
ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด 
ว่าดว้ยการขึน้ทะเบียน  การออกใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนญุาต 
และการอืน่ ๆ  ทีเ่กี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีกายภาพบ าบัด 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๒๓  (๔)  (ค)  (ซ)  (ฌ)  และมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
วิชาชีพกายภาพบ าบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษตามมาตรา  ๒๗   
วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด  
จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน  การออก
ใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  และการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบัด  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  “ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยการขึ้นทะเบยีน  การออกใบอนญุาต  

การออกใบแทนใบอนุญาต  และการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด 
“นายกสภา”  หมายความว่า  นายกสภากายภาพบ าบัด 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภากายภาพบ าบัด 
“ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพกายภาพบ าบัด 
ข้อ  ๕ ให้นายกสภารักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้คณะกรรมการมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด  

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
การขึน้ทะเบียนและการออกใบอนญุาต 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คุณสมบตัิของผู้ขอขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาต 

 
 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๖ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้   
(๑) เป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบัด 
(๒) มีความรู้ในวิชาชีพ 
 (ก) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบัดจาก

สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่คณะกรรมการรับรอง 
 (ข) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบัดจาก

สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศที่คณะกรรมการรับรอง  ในกรณีที่ผู้ขอไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย  ต้องได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดในต่างประเทศที่คณะกรรมการรับรองใบอนุญาตนั้นด้วย 

(๓) ได้ผ่านการสอบความรู้ตามข้อบังคับว่าด้วยการนั้นแล้ว 

ส่วนที ่ ๒ 
การขอขึ้นทะเบียนและรบัใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๗ สมาชิกสภากายภาพบ าบัดผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น   
ผู้ประกอบวิชาชีพ  ให้ยื่นค าขอตามแบบ  สกภ.  ๕  ท้ายข้อบังคับนี้  พร้อมด้วยหลักฐานต่อเลขาธิการ  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่สภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด 

ข้อ ๘ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบค าขอ  หากหลักฐานครบถ้วนให้เสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  ให้เลขาธิการแจ้งผลให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ส่วนที ่ ๓ 
การออกใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๙ ผู้ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว   
ให้เลขาธิการด าเนินการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต   

ใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบ  สกภ.  ๘  ท้ายข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์ที่จะขอให้ตรวจสอบใบอนุญาต  หรือขอให้รับรองความประพฤติ 

เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ  หรือขอให้รับรองเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับ   
ผู้ประกอบวิชาชีพ  ให้ยื่นหนังสือแจ้งความจ านงต่อเลขาธิการ  พร้อมด้วยหลักฐานต่อเลขาธิการ   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่สภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด 

หมวด  ๒ 
หนังสอืรับรองการขึ้นทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ 

 
 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๑ ผู้ที่ ได้รับอนุมัติ ให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว   
ประสงค์จะได้หนังสือรับรองให้ยื่นค าขอตามแบบ  สกภ.  ๓  ท้ายข้อบังคับนี้  พร้อมด้วยหลักฐานต่อ
เลขาธิการ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่สภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๒ เมื่อเลขาธิการได้ตรวจสอบค าขอแล้ว  หากหลักฐานครบและถูกต้อง  และผู้ยื่นค าขอ
ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้แก่ผู้ขอ 

ข้อ ๑๓ หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้ใช้แบบ  สกภ.  ๖  ท้ายข้อบังคับนี้ 
หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง  ให้มีอายุเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออก 

หมวด  ๓ 
ใบอนุญาตทีถู่กเพิกถอนและใบแทนใบอนญุาต 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
ใบอนุญาตถกูเพิกถอน 

 
 

ข้อ ๑๔ ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตและใบอนุญาตถูกเพิกถอน  เมื่อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่
ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออก
ใบอนุญาตตามที่ขอรับใหม่ครั้งแรก  ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตใหม่  ให้ยื่นค าขอตามแบบ  สกภ.  ๕  
ท้ายข้อบังคับนี้  พร้อมด้วยหลักฐานต่อเลขาธิการ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่สภากายภาพบ าบัด
ประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๕ ให้เลขาธิการตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  หากเห็นว่าถูกต้องแล้ว   
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา  ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  ให้ด าเนินการประเมินความรู้
ความสามารถตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไขหรือวิธีการที่สภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด  ก่อนที่จะ
พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ออกใบอนุญาต 

