
 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอบังคับสภากายภาพบําบดั 
วาดวยอายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๔)  (ฌ)  และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา   ๒๗   แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗   อันเปนกฎหมาย 
ท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๘  ประกอบมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
บัญญัติใหทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการสภากายภาพบําบัด   
จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยอายุใบอนุญาตและการตออายุ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้   
“ใบอนุญาต”  หมายความวา  ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสภากายภาพบําบัด 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสภากายภาพบําบัด 

หมวด  ๑ 
อายุใบอนุญาต 

 

 

ขอ ๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหาป  นับตั้งแตวันที่สภากายภาพบําบัดออกใบอนุญาต 

หมวด  ๒ 
การตออายุใบอนุญาต 

 

 

สวนที่  ๑ 
คุณสมบัติของผูขอตออายใุบอนุญาต 

 

 

ขอ ๕ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
   

 

(๑) ไดรับการเพิ่มพูนความรู  ความสามารถทางวิชาชีพ  หรือวิชาการ  หรือ 
(๒) มีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร  หรือพัฒนาวิชาชีพ  หรือ 
(๓) เขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัดเฉพาะทางหรือกายภาพบําบัดระดับ

บัณฑิตศึกษา 
คุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่สภากายภาพบําบัด

กําหนด   

สวนที่  ๒ 
การขอตออายุใบอนุญาต 

 

 

ขอ ๖ ผูประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเลขาธิการ  ณ  สํานักงานสภา
กายภาพบําบัดหรือตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด  โดยยื่นลวงหนาไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน  
กอนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ  ตามแบบ  สกภ.  ๕/๑  พรอมดวยหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดหรือเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา
กายภาพบําบัด  

(๒) สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิก 
(๓) ใบรับรองหนวยคะแนนของศูนยการศึกษาตอเนื่องสภากายภาพบําบัด 
(๔) ภาพถายหนาตรง  ครึ่งตัว  ทาปกติ  ไมสวมแวนตาดํา  ซึ่งถายไวไมเกิน  ๖  เดือน  ขนาด  

๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  ภาพ 
(๕) เอกสารอื่น ๆ  (ถามี) 
ขอ ๗ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบคําขอตออายุใบอนุญาต  หากหลักฐานครบถวนและถูกตอง  

ใหเลขาธิการออกใบรับรองการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วัน  และในกรณีท่ีใบอนุญาตเดิม
หมดอายุลงในระหวางดําเนินการออกใบอนุญาตฉบับจริง  ใหผูย่ืนคําขอสามารถใชใบรับรองการยื่นคําขอ
ตออายุใบอนุญาต  แทนใบอนุญาตไดไมเกินเกาสิบวัน  นับตั้งแตวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 

ใหเลขาธิการเสนอคําขอตออายุใบอนุญาตตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  หรือไมอนุมัติ
ใหตออายุใบอนุญาต  และในกรณีท่ีไมอนุมัติ  ใหเลขาธิการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบโดยพลัน 

ขอ ๘ เมื่อคณะกรรมการไดอนุมัติใหตออายุใบอนุญาต  ใหเลขาธิการสภากายภาพบําบัด
ดําเนินการทางทะเบียนและออกใบอนุญาต  ใหแกผูย่ืนคําขอตามแบบ  สกภ.  ๘  โดยใหใบอนุญาตมีอายุ
นับถัดจากวันที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ 

ใหเลขาธิการสภากายภาพบําบัดออกใบอนุญาตใหผู ย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต  ภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันที่ย่ืนคําขอ 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
   

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๙ ใหใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน  สาขากายภาพบําบัด  ท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๔๗๙  หรือตามพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ท่ีมีผลใชบังคับอยูในวันที่ขอบังคับนี้ประกาศใช  และใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ท่ีออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ท่ียังมี
ผลใชบังคับอยูในวันที่ขอบังคับนี้ประกาศใช  ใหมีอายุใบอนุญาตตอไปอีกหาป  นับแตวันที่ขอบังคับนี้
ประกาศใช 

ขอ ๑๐ ผู ท่ีประสงคจะยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต  เนื่องจากใบอนุญาตนั้นหมดอายุ   ป   
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ใหย่ืนคําขอตามขอ  ๖  แตไมตองยื่นใบรับรองหนวยคะแนนของศูนยการศึกษาตอเนื่อง
สภากายภาพบําบัด  และสําเนาบัตรสมาชิก  โดยไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขตามขอ  ๕   

