ชี้แจงขั้นตอนการยืน่ ต่ออายุใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดและ
ทาบัตรประจาตัวสมาชิกสภากายภาพบาบัด
---------------------------------------------------------------ตามข้อบังคับสภากายภาพบาบัดว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยนักกายภาพบาบัดทุกท่านต้องต่ออายุใบอนุ ญาตฯ ทุกๆ ๕ ปี โดย
เก็บหน่วยคะแนนจากกิจกรรมต่างๆ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบาบัดกาหนด ให้ครบ ๕๐ หน่วยคะแนน
ในการนี้ สภากายภาพบาบัด ขอแจ้งให้สมาชิ กดาเนิ นการยื่นต่ออายุฯ (สกภ.5/1) และทาบัตรสมาชิ กฯ(สกภ.3) มา
พร้อมกัน ทั้งนี้ สภากายภาพบาบัดขอชี้แจงขั้นตอนการยื่นต่ออายุใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด และทาบัตร
ประจาตัวสมาชิกสภากายภาพบาบัด ตามลาดับ ดังนี้
ข้อ ๑ หลักฐานประกอบการยื่นต่ออายุใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
๑.๑ แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด (แบบ สกภ.๕/๑)
กรอกข้อความและลงลายมือชื่อ พร้อมติดรู ปถ่าย
จานวน ๑ ฉบับ
ดาวน์โหลดแบบคาขอได้เว็บไซต์ (เว็บไซต์สภากายภาพบาบัด) หัวข้อ Download Center
๑.๒ สาเนาใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
จานวน ๑ ฉบับ
กรณี ใบอนุญาตฯสู ญหาย (ไม่มีสาเนา) ให้แจ้งความและแนบใบแจ้งความฉบับจริ ง
๑.๓ สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิก
จานวน ๑ ฉบับ
กรณี บตั รประจาตัวสมาชิกสู ญหาย (ไม่มีสาเนา) ให้ระบุว่า “สู ญหาย”พร้อมยื่นทาบัตรสมาชิกตาม ข้อ.2
๑.๔ ใบรับรองหน่วยคะแนนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภาฯ
จานวน ๑ ฉบับ
- ดาวน์โหลดใบรับรองหน่วยคะแนนได้ที่เว็บไซต์ http://cpte.or.th/prg/login.php
- กรอกเลขที่ใบอนุญาต ก.xxxx และรหัสผ่านของตนเอง
ตัวอย่าง เลขที่ใบอนุญาต ก. = xxxx (กรอกเลขที่ใบอนุญาต ไม่ตอ้ งใส่ ก.นาหน้า)
รหัสผ่าน
= xxxx
- เมื่อเรี ยบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูลหน่วยคะแนนของท่าน ให้พิมพ์ใบรับรองหน่วยคะแนน
พร้อมลงลายมือชื่อ ในช่อง “ผูป้ ระกอบวิชาชีพลงนาม” จานวน ๑ ฉบับ
๑.๕ รู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๒ รู ป
(รวมรู ปที่ติดแบบคาขอ สกภ.๕/๑)
๑.๖ เอกสารอื่น ๆ ได้แก่ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
(ขอเพิ่มเนื่องจากใช้ประกอบการอัพเดทฐานข้อมูลผูป้ ระกอบวิชาชีพ)
๑.๗ กรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
-ให้แนบสาเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
จานวน ๑ ฉบับ
๑.๘ ซองจดหมาย ขนาด A๔ ติดแสตมป์ ๑๘ บาท
จานวน ๑ ซอง
(โปรดจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชดั เจน เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง)
๑.๙ ค่าธรรมเนียมยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ จานวน ๑,๑๐๐ บาท
/ข้อ 2

