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ขั้นตอนการขึน้ ทะเบียน
สํ าหรับผู้สอบผ่านมีสิทธิ์ขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดครั้งที่ 3/2560
---------------------------------------------------------------ด้วยคณะอนุ กรรมการฝ่ ายจัดสอบและพัฒนาคลังข้อสอบเพื่อขึ้ นทะเบี ยนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พกายภาพบําบัด และ
คณะกรรมการสภากายภาพบําบัด ได้ดาํ เนิ นการพิจารณาผลสอบและจัดทําประกาศผลสอบเพื่อประกาศให้ทราบโดยทัว่ กันแล้ว
ผูเ้ ข้าสอบทุกท่านโปรดดูผลสอบ หากมีเหตุทกั ท้วงให้ดาํ เนินการทําหนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรขอทราบผลคะแนนสอบถึงสภา
กายภาพบําบัดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วนั ประกาศผลสอบ หากพ้นจากนี้จะถือว่ายอมรับผลสอบดังกล่าว
ผูท้ ี่สอบผ่านทั้ง 3 วิชา ต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สอบผ่านประกาศผลสอบ
ความรู ้
1. ผูม้ ีสิทธิ์ ข้ ึนทะเบียนฯ ให้เข้าเว็บไซต์สภากายภาพบําบัด www.pt.or.th เข้าโปรแกรม ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
โดยคลิกแบนเนอร์ ตามรู ปดังนี้

1.1 คลิกเมนู log_in โดยกรอกเลขประจําตัวผูส้ มัครทั้ง 2 ช่อง
* กรอกรหัสประจําตัวผูส้ มัคร 6 หลัก และรหัสผ่าน ทั้ง 2 ช่อง เป็ นรหัสเดียวกัน กด login
ตัวอย่าง รหัสประจําตัว = 570021
รหัสผ่าน
= 570021
1.2 โปรแกรมจะแสดงเลือกรายการปี /สอบครั้งที่ : 3 ยอดชําระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน&ทําบัตรสมาชิก 2,150 บาท
- ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ แบบคําขอ สกภ.5 จํานวน 2,000 บาท
- ค่าทําบัตรสมาชิก แบบคําขอ สกภ. 3
จํานวน 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมส่ งเอกสารทางไปรษณี ย ์
จํานวน 50 บาท

เลือกรายการเรี ยบร้อยแล้ว ให้ กด ยืนยัน
หมายเหตุ : ผู้สอบผ่านมีสิทธิ์ขึน้ ทะเบียนฯ ต้ องตรวจสอบรายการโอนเงินให้ ถูกต้ อง หากท่ านชําระเงินผิด เกินกว่ า
จํานวนเงินที่ต้องชําระ จะถือว่ าท่ านยินยอมมอบให้ สภากายภาพบําบัด ไม่ สามารถขอเงินคืนค่ าธรรมเนียม ไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
/1.3 ระบบ..

