ประกาศสภากายภาพบําบัด
เรื่ อง การรับสมัครและการสอบความรู ้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 1/2560
สภากายภาพบําบัดประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู ้ เพือ่ ขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 1/2560 ไว้ดงั นี้
ข้ อ 1 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบความรู้
ผูส้ มัครสอบความรู ้ เพือ่ ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่ยงั ไม่เคย
สมัครเป็ นสมาชิกสภากายภาพบําบัด ต้องสมัครเป็ นสมาชิกสภากายภาพบําบัดก่อน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาและได้รับปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
1.2 นิสิตนักศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) ที่สาํ เร็ จการศึกษาแต่ยงั ไม่ได้
รับปริ ญญา ต้องมีหนังสื อรับรองคุณวุฒิโดยอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย (ฉบับจริ ง)
ข้ อ 2 หลักฐานประกอบการรับสมัครเป็ นสมาชิกสภากายภาพบําบัด
2.1 แบบคําขอเป็ นสมาชิกสภากายภาพบําบัด (แบบ สกภ.1) ติดรู ปถ่าย 1 นิ้ว กรอกข้อความและ
ลงลาย มือชื่อผูส้ มัครสอบ จํานวน 1 ฉบับ
2.2 สําเนาปริ ญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) หรื อ สําเนาหนังสื อรับรองคุณวุฒิ
สําเร็ จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย หรื อหนังสื อรับรองจบการศึกษาฉบับจริงจากคณบดี จํานวน 1 ฉบับ
2.3 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2.5 ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่สภากายภาพบําบัดกําหนด
2.6 รู ปถ่ายหน้าตรง ครึ่ งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รู ป
2.7 ซองจดหมายขนาด A4 ติดแสตมป์ 18 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชดั เจน เพือ่ ส่ งหนังสื อ
สําคัญการเป็ นสมาชิกสภากายภาพบําบัด จํานวน 1 ซอง
ข้ อ 3 หลักฐานประกอบการรับสมัครสอบ
3.1 ใบสมัครสอบเพือ่ ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
(แบบสกภ.9) ติดรู ปถ่าย 1 นิ้ว กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผูส้ มัครสอบ จํานวน 1 ฉบับ
3.2 สําเนาปริ ญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) หรื อ สําเนาหนังสื อรับรองคุณวุฒิ
สําเร็ จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย หรื อสําเนาหนังสื อรับรองจบการศึกษาจากคณบดี จํานวน 1 ฉบับ
3.3 สําเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ
3.4 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
3.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
/3.6 รู ปถ่าย...

-23.6 รู ปถ่ายหน้าตรง ครึ่ งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รู ป
3.7 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
3.8 สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียม ฉบับจริง รวมทั้งสิ้ น 3,600 บาท ประกอบด้วย
3.8.1 ค่าธรรมเนียมสมัครเป็ นสมาชิกและแบบคําขอ 1,100 บาท
3.8.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบความรู ้
1,000 บาท
3.8.3 ค่าสอบความรู ้ รายวิชาละ 500 บาท 3 วิชา
1,500 บาท
โปรดโอนเงินเข้าบัญชีสภากายภาพบําบัด โดยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิ ชย์เท่านั้น ไม่
รับโอนโดยวิธีอื่น ๆ หากท่านโอนเงินโดยวิธีอื่นใดนอกเหนือจากที่สภาฯกําหนด ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร รายการละ 300 บาท และหลังจากโอนเงินเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณาจัดส่ งมายัง
สภาฯ เพือ่ ดําเนินการภายใน 30 วัน หากพ้นจากนี้ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะยืน่ คําขอ

