
วิธีการใชง้านเวบ็ไซตส์ภากายภาพบ าบดั เมนู “สถานบริการพยาบาล” 

เปิดเบราวเ์ซอร์(Web Browser) และเขา้ไปท่ี URL :  https://pt.or.th  

จะปรากฏหนา้จอดงัภาพท่ี 1  

ภาพท่ี 1 แสดงภาพหนา้หลกัเวบ็ไซตส์ภากายภาพบ าบดั 

 
ค าอธิบาย 

กดปุ่มท่ีเมนู   เพื่อ Link ไปยงัหนา้เขา้สู่ระบบ หรือ เขา้ไปท่ี 

URL : https://pt.or.th/cpte/hosPT จะปรากฏหนา้จอดงัภาพท่ี 2 

 

ภาพท่ี 2 แสดงภาพการเขา้สู่ระบบสถานบริการพยาบาล 

 

https://pt.or.th/cpte/hosPT%20จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่%202


ค าอธิบาย 

1.เขา้สู่ระบบโดยกรอก Username และ Password 

2.กรณีไม่มี Username และ Password ตอ้งการลงทะเบียนใหม่ ใหก้ดปุ่มสีฟ้า ลงทะเบียนใหม่ 

 

ภาพท่ี 3 แสดงหนา้ลงทะเบียนเพื่อรับ Username และ Password ในการเขา้ใชง้าน 

 
ค าอธิบาย 

1.ส่วนท่ี 1 กรอกรหสัสถานบริการ 5 หลกั แลว้กดปุ่มสีฟ้า คน้หา รพ.  



2.ระบบจะแสดงขอ้มูลของสถานะบริการข้ึนมาจากฐานขอ้มูล 

3.กรอกขอ้มูลหวัหนา้กลุ่มงาน/หวัหนา้งาน/ฝ่าย โดยระบุเลขท่ีใบอนุญาตฯ และกดปุ่มสีฟ้า เพื่อ

คน้หาขอ้มูล ช่ือ-สกุล , ต าแหน่ง โดยสามารถแกไ้ขขอ้มูลท่ีได ้หากขอ้มูลท่ีแสดงไม่ถูกตอ้ง 

4.เคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง(*) หมายถึง ขอ้มูลท่ีส าคญั ไม่สามารถเวน้วา่งได ้จ าเป็นตอ้งระบุ 

 

ภาพท่ี 4 แสดงส่วนท่ี 2 และ 3 ของการลงทะเบียน 

 
ค าอธิบาย 

1.ส่วนท่ี 2 กรอกรายละเอียดผูติ้ดต่อประสานงานระหวา่งสถานบริการพยาบาลกบัสภา

กายภาพบ าบดั โดยสามารถกรอกเลขท่ีใบอนุญาตฯ ก. และกดปุ่มสีฟ้า เพื่อคน้หาขอ้มูลได(้กรณี

ผูป้ระสานงานเป็นนกักายภาพบ าบดั) เคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง(*) หมายถึง ขอ้มูลท่ีส าคญั ไม่

สามารถเวน้วา่งได ้จ าเป็นตอ้งระบุ 

2.ส่วนท่ี 3 ก าหนด Username และ Password โดยตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตวัเลขเท่านั้น ไม่

สามารถใชพ้ยญัชนะไทยได ้และมีจ านวนตวัอกัษรไม่นอ้ยกวา่ 6 ตวั 

3.ขั้นตอนสุดทา้ย กดปุ่มสีเขียว เพื่อลงทะเบียน 

 



ภาพท่ี 5 แสดงกล่องขอ้ความในการยนืยนัการลงทะเบียน 

 
ค าอธิบาย 

1.หากเลือกบนัทึกขอ้มูลและส่งแบบค าขอ ระบบจะท าการส่งแบบค าขอทนัที โดยไม่สามารถ

แกไ้ขขอ้มูลไดอี้ก 

2.หากเลือกบนัทึกขอ้มูล ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลอยา่งเดียว แต่จะยงัไม่ส่งแบบค าขอ 

สามารถตรวจสอบและปรับแกไ้ขขอ้มูลได ้

 

ภาพท่ี 6 แสดงสถานะด าเนินการในหนา้หลกั 

 
ค าอธิบาย 

1.เม่ือท าการส่งแบบค าขอแลว้ จะปรากฏสถานะด าเนินการในหนา้หลกั รอผูดู้แลระบบ

ด าเนินการตรวจสอบและท าการอนุมติั 

2.สถานะด าเนินการน้ี ยงัไม่เสร็จ จึงไม่สามารถใชง้านเมนูไหนได ้จนกวา่จะไดรั้บการอนุมติั 



ภาพท่ี 7 แสดงภาพยนืยนัการส่งแบบค าขอลงทะเบียน 

 
ค าอธิบาย 

ระหวา่งระยะเวลาตั้งแต่ส่งแบบค าขอจนถึงขั้นตอนอนุมติั Username และ Password จะมีอีเมล

ตอบกลบัอตัโนมติัเพื่อแจง้สถานะด าเนินการใหท้ราบทุกขั้นตอนจบเสร็จส้ินกระบวนการลง

เบียน 

 

