
 
 
 
 
 

ช้ีแจงขั้นตอนการยืน่ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัและ 
ท าบตัรประจ าตวัสมาชิกสภากายภาพบ าบดั  

----------------------------------------------------------------  

ตามขอ้บงัคบัสภากายภาพบ าบดัว่าดว้ยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยนักกายภาพบ าบดัทุกท่านตอ้งต่ออายุใบอนุญาตฯ ทุกๆ ๕ ปี โดย
เก็บหน่วยคะแนนจากกิจกรรมต่างๆ ตามที่ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองสภากายภาพบ าบดัก าหนด ให้ครบ ๕๐ หน่วยคะแนน 

ในการน้ี สภากายภาพบ าบัด ขอแจ้งให้สมาชิกด าเนินการยื่นต่ออายุฯ (สกภ.5/1) และท าบตัรสมาชิกฯ(สกภ.3) มา
พร้อมกัน ทั้งน้ีสภากายภาพบ าบดัขอช้ีแจงขั้นตอนการยื่นต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั และท าบตัร
ประจ าตวัสมาชิกสภากายภาพบ าบดั ตามล าดบั ดงัน้ี 

ขอ้ ๑  หลกัฐานประกอบการยื่นต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั 
๑.๑ แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั  (แบบ สกภ.๕/๑)   
    กรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือ  พร้อมติดรูปถ่าย    จ านวน ๑ ฉบบั   

                               ดาวน์โหลดแบบค าขอไดเ้วบ็ไซต์ (เวบ็ไซต์สภากายภาพบ าบดั) หัวขอ้ Download Center 
                       ๑.๒ ส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั จ านวน  ๑  ฉบบั 

    กรณีใบอนุญาตฯสูญหาย (ไม่มีส าเนา) ใหแ้จง้ความและแนบใบแจง้ความฉบบัจริง 
๑.๓ ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิก    จ านวน  ๑  ฉบบั 

    กรณีบตัรประจ าตวัสมาชิกสูญหาย (ไม่มีส าเนา) ให้ระบุว่า “สูญหาย”พร้อมยื่นท าบตัรสมาชิกตาม ขอ้.2 
๑.๔ ใบรับรองหน่วยคะแนนของศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองสภาฯ  จ  านวน  ๑  ฉบบั 
       - ดาวน์โหลดใบรับรองหน่วยคะแนนไดท้ี่เวบ็ไซต์ http://cpte.or.th/prg/login.php  
       - กรอกเลขที่ใบอนุญาต ก.xxxx และรหัสผ่านของตนเอง  
         ตวัอย่าง เลขที่ใบอนุญาต ก.  = xxxx  (กรอกเลขที่ใบอนุญาต ไม่ตอ้งใส่ ก.น าหน้า) 

       รหัสผ่าน              = xxxx 
   - เม่ือเรียบร้อยแลว้ จะแสดงขอ้มูลหน่วยคะแนนของท่าน ให้พิมพใ์บรับรองหน่วยคะแนน  

                               พร้อมลงลายมือช่ือ ในช่อง “ผูป้ระกอบวิชาชีพลงนาม”  จ านวน ๑ ฉบบั 
๑.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน  ๒  รูป 
      (รวมรูปท่ีติดแบบค าขอ สกภ.๕/๑)   
๑.๖ เอกสารอื่น ๆ ไดแ้ก่ ส าเนาทะเบียนบา้น    จ านวน ๑   ฉบบั 
      (ขอเพิ่มเน่ืองจากใชป้ระกอบการอพัเดทฐานขอ้มูลผูป้ระกอบวิชาชีพ)  
๑.๗ กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ-สกุล  
      -ให้แนบส าเนาการเปลี่ยนช่ือ-สกุล    จ านวน  ๑  ฉบบั 
๑.๘ ซองจดหมาย ขนาด A๔  ติดแสตมป์ ๑๘ บาท  จ านวน  ๑  ซอง 
      (โปรดจ่าหน้าซองถึงตวัท่านเองให้ชดัเจน เพื่อความรวดเร็วในการจดัส่ง)  
๑.๙ ค่าธรรมเนียมยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ  จ านวน ๑,๑๐๐ บาท 

/ขอ้ 2 
 

http://cpte.or.th/prg/login.php


- 2 - 

ข้อ ๒ หลกัฐานประกอบการยื่นท ำบัตรประจ ำตัวสมำชิกสภำกำยภำพบ ำบัด    
๒.๑ แบบค ำขอ สกภ.๓ กรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือ พร้อมติดรูปถ่าย จ านวน ๑ ฉบบั   
      ดาวน์โหลดแบบค าขอไดเ้วบ็ไซต์  (เวบ็ไซต์สภากายภาพบ าบดั) หัวขอ้ Download Center  
๒.๒ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน       จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
๒.๓ ส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั   จ านวน  ๑  ฉบบั 
      กรณีใบอนุญาตฯสูญหาย ให้แนบส าเนาใบแจง้ความ 
๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน    จ านวน  3  รูป 
      (รวมรูปท่ีติดแบบค าขอ สกภ.๓) 
๒.๕ กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ-สกุล  
      ให้แนบส าเนาการเปลี่ยนช่ือ-สกุล     จ านวน  ๑  ฉบบั 
๒.๖ ซองจดหมาย ขนาดเล็ก ติดแสตมป์ ๑๘ บาท     จ านวน  ๑  ซอง 
      **ซองขนาดเล็ก เบอร์ 9 น้ิวx4.3 น้ิว (ขนาดบตัรสมาชิก เท่ากบั บตัรประจ าตวัประชาชน)   