ชื่ อบัญชี : สภากายภาพบําบัด
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เลขทีบ่ ัญชี 406-545820-0
สาขา ศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้ งวัฒนะ (อาคาร B)
*สําหรับผูส้ มัครสอบเก็บคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่งได้แล้ว ไม่ตอ้ งโอนเงินค่าธรรมเนียมสมัครเป็ นสมาชิก
ให้โอนเงินแต่ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบความรู ้ 1,000 บาท และค่าสอบความรู ้วชิ าที่ไม่ผา่ น รายวิชาละ 500 บาท
สมัครสอบ 1 วิชา ชําระ 1,500 บาท สมัครสอบ 2 วิชา ชําระ 2,000 บาท และสมัครสอบ 3 วิชา ชําระ 2,500 บาท
**สํ าหรับผู้ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดหมดอายุ สมัครสอบใหม่ 3 วิชา ชําระ 2,500 บาท
ข้ อ 4 การรับสมัครสอบ รับสมัครสอบวันที่ 9 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ อ 5 ขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์ ให้คลิกแบนเนอร์โปรแกรมตามรู ปดังนี้
โปรแกรมสมัครสอบขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์สภากายภาพบําบัด www.pt.or.th ดําเนินการดังนี้
ผู้สมัครสอบโปรดอ่ านรายละเอียดการสมัครสอบให้ เข้ าใจก่ อนการสมัครสอบออนไลน์ ประกอบด้ วย 5 ขัน้ ตอน ดังนี ้
Step 1 ขั้นตอนลงทะเบียน
ผูส้ มัครอ่านเนื้อหาให้ครบถ้วน คลิก เครื่ องหมาย √ ในช่อง ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้
กรอกข้อความไว้ เป็ นความจริ งทุกประการ
ก่ อนลงทะเบียนประวัติออนไลน์ ให้ ตรวจสอบ ID CARD กับฐานข้ อมูลในระบบ
ใส่ เลขบัตรปชช. :

หากผลลัพธ์
หากผลลัพธ์

มีทะเบียนประวัติออนไลน์แล้วไป Step 2
ให้ลงทะเบียนประวัติออนไลน์ ไปที่นี่
/แบบฟอร์ม...
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*เพือ่ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ให้ครบถ้วน เสร็ จแล้ว กด บันทึกข้อมูล แล้วไปต่อ Step2
Step 2 ขั้นตอนตรวจสอบรหัสประจําตัว

ให้กรอก นามสกุล เสร็ จแล้ว กด Submit ระบบจะแสดงข้อมูลผูล้ งทะเบียน ให้นาํ เลขรหัสประจําตัว
6 หลัก ใช้เป็ น ID&Password เพือ่ ใช้ในการ Log in เข้าสู่ ระบบ หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องโปรด ! คลิก แก้ ไขข้ อมูล

/ในกรณี ...
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ในกรณี ผสู ้ มัคร ระบุเฉพาะชื่อ หรื อ ใส่ ชื่อและนามสกุล โดยเว้นวรรคไม่ถูกต้อง จะไม่ปรากฎข้อมูลของสมาชิกหาก
ผูส้ มัคร ทําการสมัครใหม่ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ ระบบจะแจ้งว่า
Duplicate entry 'กายภาพ บําบัด' for key 2