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ออกใบอนุญาต   ให้เลขาธิการแจ้ง   
ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการอนมุัตใิห้ออกใบอนุญาต  และผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนยีมแลว้   
ให้เลขาธิการด าเนินการทางทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอ   โดยให้ใบอนุญาตมีผล 
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอนุมัติ 

ใบอนุญาต  ให้ใช้แบบ  สกภ.  ๘  โดยอนุโลม 

ส่วนที ่ ๒ 
ใบแทนใบอนุญาต 

 
 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ   ให้ยื่น   
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ  สกภ.  ๓  ท้ายข้อบังคับนี้  พร้อมด้วยหลักฐานต่อเลขาธิการ   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่สภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๘ เมื่อเลขาธิการได้รับค าขอและค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตแล้ว  ให้พิจารณาเสนอ
นายกสภาอนุมัติให้ออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอ 

ข้อ ๑๙ ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สกภ.  ๘  ท้ายข้อบังคับนี้  โดยมีค าว่า  “ใบแทน”   
เป็นอักษรสีแดง  ขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรธรรมดา  ประทับด้านบน 

หมวด  ๔ 
การขอแกไ้ขหรือเพิ่มเตมิรายการในทะเบียนและใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนและ
ใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอตามแบบ  สกภ.  ๓  พร้อมด้วยหลักฐานต่อเลขาธิการ  ตามหลักเกณฑ์   
วิธีการและเงื่อนไขที่สภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด 

ข้อ ๒๑ เมื่อเลขาธิการได้รับค าขอและค่าธรรมเนียมการแก้ไขหรือเ พ่ิมเติมรายการ   
ในทะเบียนและใบอนุญาตแล้ว  ให้เลขาธิการด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนและ
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอต่อไป   

หมวด  ๕ 
การขอแปลใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวิชาชีพ 

 
 

ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดประสงค์จะให้สภากายภาพบ าบัดแปลใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอ
ตามแบบ  สกภ.  ๓  พร้อมด้วยหลักฐานต่อเลขาธิการ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 
ท่ีสภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด   

ข้อ ๒๓ เมื่อเลขาธิการได้รับค าร้องขอและค่าธรรมเนียมค าแปลใบอนุญาตแล้ว  ให้ด าเนินการ
ออกใบแปลใบอนุญาตตามแบบ  สกภ.  ๗  ท้ายข้อบังคับนี้ให้แก่ผู้ขอต่อไป 

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ  ๒๔ ผู้ที่คณะกรรมการได้อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตก่อนวันที่ข้อบังคับนี้    
ใช้บังคับ  ให้ถือว่าผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๕



หมวด  ๗ 
ค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ ๒๕ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ดังนี้ 
(๑) ค่าแบบค าขอ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๒) ค่าใบแปลใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๓) ค่าธรรมเนียมการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ครั้งละ   ๑๐๐   บาท 
 รายการในทะเบียนและใบอนุญาต   
(๔) ค่าตรวจสอบใบอนุญาต รายละ   ๒๐๐   บาท 
(๕) ค่ารับรองความประพฤติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
 แห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ รายละ ๒๐๐   บาท 
(๖) ค่ารับรองเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ   รายละ ๒๐๐   บาท 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖5 
สมใจ  ลือวิเศษไพบูลย ์

นายกสภากายภาพบ าบดั   

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๕



 
 
 
 

แบบค ำขอ 
 

เขียนที…่…………………………………...... 
                                                         วันที่……….เดือน……………………พ.ศ. …………… 

 
ข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …………………...........................……………สกุล ...............…...............……….………  
Name ........................................................Last name ........................................................... ....อายุ ...…...…ป ี
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี........................................ หรอืหนังสือเดินทางประเทศ.................เลขที่ ................ 
บัตรประจ าตัวสมาชิกสภากายภาพบ าบัด เลขที ่................ออกให ้เมื่อวันที่……….เดือน………………พ.ศ. ………… 
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ใบอนุญาตที่ ................. ออกให้ เมื่อวันที่……….เดือน………………พ.ศ. ………… 
หมดอายุ เมื่อวันที่…….....….เดือน……......…………พ.ศ. ………… 
ที่อยู่ซึ่งต้องกำรให้สภำกำยภำพบ ำบัดติดต่อ  เลขท่ี ..................................... หมู่บ้าน……......….........….............
ตรอก/ซอย……....….......….............ถนน ……………........หมู่ที่ …….................... ต าบล/แขวง …......…................…. 
อ าเภอ/เขต .......................….................. จังหวัด ………....………......................รหัสไปรษณีย์ ..….......................... 
โทรศัพท์ (มือถือ) …................…...................................โทรศัพท์ (บ้าน) ….......................….................................. 
โทรสาร …........................................…..ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ …………………...........................…........................ 
มีควำมประสงค์ 
(  ) ขอหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิก (  ) ขอหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
(  ) ขอบัตรสมาชิก   (  ) ขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
(  ) ขอใบแทนหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิก (  ) ขอค าแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
(  ) ขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต ดังนี้..…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนมำพร้อมค ำขอนี้   เพ่ือประกอบการพิจารณา คือ 
(  ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของต่างประเทศ จ านวน ๑ ฉบับ 
(  ) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
(  ) ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษาในวิชาชีพกายภาพบ าบัด

