
ชี้แจงข้ันตอนการยื่นตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดและ 
ทําบัตรประจําตัวสมาชิกสภากายภาพบําบัด  

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

ตามขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยอายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยนักกายภาพบําบัดทุกทานตอง
ตออายุใบ อนุญาตฯ ทุกๆ ๕ ป โดยเก็บหนวยคะแนนจากกิจกรรมตางๆ ตามที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องสภากาย
ภาพบําบัดกําหนด ใหครบ ๕๐ หนวยคะแนน 

ในการนี้ สภากายภาพบําบัด ขอแจงใหสมาชิกดําเนินการยื่นตออายุฯ (สกภ.5/1) และทําบัตรสมาชิกฯ
(สกภ.3) มาพรอมกัน  ท้ังนี้สภากายภาพบําบัดขอ ชี้แจงข้ันตอนการยื่นตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด และทําบัตรประจําตัวสมาชิกสภากายภาพบําบัด ตามลําดับ ดังนี้ 

ขอ ๑  หลักฐานประกอบการยื่นตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
๑.๑ แบบคําขอตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  (แบบ สกภ.๕/๑) 

    กรอกขอความและลงลายมือชื่อ  พรอมติดรูปถาย    จํานวน ๑ ฉบับ 
ดาวนโหลดแบบคําขอไดเว็บไซต (เว็บไซตสภากายภาพบําบัด) หัวขอ Download Center 

๑.๒ สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด จํานวน  ๑  ฉบับ  
    กรณีใบอนุญาตฯสูญหาย (ไมมีสําเนา) ใหแจงความและแนบใบแจงความฉบับจริง 

๑.๓ สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิก    จํานวน  ๑  ฉบับ 
    กรณีบัตรประจําตัวสมาชิกสูญหาย (ไมมีสําเนา) ใหระบุวา “สูญหาย”พรอมยื่นทําบัตร

สมาชิกตาม ขอ.2 
๑.๔ ใบรับรองหนวยคะแนนของศูนยการศึกษาตอเนื่องสภาฯ  จํานวน  ๑  ฉบับ 
       - ดาวนโหลดใบรับรองหนวยคะแนนไดท่ีเว็บไซต http://cpte.or.th/prg/login.php 
       - กรอกเลขท่ีใบอนุญาต ก.xxxx และรหัสผานของตนเอง 
         ตัวอยาง เลขท่ีใบอนุญาต ก.  = xxxx  (กรอกเลขท่ีใบอนุญาต ไมตองใส ก.นําหนา) 

       รหัสผาน              = xxxx 
   - เม่ือเรียบรอยแลว จะแสดงขอมูลหนวยคะแนนของทาน ใหพิมพใบรับรองหนวยคะแนน 

พรอมลงลายมือชื่อ ในชอง “ผูประกอบวิชาชีพลงนาม”  จํานวน ๑ ฉบับ 
๑.๕ รูปถายหนาตรง ขนาด ๑ นิ้ว ถายไมเกิน ๖ เดือน  จํานวน  ๒  รูป 
      (รวมรูปท่ีติดแบบคําขอ สกภ.๕/๑)  
๑.๖ เอกสารอ่ืน ๆ ไดแก สําเนาทะเบียนบาน    จํานวน ๑   ฉบับ 
      (ขอเพ่ิมเนื่องจากตองอัพเดทฐานขอมูลผูประกอบวิชาชีพ) 
๑.๗ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
      -ใหแนบสําเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล    จํานวน  ๑  ฉบับ 
๑.๘ ซองจดหมาย ขนาด A๔  ติดแสตมป ๑๘ บาท  จํานวน  ๑  ซอง 
      (โปรดจาหนาซองถึงตัวทานเองใหชัดเจน เพ่ือความรวดเร็วในการจัดสง) 
๑.๙ คาธรรมเนียมยื่นตออายุใบอนุญาตฯ  จํานวน ๑,๑๐๐ บาท 
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ขอ ๒ หลักฐานประกอบการยื่นทําบัตรประจําตัวสมาชิกสภากายภาพบําบัด 
๒.๑ แบบคําขอ สกภ.๓ กรอกขอความและลงลายมือชื่อ พรอมติดรูปถาย  จํานวน ๑ ฉบับ 
      ดาวนโหลดแบบคําขอไดเว็บไซต  (เว็บไซตสภากายภาพบําบัด) หัวขอ Download Center

 ๒.๒ สําเนาทะเบียนบาน       จํานวน  ๑  ฉบับ
๒.๓ สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  จํานวน  ๑  ฉบับ
      กรณีใบอนุญาตฯสูญหาย ใหแนบสําเนาใบแจงความ 
๒.๔ รูปถายหนาตรง ขนาด ๑ นิ้ว ถายไมเกิน ๖ เดือน   จํานวน  3  รูป 
      (รวมรูปท่ีติดแบบคําขอ สกภ.๓) 
๒.๕ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
      ใหแนบสําเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล     จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒.๖ ซองจดหมาย ขนาดเล็ก ติดแสตมป ๑๘ บาท    จํานวน  ๑  ซอง 
      **ซองขนาดเล็ก เบอร 9 นิ้วx4.3 นิ้ว (ขนาดบัตรสมาชิก เทากับ บัตรประจําตัวประชาชน) 