แสดงว่ า มีรายชื่ อผู้สมัครอยู่แล้ ว ไม่ สามารถสมัครซํ้าได้

Step 3 เลือกวิชาสอบขึ้นทะเบียนและรับทราบค่าธรรมเนียม
**ให้ ผู้สมัคร กรอก รหัสประจําตัว 6 หลัก เลือกการสอบ ปี 2560/ และครั้งที่ : 1
เลือกวิชาที่สอบ และยอดที่ชาํ ระต้องโอนเงินเรี ยบร้อยแล้ว กด Save ระบบจะแจ้งยอดชําระเงิน เข้า
บัญชีสภากายภาพบําบัด ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เลขที่บญั ชี 406-545820-0 เพือ่ เตรี ยมเอกสารที่จะแนบการสมัครออนไลน์
ในขั้นตอนที่ 4
สมัครใหม่ 3 วิชา ยอดชําระที่ตอ้ งโอนเงิน = 3,600 บาท (ผูส้ มัครสอบใหม่ครั้งแรก)
สมัครสอบ 3 วิชา ยอดชําระที่ตอ้ งโอนเงิน = 2,500 บาท (ผูส้ มัครสอบเก็บคะแนน)
สมัครสอบ 2 วิชา ยอดชําระที่ตอ้ งโอนเงิน = 2,000 บาท (ผูส้ มัครสอบเก็บคะแนน)
สมัครสอบ 1 วิชา ยอดชําระที่ตอ้ งโอนเงิน = 1,500 บาท (ผูส้ มัครสอบเก็บคะแนน)
**กรณีผทู ้ ี่ใบอนุญาตฯหมดอายุ สอบใหม่ 3 วิชา = 2,500 บาท
**หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบ ต้ องตรวจสอบรายการโอนเงินให้ ถูกต้ อง หากท่ านชําระเงินผิด เกินกว่ าจํานวนเงินที่
ต้ องชําระ จะถือว่ าท่ านยินยอมมอบให้ สภากายภาพบําบัด ไม่ สามารถขอเงินคืนค่ าธรรมเนียม ไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

/ในกรณี ...
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ในกรณีผู้สมัคร เลือกสมัครวิชาและยอดชําระเรียบร้ อยแล้ ว
หากผู้สมัคร ทําการเลือกสมัครวิชาใหม่ ระบบจะแจ้ งว่ า Duplicate entry '570001' for key 1 ดังภาพ
แสดงว่า มีรายชื่อผูส้ มัครได้เลือกวิชาสอบแล้ว ไม่สามารถเลือกซํ้าได้ตอ้ งโทรแจ้งฝ่ ายจัดสอบเพื่อลบการเลือกเดิมเพื่อให้สามารถ
ลงเลือกใหม่ได้ โทร. 02 – 142 - 1018

Step 4 ส่ งหลักฐานการสมัครสอบออนไลน์ ตามตัวอย่างรู ป ดังนี้

รหัสประจําตัว : กรอก รหัสประจําตัว ตัวอย่าง 500046
1.รู ปถ่าย 1 นิ้ว : เลือกไฟล์รูปถ่าย Save เป็ น jpg ตั้งชื่อไฟล์ รหัสประจําตัว_1
(ตัวอย่าง 500046_1.jpg)
(หมายเหตุ : รู ปถ่ายขอให้เลือกรู ปที่สุภาพ เนื่องจากใช้ข้ ึนเป็ นข้อมูลทะเบียนประวัติสมาชิก)
2.Slip ค่าธรรมเนียม : เลือกไฟล์ใบโอนเงิน Save เป็ น jpg ตั้งชื่อไฟล์ รหัสประจําตัว_2
(ตัวอย่าง 500046_2.jpg)
เมื่อแนบไฟล์ 2 ไฟล์เรี ยบร้อยแล้ว โปรแกรมจะให้ตรวจสอบภาพที่ส่งหลักฐานโดยให้ใส่ รหัสประจําตัว ดังนี้
ตรวจสอบภาพที่ส่งโดยใส่ รหัสประจําตัว : 500046