จากสถาบันการศึกษาท่ีสภากายภาพบ าบัดรับรอง จ านวน ๑ ฉบับ 
 
 
 
 
 
 

สกภ. ๓ 

 

ภาพถ่าย 
๑ นิ้ว 



๒ 
 
(  ) ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ยศ ฐานันดรศักดิ์ จ านวน ๑ ฉบับ 
  (กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ยศ ฐานันดรศักดิ์)  
(  )  ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด จ านวน ๑ ฉบับ  
    กรณีขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต ให้แนบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพกายภาพบ าบัด ฉบับจริง มาด้วย 
(  ) ภาพถ่ายสีหน้าตรงครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว 

จ านวน ๑ ภาพ 
(  ) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง………………………………................………………………………....…………………… 

………………………………………………………………………………..............................………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..............................…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..............................……………………………………………… 

 
ข้าพเจ้าได้ช าระค่าธรรมเนียม ............................ บาท (.........................................................................) 

มาพร้อมค าขอฉบับนี้แล้ว 
 

 
(ลงชื่อ) ………………………………………………ผู้ยื่นค าขอ 

(………………………………………………) 



                    
 
 

 
 

ค ำขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 
 

เขียนที…่…………………………………...... 
                                                         วันที่…………เดือน……………………พ.ศ…………… 

 
ข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …………………...........................……………สกุล ...............…...............……….………  
Name ........................................................Last name ...............................................................อายุ ...…...…ป ี
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี........................................ หรือหนังสือเดินทางประเทศ.................เลขที่ ................ 
เกิดวันที่……….. เดือน...............…………พ.ศ……………..สัญชาติ …………… เชื้อชาติ …………. ศาสนา ……………….. 
ที่อยู่ตำมทะเบียน บ้านเลขท่ี.......………หมู่บ้าน……......……..................ตรอก/ซอย……....….......….......................
ถนน …………….................…......หมู่ที ่……….. ต าบล/แขวง ……................………… อ าเภอ/เขต ...........................
จังหวัด ………………...................... รหัสไปรษณีย ์..…............................…. โทรศัพท์ (มือถือ) …...........................
โทรศัพท์ (บ้าน) ..……….......……ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ………………….............................................…….……....… 
 

สถำนที่ปฏิบัติงำนปัจจุบัน ………..................……………....…………..………………………………………………………………  
ฝ่าย/แผนก/งาน …………………………………………… เลขที่ …………..…… หมู่ที่…………......…..............…............
ตรอก/ซอย……....….......….....................ถนน ...…………………………………ต าบล/แขวง ……….....................………
อ าเภอ/เขต ……………….จังหวัด ………………......... รหัสไปรษณีย์ ………....................โทรศัพท์ ...……………….......
โทรสาร ……............................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ........................................................................ 
 

ที่อยู่ซ่ึงต้องกำรให้สภำกำยภำพบ ำบัดติดต่อ   
(  ) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (  ) สถานที่ปฏิบัติงาน (  ) หรือที่บ้านเลขที่ ....................................………
หมู่บ้าน……......….........…..................ตรอก/ซอย……....….......….......................ถนน …………….................…......
หมู่ที่ ……....................….. ต าบล/แขวง …......…................…......…… อ าเภอ/เขต .......................…............. 
จังหวัด ………………......................รหัสไปรษณีย์ ..….......................... โทรศัพท์ (มือถือ) …...................................
โทรศัพท์ (บ้าน) …..............….............................................. โทรสาร …...............….............................................. 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ …………………...........................…................................….................................................. 

 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา..……………………………............…………………ประเทศ…….…………….….…… 
วุฒิการศึกษา…………………………………………...........………………วันที่ ………เดือน …………………พ.ศ. ...……..…..… 

 
 
 
 

สกภ. ๕ 

 

ภาพถ่าย 
๑ นิ้ว 



๒ 
 

เป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบัดเลขที่ PT. ...............ได้ผ่านการสอบความรู้ตามข้อบังคับสภากายภาพบ าบัดแล้ว 
ประจ าปี พ.ศ. ......................... การสอบครั้งที่ ....................................................  
 

มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด  
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาพร้อมค าขอนี้เพื่อประกอบการพิจารณา คือ 
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของต่างประเทศ จ านวน ๑ ฉบับ 
(๒) ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่สภากายภาพบ าบัดรับรองว่า 

ส าเร็จการศึกษาแล้ว จ านวน ๑ ฉบับ 
 กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และไม่มีสัญชาติไทย    

ให้แนบส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดจากต่างประเทศ จ านวน  ๑ ฉบับ 
(๓) ภาพถ่ายสีหน้าตรงครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว 

จ านวน ๑ ภาพ 
(๔)  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ยศ ฐานันดรศักดิ์  (กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนและ                 

รับใบอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ยศ ฐานันดรศักดิ์) จ านวน ๑ ฉบับ 
(๕) ส าเนาใบอนุญาต (กรณีที่เคยขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสภากายภาพบ าบัดแล้ว) จ านวน 

๑ ฉบับ 
(๖) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง …………………………………………………………………………………… 
 

กรณีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 
ข้าพเจ้าได้รับทราบค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อวันที่ ............. เดือน ....................... พ.ศ. ............... 
เคยยื่นค าขอใบอนุญาตครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ ............. เดือน ..................................... พ.ศ. ............... 
เลขที่ใบอนุญาตเดิม .......................................ออกให ้ณ วนัท่ี ............................................................ 
พร้อมนี้ได้แนบส าเนาค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จ านวน ๑ ฉบับ 

 
ข้าพเจ้าได้ช าระค่าธรรมเนียมจ านวน……………………บาท (…………..………………………………………..........) 

มาพร้อมค าขอนี้แล้ว 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………………………ผู้ยื่นค าขอ 
                       (………………………………………………) 



              
 
 

 
 
 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
 
 

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 
 
 
 

 ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดของสภากายภาพบ าบัด 
           ใบอนุญาตเลขท่ี.........................เมือ่วันที ่............... เดือน ....................................... พ.ศ. ................ 

 
 

ออกให้ ณ วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .................. 
 
  

(ลงนาม) ............................................................ 
(............................................................)   
       เลขาธิการสภากายภาพบ าบัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองฉบับนี้มีอายุเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออก 

สกภ. ๖ 

 

ภาพถ่าย 
๑ นิ้ว 



  
 

     
  
    (TRANSLATION) 

 
By virtue of the authority vested under 

 

The Physical Therapy Profession Act B.E. 2547 (2004) 

 

The Physical Therapy Council 

 

Hereby issues the license to 

 

………………………………............. 

 

Who has been registered as the 

 

Practitioner in Physical Therapy 

 

With all the rights to practice under the provisions of the aforementioned act 

 

and the Physical Therapy Council Regulations pertaining there to 

 

The license is issued on the ……….. day of …………………… BE……………… 

Valid until  the ……...............................….. day of ……………………BE……………… 

 

Certified translation   

   

…………………………… …………………………… …………………………… 

    

Secretary General Secretary General President 

The Physical Therapy Council The Physical Therapy Council The Physical Therapy Council 

สกภ. ๗ 



 

 

 

 

 
 

THE PHYSICAL THERAPY COUNCIL 

BANGKOK, THAILAND 

 

Certificate No. …………………… 

 

 I hereby certified that the name of ………………………………….…………  

is rightfully entered in the register of the Physical Therapy Council and that the following is the true translation 

  of the entry in the said Register :- 

 

Date of 

Registration 

Name Age Nationality Address Qualifications License 

No. 

       

       

       

       

       

       

 

 

              ……………………………………………… 
 

              (……………….................…………………) 

 

Secretary General 



 

ใบอนุญาตที่                          
 

 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

สภากายภาพบ าบัด 
ออกใบอนุญาตนี้ให้แก่ 

 
 
 

ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดแล้ว 
และมีสิทธิประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

และข้อบังคับของสภากายภาพบ าบัด 
 

                                                           ออกให้ ณ วันที่  เดือน                         พุทธศักราช     
            หมดอายุวันที่                  เดือน                         พุทธศักราช                                      

 
     
                                       เลขาธิการสภากายภาพบ าบัด                                       นายกสภากายภาพบ าบัด 

      สกภ. ๘ 

 

ภาพถ่าย 
๑ นิ้ว 


