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ข้อบังคับสภากายภาพบําบัด 
ว่าด้วยวิทยาลัยกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๑)  (๔)  (ค)  (ญ)  (ฐ)  และโดยความเห็นชอบจาก
สภานายกพิเศษตามมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด  พ .ศ .   ๒๕๔๗  
คณะกรรมการสภากายภาพบําบัด  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภากายภาพบําบัด  ว่าด้วยวิทยาลัยกายภาพบําบัด
แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“วิทยาลัย”  หมายความว่า  วิทยาลัยกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย 
“คณะผู้บริหารวิทยาลัย”  หมายความว่า  คณะผู้บริหารวิทยาลัยกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภากายภาพบําบัด 
ข้อ ๔ ให้นายกสภากายภาพบําบัดเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอํานาจออกระเบียบ

และประกาศ  เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้ 
ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ  หรือมีกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้  หรือในกรณีที่มีปัญหา  

ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้นายกสภากายภาพบําบัดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
ชื่อ  เคร่ืองหมาย  ครุยวิทยฐานะ  วัตถุประสงค์  และหน้าที่ 

 
 

ข้อ ๕ ให้จัดตั้งสถาบันที่ทําการฝึกอบรมเป็นผู้ชํานาญการในสาขาต่าง ๆ  ของวิชาชีพ
กายภาพบําบัดขึ้นในสภากายภาพบําบัด  ชื่อว่า  วิทยาลัยกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย  มีชื่อย่อว่า  
ว.กภ.ท.  ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  College  of  Physical  Therapy  of  Thailand  มีชื่อย่อว่า  CPTT  
มีลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) รูปเคร่ืองหมายของวิทยาลัย 
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(๒) เคร่ืองหมายวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
 (ก) ตราเครื่องหมายสภากายภาพบําบัด 
 (ข) ด้านล่างของตราเคร่ืองหมายสภากายภาพบําบัด  มีตัวอักษรภาษาไทยสีน้ําเงินว่า 

วิทยาลัยกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย  และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ  สีน้ําเงินว่า  College  of  Physical  
Therapy  of  Thailand  เรียงตัวเป็นวงโค้งตามตราเครื่องหมายสภากายภาพบําบัด   

(๓) ความหมายของเครื่องหมายวิทยาลัย 
 (ก) รูป มือสอง ข้างรอง รับหยดน้ํ าสีฟ้ า   แสดงให้ เห็นถึ ง   ความเมตตากรุณา   

ความมีมนุษย์สัมพันธ์และความมีน้ําใจของนักกายภาพบําบัดที่มอบให้แก่ผู้ ป่วยหรือผู้ รับบริการ  
ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม   

 (ข) รูปวงกลมสองชั้นเขียนตัวอักษรภาษาไทย  คําว่า  “สภากายภาพบําบัด”  และ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษคําว่า  “Physical  Therapy  Council”  โดยวงกลมชั้นในมีรูปบุคคลแสดงท่าทาง
การเคลื่อนไหวกําลังวิ่งไปทางด้านหน้าและมีคลื่นจํานวนสามลูกอยู่ทางด้านหลัง  ซึ่งตัวบุคคลประดิษฐ์จาก
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ  “P”  (พี)  และ  “T”  (ที)  แสดงให้เห็นถึง  ความมุ่งม่ันของสภากายภาพบําบัดที่
จะปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  รวมถึงความมุ่งม่ันของผู้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่จะประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเต็มกําลังความสามารถ   
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ  ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม 

 (ค) รูปตัวบุคคลซึ่งประดิษฐ์จากอักษร  “P”  (พี)  และ  “T”  (ที)  มาจากคําเต็ม 
ในภาษาอังกฤษว่า  “Physical  Therapist”  หรือ  “Physiotherapist”  ซึ่งหมายถึง  ผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดหรือนักกายภาพบําบัด   

 (ง) รูปมือสองข้าง  แสดงให้เห็นถึงการทํางานของนักกายภาพบําบัดนั้น  จะต้องใช้ 
มือทั้งสองข้างเป็นองค์ประกอบหลักในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  จึงถือได้ว่า  มือทั้งสองข้าง 
เป็นสัญลักษณ์สําคัญของนักกายภาพบําบัดที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะในการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด  เพื่อให้การประกอบวิชาชีพเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ข้อ ๖ ให้มีครุยวิทยฐานะสําหรับสมาชิก  ซึ่งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเป็นผู้ กําหนดขึ้น 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   

ข้อ ๗ วิ ทยาลั ยแห่ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ ในการปฏิ บั ติ การให้ บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ของ 
สภากายภาพบําบัดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๗  (๑)  และ  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ข้อ ๘ ให้วิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในเร่ืองการฝึกอบรมและสอบ 