Submit

ให้ผสู ้ มัคร กรอก รหัสประจําตัว แล้ว กด Submit โปรแกรมจะแสดงหลักฐานที่แนบคือ รู ปและใบโอนเงิน เมื่อเรี ยบร้อย
แล้ว ไปทําขั้นตอนต่อไป Step 5 เลือกสนามสอบ
หมายเหตุ : ถ้ าโปรแกรมไม่ แสดงหลักฐานที่แนบ ผู้สมัครต้ องทําขัน้ ตอน Step 4 ส่ งหลักฐานการสมัครสอบออนไลน์
ใหม่ อีกครั้ ง เนื่องจากการแนบไฟล์ ล้มเหลว ถือว่ าการสมัครไม่ สมบูรณ์
/ Step 5
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Step 5 การเลือกสนามสอบ (เนื่องจากมีสนามสอบเพียงแห่งเดียว จึงไม่มีการเลือกสนามสอบ)
สนามสอบ คือ กรุ งเทพมหานคร
หมายเหตุ : หลังจากสมัครสอบออนไลน์เรี ยบร้อยแล้ว ผูส้ มัครต้องส่ งหลักฐานการสมัครสอบ ดังนี้
1. กรณีผสู ้ มัครสอบใหม่เป็ นครั้งแรก ให้ส่งหลักฐานการสมัครสอบตามข้ อ 2 และข้ อ 3
2. กรณีผสู ้ มัครสอบเก็บคะแนน และผูท้ ี่ใบอนุญาตฯหมดอายุสอบใหม่ ให้ส่งหลักฐานการสมัครสอบ
ตามข้ อ 3 (ผูท้ ี่ส่งหนังสื อรับรองคุณวุฒิสาํ เร็ จการศึกษาฉบับจริ งมาแล้ว ให้ใช้สาํ เนาหนังสื อรับรองคุณวุฒิ และ
ค่าธรรมเนียมตามวิชาที่เลือกสอบใน Step 3)
ส่ งมายัง “สํานักงานเลขาธิ การสภากายภาพบําบัด ภายในสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เลขที่
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210” วงเล็บมุมซองว่ า “สมัครสอบความรู้ ” (โปรดจ่าหน้าซองเอกสารตามที่ระบุให้
ชัดเจนด้วย หากไม่จ่าหน้าซองตามที่ระบุไว้ เอกสารจะไม่ถึงสํานักงานเลขาธิการสภาฯ)
โปรดส่ งเอกสารสมัครสอบมาก่อนวันปิ ดรับสมัคร วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เช่นนั้นถือว่าการสมัคร
สอบเป็ นโมฆะ ท่านจะไม่มีสิทธิ์สอบความรู ้ฯครั้งที่ 1/2560
เมื่อผูส้ มัครสอบทําตามขั้นตอนครบถ้วนแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์สมัครสอบ ภายหลังส่ งเอกสารทาง
ไปรษณี ย ์ 7 วันทําการ
ภายหลัง 7 วันให้คลิก banner ดังรู ป
โปรแกรมจะแสดงรายชื่อผูส้ มัครให้ตรวจสอบสถานะ

หมายถึง ส่ งเอกสารครบถ้วน มีสิทธิ์เข้าสอบได้
หมายถึง ส่ งเอกสารไม่ครบถ้วนไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
หมายถึง รอเอกสารเช่น หนังสือรับรองอนุมตั ิการจบไม่มี มีสิทธิ์เข้าสอบได้

/ให้ผสู ้ มัคร

-7ให้ผสู ้ มัคร กรอก รหัสประจําตัว กด Submit โปรแกรมจะแสดงให้ทราบ รายชื่อผูส้ มัครสอบ วิชาที่เลือกสอบ และสนาม
สอบ หากครบ ถือว่าการสมัครออนไลน์เรี ยบร้อยแล้ว ดังตัวอย่าง

ข้ อ 6 วัน และเวลาสอบ
วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
09.00 – 12.00 น. วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบําบัด (ข้อสอบ 100 ข้อ)
13.30 – 16.30 น. วิชากายภาพบําบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ (ข้อสอบ 100 ข้อ)
วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
09.00 – 10.30 น. วิชากฎหมาย จรรยาบรรณ และการบริ หารงาน (ข้อสอบ 50 ข้อ)
ข้ อ 7 ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์สอบ
ผูส้ มัครสอบสามารถตรวจรายชื่อ เลขที่นงั่ สอบ และสนามสอบ ได้ที่เว็บไซต์สภากายภาพบําบัด
www.pt.or.th/ ตั้งแต่วนั ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป
จึงประกาศเพือ่ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560
กานดา ชัยภิญโญ
(ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ)
นายกสภากายภาพบําบัด

