
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการขึน้ทะเบียน 
สําหรับผู้สอบผ่านมสิีทธ์ิขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพกายภาพบําบัดคร้ังที่ 3/2560 

---------------------------------------------------------------- 
 ดว้ยคณะอนุกรรมการฝ่ายจดัสอบและพฒันาคลงัขอ้สอบเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดั และ

คณะกรรมการสภากายภาพบาํบดั ไดด้าํเนินการพิจารณาผลสอบและจดัทาํประกาศผลสอบเพื่อประกาศให้ทราบโดยทัว่กนัแลว้    
ผูเ้ขา้สอบทุกท่านโปรดดูผลสอบ หากมีเหตุทกัทว้งให้ดาํเนินการทาํหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรขอทราบผลคะแนนสอบถึงสภา
กายภาพบาํบดัภายใน 90 วนั นบัตั้งแต่วนัประกาศผลสอบ หากพน้จากน้ีจะถือวา่ยอมรับผลสอบดงักล่าว 

ผูท่ี้สอบผา่นทั้ง 3 วิชา ตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนการข้ึนทะเบียนฯ ภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีสอบผา่นประกาศผลสอบ
ความรู้ 

1.  ผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนฯ ใหเ้ขา้เวบ็ไซตส์ภากายภาพบาํบดั www.pt.or.th  เขา้โปรแกรม ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต 
โดยคลิกแบนเนอร์ ตามรูปดงัน้ี 

 
 

1.1  คลิกเมนู log_in โดยกรอกเลขประจาํตวัผูส้มคัรทั้ง 2 ช่อง  
               * กรอกรหสัประจาํตวัผูส้มคัร 6 หลกั และรหสัผา่น ทั้ง 2 ช่อง เป็นรหสัเดียวกนั กด login 

 
ตวัอยา่ง    รหสัประจาํตวั  = 570021 
                 รหสัผา่น          = 570021 
 
                                                         

1.2  โปรแกรมจะแสดงเลือกรายการปี/สอบคร้ังท่ี : 3 ยอดชาํระค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียน&ทาํบตัรสมาชิก 2,150 บาท 
- ค่าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ  แบบคาํขอ สกภ.5   จาํนวน  2,000  บาท 
- ค่าทาํบตัรสมาชิก   แบบคาํขอ สกภ. 3                            จาํนวน    100  บาท 
- ค่าธรรมเนียมส่งเอกสารทางไปรษณีย ์                           จาํนวน      50  บาท 
 

 
 

เลือกรายการเรียบร้อยแลว้ ให ้กด ยืนยนั 
 

หมายเหตุ : ผู้สอบผ่านมสิีทธ์ิขึน้ทะเบียนฯ ต้องตรวจสอบรายการโอนเงนิให้ถูกต้อง หากท่านชําระเงนิผดิ เกนิกว่า
จํานวนเงนิที่ต้องชําระ จะถือว่าท่านยนิยอมมอบให้สภากายภาพบําบัด ไม่สามารถขอเงนิคืนค่าธรรมเนียม ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

/1.3 ระบบ.. 
 

สภากายภาพบาํบัด
 

ภายในสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
เลขท่ี 120 หมู่ 3 ชัน้ 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการB 
“ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550” 
ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 02-141-4281   โทรสาร. 02-143-9753 

Physical Therapy Council 
 

The Government Complex Commemorating His Majesty 
the King”s 80thBirthday Anniversary 5th December, B.E.2550 
(2007) Building B, 2ndfloor,120 Moo 3 ChaengwattanaRoad, 
Lak Si District, Bangkok 10210 Thailand 
Tel. 662-141-4281   Fax. 662-143-9753 
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1.3  ระบบจะตอบรับการแจง้ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ 

   ช่ือบัญชี : สภากายภาพบําบัด 

  

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขท่ีบญัชี 406-545820-0 

สาขา ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ แจง้วฒันะ (อาคาร B) 

 
1.4  เม่ือโอนเงินค่าธรรมเนียมเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหท่้านจดัส่งเอกสารมายงัท่ีสภากายภาพบาํบดั ดงัน้ี 
1.4.1  ยืน่คาํขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ แนบหลกัฐานดงัน้ี 
(1)  แบบคาํขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ (แบบ สกภ.5) จาํนวน 1 ฉบบั  
(2)  สาํเนาทะเบียนบา้น  จาํนวน 1 ฉบบั     
(3)  สาํเนาปริญญาบตัรวทิยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบาํบดั) หรือ หนงัสือรับรองคุณวฒิุสาํเร็จการศึกษาฉบับจริง 
จากสภามหาวทิยาลยัเท่านั้น  ไม่รับสาํเนา  จาํนวน 1 ฉบบั 
(4)  สาํเนาผลการสอบความรู้ จาํนวน 1 ฉบบั   (ประกาศผลสอบเฉพาะหนา้ท่ีแสดง รหสัเลขท่ีนัง่สอบ ของตนเอง ระบุวา่ 
“มีสิทธ์ิข้ึนทะเบียน”)  
(5)  รูปถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่สวมหมวก ถ่ายไว ้ไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1 น้ิว จาํนวน 2 รูป 
(6)  ซองจดหมายขนาด A4 ติดแสตมป์ 18 บาท จ่าหนา้ซองถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจน เพ่ือส่งใบอนุญาตฯ  
(7)  สลิปใบโอนเงินค่าข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ,ทาํบตัรสมาชิก และค่าธรรมเนียมดาํเนินการส่งเอกสารทาง     
      ไปรษณีย ์จาํนวน 2,150 บาท  จาํนวน 1 ฉบบั 