-2ข้ อ ๒ หลักฐานประกอบการยื่นทำบัตรประจำตัวสมำชิกสภำกำยภำพบำบัด
๒.๑ แบบคำขอ สกภ.๓ กรอกข้อความและลงลายมือชื่อ พร้อมติดรู ปถ่าย
จานวน ๑ ฉบับ
ดาวน์โหลดแบบคาขอได้เว็บไซต์ (เว็บไซต์สภากายภาพบาบัด) หัวข้อ Download Center
๒.๒ สำเนำทะเบียนบ้ ำน
จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๓ สาเนาใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
จานวน ๑ ฉบับ
กรณี ใบอนุญาตฯสู ญหาย ให้แนบสาเนาใบแจ้งความ
๒.๔ รู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน 3 รู ป
(รวมรู ปที่ติดแบบคาขอ สกภ.๓)
๒.๕ กรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ให้แนบสาเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
จานวน ๑ ฉบับ
๒.๖ ซองจดหมาย ขนาดเล็ก ติดแสตมป์ ๑๘ บาท
จานวน ๑ ซอง
**ซองขนาดเล็ก เบอร์ 9 นิ้วx4.3 นิ้ว (ขนาดบัตรสมาชิก เท่ากับ บัตรประจาตัวประชาชน)
(โปรดจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชดั เจน เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง)
๒.7 ค่าธรรมเนียมทาบัตรประจาตัวสมาชิก
จานวน ๑๐๐ บาท
๒.8 ค่าดาเนินการส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและส่งบัตรประจาตัวสมาชิก จานวน ๕๐ บาท
- เนื่องจากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดและบัตรประจาตัวสมาชิก ดาเนินการ
ไม่พร้อมกัน ไม่สามารถจัดส่งไปพร้อมกันได้ จึงต้องมีการจัดส่งทางไปรษณี ย ์ ๒ รอบ
(รอบแรก - ส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รอบที่ ๒ - ส่งบัตรประจาตัวสมาชิก)
๒.9 สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียมการยื่นต่ออายุใบอนุญาต และทาบัตรประจาตัวสมาชิก และค่าดาเนินการ
ส่งเอกสาร (โอนรวมในสลิปเดียวกันได้) จานวน ๑,๒๕๐ บาท
จานวน ๑ ฉบับ
- ค่าธรรมเนียมการยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ
= ๑,๑๐๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมทาบัตรประจาตัวสมาชิก
= ๑๐๐ บาท
- ค่าดาเนินการส่งเอกสารทางไปรษณี ย ์ ๒ รอบ
= ๕๐ บาท
ชื่ อบัญชี : สภำกำยภำพบำบัด
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เลขที่บัญชี ๔๐๖-๕๔๕๘๒๐-๐
สำขำ ศูนย์ รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ แจ้ งวัฒนะ (อำคำร B)
ช่องทางการชาระเงิน
(๑) ชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิ ชย์ได้ที่สาขาทัว่ ประเทศ
(๒) ชาระเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิ ชย์
(โปรดถ่ายเอกสาร ระบุ ชื่อ-สกุล, วันที่, เวลา, จานวนเงินโอนด้วย)
(๓) ชาระเงินผ่าน Application ธนาคารไทยพาณิ ชย์ SCB EASY NET
(โปรดระบุ ชื่อ-สกุล, วันที่, เวลา, จานวนเงินโอนด้วย)

/ข้อ 3

-3ข้อ ๓ เมื่อท่านตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นต่ออายุใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดและทาบัตร
ประจ าตัวสมาชิ ก สภากายภาพบ าบัดเรี ย บร้ อ ยแล้ว ให้ ท่ า นส่ งเอกสารตามข้อ ๑ และข้อ ๒ มายัง “สำนั กงำนเลขำธิ กำร
สภำกำยภำพบ ำบั ด อำคำรสภำวิ ช ำชี พ กระทรวงสำธำรณสุ ข เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้ น 7 ตำบลตลำดขวั ญ อ ำเภอเมื อ ง
จังหวัด นนทบุ รี 11000” หลังจากที่ ท่านส่ งเอกสารตามขั้น ตอนครบถ้วนแล้ว สามารถตรวจสอบเอกสารการยื่น ต่อ อายุ
ใบอนุญาตฯและทาบัตรประจาตัวสมาชิกได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่สภาฯได้รับเอกสาร ติดต่อ โทร. 096-648-4149
ข้อ ๔ สานักงานเลขาธิ การสภาฯ จะดาเนินการตรวจสอบเอกสารการยื่นต่ออายุใบอนุ ญาตฯและทาบัตรประจาตัว
สมาชิ กของท่าน เมื่อตรวจสอบเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว เลขาธิ การสภาฯจะนารายชื่ อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สภากายภาพบาบัดเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุ ญาตฯ ดาเนิ นการจัดพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชี พ และจัดส่ งใบอนุ ญาตฯให้
ท่าน รอบแรก ภายใน ๙๐ วัน
ข้อ ๕ บัตรประจาตัวสมาชิ กสภากายภาพบาบัด จะดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัวสมาชิก และจัดส่ งให้ท่าน รอบ ๒
ภายใน ๑๒๐ - ๑๘๐ วัน หลังจากที่ได้ดาเนินการจัดส่งใบอนุญาตฯ ให้ท่านเรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ ๖ กรณี ที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องครบ 50 หน่วยคะแนนแล้ว แต่ ยงั ไม่มายื่นแบบคา
ขอต่ออายุใบอนุญาตฯและทาบัตรประจาตัวสมาชิกตามเวลาที่กาหนด เกินวันหมดอายุที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ
หรื อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เก็บหน่ วยคะแนนไม่ครบ 50 หน่ วยคะแนน ท่านจะต้องสอบความรู ้ ความสามารถ ตามที่สภา
กายภาพบ าบัด ก าหนดไว้ใ นข้อ บังคับ สภากายภาพบ าบั ด ว่ าด้ว ยหลัก เกณฑ์ ก ารสอบความรู ้ เพื่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ยนและรั บ
ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด พ.ศ. ๒๕๔๙
สานักงานเลขาธิ การสภากายภาพบาบัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือปฏิบัติตามคาชี้ แจงขั้นตอนดังกล่าว
ข้างต้นไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย

สานักงานเลขาธิการสภากายภาพบาบัด
โทร.096-648-4149 (งานทะเบียน/จัดสอบ)
E-mail : thaiptcouncil@gmail.com

