
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการขึน้ทะเบยีน 
สําหรับผู้สอบผ่านมีสิทธ์ิขึน้ทะเบยีนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพกายภาพบาํบัดคร้ังที ่๑/๒๕๖๒ 

---------------------------------------------------------------- 
 ดว้ยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสอบและพฒันาคลงัขอ้สอบเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด และ

คณะกรรมการสภากายภาพบาํบดั ไดด้าํเนินการพิจารณาผลสอบและจดัทาํประกาศผลสอบเพื่อประกาศให้ทราบโดยทัว่กนัแลว้      
ผูเ้ขา้สอบทุกท่านโปรดดูผลสอบ หากมีเหตุทกัทว้งให้ดาํเนินการทาํหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรขอทราบผลคะแนนสอบถึงสภา
กายภาพบําบัดภายใน  ๙๐ วัน   นับตั้ งแต่วนัประกาศผลสอบ  หากพ้นจากน้ีจะถือว่ายอมรับผลสอบดังกล่าว  ดาวน์โหลด       
แบบฟอร์มหนังสือขอทราบผลคะแนนสอบ  เฉพาะผู ้สมัครท่ีสอบไม่ผ่านเท่านั้ น  ได้ทางเว็บไซต์สภากายภาพบําบัด                   
http://๑๖๔.๑๑๕.๔๒.๕๑/PTCouncil/  ผูท่ี้สอบผา่นทั้ง ๓ วิชา ตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนการข้ึนทะเบียนฯ ภายใน ๖๐ วัน นบัจากวนัท่ี
สอบผา่นประกาศผลสอบความรู้ 

ขอ้ ๑   หลกัฐานประกอบการยืน่ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดั แนบหลกัฐานดงัน้ี 
๑.๑   แบบคาํขอแบบคาํขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ (แบบ สกภ.๕) 

กรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือ  พร้อมติดรูปถ่าย       จาํนวน  ๑  ฉบบั   
๑.๒  สาํเนาทะเบียนบา้น         จาํนวน  ๑  ฉบบั     
๑.๓  สาํเนาปริญญาบตัรวทิยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบาํบดั)    จาํนวน  ๑  ฉบบั   

หรือ หนงัสือรับรองคุณวฒิุสาํเร็จการศึกษาฉบบัจริง จากสภามหาวทิยาลยัเท่านั้น     
๑.๔  สาํเนาผลการสอบความรู้        จาํนวน  ๑  ฉบบั   

(ประกาศผลสอบเฉพาะหนา้ท่ีแสดง รหสัเลขท่ีนัง่สอบ ของตนเอง ระบุวา่ “มีสิทธ์ิข้ึนทะเบียน”)  
๑.๕ รูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (รวมรูปท่ีติดแบบคาํขอ สกภ.๕/๑) จาํนวน  ๒  รูป       
๑.๖ กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-สกลุ  (ใหแ้นบสาํเนาการเปล่ียนช่ือ-สกลุ)    จาํนวน  ๑  ฉบบั 
๑.๗ ซองจดหมาย ขนาด A๔  ติดแสตมป์ ๑๘ บาท     จาํนวน  ๑  ซอง 
      (โปรดจ่าหนา้ซองถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจน เพ่ือความรวดเร็วในการจดัส่ง)  
๑.๘ ค่าธรรมเนียมยืน่ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ      จาํนวน ๒,๐๐๐ บาท

  
ขอ้ ๒  หลกัฐานประกอบการยืน่ทาํบตัรประจาํตวัสมาชิกสภากายภาพบาํบดั   แนบหลกัฐานดงัน้ี 