1.4.2  ยืน่คาํขอทาํบตัรสมาชิกสภากายภาพบาํบดั แนบหลกัฐานดงัน้ี  
(1)  แบบคาํขอ สกภ.3 จาํนวน  1 ฉบบั 
(2)  สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั  
(3)  รูปถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่สวมหมวก ถ่ายไว ้ไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1 น้ิว จาํนวน 3 รูป  
(4)  ซองจดหมายขนาด A4 ติดแสตมป์ 18 บาท จ่าหนา้ซองถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจน เพ่ือส่งบตัรสมาชิก  

1.5  ในกรณีถา้ท่านตอ้งการจะขอหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพกายภาพบาํบดั เพ่ือไปสมคัรงาน 
(ท่ีระบุเลขท่ีใบอนุญาต ก.) ใชแ้ทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดัได ้ระยะเวลาในการดาํเนินการและจดัส่ง
ภายใน 30 วนั จะมีค่าธรรมเนียม 250 บาท (โอนเงินเขา้บญัชีสภากายภาพบาํบดั เพ่ิมอีก 1 รายการ  ไม่รวมค่าธรรมเนียม
การขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ สกภ.5 และขอทาํบตัรสมาชิก  2,150 บาท) สามารถยืน่หลกัฐาน ไดด้งัน้ี 
(1)  แบบคาํขอ สกภ.3   จาํนวน 1 ฉบบั 
(2)  สาํเนาใบปริญญาบตัร  หรือสาํเนาหนงัสือรับรองคุณวฒิุสาํเร็จการศึกษาจากสภามหาวทิยาลยั จาํนวน  1  ฉบบั 
(3)  สาํเนาทะเบียนบา้น  จาํนวน  1  ฉบบั 
(4)  รูปถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่สวมหมวก ถ่ายไว ้ไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1 น้ิว จาํนวน 3 รูป 
(5)  สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียมหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนฯ และค่าธรรมเนียมดาํเนินการส่งเอกสารทางไปรษณีย ์     
      จาํนวน 250  บาท  จาํนวน  1  ฉบบั 
(6) ซองจดหมายขนาด A4 ติดแสตมป์ 18 บาท จ่าหนา้ซองถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจน เพ่ือส่งหนงัสือรับรองฯ 
 

/2. ผูมี้สิทธ์ิ...   
 
 
 

 



- 3 – 
 

2. ผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนฯ ให้ส่งเอกสารตามรายละเอียดขา้งตน้ มาทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือ EMS วงเล็บมุมซองว่า 
“ขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ”  มาท่ี “สาํนกังานเลขาธิการสภากายภาพบาํบดั  ภายในสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เลขท่ี  120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B  “ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550” ถ.แจง้วฒันะ  
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210”  หลงัจากทีท่่านส่งเอกสารตามข้ันตอนครบถ้วนแล้ว สามารถตรวจสอบเอกสารขึน้
ทะเบียนฯ 15 วนั นับแต่วนัส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

 

3. ผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนฯ ท่ียื่นคาํขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ และส่งหลกัฐานครบถว้นแลว้ สาํนกังานเลขาธิการ
สภากายภาพบาํบัด จะดาํเนินการตรวจสอบหลักฐานและนํารายช่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติเลขท่ีใบอนุญาต ก.                       
เม่ือพิจารณาอนุมติัเรียบร้อยแลว้ สาํนกังานเลขาธิการสภาฯจะดาํเนินการจดัพิมพใ์บอนุญาตประกอบวิชาชีพและจดัส่งให้ภายใน 
60 - 90 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเอกสารคาํขอข้ึนทะเบียนฯมาถึงสภาฯ 

 

4. สาํหรับผูท่ี้สอบไม่ผา่นและสอบเกบ็คะแนนไดบ้างวชิา  โปรดติดตามประกาศรับสมคัรสอบความรู้เพ่ือขอข้ึนทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดัในคร้ังต่อไปประมาณเดือนมกราคม 2561 ทางเวบ็ไซตส์ภากายภาพบาํบดั 
www.pt.or.th 

 

สาํนกังานเลขาธิการสภากายภาพบาํบดั ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบติัตามขั้นตอนการข้ึนทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้น้ีดว้ย  
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 

 
                                                                                                  สมใจ   ลือวิเศษไพบูลย ์

(นางสมใจ   ลือวเิศษไพบูลย)์ 
    นายกสภากายภาพบาํบดั 


