไดท่ี้สาขาทัว่ประเทศ  
  (๒)  ช าระค่าธรรมเนียมผ่าน ตู ้ATM  ธนาคารไทยพาณิชย ์
  (๓)  ช าระค่าธรรมเนียมผ่าน Application   
 
 
 
 
 
 

 

ข้อ ๔ กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน 
ระบบจะแสดงสถานะให้ท่านทราบ หรือแจง้ท่านทาง E-mail ที่ท่านไดท้ าการแจง้ไวก้บัทางสภากายภาพบ าบดั 

ในระบบออนไลน์  หากมีขอ้สงสัยหรือขดัขอ้งการข้ึนทะเบียนฯ ประการใด  ท่านสามารถติดต่อไดท้ี่ฝ่ายงานทะเบียน เบอร์โทร   
๐๒-๕๘๐-๕๗๕๒ , ๐๙๖-๖๔๘-๔๑๔๙  คุณบุษบา  รักตนนัท์   

 

ข้อ ๕ การสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดคร้ังที่ ๑/๒๕๖๖ 
กรณีผูท้ี่สอบไม่ผ่านและสอบเก็บคะแนนไดบ้างวิชา  โปรดติดตามประกาศรับสมคัรสอบความรู้เพื่อขอข้ึน

ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัในครั้ งต่อไป ทางเวบ็ไซต์สภากายภาพบ าบดั  
http://pt.or.th/PTCouncil/ 

 

ส านกังานเลขาธิการสภากายภาพบ าบดั จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบติัตามขั้นตอนการข้ึนทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้น้ี 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

         
(นางสมใจ   ลือวิเศษไพบูลย)์ 
    นายกสภากายภาพบ าบดั 

   ช่ือบัญชี : สภากายภาพบ าบัด 

  

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี ๔๐๖-๕๔๕๘๒๐-๐ 
สาขา ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ แจง้วฒันะ (อาคาร B) 

 

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