(โปรดจ่าหน้าซองถึงตวัท่านเองให้ชดัเจน เพื่อความรวดเร็วในการจดัส่ง)  
๒.7 ค่าธรรมเนียมท าบตัรประจ าตวัสมาชิก    จ านวน ๑๐๐ บาท  
๒.8 ค่าด าเนินการส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและส่งบตัรประจ าตวัสมาชิก จ านวน ๕๐ บาท 

- เน่ืองจากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัและบตัรประจ าตวัสมาชิก ด าเนินการ 
ไม่พร้อมกนั ไม่สามารถจดัส่งไปพร้อมกนัได ้ จึงตอ้งมีการจดัส่งทางไปรษณีย ์ ๒ รอบ  
(รอบแรก - ส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รอบท่ี ๒ - ส่งบตัรประจ าตวัสมาชิก) 

๒.9 สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียมการยื่นต่ออายุใบอนุญาต และท าบตัรประจ าตวัสมาชิก  และค่าด าเนินการ 
      ส่งเอกสาร (โอนรวมในสลิปเดียวกนัได)้ จ านวน ๑,๒๕๐ บาท  จ านวน ๑ ฉบบั  
    - ค่าธรรมเนียมการยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ   = ๑,๑๐๐  บาท 
    - ค่าธรรมเนียมท าบตัรประจ าตวัสมาชิก  =    ๑๐๐  บาท 
    - ค่าด าเนินการส่งเอกสารทางไปรษณีย ์๒ รอบ  =      ๕๐  บาท  

 

   ช่ือบัญชี : สภำกำยภำพบ ำบัด 

  

 

    ธนาคารไทยพาณิชย ์เลขที่บัญชี ๔๐๖-๕๔๕๘๒๐-๐ 
     สำขำ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อำคำร B) 

ช่องทางการช าระเงิน 
(๑)  ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชยไ์ดท่ี้สาขาทัว่ประเทศ  
(๒)  ช าระเงินผ่านตู ้ATM  ธนาคารไทยพาณิชย ์  
      (โปรดถ่ายเอกสาร ระบุ ช่ือ-สกุล, วนัที่, เวลา, จ านวนเงินโอนดว้ย) 
(๓)  ช าระเงินผ่าน Application  ธนาคารไทยพาณิชย ์ SCB EASY NET  
      (โปรดระบุ ช่ือ-สกุล, วนัที่, เวลา, จ านวนเงินโอนดว้ย) 
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ขอ้ ๓ เม่ือท่านตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการยื่นต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัและท าบตัร
ประจ าตัวสมาชิกสภากายภาพบ าบัดเรียบร้อยแล้ว ให้ท่าน ส่งเอกสารตามข้อ ๑ และข้อ ๒ มายงั “ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำกำยภำพบ ำบัด อำคำรสภำวิชำชีพ  กระทรวงสำธำรณสุข  เลขที่  88/19 หมู่ 4 ช้ัน7 ต ำบลตลำดขวัญ  อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี  11000”  หลังจากท่ีท่านส่งเอกสารตามขั้นตอนครบถ้วนแล้ว สามารถตรวจสอบเอกสารการยื่นต่ออายุ
ใบอนุญาตฯและท าบตัรประจ าตวัสมาชิกได้ภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัที่สภาฯไดร้ับเอกสาร ติดต่อ โทร. 096-648-4149 

ขอ้ ๔ ส านักงานเลขาธิการสภาฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารการยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯและท าบัตรประจ าตัว
สมาชิกของท่าน เม่ือตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานครบถว้นแลว้ เลขาธิการสภาฯจะน ารายช่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สภากายภาพบ าบดัเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตฯ ด าเนินการจัดพิมพใ์บอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจดัส่งใบอนุญาตฯให้
ท่าน รอบแรก ภายใน ๙๐ วนั  

ขอ้ ๕ บตัรประจ าตวัสมาชิกสภากายภาพบ าบดั จะด าเนินการจัดท าบตัรประจ าตวัสมาชิก และจดัส่งให้ท่าน รอบ ๒ 
ภายใน ๑๒๐ - ๑๘๐ วนั หลงัจากที่ไดด้ าเนินการจดัส่งใบอนุญาตฯ ให้ท่านเรียบร้อยแลว้  

ขอ้ ๖ กรณีที่ผูป้ระกอบวิชาชีพเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ืองครบ 50 หน่วยคะแนนแลว้ แต่ยงัไม่มายื่นแบบค า
ขอต่ออายุใบอนุญาตฯและท าบตัรประจ าตัวสมาชิกตามเวลาที่ก าหนด เกินวนัหมดอายุที่ระบุไวใ้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เก็บหน่วยคะแนนไม่ครบ 50 หน่วยคะแนน ท่านจะต้องสอบความรู้ ความสามารถ ตามที่สภา
กายภาพบ าบัดก าหนดไว้ในข้อบังคับสภากายภาพบ าบัดว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้ เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั พ.ศ. ๒๕๔๙   

ส านักงานเลขาธิการสภากายภาพบ าบัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามค าช้ีแจงขั้นตอนดงักล่าว
ขา้งตน้ไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 

                     
 
 
 
 

        ส านกังานเลขาธิการสภากายภาพบ าบดั 
โทร.096-648-4149 (งานทะเบียน/จัดสอบ) 

                                                                                                                         E-mail : thaiptcouncil@gmail.com 
 


