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ขอบังคับสภากายภาพบําบัด
วาดวยการเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๓ (๔) (ก) และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตามมาตรา ๒๗
แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดจึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภากายภาพบําบัด วาดวยการเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภากายภาพบําบัด
“นายกสภา” หมายความวา นายกสภากายภาพบําบัด
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภากายภาพบําบัด
หมวด ๑
การสมัครเปนสมาชิก
ขอ ๔ ผูสมัครเปนสมาชิกจะตองมีคุณสมบัติ ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ และตองยื่นคําขอสมัครตามแบบ สกภ. ๑ ทายขอบังคับนี้ ตอเลขาธิการ
พรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้
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(๑) สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ
(๒) สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองการจบการศึกษาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
๑ ฉบับ
(๓) ภาพถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๒ ภาพ
(๔) ใบรับรองแพทยตามแบบที่สภากายภาพบําบัดกําหนด
(๕) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๕ ใหเลขาธิการตรวจสอบคําขอสมัครและหลักฐานตาง ๆ เมื่อเห็น วาครบถวนแลว
ใหเสนอนายกสภาเพื่อพิจารณา
ขอ ๖ เมื่อนายกสภาอนุมัติหรือไมอนุมัติการเปนสมาชิก ใหเลขาธิการแจงผลแกผูสมัครทราบ
โดยเร็ว
ขอ ๗ เมื่อนายกสภาไดอนุมัติใหผูใดเปนสมาชิกแลว และเมื่อผูนั้นไดชําระคาขึ้นทะเบียน
สมาชิกแลว ถือวาผูนั้นเปนสมาชิก
หมวด ๒
หนังสือสําคัญการเปนสมาชิก
ขอ ๘ ผูที่ไดรับอนุมัติเปนสมาชิกตามขอบังคับนี้ ใหสภากายภาพบําบัดออกหนังสือสําคัญ
การเปนสมาชิกตามแบบ สกภ. ๒ ทายขอบังคับนี้
ขอ ๙ ผูที่เปนสมาชิกตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประสงคจะไดหนังสือสําคัญการเปนสมาชิก ใหยื่นคําขอตามแบบ สกภ. ๓ ทายขอบังคับนี้
ตอเลขาธิการ พรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ (สําหรับผูที่ไดรับใบอนุญาตเปน ผูประกอบโรคศิลปะ
สาขากายภาพบําบัด)
(๒) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ๑ ฉบับ
(๓) ภาพถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๓ ภาพ
(๔) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
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ขอ ๑๐ เมื่อเลขาธิการไดรับคําขอและคาธรรมเนียมหนังสือสําคัญการเปนสมาชิกแลว ใหเสนอ
นายกสภาอนุมัติใหออกหนังสือสําคัญการเปนสมาชิกใหแกผูขอตามแบบ สกภ. ๒ ทายขอบังคับนี้
หมวด ๓
บัตรประจําตัวสมาชิก
ขอ ๑๑ ผูที่ไดรับอนุมัติใหเปนสมาชิกตามขอบังคับนี้ ประสงคจะขอบัตรประจําตัวสมาชิก
ใหยื่นคําขอตามแบบ สกภ. ๓ ทายขอบังคับนี้ ตอเลขาธิการ พรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาหนังสือสําคัญการเปนสมาชิก ๑ ฉบับ
(๒) ภาพถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๒ ภาพ
(๓) บัตรประจําตัวสมาชิกที่หมดอายุ (กรณีขอตออายุ)
(๔) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๑๒ เมื่อเลขาธิการไดรับคําขอและคาธรรมเนียมบัตรประจําตัวสมาชิกแลว ใหพิจารณา
ออกบัตรประจําตัวสมาชิกแกผูขอตามแบบ สกภ. ๔ ทายขอบังคับนี้
ขอ ๑๓ บัตรประจําตัวสมาชิกใหมีอายุ ๕ ป
ขอ ๑๔ สมาชิกที่บัตรประจําตัวหมดอายุ บัตรประจําตัวสูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ
ใหยื่นคําขอทําบัตรประจําตัวใหมและใหนําความในขอ ๑๑ และขอ ๑๒ มาบังคับใชโดยอนุโลม
หมวด ๔
ใบแทนหนังสือสําคัญการเปนสมาชิก
ขอ ๑๕ สมาชิกผูใดที่หนังสือสําคัญการเปนสมาชิกสูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ
ใหยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญการเปนสมาชิกตามแบบ สกภ. ๓ ทายขอบังคับนี้ ตอเลขาธิการ
พรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้
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(๑) หนังสือสําคัญการเปนสมาชิกที่ถูกทําลายสาระสําคัญ หรือหนังสือแจงความตอพนักงาน
สอบสวน (ตํารวจ) กรณีสูญหาย
(๒) ภาพถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๒ ภาพ
(๓) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๑๖ เมื่อเลขาธิการไดรับคําขอและคาธรรมเนียมใบแทนหนังสือสําคัญการเปนสมาชิกแลว
ใหเสนอนายกสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติใหออกใบแทนหนังสือสําคัญการเปนสมาชิกใหแกผูขอ
ขอ ๑๗ ใบแทนหนังสือสําคัญการเปนสมาชิกใหใชแบบ สกภ. ๒ ทายขอบังคับนี้ โดยมี
คําวา “ใบแทน” เปนอักษรสีแดง ขนาดใหญกวาตัวอักษรธรรมดา ประทับดานบน
หมวด ๕
ทะเบียนสมาชิกสภากายภาพบําบัด
ขอ ๑๘ เมื่อผูใดเปนสมาชิกแลว ใหเลขาธิการจดบันทึกในทะเบียนสมาชิก และใหติดรูปถาย
ของผูนั้นไวในทะเบียนสมาชิก
ขอ ๑๙ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกผูใดสิ้นสุดลง ใหเลขาธิการคัดชื่อสมาชิกผูนั้นออกจาก
ทะเบียนสมาชิก และรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการสภากายภาพบําบัดทราบ
หมวด ๖
คาธรรมเนียม
ขอ ๒๐ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม ดังนี้
(๑) คาขึ้นทะเบียนสมาชิก

