
ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด 
ว่าดว้ยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนญุาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

(ฉบับที ่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๔)  (ค)  (ฌ)  และมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพกายภาพบ าบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด  โดยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษแห่งสภากายภาพบ าบัด  ตามมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
กายภาพบ าบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้     

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่อ
อายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  ส่วนที่  ๓  การขอและการออกใบอนุญาตกรณีใบอนุญาต

หมดอายุของหมวด  ๒  การต่อใบอนุญาต  แห่งข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและ
การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ส่วนที่  ๓ 
การขอและการออกใบอนุญาตกรณีใบอนญุาตหมดอายุ 

 
 

ข้อ ๘/๑ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดซึ่งใบอนุญาตหมดอายุ  
และมีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่าห้าสิบหน่วยคะแนนภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่
สภากายภาพบ าบัดได้ออกใบอนุญาตจนถึงวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ  แต่มิได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๖  หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตใหม่  ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการ  
ณ  ส านักงานสภากายภาพบ าบัดหรือตามที่สภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด  โดยต้องยื่นค าขอภายใน
สามเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ  ตามแบบ  สกภ.  ๕/๓  พร้อมด้วยหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดที่ระบุวันหมดอายุ   
(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิก 
(๓) ใบรับรองหน่วยคะแนนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบ าบัด 
(๔) ภาพถ่ายหน้าตรง  ครึ่งตัว  ท่าปกติ  ไม่สวมแว่นตาด า  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  

๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  ภาพ 
(๕) เอกสารประกอบค าชี้แจงเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ไม่ได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่

ใบอนุญาตหมดอายุ  (ถ้ามี) 
(๖) เอกสารอื่น  ๆ  (ถ้ามี) 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๘/๒ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบค าขอและหลักฐานตามข้อ  ๘/๑  หากหลักฐานครบถ้วน
และถูกต้องให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอ   

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
ข้อ ๘/๓ ในกรณีที่อนุมัติให้ออกใบอนุญาต  ให้เลขาธิการด าเนินการทางทะเบียนและออก

ใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอ  โดยให้ใบอนุญาตมีอายุตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอนุมัติ  และให้ใบอนุญาต  
มีอายุห้าปีนับถัดจากวันที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ  โดยใช้เลขที่ใบอนุญาตเดิม  ทั้งนี้  ใบอนุญาตให้ใช้  
แบบ  สกภ.  ๘  โดยอนุโลม” 

ข้อ ๘/๔ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตามข้อ  ๘/๓  เป็นสองเท่าของ 
อัตราการต่ออายุใบอนุญาต” 

ข้อ ๔ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดซึ่งใบอนุญาตหมดอายุก่อน
ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  และมีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่าห้าสิบหน่ วยคะแนนภายใน
ระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่สภากายภาพบ าบัดได้ออกใบอนุญาตจนถึงวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ  แต่มิได้ยื่น
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๖  หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตใหม่   
ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการ  ณ  ส านักงานสภากายภาพบ าบัดหรือตามที่สภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด  
โดยต้องยื่นค าขอตามแบบ  สกภ.  ๕/๓  พร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ  ๘/๑  ภายในระยะเวลาสามเดือน
นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 

เมื่อเลขาธิการตรวจสอบค าขอตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องให้น าความใน
ข้อ  ๘/๒  ข้อ  ๘/๓  และข้อ  ๘/๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

สมใจ  ลือวิเศษไพบูลย ์
นายกสภากายภาพบ าบดั 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒



  
                               สกภ. ๕/๓ 

 

 

 

 

 

ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวชิำชีพกำยภำพบ ำบัด 

(กรณใีบอนุญำตหมดอำยุ) 
 

เขียนท่ี……………………………………...... 
                                                         วนัท่ี……….เดือน……………………พ.ศ………….. 