ขอ ๑๑ ผู ท่ี ไ ด รั บ ใ บอนุญ า ต เ ป น ผู ป ร ะ กอบโ รคศิ ลป ะ   ส าข า ก า ยภ าพบํ า บั ด   
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๔๗๙  หรือพระราชบัญญัติการประกอบ 
โรคศิลปะ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  หรือผูท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพกายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งใบอนุญาตนั้นไมไดกําหนดวันที่หมดอายุ  เมื่อย่ืนคําขอตออายุ
ใบอนุญาตใหใชตนฉบับใบอนุญาตแทนการยื่นสําเนาใบอนุญาตตามขอ  ๖  (๑)  แตใหผู ย่ืนคําขอ 
ถายสําเนาใบอนุญาตไวแทนใบอนุญาตจนกวาจะไดรับใบอนุญาตใหม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สุมนา  ตัณฑเศรษฐี 

นายกสภากายภาพบําบัด 
 

 



                               สกภ. ๕/๑ 
 

 
 
 
 

คําขอตออายใุบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบดั 
เขียนที่……………………………………...... 

                                                         วันที่……….เดือน……………………พ.ศ………….. 
ขาพเจาช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………….…..…....อายุ ……………….....ป 

เกิดวันที่……….. เดือน………………พ.ศ.……………..สัญชาติ…………….เช้ือชาติ…….…….ศาสนา…………………. 
ท่ีอยูตามทะเบียนบานเลขที่ ……………...หมูบาน …………......……............ตรอก/ซอย……….......…............................…
ถนน ………………......หมูท่ี……….. ตําบล/แขวง ……................…………อําเภอ/เขต.............................. ……………….
จังหวัด ………………......................รหัสไปรษณีย..…............................…. โทรศัพท.............................…......……………
โทรสาร……………………..............ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส................................................................................................. 
สถานที่ปฏิบัติงานปจจุบัน ……………………....……………………………………………………………………………  
ฝาย/แผนก/งาน …………………………………………… เลขที่ …………..…… ถนน ...………………………………… 
ตําบล/แขวง ………………อําเภอ/เขต ……………….จังหวัด ………………......... รหัสไปรษณีย ………....................
โทรศัพท ………………........……โทรสาร ……...................................ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส............................................  
ท่ีอยูซึ่งตองการใหสภากายภาพบําบัดติดตอ    
(  ) ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  (  ) สถานที่ปฏิบัติงาน  (  ) หรือท่ีบานเลขที่……..............…หมูบาน......………..................
ตรอก/ซอย …………… ถนน ……….....หมูท่ี…….… ตําบล/แขวง………….............……อําเภอ/เขต………............……
จังหวัด …………......... รหัสไปรษณีย……….......……โทรศัพท.............…………………โทรสาร………………………
ไปรษณียอิเล็คโทรนิคส …………..………………..................................................................................................………… 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด หรือใบประกอบโรคศิลปะ    เลขที่ …………………………....................……… 
ออกให ณ วันที่ ................... เดือน ............................................พ.ศ............. ……....…………. 
หมดอายุวันที่ ...................... เดือน ............................................พ.ศ................................  (ถามี) 

มีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดและไดแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณาดังนี้ 
    � (๑)   สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดหรือเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด  
    � (๒)   สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิก 
    � (๓)   ใบรับรองหนวยคะแนนของศูนยการศึกษาตอเนื่องสภากายภาพบําบัด 
    � (๔)   ภาพถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ ภาพ 
    � (๕)   สําเนาเอกสารการโอนเงินคาแบบคําขอและคาธรรมเนียมขอตออายุใบอนุญาต จํานวน ๑,๑๐๐ บาท 
    � (๖)   เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………………………... 

 

 (ลงช่ือ) …………………………………….…………ผูยื่นคําขอ        
                                                                                         (…….......……………………………………) 

 

ภาพถาย  
๑ นิ้ว 

 



ใบอนุญาตที ่                         
 
 
 
 

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

สภากายภาพบําบัด 
ออกใบอนุญาตนี้ใหแก 

 
 
 

ซึ่งไดขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดแลว 
และมีสิทธิประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ภายใตบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 

และขอบังคับของสภากายภาพบําบัด 
 

                                                                         ออกให  ณ  วันที่                  เดือน                                    พุทธศกัราช                                      
 

 
     
 
                                       เลขาธิการสภากายภาพบําบดั                                       นายกสภากายภาพบําบัด 

      สกภ. ๘ 

ภาพถาย 
๑ นิ้ว 