-21.3 ระบบจะตอบรับการแจ้งขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ
ชื่ อบัญชี : สภากายภาพบําบัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บญั ชี 406-545820-0
สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคาร B)
1.4 เมื่อโอนเงินค่าธรรมเนียมเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้ท่านจัดส่ งเอกสารมายังที่สภากายภาพบําบัด ดังนี้
1.4.1 ยืน่ คําขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ แนบหลักฐานดังนี้
(1) แบบคําขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ (แบบ สกภ.5) จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาปริ ญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) หรื อ หนังสื อรับรองคุณวุฒิสาํ เร็ จการศึกษาฉบับจริง
จากสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่รับสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาผลการสอบความรู ้ จํานวน 1 ฉบับ (ประกาศผลสอบเฉพาะหน้าที่แสดง รหัสเลขที่นงั่ สอบ ของตนเอง ระบุวา่
“มีสิทธิ์ข้ ึนทะเบียน”)
(5) รู ปถ่ายหน้าตรง ครึ่ งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รู ป
(6) ซองจดหมายขนาด A4 ติดแสตมป์ 18 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชดั เจน เพื่อส่ งใบอนุญาตฯ
(7) สลิปใบโอนเงินค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ,ทําบัตรสมาชิก และค่าธรรมเนียมดําเนินการส่ งเอกสารทาง
ไปรษณี ย ์ จํานวน 2,150 บาท จํานวน 1 ฉบับ
1.4.2 ยืน่ คําขอทําบัตรสมาชิกสภากายภาพบําบัด แนบหลักฐานดังนี้
(1) แบบคําขอ สกภ.3 จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(3) รู ปถ่ายหน้าตรง ครึ่ งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รู ป
(4) ซองจดหมายขนาด A4 ติดแสตมป์ 18 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชดั เจน เพื่อส่ งบัตรสมาชิก
1.5 ในกรณี ถา้ ท่านต้องการจะขอหนังสื อรับรองการขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด เพื่อไปสมัครงาน
(ที่ระบุเลขที่ใบอนุญาต ก.) ใช้แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดได้ ระยะเวลาในการดําเนิ นการและจัดส่ ง
ภายใน 30 วัน จะมีค่าธรรมเนียม 250 บาท (โอนเงินเข้าบัญชีสภากายภาพบําบัด เพิ่มอีก 1 รายการ ไม่รวมค่าธรรมเนียม
การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ สกภ.5 และขอทําบัตรสมาชิก 2,150 บาท) สามารถยืน่ หลักฐาน ได้ดงั นี้
(1) แบบคําขอ สกภ.3 จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาใบปริ ญญาบัตร หรื อสําเนาหนังสื อรับรองคุณวุฒิสาํ เร็ จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) รู ปถ่ายหน้าตรง ครึ่ งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รู ป
(5) สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียมหนังสื อรับรองการขึ้นทะเบียนฯ และค่าธรรมเนียมดําเนินการส่ งเอกสารทางไปรษณี ย ์
จํานวน 250 บาท จํานวน 1 ฉบับ
(6) ซองจดหมายขนาด A4 ติดแสตมป์ 18 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชดั เจน เพื่อส่ งหนังสื อรับรองฯ
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2. ผูม้ ีสิทธิ์ ขึ้นทะเบียนฯ ให้ส่งเอกสารตามรายละเอียดข้างต้น มาทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน หรื อ EMS วงเล็บมุมซองว่ า
“ขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ” มาที่ “สํานักงานเลขาธิ การสภากายภาพบําบัด ภายในสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210” หลังจากทีท่ ่ านส่ งเอกสารตามขั้นตอนครบถ้ วนแล้ ว สามารถตรวจสอบเอกสารขึน้
ทะเบียนฯ 15 วัน นับแต่ วนั ส่ งเอกสารทางไปรษณีย์
3. ผูม้ ีสิทธิ์ ขึ้นทะเบียนฯ ที่ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุ ญาตฯ และส่ งหลักฐานครบถ้วนแล้ว สํานักงานเลขาธิ การ
สภากายภาพบํา บัด จะดํา เนิ น การตรวจสอบหลัก ฐานและนํา รายชื่ อ เข้า สู่ ก ระบวนการพิ จ ารณาอนุ ม ัติ เ ลขที่ ใ บอนุ ญ าต ก.
เมื่อพิจารณาอนุมตั ิเรี ยบร้อยแล้ว สํานักงานเลขาธิ การสภาฯจะดําเนิ นการจัดพิมพ์ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพและจัดส่ งให้ภายใน
60 - 90 วัน นับตั้งแต่วนั ที่เอกสารคําขอขึ้นทะเบียนฯมาถึงสภาฯ
4. สําหรับผูท้ ี่สอบไม่ผา่ นและสอบเก็บคะแนนได้บางวิชา โปรดติดตามประกาศรับสมัครสอบความรู ้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดในครั้งต่อไปประมาณเดือนมกราคม 2561 ทางเว็บไซต์สภากายภาพบําบัด
www.pt.or.th
สํานักงานเลขาธิ การสภากายภาพบําบัด ขอความร่ วมมือทุกท่านปฏิบตั ิตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนดังกล่าวข้างต้นนี้ดว้ ย
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
(นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์)
นายกสภากายภาพบําบัด