ขา้พเจา้ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………….…..…....อาย ุ……………….....ปี 
เกิดวนัท่ี……….. เดือน………………พ.ศ.……………..สญัชาติ…………….เช้ือชาติ…….…….ศาสนา…………………. 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นเลขท่ี ……………...หมู่บา้น …………......……............ตรอก/ซอย……….......…............................…
ถนน ………………......หมู่ท่ี……….. ต าบล/แขวง ……................…………อ าเภอ/เขต..............................……………….
จงัหวดั ………………......................รหสัไปรษณีย.์.…............................…. โทรศพัท.์............................…......……………
โทรสาร……………………..............ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์.................................................................................................. 
 

สถานท่ีปฏิบติังานปัจจุบนั ……………………....…………………………………………………………………….………  
ฝ่าย/แผนก/งาน …………………………………………… เลขท่ี …………..…… ถนน ...…………………………………. 
ต าบล/แขวง ………………อ าเภอ/เขต ……………….จงัหวดั ………………......... รหสัไปรษณีย ์ ………....................
โทรศพัท ์………………........……โทรสาร ……..............................ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์..................................................  
 

ท่ีอยูซ่ึ่งตอ้งการใหส้ภากายภาพบ าบดัติดต่อ    
(  ) ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น  (  ) สถานท่ีปฏิบติังาน  (  ) หรือท่ีบา้นเลขท่ี……................…........หมู่บา้น......………..................
ตรอก/ซอย.....………… ถนน....……….....หมู่ท่ี…….… ต าบล/แขวง………….............……อ าเภอ/เขต………............……
จงัหวดั......…………..........................รหสัไปรษณีย…์……............……โทรศพัท.์............…………………..........................
โทรสาร……………….....................……ไปรษณียอิ์เลค็ทรอนิคส์ ……….............................................................................. 
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพกายภาพบ าบดั เลขท่ี ………….....................................……. 
ออกให ้ณ วนัท่ี ................... เดือน ............................................พ.ศ. .......................…………. 
หมดอายวุนัท่ี ...................... เดือน ............................................พ.ศ. .......................…………. 

ขา้พเจา้ขอช้ีแจงเหตผุลหรือความจ าเป็นท่ีไม่ไดย้ืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตก่อนท่ีใบอนุญาตท่ีไดรั้บหมดอาย ุ  
เน่ืองจาก..................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

 

ภาพถ่าย  
๑ น้ิว 

 



  
๒ 
 

ขา้พเจ้ามีความประสงค์จะขอรับอายุใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด โดยขา้พเจา้ขอยืนยนัว่า         
มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนตามข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต            
เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพกายภาพบ าบดั พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกประการ พร้อมน้ี ไดแ้นบเอกสารประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

     (๑)   ส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพกายภาพบ าบดัท่ีระบุวนัหมดอายุ  
        (๒)   ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิก 
        (๓)   ใบรับรองหน่วยคะแนนของศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองสภากายภาพบ าบดั 
        (๔)   ภาพถ่ายหนา้ตรง คร่ึงตวั ท่าปกติ ไม่สวมแวน่ตาด า ซ่ึงถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ น้ิว จ านวน ๒ ภาพ 
        (๕)   เอกสารประกอบค าช้ีแจงเหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีไม่ไดย้ืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตก่อนท่ีใบอนุญาตหมดอาย ุ 
 (ถา้มี) 
     (๖) ส าเนาเอกสารการโอนเงินค่าแบบค าขอ จ านวน ๑๐๐ บาท 

 (๗) ส าเนาเอกสารการโอนเงินค่าธรรมเนียมขอต่ออายใุบอนุญาตเป็นสองเท่าของอตัราการต่ออายใุบอนุญาต  
  จ านวน ๒,๐๐๐ บาท  

        (๘)  เอกสารอ่ืน ๆ (ระบุ) …..................................………………………………………….................……………... 
 
 

 (ลงช่ือ) …………………………………….…………ผูย้ืน่ค  าขอ        
                                                                                         (…….......……………………………………) 