รายละ

๑,๐๐๐

บาท

(๒) คาหนังสือสําคัญการเปนสมาชิก ตามมาตรา ๕๕

ฉบับละ

๑๐๐

บาท
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(๓) คาใบแทนหนังสือสําคัญการเปนสมาชิก
(๔) คาบัตรประจําตัวสมาชิก
(๕) คาแบบคําขอ
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ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สุมนา ตัณฑเศรษฐี
นายกสภากายภาพบําบัด

บาท
บาท
บาท

สกภ. ๑

ภาพถาย
๑ นิ้ว

คําขอเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด
เขียนที่……………………………………......
วันที่………เดือน……………………พ.ศ.……………
ขาพเจาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………....อายุ…………………ป
เกิดวันที่……….. เดือน………………พ.ศ……………..สัญชาติ…………… เชื้อชาติ…………. ศาสนา…………………..
ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที่ ………………หมูบาน ………………………………… ตรอก/ซอย ……………………........
ถนน …………………หมูที่……….. ตําบล/แขวง ……………… อําเภอ/เขต ………………จังหวัด ……………….........
รหัสไปรษณีย ……….......... โทรศัพท ……………….........…………โทรสาร ………………………................................
ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส …………………………………………………………………………………………………..…
สถานที่ปฏิบัติงานปจจุบัน……………………………………………………………………………………………………
ฝาย/แผนก/งาน …………………………………………… เลขที่ ……………… ถนน...…………………………………
ตําบล/แขวง……………… อําเภอ/เขต…………………จังหวัด………………........... รหัสไปรษณีย……..........................
โทรศัพท ………………........……โทรสาร………................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส………………..…………………..
สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา..………………………………………………………………………………………
วุฒิการศึกษา…………………………………………………………วันที่………เดือน…………………พ.ศ…………..…
ที่อยูซึ่งตองการใหสภากายภาพบําบัดติดตอ
( ) ที่อยูตามทะเบียนบาน ( ) สถานที่ปฏิบัติงาน ( ) หรือที่บานเลขที่…….......หมูบาน …………….....................…
ตรอก/ซอย……………… ถนน…………………… ตําบล/แขวง……………… อําเภอ/เขต………….…………………...
จังหวัด …………………. รหัสไปรษณีย……………โทรศัพท …………………...……โทรสาร…………………………
ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส ………………………………………………………………………………………………….....
มีความประสงคขอสมัครเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด
ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา ๑๒ (๑) แหง พ.ร.บ.วิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗
และไดแนบหลักฐานมาพรอมคําขอนี้เพื่อประกอบการพิจารณา คือ
(๑) สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ
(๒) สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองการจบการศึกษาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ๑ ฉบับ
(๓) ภาพถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ ภาพ
(๔) ใบรับรองแพทยตามแบบที่สภากายภาพบําบัดกําหนด
(๕) เอกสารอื่น ๆ (ถามี) ………………………………………………………………………………………
ขาพเจาไดชําระคาธรรมเนียมจํานวน…………………บาท (…………………………………...........................)
มาพรอมคําขอนี้แลว
(ลงชื่อ) …………………………………………………ผูยื่นคําขอ
(…………………………………………………)