เพื่อเป็นผู้ มีความรู้ความชํานาญเฉพาะทางในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดสาขาต่าง ๆ   
ตามข้อบังคับสภากายภาพบําบัด  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ 
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดสาขาต่าง ๆ   
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(๒) กําหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดสาขาต่าง ๆ   
(๓) ส่งเสริมการศึกษา  การบริการ  แนะแนววิชาการ  การวิจัยและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

กายภาพบําบัดสาขาต่าง ๆ   
(๔) ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมทางวิชาการสําหรับสมาชิกของวิทยาลัย  

สมาชิกสภากายภาพบําบัด  ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายและผู้สนใจ 
(๕) เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและอื่น ๆ  ในนาม 

สภากายภาพบําบัดกับสถาบันการศึกษา  สมาคมหรือชมรมต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๖) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิกของวิทยาลัย 
(๗) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงาม  และความสามัคคีในหมู่สมาชิกของวิทยาลัยและ

ระหว่างสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดในต่างประเทศ 
(๘) จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่น ๆ  เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 

รวมทั้งเพื่อการศึกษาและวิจัย 
(๙) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดต่อประชาชน 

ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดและหน่วยงานอื่น 
(๑๐) กําหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชํานาญ

เฉพาะทางและหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพกายภาพบําบัด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
(๑๑) ออกระเบียบต่าง ๆ  ของวิทยาลัย  ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพ

กายภาพบําบัด  พ .ศ .  ๒๕๔๗  และข้อบังคับของสภากายภาพบําบัดโดยอนุมัติคณะกรรมการ   
ยกเว้นระเบียบเก่ียวกับกิจกรรมภายในของวิทยาลัยให้แจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบ 

(๑๒) เสนอนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยทุกวาระของคณะผู้บ ริหารวิทยาลัย 
ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ 

(๑๓) รายงานกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ  และงบการเงินของวิทยาลัยต่อคณะกรรมการ 
เป็นประจําทุกปีหรือตามที่คณะกรรมการร้องขอ 

(๑๔) ดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย   
หมวด  ๒ 
สมาชิก 

 
 

ข้อ ๙ วิทยาลัยมีสมาชิกสามประเภท  ได้แก่ 
(๑) สมาชิกสามัญ  ต้องเป็นสมาชิกสภากายภาพบําบัด  และเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ได้รับ

หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดสาขาต่าง ๆ   
(๒) สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่  ผู้ที่เป็นสมาชิกสภากายภาพบําบัด  และเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดมาเป็นอย่างดี  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารวิทยาลัย 
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(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะผู้บริหารวิทยาลัยพิจารณาเชิญให้ 
เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์โดยอนุมัติสภากายภาพบําบัด   

ข้อ ๑๐ สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ของวิทยาลัย  มีสิทธิใช้อภิไธยย่อว่า  ส.ว.กภ.ท.  
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  Fellow  College  of  Physical  Therapy  of  Thailand  หรือใช้อภิไธยย่อว่า  
F.CPTT  มีสิทธิใช้เคร่ืองหมายของวิทยาลัยและสวมครุยวิทยฐานะตามระเบียบของวิทยาลัย   

หมวด  ๓ 
คณะผู้บริหารวิทยาลัย 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้มีคณะผู้บริหารวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานหนึ่งคน 
(๒) รองประธานหนึ่งคน 
(๓) เลขาธิการหนึ่งคน 
(๔) นายทะเบียนหนึ่งคน 
(๕) เหรัญญิกหนึ่งคน 
(๖) ผู้แทนสถาบันหลักที่ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ชํานาญในสาขาต่าง ๆ  ทางกายภาพบําบัด 

ที่สภากายภาพบําบัดรับรองวิทยฐานะแห่งละหนึ่งคน  เลือกกันเองให้เหลือไม่เกินห้าคน 
(๗) ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

กายภาพบําบัดเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร  สาขาละหนึ่งคน   
(๘) ผู้แทนคณะกรรมการหนึ่งคน   
ข้อ ๑๒ การเลือกตั้งและการแต่งตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัย 
(๑) ให้สมาชิกสามัญของวิทยาลัยเป็นผู้เลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยตามข้อ  ๑๑  (๑)  และ  

(๒)  จากสมาชิกสามัญของวิทยาลัย  แล้วเสนอให้คณะกรรมการทราบ  วิธีการได้มาซึ่งผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารวิทยาลัยตามข้อ  ๑๑  ให้ออกเป็นระเบียบของวิทยาลัย 

