
ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด 
ว่าดว้ยการเปน็สมาชิกสภากายภาพบ าบัด 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   ๒๓  (๔)  (ก)  (ค)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
กายภาพบ าบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด   พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด   
จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสภา
กายภาพบ าบัด  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  “ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบัด  

พ.ศ.  ๒๕๔๙” 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสภากายภาพบ าบัด 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด 
“นายกสภา”  หมายความว่า  นายกสภากายภาพบ าบัด 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภากายภาพบ าบัด 
ข้อ ๕ ให้นายกสภารักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้คณะกรรมการมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด  

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้   

หมวด  ๑ 
การสมคัรเป็นสมาชิก 

 
 

ข้อ ๖ ผู้สมัครเป็นสมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา   ๑๑   
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และต้องยื่นค าขอสมัครตามแบบ  สกภ.  ๑   
ท้ายข้อบังคับนี้  พร้อมด้วยหลักฐานต่อเลขาธิการ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่สภากายภาพบ าบัด
ประกาศก าหนด   

ข้อ ๗ ให้เลขาธิการตรวจสอบค าขอสมัครและหลักฐานต่าง  ๆ  เมื่อเห็นว่าครบถ้วนแล้ว   
ให้เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  ในการนี้  คณะกรรมการอาจมติมอบหมายให้นายกสภาเป็น   
ผู้พิจารณาแทนก็ได้ 

ข้อ ๘ เมื่อคณะกรรมการหรือนายกสภา  อนุมัติหรือไม่อนุมัติการเป็นสมาชิก  ให้เลขาธิการ
แจ้งผลแก่ผู้สมัครทราบโดยเร็ว   

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๙ เมื่อผู้ใดได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิก  และได้ช าระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกแล้ว  ให้ถือว่า  
ผู้นั้นเป็นสมาชิก   

หมวด  ๒ 
หนังสอืส าคญัการเปน็สมาชกิ 

 
 

ข้อ ๑๐ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกตามข้อบังคับนี้แล้ว  ให้สภากายภาพบ าบัดออกหนังสือส าคัญ 
การเป็นสมาชิกตามแบบ  สกภ.  ๒  ท้ายข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๑ ผู้ที่ เป็นสมาชิกตามบทเฉพาะกาลมาตรา   ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
กายภาพบ าบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประสงค์จะได้หนังสือส าคัญการเป็นสมาชิก  ให้ยื่นค าขอตามแบบ  สกภ.  ๓  
ท้ายข้อบังคับนี้  พร้อมด้วยหลักฐานต่อเลขาธิการ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่สภากายภาพบ าบัด
ประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๒ เมื่อเลขาธิการได้รับค าขอและค่าธรรมเนียมหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกแล้ว   
ให้เสนอนายกสภาอนุมัตอิอกหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกให้แก่ผู้ขอตามแบบ  สกภ.  ๒  ท้ายข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๓ 
บัตรประจ าตวัสมาชิก 

 
 

ข้อ ๑๓ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกตามข้อบังคับนี้   ประสงค์จะขอบัตรประจ าตัวสมาชิก  
ให้ยื่นค าขอตามแบบ  สกภ.  ๓  ท้ายข้อบังคับนี้  พร้อมด้วยหลักฐานต่อเลขาธิการ  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขที่สภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด   

ข้อ ๑๔ เมื่อเลขาธิการได้รับค าขอและค่าธรรมเนียมบัตรประจ าตัวสมาชิกแล้ว   ให้พิจารณา
ออกบัตรประจ าตัวสมาชิกแก่ผู้ขอ   

บัตรประจ าตัวสมาชิก  ซึ่งออกให้แก่ผู้ขอจะต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและนามสกุล  ยศ  ฐานันดรศักดิ์ของสมาชิก 
(๒) ภาพถ่ายของสมาชิก   
(๓) เลขที่ประจ าตัวสมาชิก  
(๔) เลขประจ าตัวประชาชน  กรณีสมาชิกไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทยให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง 

และชื่อของประเทศที่ออกหนังสือเดินทางให้แก่สมาชิกไว้แทน 
(๕) ที่อยู่ตามที่ปรากฏในทะเบียนราษฎร  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 
(๖) ลายมือชื่อนายกสภา  และเลขาธิการ 
(๗) เลขที่บัตร 
(๘) วันที่ออกบัตรให้แก่สมาชิก 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๕ สมาชิกที่บัตรประจ าตัวสูญหาย  หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ  ให้ยื่นค าขอท า   
บัตรประจ าตัวใหม่และให้น าความในข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
ใบแทนหนงัสือส าคญัการเปน็สมาชกิ 

 
 