๒.๑  แบบคาํขอ สกภ.๓ กรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือ พร้อมติดรูปถ่าย    จาํนวน  ๑  ฉบบั   
๒.๒ สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน  ๑  ฉบบั  
๒.๓ รูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (รวมรูปท่ีติดแบบคาํขอ สกภ.๓) จาํนวน  ๓  รูป          
๒.๔ กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ใหแ้นบสาํเนาการเปล่ียนช่ือ-สกลุ)   จาํนวน  ๑  ฉบบั  
๒.๕ ซองจดหมาย ขนาดเลก็ ติดแสตมป์ ๑๘ บาท **ซองขนาดเลก็ เบอร์ ๙ น้ิว x ๔.๓ น้ิว จาํนวน  ๑  ซอง 
      (โปรดจ่าหนา้ซองถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจน เพ่ือความรวดเร็วในการจดัส่ง)  
๒.๖ ค่าธรรมเนียมทาํบตัรประจาํตวัสมาชิก        จาํนวน ๑๐๐ บาท  
๒.๗ ค่าดาํเนินการในการส่งใบอนุญาตประกอบวชิาชีพและส่งบตัรประจาํตวัสมาชิก   จาํนวน   ๕๐ บาท 
 

/๒.๘ สลิป.. 
 

สภากายภาพบาํบัด 
 

ภายในสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
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ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
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๒.๘ สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียมการยืน่ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ทาํบตัรประจาํตวัสมาชิก  และค่า 
        ดาํเนินการในการส่งเอกสาร  (โอนรวมในสลิปเดียวกนัได)้   จาํนวน  ๒,๑๕๐ บาท  จาํนวน  ๑  ฉบบั  

  - ค่าธรรมเนียมยืน่คาํขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ  =  ๒,๐๐๐  บาท 
  - ค่าธรรมเนียมทาํบตัรประจาํตวัสมาชิก   =       ๑๐๐  บาท 
  - ค่าดาํเนินการในการส่งเอกสารทางไปรษณีย ์๒ รอบ   =        ๕๐  บาท  
หมายเหตุ :  เน่ืองจากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดัและบตัรประจาํตวัสมาชิก ดาํเนินการ 
ไม่พร้อมกนั ไม่สามารถจดัส่งไปพร้อมกนัได ้ จึงตอ้งมีการจดัส่งทางไปรษณีย ์ ๒ รอบ  
(รอบแรก - ส่งใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ รอบท่ี ๒ - ส่งบตัรประจาํตวัสมาชิก) 

 

ขอ้ ๓  กรณีขอหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพกายภาพบาํบดั เพ่ือไปสมคัรงาน (ท่ีระบุเลขท่ี
ใบอนุญาต ก.) ใชแ้ทนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพกายภาพบาํบดัได ้ระยะเวลาในการดาํเนินการและจดัส่งภายใน ๓๐ วนั จะมี
ค่าธรรมเนียม ๒๕๐ บาท (โอนเงินเขา้บญัชีสภากายภาพบาํบดั เพ่ิมอีก ๑ รายการ  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตฯ สกภ.๕ และขอทาํบตัรสมาชิก  ๒,๑๕๐ บาท) สามารถยืน่หลกัฐาน ไดด้งัน้ี 

๓.๑  แบบคาํขอ สกภ.๓ กรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือ พร้อมติดรูปถ่าย    จาํนวน  ๑  ฉบบั   
๓.๒  สาํเนาใบปริญญาบตัร         จาํนวน  ๑  ฉบบั 
         หรือสาํเนาหนงัสือรับรองคุณวฒิุสาํเร็จการศึกษาจากสภามหาวทิยาลยั 
๓.๓  สาํเนาทะเบียนบา้น         จาํนวน  ๑  ฉบบั 
๓.๔ รูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (รวมรูปท่ีติดแบบคาํขอ สกภ.๓) จาํนวน  ๓  รูป          
๓.๕ ซองจดหมาย ขนาด A๔  ติดแสตมป์ ๑๘ บาท     จาํนวน  ๑  ซอง 
      (โปรดจ่าหนา้ซองถึงตวัท่านเองใหช้ดัเจน เพ่ือความรวดเร็วในการจดัส่ง) 
๓.๖  สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียมหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนฯ    จาํนวน  ๑  ฉบบั 
        และค่าดาํเนินการส่งเอกสารทางไปรษณีย ์    จาํนวน ๒๕๐  บาท       