ภาพท่ี 8 แสดงหนา้หลกั หลงัจากไดรั้บอนุมติัการเขา้ใชง้าน 

 
ค าอธิบาย 

เม่ือเขา้สู่ระบบ จะปรากฏหนา้หลกัดงัภาพท่ี 8 สามารถกดปุ่มสีน ้าเงิน Update ขอ้มูล คือ แกไ้ข

ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานบริการพยาบาลและขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีได ้



ภาพท่ี 9 แสดงขอ้มูลส่วนตวั 

 
 

 

 

 

 



ภาพท่ี 10 แสดงขอ้มูลส่วนตวั (ต่อ) 

 
ค าอธิบาย 

สามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนท่ี 1 และ 2 ได ้จะมีบางส่วนท่ีระบบลอ็คไวไ้ม่ใหแ้กไ้ขขอ้มูล โดย

เคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง(*) หมายถึง ขอ้มูลท่ีส าคญั ไม่สามารถเวน้วา่งได ้จ าเป็นตอ้งระบุ  

 

ภาพท่ี 11 แสดงรายช่ือนกักายภาพทั้งหมดในสถานบริการพยาบาล 

 
ค าอธิบาย 

1.เมนูท่ี 2 ขอ้มูลบุคลาการในหน่วยงาน คือ แสดงรายช่ือนกักายภาพบ าบดัท่ีบนัทึกในสถาน

บริการพยาบาล 

2.กดปุ่มสีเขียว เพิ่มนกักายภาพเขา้สู่สถานบริการพยาบาล 

3.กดปุ่มสีส้ม เพื่อแสดงรายละเอียดนกักายภาพบ าบดั หรือ ปุ่ มสีแดง เพื่อลบรายช่ือออก 



ภาพท่ี 12 แสดงขั้นตอนการเพิ่มขอ้มูลนกักายภาพบ าบดั 

 
ค าอธิบาย 

1.กรอกเลขท่ีใบอนุญาตฯ ก. จากนั้นกดปุ่มสีฟ้า คน้หาขอ้มูล 

2.แสดงขอ้มูลท่ีคน้หาดงัภาพท่ี 12 

3.กดปุ่มสีเขียว เพิ่มสมาชิก เขา้สู่สถานบริการพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 13 แสดงการยืน่แบบฟอร์มออนไลน์การขอตรวจเยี่ยมสถานบริการพยาบาล 

 
ค าอธิบาย 

1.เมนูท่ี 3 ขอรับการเยีย่มส ารวจ คือ การส่งหลกัฐานการโอนช าระในการยืน่ขอการตรวจรับรอง

มาตรฐานบริการกายภาพบ าบดั 

2.แนบไฟลห์ลกัฐานสลิปการโอน กรอกรายละเอียดขอ้มูลการโอนช าระต่าง ๆ ดงัภาพท่ี 13 

3.กรอกขอ้มูลการออกใบเสร็จใหค้รบถว้น 

4.กดปุ่มสีเขียว ลงทะเบียน เพื่อส่งแบบค าขอรับการเยีย่มส ารวจ 

 

 



ภาพท่ี 14 แสดงการยนืยนัในการบนัทึกขอ้มูล 

 
ค าอธิบาย 

1.หากเลือกบนัทึกขอ้มูลและส่งแบบค าขอ ระบบจะท าการส่งแบบค าขอทนัที โดยไม่สามารถ

แกไ้ขขอ้มูลไดอี้ก 

2.หากเลือกบนัทึกขอ้มูล ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลอยา่งเดียว แต่จะยงัไม่ส่งแบบค าขอ 

สามารถตรวจสอบและปรับแกไ้ขขอ้มูลได ้

 

ภาพท่ี 15 แสดงสถานะด าเนินการขอรับการเยี่ยมส ารวจ 

 
ค าอธิบาย 

1.เม่ือท าการส่งแบบค าขอแลว้ จะปรากฏสถานะด าเนินการในหนา้หลกั รอผูดู้แลระบบ

ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเยี่ยมส ารวจและท าการอนุมติั 

2.ระบบจะส่งอีเมลเพื่อแจง้สถานะด าเนินการในขั้นตอนต่างๆจนเสร็จส้ินกระบวนการ 

 



ภาพท่ี 16 แสดงการแจง้สถานะด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบค าพิจารณา 

 
 

ภาพท่ี 17 แสดงการแจง้สถานะด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบค าพิจารณา 

 
 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 18 แสดงการอนุมติัสถานะรับรองมาตรฐานงานบริการกายภาพบ าบดั 

 
ค าอธิบาย 

1.เม่ือไดรั้บการอนุมติัการรับรองมาตรฐานงานบริการกายภาพบ าบดัแลว้ จะปรากฏเคร่ืองหมาย

ถูกสีเขียวและแสดงระยะเวลาวนัท่ีเร่ิมตน้และส้ินสุด 

2.สถานะรับรองเป็นสถาบนัหลกัและสมทบนั้น จะแสดงก็ต่อเม่ือ สถานบริการพยาบาลยืน่ขอ

การรับรองเป็นสถาบนัหลกั/สมทบกบัศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองสภากายภาพบ าบดั 
 