(๒) ให้ประธานวิทยาลัยที่สมาชิกสามัญเป็นผู้เลือกตามข้อ  ๑๑  (๑)  เลือกสมาชิกสามัญ 
เพื่อดํารงตําแหน่งเลขาธิการ  เหรัญญิกและนายทะเบียน  ตําแหน่งละหนึ่งคน   

ข้อ ๑๓ คณะผู้บริหารมีวาระคราวละสามปี  ผู้บริหารวิทยาลัยตามข้อ  ๑๑  ในตําแหน่ง  (๑)  
และ  (๒)  เม่ือพ้นจากตําแหน่งอาจรับเลือกตั้งใหม่ได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้   

ข้อ ๑๔ นอกจากพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว  ผู้บริหารวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งเฉพาะตัวเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัย 
(๔) ขาดจากการเป็นสมาชิกของสภากายภาพบําบัด 



 หน้า   ๔๒ 
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การขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญของวิทยาลัยตาม  (๓)  มิให้นํามาใช้บังคับกับคณบดี 
คณะกายภาพบําบัดหรือคณบดีคณะที่เรียกชื่ออย่างอื่น  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  หรือหัวหน้าภาควิชา  ที่ผลิตบัณฑิตกายภาพบําบัดในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และผู้แทนสภากายภาพบําบัด   

ข้อ ๑๕ ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินกิจการของวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหมวด  ๑  ข้อ  ๗  และปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ  

ของวิทยาลัยตามหมวด  ๑  ข้อ  ๘ 
(๒) ออกระเบียบการเข้าเป็นสมาชิกวิทยาลัย  การขาดจากสมาชิกภาพและสิทธิหน้าที่ของสมาชิก 
(๓) ออกระเบียบการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัย 
(๔) ออกระเบียบเก่ียวกับการเงิน  ค่าจดทะเบียน  ค่าบํารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

ของวิทยาลัย 
(๕) ออกระเบียบเก่ียวกับการประชุมต่าง ๆ  ของวิทยาลัย 
(๖) ออกระเบียบอื่นเก่ียวกับกิจการต่าง ๆ  ที่อยู่ภายในหน้าที่และวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
(๗) แต่งตั้งอนุกรรมการของวิทยาลัยเพื่อช่วยดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของวิทยาลัย 

หมวด  ๔ 
การเงิน 

 
 

ข้อ ๑๖ วิทยาลัยอาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าจดทะเบียน  ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
(๒) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๓) ผลประโยชน์จากการลงทุนและกิจกรรม 
(๔) เงินสนับสนุนจากสภากายภาพบําบัด   
ข้อ ๑๗ ให้ประธาน  เลขาธิการและเหรัญญิกเป็นผู้ รับผิดชอบในการรักษาเงินและ 

การอนุมัติจ่ายเงินตามระเบียบของวิทยาลัย 
ข้อ ๑๘ ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยเสนองบการเงินประจําปีต่อที่ประชุม  เพื่อให้สมาชิกสามัญ

รับรองตามระเบียบวิทยาลัยและนําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ 
หมวด  ๕ 

ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุง 
 

 

ข้อ ๑๙ สมาชิกหรือผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกต้องชําระค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่วิทยาลัยกําหนด   

ข้อ ๒๐ ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุง  กําหนด  ดังนี้ 
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(๑) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมาชิก   ๑,๐๐๐  บาท 
(๒) ค่าบํารุงสมาชิกวิสามัญ  (ต่อปี)    ๑,๐๐๐  บาท 
(๓) ค่าบํารุงสมาชิกสามัญ  (ตลอดชีพ)   ๕,๐๐๐  บาท 

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือก
คณะผู้บริหารวิทยาลัยตามข้อ  ๑๑  มีจํานวนไม่ต่ํากว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน  โดยมีวาระดํารง
ตําแหน่งห้าปีนับแต่ได้รับการแต่งตั้ง 

กรณีเม่ือคณะผู้บริหารชั่วคราวดํารงตําแหน่งวาระจนครบห้าปีแล้ว  และไม่มีจํานวนสมาชิก
สามัญเพียงพอท่ีจะเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยตามหมวด  ๓  ได้  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้บริหาร
วิทยาลัยเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกคณะผู้บริหารวิทยาลัยตามข้อ  ๑๑ 

ข้อ ๒๒ ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยตามข้อ  ๒๑  ดําเนินการรับสมัครและจัดทําทะเบียนสมาชิก    
คร้ังแรกภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมใจ  ลือวิเศษไพบูลย์ 
นายกสภากายภาพบําบัด 