สกภ. ๒

สมาชิกเลขที่

หนังสือสําคัญการเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด
คณะกรรมการสภากายภาพบําบัด
ออกหนังสือสําคัญฉบับนี้เพื่อแสดงวา

ภาพถาย
๑ นิ้ว

เปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด
ตั้งแตวันที่
เดือน
พุทธศักราช
มีสิทธิและหนาที่
ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายและขอบังคับของสภากายภาพบําบัด

เลขาธิการสภากายภาพบําบัด

นายกสภากายภาพบําบัด

สกภ. ๓

ภาพถาย
๑ นิ้ว

แบบคําขอ
เขียนที่……………………………………......
วันที่……….เดือน……………………พ.ศ……………
ขาพเจาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………...อายุ …………………….ป
บัตรประจําตัวสมาชิกสภากายภาพบําบัด เลขที่ .....................ออกให เมื่อ........................... หมดอายุ เมื่อ ...............................
ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ใบอนุญาตที่ ..................... ออกให เมื่อ.......................... หมดอายุ เมื่อ .................................
ที่อยูซึ่งตองการใหสภากายภาพบําบัดติดตอ …………………………………………………………………………………
ตรอก/ซอย…………………ถนน …………………หมูที่……… ตําบล/แขวง ……………… อําเภอ/เขต …………………
จังหวัด ……......... รหัสไปรษณีย ………...... โทรศัพท ……………........ ไปรษณียอเิ ล็คทรอนิกส ………………………
มีความประสงค
( ) ขอหนังสือสําคัญการเปนสมาชิก
( ) ขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
( ) ขอบัตรสมาชิก
( ) ขอใบแทนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
( ) ขอใบแทนหนังสือสําคัญการเปนสมาชิก ( ) ขอคําแปลใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
( ) ขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต ดังนี้..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาพรอมคําขอนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา คือ
( ) สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ
( ) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ๑ ฉบับ
( ) ภาพถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ ภาพ
( ) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาไดชําระคาธรรมเนียม ............................ บาท (............................................................................................)
มาพรอมคําขอฉบับนี้แลว
(ลงชื่อ) ………………………………………………ผูยื่นคําขอ
(………………………………………………)

สกภ. ๔

บัตรสมาชิกสภากายภาพบําบัด
ดานหนา
บัตรสมาชิกบัสภากายภาพบํ
าบักดสภากายภาพบํ
ดานหนา าบัด
ตรประจําตัวสมาชิ

ภาพถาย
สมาชิก ๑ นิ้ว

เลขที่สมาชิก.............................................
านหน
า
เลขที่ใดบอนุ
ญาต........................................

ชื่อ ............................................สกุล...............................................
ที่อยู ................................................................................................
........................................................................................................
.........(ลายมือชื่อ).............
............. (ลายมือชื่อ)..................
นายกสภา
เลขาธิการ นายทะเบียนผูออกบัตร

๖ ซม.

๙ ซม.
ตราสภากายภาพบําบัด

บัตรสมาชิกสภากายภาพบําบัด ดานหลัง

บัตรประจําตัวสมาชิกสภากายภาพบําบัด
๖ ซม.
เลขที่บัตร...........................................................
บารโคด เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
๙ ซม.
วันออกบัตร
วันหมดอายุ
...............................
................................