ข้อ ๑๖ สมาชิกผู้ใดที่หนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกสูญหาย  หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ   
ให้ยื่นค าขอรับใบแทนหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกตามแบบ  สกภ.  ๓  ท้ายข้อบังคับนี้  พร้อมด้วย
หลักฐานต่อเลขาธิการ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่สภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๗ เมื่อเลขาธิการได้รับค าขอและค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกแล้ว  
ให้เสนอนายกสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ออกใบแทนหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกให้แก่ผู้ขอ 

ข้อ ๑๘ ใบแทนหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกให้ใช้แบบ  สกภ.  ๒  ท้ายข้อบังคับนี้  โดยมีค าว่า  
“ใบแทน”  เป็นอักษรสีแดง  ขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรธรรมดา  ประทับด้านบน 

หมวด  ๕ 
ทะเบียนสมาชกิสภากายภาพบ าบัด 

 
 

ข้อ ๑๙ เมื่อผู้ใดเป็นสมาชิกแล้ว  ให้เลขาธิการจดบันทึกในทะเบียนสมาชิกที่สภากายภาพบ าบัด
จัดท าขึ้น  โดยต้องมีรูปถ่ายของผู้นั้นไว้ในทะเบียนสมาชิกด้วย 

ข้อ ๒๐ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใดสิ้นสุดลง  ให้เลขาธิการคัดชื่อสมาชิกผู้นั้นออกจาก
ทะเบียนสมาชิก  และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภากายภาพบ าบัดทราบ 

หมวด  ๖ 
ค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ ๒๑ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ดังนี้ 
(๑) ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก รายละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๒) ค่าหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกตามมาตรา  ๕๕ ฉบับละ   ๑๐๐ บาท 
(๓) ค่าใบแทนหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิก ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๔) ค่าบัตรประจ าตัวสมาชิก ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๕) ค่าแบบค าขอ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๕



บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๒ ให้บัตรประจ าตัวสมาชิกที่ออกตามข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยการเป็น
สมาชิกสภากายภาพบ าบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่ก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ให้มีอายุ
จนถึงวันที่บัตรประจ าตัวสมาชิกนั้นสิ้นสุดลง 

ข้อ ๒๓ ผู้ที่ยื่นค าขอสมัครเป็นสมาชิก  หนังสือส าคัญการเป็นสมาชิก  และบัตรประจ าตัว
สมาชิก  ตามข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
อยู่ ในวันที่ก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ   ให้ถือว่าผู้นั้นประสงค์จะยื่นค าขอสมัครเป็นสมาชิก   
หนังสือส าคัญการเป็นสมาชิก  และบัตรประจ าตัวสมาชิก  ตามข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖5 

สมใจ  ลือวิเศษไพบูลย ์
นายกสภากายภาพบ าบดั 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๕



 
 
 
 

ค ำขอเป็นสมำชิกสภำกำยภำพบ 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 ........................................................................ 
 

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

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

 
 
 
 
 

 

ภาพถ่าย 
๑ นิ้ว 

สกภ. ๑ 



๒ 
 

 มีความประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบัด 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามมาตรา ๑๑  แห่ ง

พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้แนบหลักฐานมาพร้อมค าขอนี้เพ่ือประกอบการ
พิจารณา คือ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของต่างประเทศ จ านวน ๑ ฉบับ 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
(๓) ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษาในวิชาชีพกายภาพบ าบัด

จากสถาบันการศึกษาท่ีสภากายภาพบ าบัดรับรอง จ านวน ๑ ฉบับ 
(๔) ภาพถ่ายสีหน้าตรงครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว 

จ านวน ๑ ภาพ 
(๕) ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่สภากายภาพบ าบัดก าหนด จ านวน ๑ ฉบับ 
(๖) ส าเนาเอกสารการโอนเงินค่าแบบค าขอและค่าข้ึนทะเบียนสมาชิก จ านวน ๑,๑๐๐ บาท 
(๗) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง………………………………………………………………………………… 

 
 

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



สมาชิกเลขที ่     

               
  
 

 
 

หนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบัด 
คณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด 

ออกหนังสือส าคัญฉบับนี้เพื่อแสดงว่า 
 

 
   

 
 

เป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบัด 
ตั้งแต่วันที่          เดือน                    พุทธศักราช    

มีสิทธิและหน้าท่ี 
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับของสภากายภาพบ าบัด 

 
 
 
 
                           
                  เลขาธิการสภากายภาพบ าบัด      นายกสภากายภาพบ าบัด 

สกภ. ๒ 

 

ภาพถ่าย 
๑ นิ้ว 



 
 
 
 

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 

(………………………………………………) 