(โปรดจาหนาซองถึงตัวทานเองใหชัดเจน เพ่ือความรวดเร็วในการจัดสง)  
๒.7 คาธรรมเนียมทําบัตรประจําตัวสมาชิก   จํานวน ๑๐๐ บาท 
๒.8 คาดําเนินการสงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและสงบัตรประจําตัวสมาชิก  จํานวน ๕๐ บาท 

- เนื่องจากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดและบัตรประจําตัวสมาชิก ดําเนินการ 
ไมพรอมกัน ไมสามารถจัดสงไปพรอมกันได  จึงตองมีการจัดสงทางไปรษณีย  ๒ รอบ  
(รอบแรก - สงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รอบท่ี ๒ - สงบัตรประจําตัวสมาชิก) 

๒.9 สลิปใบโอนเงินคาธรรมเนียมการยื่นตออายุใบอนุญาต และทําบัตรประจําตัวสมาชิก  และคา
ดําเนินการสงเอกสาร  (โอนรวมในสลิปเดียวกันได) จํานวน ๑,๒๕๐ บาท  จํานวน ๑ ฉบับ 

    - คาธรรมเนียมการยื่นตออายุใบอนุญาตฯ   = ๑,๑๐๐  บาท 
    - คาธรรมเนียมทําบัตรประจําตัวสมาชิก  =    ๑๐๐  บาท 
    - คาดําเนินการสงเอกสารทางไปรษณีย ๒ รอบ   =      ๕๐  บาท 

 ช่ือบัญชี : สภากายภาพบําบัด 

 ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ีบัญชี ๔๐๖-๕๔๕๘๒๐-๐ 
   สาขา ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ แจงวัฒนะ (อาคาร B) 

ชองทางการชําระเงิน 
(๑)  ชําระเงินผานเคานเตอรธนาคารไทยพาณิชยไดท่ีสาขาท่ัวประเทศ 
(๒)  ชําระเงินผานตู ATM  ธนาคารไทยพาณิชย   
      (โปรดถายเอกสาร ระบุ ชื่อ-สกุล, วันท่ี, เวลา, จํานวนเงินโอนดวย) 
(๓)  ชําระเงินผาน Application  ธนาคารไทยพาณิชย  SCB EASY NET 

  (โปรดระบุ ชื่อ-สกุล, วันท่ี, เวลา, จํานวนเงินโอนดวย) 
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ขอ ๓ เมื่อทานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
และทําบัตรประจําตัวสมาชิกสภากายภาพบําบัดเรียบรอยแลว ใหทานสงเอกสารตามขอ ๑ และขอ ๒ มายัง 
“สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด ภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เลขที่ ๑๒๐ ม.๓ ชั้น ๒ 
อาคารรวมหนวยงานราชการ B “ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถ.แจงวัฒนะ 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐” หลังจากที่ทานสงเอกสารตามขั้นตอนครบถวนแลว สามารถ 
ตรวจสอบเอกสารการยื่นตออายุใบอนุญาตฯและทําบัตรประจําตัวสมาชิกไดภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่สภาฯ 
ไดรับเอกสาร ติดตอ โทร. 02-141-4281 

ขอ ๔ สํานักงานเลขาธิการสภาฯ จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารการยื่นตออายุใบอนุญาตฯและทําบัตร 
ประจําตัวสมาชิกของทาน เมื่อตรวจสอบเอกสารและหลักฐานครบถวนแลว เลขาธิการสภาฯจะนํารายชื่อเสนอที ่
ประชุมคณะกรรมการสภากายภาพบําบัดเพื่อพิจารณาตออายุใบอนุญาตฯ ดําเนินการจัดพิมพใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และจัดสงใบอนุญาตฯใหทาน รอบแรก ภายใน ๙๐ วัน  

ขอ ๕ บัตรประจําตัวสมาชิกสภากายภาพบําบัด จะดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวสมาชิก และจัดสงให 
ทาน รอบ ๒ ภายใน ๑๒๐ - ๑๘๐ วัน หลังจากที่ไดดําเนินการจัดสงใบอนุญาตฯ ใหทานเรียบรอยแลว  

ขอ ๖ กรณีที่ผูประกอบวิชาชีพเก็บหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องครบ 50 หนวยคะแนนแลวแตยังไม 
มายื่นแบบคําขอตออายุใบอนุญาตฯและทําบัตรประจําตัวสมาชิก ตามเวลาที่กําหนด เกินวันหมดอายุที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือมีคุณสมบัติไมครบถวน เก็บหนวยคะแนนไมครบ 50 หนวยคะแนน ทาน จะตอง
สอบความรู ความสามารถ ตามที่สภากายภาพบําบัดกําหนดไวในขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวย หลักเกณฑ
การสอบความรู เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๙   

สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือปฏิบัติตามคําชี้แจงข้ันตอน
ดังกลาวขางตนไว ณ โอกาสนี้ดวย 

        สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด 
โทร.๐-๒๑๔๑-๔๒๘๑ 

โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๙๗๕๓ 
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