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ขั้นตอนการขึน้ ทะเบียน
ผู้สอบผ่ านมีสิทธิ์ขนึ้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดออนไลน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
---------------------------------------------------------------ด้ว ยคณะอนุ กรรมการฝ่ ายจัด สอบและพัฒ นาคลังข้อสอบเพื่ อ ขึ้น ทะเบี ยนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พกายภาพบ าบัด และ
คณะกรรมการสภากายภาพบาบัด ได้ดาเนิ นการพิจารณาผลสอบและจัดทาประกาศผลสอบเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว
ผูเ้ ข้าสอบทุกท่านโปรดดูผลสอบ หากมีเหตุทักท้วงให้ดาเนินการทาหนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรขอทราบผลคะแนนสอบถึงสภา
กายภาพบ าบั ด ภายใน ๙๐ วัน นั บ ตั้ งแต่ ว ัน ประกาศผลสอบ หากพ้น จากนี้ จะถื อ ว่ า ยอมรั บ ผลสอบดังกล่ า ว ดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์ ม หนั งสื อขอทราบผลคะแนนสอบ เฉพาะผู ้ ส มั ค รที่ ส อบไม่ ผ่ า นเท่ า นั้ น ได้ ท างเว็ บ ไซต์ ส ภากายภาพบ าบั ด
http://pt.or.th/PTCouncil/

ผู ้ที่ ส อบผ่ า นทั้ ง ๓ วิ ชา ต้อ งปฏิ บั ติ ต ามขั้น ตอนการขึ้ น ทะเบี ย นฯ ออนไลน์ ภายใน ๖๐ วัน นับ จากวัน ที่ ส อบผ่ า น
ประกาศผลสอบความรู ้โดยทาการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯออนไลน์
โดยการเข้า สู่ เว็บ ไซต์ ส ภากายภาพบ าบั ด http://pt.or.th/PTCouncil/ และดาเนิ น การตามคู่ มือ การใช้งานการขึ้ น
ทะเบียนนักกายภาพบาบัดออนไลน์ พร้อมทั้งแนบไฟล์หลักฐานตามประกาศ ดังนี้
ข้อ ๑ หลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พกายภาพบาบัดออนไลน์ และทา
บัตรประจาตัวสมาชิกกายภาพบาบัด ให้ยื่นเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น ไม่รับเอกสารทางไปรษณี ย ์
โปรดแนบไฟล์หลักฐานเป็ น ภาพสี เท่านั้น ไม่ใช้ขาว-ดา (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ) ดังนี้
๑.๑ แนบไฟล์สาเนาทะเบียนบ้าน
๑.๒ แนบไฟล์สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๑.๓ แนบไฟล์สาเนาปริ ญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาบัด) หรื อ หนังสื อรับรองคุณวุฒิสาเร็จการศึกษา
จากสภามหาวิทยาลัย
๑.๔ แนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ไม่สวมแว่นตาดา เนื่องจากต้องใช้รูปถ่ายในการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชี พฯ ทาบัตรสมาชิกสภากายภาพบาบัด และหนังสื อรับรองการขึ้นทะเบียนฯ
๑.๕ กรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ให้แนบไฟล์สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
๑.๖ แนบไฟล์สาเนาสลิป ใบโอนเงินค่าธรรมเนี ยมการยื่น ขอขึ้น ทะเบียนและรับ ใบอนุ ญาตฯ ทาบัตรประจาตัว
สมาชิก และค่าดาเนินการในการจัดส่งส่งเอกสารทางไปรษณี ย ์ (สามารถโอนรวมในสลิปเดียวกันได้)
กรณี ที่ ๑ ขอขึ้นทะเบียนฯ + ทาบัตรสมาชิกฯ + จัดส่งไปรษณี ย ์
ชาระเงินจานวน ๒,๒๐๐ บาท
กรณี ที่ ๒ ขอขึ้นทะเบียนฯ + ทาบัตรสมาชิกฯ + หนังสื อรับรองการขึ้นทะเบียน
เพื่อใช้สมัครงาน + จัดส่งไปรษณี ย ์
ชาระเงินจานวน ๒,๔๐๐ บาท
รายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังนี้
- ค่าธรรมเนียมยื่นคาขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ
= ๒,๐๐๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมทาบัตรประจาตัวสมาชิก
= ๑๐๐ บาท
- ค่าหนังสื อรับรองการขึ้นทะเบียน เพื่อใช้สมัครงาน
= ๒๐๐ บาท
- ค่าดาเนินการในการส่งเอกสารทางไปรษณี ย ์
= ๑๐๐ บาท
/ข้อ ๒ ...

