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คําชี้แจง
สําหรับผูสอบผานมีสิทธิ์ขนึ้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป&นผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ดวยคณะอนุกรรมการฝายจัดสอบและพัฒนาคลังขอสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป$นผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
และคณะกรรมการสภากายภาพบําบัด ไดดําเนินการพิจารณาผลสอบและจัดทําประกาศผลสอบเพื่อประกาศใหทราบโดย
ทั่วกันแลว ผูเขาสอบทุกท0านโปรดดูผลสอบ หากมีเหตุทักทวงใหดําเนินการเป$นลายลักษณ3อักษรถึงสภากายภาพบําบัด
ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต0วันประกาศผลสอบ หากพนจากนี้จะถือว0ายอมรับผลสอบดังกล0าว
ผูที่สอบผานทั้ง ๓ วิชา และสงเอกสารการสมัครสมาชิกและสมัครสอบครบถวนแลว สามารถขอขึ้นทะเบียน
ได โดยดําเนินการขึ้นทะเบียนฯ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันประกาศผลสอบความรู ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ผูที่ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป$นผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ใหยื่นหลักฐาน ดังนี้
1.1 แบบคําขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป$นผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด (แบบ สกภ.๕) จํานวน ๑ ฉบับ
1.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
1.3 สําเนาใบปริญญาบัตร (ถายังไม0ไดรับใบปริญญาบัตรใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจบ) จํานวน ๑ ฉบับ
1.4 สําเนาผลการสอบความรู (ประกาศผลสอบเฉพาะหนาที่แสดงว0า “มีสทิ ธิ์ขึ้นทะเบียน”) จํานวน ๑ ฉบับ
1.5 รูปถ0าย ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
1.6 ซองจดหมายขนาดเล็ก ติดแสตมปL 18 บาท จ0าหนาซองถึงตัวท0านเองใหชัดเจน เพื่อใชส0งบัตรประจําตัว
สมาชิกสภากายภาพบําบัด
1.7 หลักฐานการโอนเงินค0าขึ้นทะเบียนฯ จํานวน ๑ ฉบับ
- ใบโอนเงินค0าขึ้นทะเบียนฯ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท สําหรับผูที่มารับดวยตนเอง
- ใบโอนเงินค0าขึน้ ทะเบียนฯ และค0าธรรมเนียมส0งเอกสารทางไปรษณีย3 จํานวน ๒,๐๕๐ บาท
สําหรับผูที่จะใหสภาฯจัดส0งใบอนุญาตฯทางไปรษณีย3 โปรดแนบซองจดหมายขนาด A๔ จ0าหนาซองถึง
ตัวท0านเองใหชัดเจน (เขียนที่อยู0ปTจจุบนั ที่สามารถติดต0อได) เพื่อความรวดเร็วในการจัดส0งใบอนุญาตฯ
หมายเหตุ : ใหยื่นหลักฐานตามคําชี้แจงดังกล0าวขางตน โดยไม0ตองส0งหลักฐานอืน่ ๆ อีก
โปรดโอนเงินเขาบัญชีสภากายภาพบําบัด โดยผานเคานเตอรธนาคารไทยพาณิชยเทานั้น ไมรับโอน
เงินโดยวิธีอื่นๆ หากท0านโอนเงินโดยวิธีอื่นใดนอกเหนือจากที่สภาฯกําหนด ท0านจะตองเสียค0าใชจ0ายในการตรวจสอบ
ธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร รายการละ ๓๐๐ บาท หลังจากโอนเงินเรียบรอยแลวกรุณาจัดส0งมายังสภาฯ เพื่อ
ดําเนินการภายใน 30 วัน หากพนจากนี้ถือว0าท0านไม0ประสงค3จะยื่นคําขอ โปรดโอนเงินเขาบัญชีดังนี้
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-๒๒. ผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนฯ สามารถมายื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯ ดวยตนเองไดที่ สํานักงานเลขาธิการสภา
กายภาพบําบัด ภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห0งชาติ เลขที่ ๑๒๐ หมู0 ๓ ชั้น ๒ อาคารรวมหน0วยงาน
ราชการ B “ศูนย3ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” แขวงทุ0งสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ หรือ
๓. ในกรณีที่ไมสามารถมายื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯได ผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนฯ สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นมายื่นแทน
โดยนําหนังสือมอบฉันทะและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบมายืน่ โดย download
ใบมอบฉันทะไดจากเว็บไซต3สภากายภาพบําบัด หรือ
๔. ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯทางไปรษณีย8ลงทะเบียน หรือ EMS โดยส0งแบบคําขอขึ้นทะเบียนฯ (แบบ สกภ.๕)
และหลักฐานตามขอ ๑ พรอมใบโอนเงินค0าขึ้นทะเบียนฯ มายัง “สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด
ภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห0งชาติ เลขที่ ๑๒๐ หมู0 ๓ ชั้น ๒ อาคารรวมหน0วยงานราชการ B
“ศูนย3ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุง0 สองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐”
๕. ผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนฯ ที่ยนื่ คําขอขึ้นทะเบียนฯ และส0งหลักฐานครบถวนแลว สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพ
บําบัด จะดําเนินการตรวจสอบหลักฐาน และนํารายชื่อเขาสู0กระบวนการพิจารณาอนุมัติเลขที่ใบอนุญาต ก. เมื่อ
พิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว สํานักงานเลขาธิการสภาฯ จะดําเนินการจัดพิมพ3ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ
จัดส0งใหภายใน 60 - 90 วัน นับตั้งแต0วนั ที่เอกสารคําขอขึ้นทะเบียนฯ มาถึงสภาฯ
๖. สําหรับผูทีส่ อบไม0ผ0านและสอบเก็บคะแนนไดบางวิชา โปรดติดตามประกาศรับสมัครสอบความรูเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป$นผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดในครั้งต0อไป ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2557
ทางเว็บไซต3สภากายภาพบําบัด www.pt.or.th/
สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด ขอขอบคุณทุกท0านที่ใหความร0วมมือปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล0าว
ขางตนไว ณ โอกาสนี้ดวย
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