
 
 

 
 
 
 
 
 

คําช้ีแจง 
สําหรับผู�สอบผ�านมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป&นผู�ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

 
 

 ด�วยคณะอนุกรรมการฝ�ายจัดสอบและพัฒนาคลังข�อสอบเพื่อข้ึนทะเบียนเป$นผู�ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  
และคณะกรรมการสภากายภาพบําบัด ได�ดําเนินการพิจารณาผลสอบและจัดทําประกาศผลสอบเพื่อประกาศให�ทราบโดย
ทั่วกันแล�ว  ผู�เข�าสอบทุกท0านโปรดดูผลสอบ หากมีเหตุทักท�วงให�ดําเนินการเป$นลายลักษณ3อักษรถึงสภากายภาพบําบัด
ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต0วันประกาศผลสอบ หากพ�นจากนี้จะถือว0ายอมรับผลสอบดังกล0าว  

 ผู�ที่สอบผ�านทั้ง ๓ วิชา และส�งเอกสารการสมัครสมาชิกและสมัครสอบครบถ�วนแล�ว สามารถขอขึ้นทะเบียน
ได� โดยดําเนินการขึ้นทะเบียนฯ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันประกาศผลสอบความรู� ดังรายละเอียดต�อไปน้ี 

 
๑. ผู�ที่ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาตเป$นผู�ประกอบวชิาชีพกายภาพบําบัด  ให�ยื่นหลักฐาน ดังนี้ 

1.1  แบบคําขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป$นผู�ประกอบวชิาชพีกายภาพบําบัด (แบบ สกภ.๕) จํานวน ๑ ฉบับ 

1.2  สําเนาทะเบียนบ�าน  จํานวน ๑ ฉบับ 
1.3  สําเนาใบปริญญาบัตร (ถ�ายังไม0ได�รับใบปริญญาบตัรให�แนบสําเนาหนังสือรับรองการจบ) จํานวน ๑ ฉบับ 
1.4  สําเนาผลการสอบความรู� (ประกาศผลสอบเฉพาะหน�าที่แสดงว0า “มีสทิธิ์ข้ึนทะเบียน”)  จํานวน ๑ ฉบับ 
1.5  รูปถ0าย ๑ นิ้ว จํานวน  ๒  รูป 
1.6  ซองจดหมายขนาดเล็ก ตดิแสตมปL 18  บาท จ0าหน�าซองถึงตัวท0านเองให�ชัดเจน เพื่อใช�ส0งบัตรประจําตัว 
       สมาชิกสภากายภาพบาํบดั 
1.7  หลักฐานการโอนเงินค0าข้ึนทะเบียนฯ  จํานวน  ๑  ฉบับ 

              - ใบโอนเงินค0าข้ึนทะเบียนฯ  จํานวน ๒,๐๐๐ บาท สําหรับผู�ที่มารับด�วยตนเอง 
       - ใบโอนเงินค0าข้ึนทะเบยีนฯ และค0าธรรมเนียมส0งเอกสารทางไปรษณีย3 จาํนวน ๒,๐๕๐ บาท  
 
         สําหรับผู�ที่จะให�สภาฯจดัส0งใบอนุญาตฯทางไปรษณีย3  โปรดแนบซองจดหมายขนาด A๔  จ0าหน�าซองถึง
ตัวท0านเองให�ชัดเจน (เขียนที่อยู0ปTจจุบนัที่สามารถติดต0อได�) เพื่อความรวดเร็วในการจัดส0งใบอนุญาตฯ 
หมายเหตุ : ให�ยื่นหลักฐานตามคําชี้แจงดังกล0าวข�างต�น โดยไม0ต�องส0งหลักฐานอ่ืนๆ อีก 
 
โปรดโอนเงินเข�าบัญชีสภากายภาพบําบัด โดยผ�านเคาน
เตอร
ธนาคารไทยพาณิชย
เท�าน้ัน ไม�รับโอน

เงินโดยวิธีอ่ืนๆ  หากท0านโอนเงินโดยวธิีอ่ืนใดนอกเหนือจากที่สภาฯกําหนด  ท0านจะต�องเสียค0าใช�จ0ายในการตรวจสอบ
ธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร รายการละ ๓๐๐ บาท  หลังจากโอนเงินเรียบร�อยแล�วกรุณาจดัส0งมายงัสภาฯ เพื่อ
ดําเนินการภายใน 30 วัน หากพ�นจากนี้ถือว0าท0านไม0ประสงค3จะยื่นคําขอ  โปรดโอนเงินเข�าบญัชีดังนี ้
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๒. ผู�มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนฯ สามารถมาย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนฯ ด�วยตนเองได�ที่ สาํนักงานเลขาธิการสภา
กายภาพบาํบัด  ภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห0งชาติ เลขที่ ๑๒๐ หมู0 ๓ ชั้น ๒ อาคารรวมหน0วยงาน
ราชการ B “ศูนย3ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” แขวงทุ0งสองห�อง  เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐  หรือ 

 

๓. ในกรณีที่ไม�สามารถมาย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนฯได� ผู�มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนฯ สามารถมอบฉันทะให�ผู�อ่ืนมาย่ืนแทน 
โดยนาํหนังสือมอบฉันทะและสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู�มอบและผู�รับมอบมายืน่  โดย download   
ใบมอบฉันทะได�จากเว็บไซต3สภากายภาพบําบัด หรือ 

                                                                                                                                                                      
๔. ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนฯทางไปรษณีย8ลงทะเบียน หรือ EMS โดยส0งแบบคําขอข้ึนทะเบียนฯ (แบบ สกภ.๕) 

และหลักฐานตามข�อ ๑  พร�อมใบโอนเงินค0าข้ึนทะเบียนฯ  มายงั  “สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบาํบัด  
ภายในสาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห0งชาติ  เลขที่ ๑๒๐ หมู0 ๓  ชั้น ๒  อาคารรวมหน0วยงานราชการ B   
“ศูนย3ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”  ถนนแจ�งวัฒนะ  แขวงทุ0งสองห�อง  เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐” 
 

๕. ผู�มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนฯ ที่ยืน่คําขอข้ึนทะเบียนฯ และส0งหลักฐานครบถ�วนแล�ว สาํนักงานเลขาธิการสภากายภาพ 
บําบดั จะดาํเนินการตรวจสอบหลักฐาน และนํารายชื่อเข�าสู0กระบวนการพิจารณาอนุมัติเลขที่ใบอนุญาต ก. เม่ือ
พิจารณาอนุมัติเรียบร�อยแล�ว  สํานักงานเลขาธิการสภาฯ จะดาํเนินการจัดพิมพ3ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ
จัดส0งให�ภายใน   60 - 90 วัน นับตั้งแต0วนัที่เอกสารคําขอข้ึนทะเบียนฯ มาถึงสภาฯ 
 

๖. สําหรับผู�ทีส่อบไม0ผ0านและสอบเก็บคะแนนได�บางวชิา  โปรดติดตามประกาศรับสมัครสอบความรู�เพื่อขอข้ึน 
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป$นผู�ประกอบวิชาชพีกายภาพบําบดัในคร้ังต0อไป ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2557 
ทางเว็บไซต3สภากายภาพบําบัด  www.pt.or.th/ 
 

 สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด ขอขอบคุณทุกท0านที่ให�ความร0วมมือปฏิบัติตามข้ันตอนดังกล0าว
ข�างต�นไว�   ณ โอกาสนี้ด�วย 

       

                        
                      (ผศ.ดร.กานดา   ชัยภิญโญ) 

         นายกสภากายภาพบําบดั 
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