-๒ข้ อ ๒ ระยะเวลาการตรวจสอบสถานะต่ าง ๆ ของแบบคาขอการขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ
๒.๑ สามารถตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียนและรับใบอนุ ญาตฯ ทาบัตรประจาตัวสมาชิก และสามารถตรวจสอบ
เลขที่ใบอนุ ญาต ก. ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่สภาฯได้รับแบบคาขอการขึ้นทะเบียนฯ ออนไลน์ หรื อนับแต่
วันที่หลักฐานการขึ้นทะเบียนฯและหลักฐานการเงิน ครบทั้ง ๒ รายการ
๒.๒ กรณี ขอหนังสื อรับรองการขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด เพื่อไปสมัครงาน (ที่ระบุเลขที่
ใบอนุญาต ก.) ใช้แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดได้ จัดส่งให้ท่านภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่สภาฯ
ได้รับแบบคาขอการขึ้นทะเบียนฯ ออนไลน์ หรื อนับแต่วนั ที่หลักฐานการขึ้นทะเบียนฯและหลักฐานการเงิน ครบทั้ง ๒ รายการ
๒.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และบัตรประจาตัวสมาชิกสภากายภาพบาบัด จัดส่งให้ท่าน ภายในระยะเวลา
ไม่ เกิ น ๙๐ วัน นับ แต่ วนั ที่ ส ภาฯได้รั บแบบคาขอการขึ้น ทะเบี ยนฯ ออนไลน์ หรื อนับ แต่ วนั ที่ ห ลัก ฐานการขึ้น ทะเบี ยนฯ และ
หลักฐานการเงิน ครบทั้ง ๒ รายการ
ข้ อ ๓ ช่ องทางการชาระเงิน
(๑) ชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิ ชย์ได้ที่สาขาทัว่ ประเทศ
(๒) ชาระเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิ ชย์
(๓) ชาระเงินผ่าน Application
ชื่ อบัญชี : สภากายภาพบาบัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี ๔๐๖-๕๔๕๘๒๐-๐
สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคาร B)
ข้ อ ๔ กรณีเอกสารไม่ ครบถ้ วน
ระบบจะแสดงสถานะให้ท่านทราบ หรื อแจ้งท่านทาง E-mail ที่ท่านได้ทาการแจ้งไว้กบั ทางสภากายภาพบาบัด
ในระบบออนไลน์ หากมี ข้อ สงสั ย หรื อ ขัดข้อ งการขึ้น ทะเบี ยนฯ ประการใด ท่ านสามารถติ ดต่ อ ได้ที่ ฝ่ ายงานทะเบี ยน เบอร์
โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๔๘-๔๑๔๙ คุณบุษบา รักตนันท์
ข้ อ ๕ การสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
กรณี ผู ้ที่ ส อบไม่ ผ่ านและสอบเก็ บ คะแนนได้บ างวิชา โปรดติ ดตามประกาศรับ สมัค รสอบความรู ้เพื่ อ ขอขึ้ น
ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ นผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ กายภาพบ าบั ด ในครั้ งต่ อ ไปในเดื อ นพฤษภาคม ๒๕๖๓ ทางเว็ บ ไซต์
สภากายภาพบาบัด http://pt.or.th/PTCouncil/
สานักงานเลขาธิการสภากายภาพบาบัด จึงขอความร่ วมมือทุกท่านปฏิบตั ิตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนดังกล่าวข้างต้นนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
(นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์)
นายกสภากายภาพบาบัด

