ขั้นตอนการยื่นขอตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดและ
การยื่นขอทําบัตรประจําตัวสมาชิกสภากายภาพบําบัด
---------------------------------------------------------------ดวยสภากายภาพบําบัดขอชี้แจงขั้นตอนการยื่นขอตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดและการยื่นขอทําบัตรประจําตัวสมาชิกสภากายภาพบําบัด ตามขอบังคับสภากายภาพบําบัดวา
ดวยอายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยนักกายภาพบําบัดทุก ทานตองตออายุใบอนุญาตฯ ทุกๆ ๕ ป โดยเก็บหนวย
คะแนนจากกิจกรรมตางๆ ตามที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องสภากายภาพบําบัดกําหนด ใหครบ ๕๐ หนวยคะแนน
ดังนั้น เพื่อใหการยื่นขอตออายุใบอนุญาตฯและการยื่นขอทําบัตรประจําตัวสมาชิกเปนไปอยาง
เรียบรอยจึงขอชี้แจงขอปฏิบัติ ดังนี้
๑. การยื่นขอตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ยื่นหลักฐาน 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 เอกสารอื่น ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๗ ซองจดหมาย ขนาด A4 ติดแสตมป ๑๘ บาท
จํานวน ๑ ฉบับ
(โปรดจาหนาซองถึงตัวทานเองใหชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการจัดสง)
๑.๘ คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตฯและสงเอกสารทางไปรษณีย จํานวน ๑,๑๕๐ บาท (ฉบับจริง)
** คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตฯ จํานวน ๑,๑๐๐ บาท
** คาธรรมเนียมสงเอกสารทางไปรษณีย จํานวน ๕๐ บาท
๒. การยื่นขอทําบัตรประจําตัวสมาชิกสภากายภาพบําบัด ยื่นหลักฐาน 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 เพื่อความรวดเร็วในการจัดสง)
๒.๖ คาธรรมเนียมทําบัตรสมาชิก จํานวน ๑๐๐ บาท (ฉบับจริง)
หมายเหตุ : ผูยื่นตออายุใบอนุญาตฯและยื่นทําบัตรประจําตัวสมาชิก ฯ ตองตรวจสอบรายการโอนเงินใหถูกตอง
หากทานชําระเงินผิด เกินกวาจํานวนเงินที่ตอง ชําระ จะถือวาทานยินยอมมอบใหสภากายภาพบําบัด ไมสามารถ
ขอเงินคืนคาธรรมเนียม ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ทานสามารถโอนเงินคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตฯ
รวมคาใชจาย การยื่นตออายุใบอนุญาตฯ และยื่นทําบัตร
และคาทําบัตรสมาชิกรวมในสลิปเดียวกันได
ประจําตัวสมาชิก เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๐ บาท
/ชื่อบัญชี…

-2ชื่ อบัญชี : สภากายภาพบําบัด
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เลขทีบ่ ัญชี 406-545820-0
สาขา ศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้ งวัฒนะ (อาคาร B)
๓. ขั้นตอนการสงแบบคําขอตออายุใบอนุญาตฯ และทําบัตรประจําตัวสมาชิก
3.1 ใหสงเอกสารตามรายละเอียดขางตน มาทางไปรษณียลงทะเบียน หรือ EMS วงเล็บมุมซองวา
“ตออายุฯ และรับใบอนุญาตฯ ” มาที่ “สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด ภายในสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เลขที่ 120 หมู 3 ชั้น 2 อาคารรวมหนวยงานราชการ B “ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ” หลังจากที่
ทานสงเอกสารตามขั้นตอนครบถวนแลว สามารถตรวจสอบเอกสาร การยื่นตออายุใบอนุญาตฯและทําบัตร
ประจําตัวสมาชิกไดภายใน 15 วัน นับแตวันที่สภากายภาพบําบัดไดรับเอกสารทางไปรษณีย
๔. สํานักงานเลขาธิการสภาฯ จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารการยื่น ตออายุใบอนุญาตฯและทําบัตร
ประจําตัวสมาชิกของทาน เมื่อตรวจสอบเอกสารและหลักฐานครบถวนแลว เลขาธิการสภาฯจะนํารายชื่อเสนอที่
ประชุม คณะกรรมการสภากายภาพบําบัด เพื่อพิจารณาตออายุใบอนุญาตฯ ดําเนินการ จัดพิมพใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และจัดสงใบอนุญาตฯใหทานภายใน ๙๐ วัน
5. บัตรประจําตัวสมาชิกสภากายภาพบําบัด จะดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวสมาชิก และจัดสงให
ทานภายใน 120 - 180 วัน หลังจากที่ไดดําเนินการจัดสงใบอนุญาตฯ ใหทานเรียบรอยแลว
6. ผูที่ยังไมไดยื่นแบบคําขอตออ ายุใบอนุญาตฯ และทําบัตรประจําตัวสมาชิก หรือมีคุณสมบัติไม
ครบถวนตามขอบังคับที่สภากายภาพบําบัดกําหนด ซึ่งมีผลทําใหไมสามารถ
ยื่นขอตออายุใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ได แต หาก ทานมีความ ประสงคที่จะขอใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดหลัง จากวันที่ใบอนุญาตฯหมดอายุ
ทาน จะตอง สอบ ความรู ความสามารถ ตามที่
สภากายภาพบําบัด กําหนด ไวในขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยหลักเกณฑการสอบความรู เพื่อขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๙
สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาว
ขางตนไว ณ โอกาสนี้ดวย

สํานักงานเลขาธิการสภากายภาพบําบัด
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