   

   ช่ือบัญชี : สภากายภาพบําบัด 

  

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขท่ีบญัชี ๔๐๖-๕๔๕๘๒๐-๐ 
สาขา ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ แจง้วฒันะ (อาคาร B) 

ช่องทางการชาํระเงิน 
(๑)   ชาํระเงินผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชยไ์ดท่ี้สาขาทัว่ประเทศ  
(๒)  ชาํระเงินผา่นตู ้ATM  ธนาคารไทยพาณิชย ์ (โปรดถ่ายเอกสาร ระบุ ช่ือ-สกลุ, วนัท่ี, เวลา, จาํนวนเงินโอนดว้ย) 
(๓)  ชาํระเงินผา่น Application  ธนาคารไทยพาณิชย ์ SCB EASY NET (โปรดระบุ ช่ือ-สกลุ, วนัท่ี, เวลา, จาํนวนเงินโอน) 
 

ขอ้ ๔  เม่ือท่านตรวจสอบเอกสารหลกัฐานเรียบร้อยแลว้ ให้ส่งมาทางไปรษณียแ์บบลงทะเบียน หรือ EMS วงเลบ็มุม
ซองว่า “ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ” มายงั “สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบาํบดั ภายในสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ เลขท่ี ๑๒๐ ม.๓ ชั้น ๒ อาคารรวมหน่วยงานราชการ B “ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”   
ถ.แจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐”  หลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารตามขั้นตอนครบถว้นแลว้ สามารถ
ตรวจสอบเอกสารข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ทาํบตัรประจาํตวัสมาชิกไดภ้ายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัท่ีสภาฯไดรั้บเอกสาร ติดต่อ 
โทร.๐๒-๑๔๑-๔๒๘๑ และตรวจสอบไดท้างเวบ็ไซตส์ภากายภาพบาํบดั http://๑๖๔.๑๑๕.๔๒.๕๑/PTCouncil/ 

/ขอ้ ๕ ผูข้อข้ึนทะเบียน... 
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ข้อ ๕   สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและนํารายช่ือเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาอนุมติัเลขท่ีใบอนุญาต ก. เม่ือพิจารณาอนุมติัเรียบร้อยแลว้ สาํนกังานเลขาธิการสภาฯ จะดาํเนินการจดัพิมพ์
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ และจดัส่งใบอนุญาตฯใหท่้าน รอบแรก ภายใน ๙๐ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเอกสารมาถึงสภากายภาพบาํบดั 

 

ขอ้ ๖  บตัรประจาํตวัสมาชิกสภากายภาพบาํบดั จะดาํเนินการจดัทาํบตัรประจาํตวัสมาชิก และจดัส่งให้ท่าน รอบ ๒ 
ภายใน ๑๒๐ - ๑๘๐ วนั หลงัจากท่ีไดด้าํเนินการจดัส่งใบอนุญาตฯ ใหท่้านเรียบร้อยแลว้ 

 

ขอ้ ๗  สําหรับท่านท่ีสอบไม่ผา่นและสอบเก็บคะแนนไดบ้างวิชา  โปรดติดตามประกาศรับสมคัรสอบความรู้เพ่ือขอ
ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดัในคร้ังต่อไปในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางเวบ็ไซต์สภา
กายภาพบาํบดั http://๑๖๔.๑๑๕.๔๒.๕๑/PTCouncil/ 

 

สาํนกังานเลขาธิการสภากายภาพบาํบดั จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบติัตามขั้นตอนการข้ึนทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้น้ี 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 

 
 
           สมใจ   ลือวเิศษไพบูลย ์

 (นางสมใจ   ลือวเิศษไพบูลย)์ 
    นายกสภากายภาพบาํบดั 

 


