
 

ข้ันตอนการยื่นขอตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดและ 
การยื่นขอทําบัตรประจําตัวสมาชิกสภากายภาพบําบัด 
----------------------------------------------------------------  

 

ดวยสภากายภาพบําบัดขอชี้แจงข้ันตอนการยื่นขอตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดและการยื่นขอทําบัตรประจําตัวสมาชิกสภากายภาพบําบัด  ตามขอบังคับสภากายภาพบําบัดวา
ดวยอายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยนักกายภาพบําบัดทุก ทานตองตออายุใบอนุญาตฯ ทุกๆ ๕  ป โดยเก็บหนวย
คะแนนจากกิจกรรมตางๆ ตามท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องสภากายภาพบําบัดกําหนด ใหครบ ๕๐ หนวยคะแนน 

ดังนั้น  เพ่ือใหการยื่นขอตออายุใบอนุญาตฯและการยื่นขอทําบัตรประจําตัวสมาชิกเปนไปอยาง
เรียบรอยจึงขอชี้แจงขอปฏิบัติ ดังนี้    

๑. การย่ืนขอตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ย่ืนหลักฐาน ดังนี้ 
๑.๑ แบบคําขอ สกภ. ๕/๑  พรอมติดรูปถาย   จํานวน  ๑  ฉบับ 
      (ดาวนโหลดแบบคําขอไดจาก www.pt.or.th  หัวขอ Download Center) 
๑.๒ สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  จํานวน  ๑  ฉบับ  
๑.๓ สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิก    จํานวน  ๑  ฉบับ 
๑.๔ ใบรับรองหนวยคะแนนของศูนยการศึกษาตอเนื่องสภาฯ จํานวน  ๑  ฉบับ 
 (ลงลายมือชื่อของทานในชองผูประกอบวิชาชีพลงนาม) 
๑.๕ รูปถาย ๑ นิ้ว  ถายไมเกิน 6 เดือน    จํานวน  ๒  รูป 
๑.๖ เอกสารอ่ืน ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)   จํานวน  ๑  ฉบับ 
๑.๗ ซองจดหมาย ขนาด A4  ติดแสตมป ๑๘ บาท  จํานวน  ๑  ฉบับ 
      (โปรดจาหนาซองถึงตัวทานเองใหชัดเจน เพ่ือความรวดเร็วในการจัดสง)  
๑.๘ คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตฯและสงเอกสารทางไปรษณีย  จํานวน ๑,๑๕๐ บาท (ฉบับจริง) 
        **  คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตฯ   จํานวน  ๑,๑๐๐  บาท 
        **  คาธรรมเนียมสงเอกสารทางไปรษณีย    จํานวน    ๕๐  บาท    

๒. การย่ืนขอทําบัตรประจําตัวสมาชิกสภากายภาพบําบัด  ย่ืนหลักฐาน ดังนี้ 
๒.๑ แบบคําขอ สกภ.๓  พรอมติดรูปถาย    จํานวน  ๑  ฉบับ  
      (ดาวนโหลดแบบคําขอไดจาก www.pt.or.th  หัวขอ Download Center) 
๒.๒ สําเนาทะเบียนบาน       จํานวน  ๑  ฉบับ 
๒.๓ สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  จํานวน  ๑   ฉบับ 
๒.๔ รูปถาย ๑ นิ้ว  ถายไมเกิน 6 เดือน     จํานวน  ๓  รูป 
2.5 ซองจดหมาย ขนาด A4  ติดแสตมป ๑๘ บาท   จํานวน  ๑  ฉบับ 
      (โปรดจาหนาซองถึงตัวทานเองใหชัดเจน เพ่ือความรวดเร็วในการจัดสง) 
๒.๖ คาธรรมเนียมทําบัตรสมาชิก จํานวน ๑๐๐ บาท (ฉบับจริง)     

หมายเหตุ : ผูยื่นตออายุใบอนุญาตฯและยื่นทําบัตรประจําตัวสมาชิก ฯ ตองตรวจสอบรายการโอนเงินใหถูกตอง 
หากทานชําระเงินผิด เกินกวาจํานวนเงินท่ีตองชําระ จะถือวาทานยินยอมมอบใหสภากายภาพบําบัด ไมสามารถ
ขอเงินคืนคาธรรมเนียม ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น ท้ังนี้ ทานสามารถโอนเงินคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตฯ  
และคาทําบัตรสมาชิกรวมในสลิปเดียวกันได   รวมคาใชจาย การย่ืนตออายุใบอนุญาตฯ  และย่ืนทําบัตร
ประจําตัวสมาชิก เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน  ๑,๒๕๐  บาท 

/ช่ือบัญชี… 
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   ช่ือบัญชี : สภากายภาพบําบัด 

  

 

    ธนาคารไทยพาณิชย ์เลขทีบ่ัญชี 406-545820-0 

     สาขา ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ แจ้งวฒันะ (อาคาร B) 

๓. ข้ันตอนการสงแบบคําขอตออายุใบอนุญาตฯ และทําบัตรประจําตัวสมาชิก 
3.1 ใหสงเอกสารตามรายละเอียดขางตน มาทางไปรษณียลงทะเบียน หรือ EMS วงเล็บมุมซองวา 

“ตออายุฯและรับใบอนุญาตฯ ” มาท่ี “สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด ภายในสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เลขท่ี 120 หมู 3 ชั้น 2 อาคารรวมหนวยงานราชการ B “ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ”  หลังจากท่ี
ทานสงเอกสารตามข้ันตอนครบถวนแลว สามารถตรวจสอบเอกสาร การย่ืนตออายุใบอนุญาตฯและทําบัตร
ประจําตัวสมาชิกไดภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีสภากายภาพบําบัดไดรับเอกสารทางไปรษณีย 

๔. สํานักงานเลขาธิการสภาฯ จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารการยื่น ตออายุใบอนุญาตฯและทําบัตร
ประจําตัวสมาชิกของทาน เม่ือตรวจสอบเอกสารและหลักฐานครบถวนแลว เลขาธิการสภาฯจะนํารายชื่อเสนอ ท่ี
ประชุม คณะกรรมการสภากายภาพบําบัด เพ่ือพิจารณาตออายุใบอนุญาตฯ ดําเนินการ จัดพิมพใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และจัดสงใบอนุญาตฯใหทานภายใน ๙๐ วัน 

5. บัตรประจําตัวสมาชิกสภากายภาพบําบัด จะดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวสมาชิก และจัดสงให
ทานภายใน 120 - 180 วัน หลังจากท่ีไดดําเนินการจัดสงใบอนุญาตฯ ใหทานเรียบรอยแลว 

6. ผูท่ียังไมไดยื่นแบบคําขอตออ ายุใบอนุญาตฯ และทําบัตรประจําตัวสมาชิก หรือมีคุณสมบัติไม
ครบถวนตามขอบังคับท่ีสภากายภาพบําบัดกําหนด ซ่ึงมีผลทําใหไมสามารถ ยื่นขอตออายุใบอนุญาตเปน  
ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ได แต หากทานมีความ ประสงคท่ีจะขอใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดหลัง จากวันท่ีใบอนุญาตฯหมดอายุ  ทาน จะตอง สอบ ความรู  ความสามารถ  ตามท่ี  
สภากายภาพบําบัด กําหนด ไวในขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยหลักเกณฑการสอบความรู เพ่ือขอข้ึน
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๙   

สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือปฏิบัติตามข้ันตอนดังกลาว
ขางตนไว ณ โอกาสนี้ดวย 

                     
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด 
โทร.๐-๒๑๔๑-๔๒๘๑ 
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