
ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด 
ว่าดว้ยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนญุาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๔)  (ค)  (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  ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและ 
การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
(๑) ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็น   

ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๒) ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็น   

ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
(๓) ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็น   

ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้   
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภากายภาพบ าบัด 
ข้อ ๕ ให้นายกสภากายภาพบ าบัดรักษาการตามข้อบังคับนี้   และให้คณะกรรมการ 

สภากายภาพบ าบัดมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
อายุใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๖ ใบอนุญาตใหม้ีอายุหา้ปี  นบัตั้งแต่วนัที่สภากายภาพบ าบัดออกใบอนญุาต 

หมวด  ๒ 
การต่ออายุใบอนุญาต 

 
 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๕



ส่วนที่  ๑ 
คุณสมบตัิของผู้ขอต่ออายุใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับการเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพ  หรือวิชาการ  หรือ 
(๒) มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร  หรือพัฒนาวิชาชีพ  หรือ 
(๓) เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพกายภาพบ าบัดเฉพาะทางหรือกายภาพบ าบัด 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
คุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่สภากายภาพบ าบัด

ก าหนด   

ส่วนที ่ ๒ 
การขอต่ออายุใบอนญุาต 

 
 

ข้อ ๘ ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอตามแบบ  สกภ.  ๕/๑  พร้อมด้วย
หลักฐานต่อเลขาธิการ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่สภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด   
โดยให้ยื่นล่วงหน้าได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ   

ข้อ ๙ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบค าขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  หากหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง  
ให้เลขาธิการเสนอค าขอต่ออายุใบอนุญาตต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ  ให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต  และในกรณีที่ไม่อนุมัติ  ให้เลขาธิการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบโดยพลัน 

เมื่อได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  และกรณีที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุลงในระหว่าง
ด าเนินการออกใบอนุญาตฉบับจริง  ให้ผู้ยื่นค าขอประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดต่อไปได้จนกว่า
คณะกรรมการจะไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต   

ข้อ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการได้อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เลขาธิการด าเนินการทางทะเบียน
และออกใบอนุญาต  ให้แก่ผู้ยื่นค าขอตามแบบ  สกภ.  ๘  โดยให้ใบอนุญาตมีอายุนับถัดจากวันที่
ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ 

ให้เลขาธิการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอ  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยื่นค าขอ 
ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  ๗  แต่มิได้ยื่นค าขอ 

ต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๘  หากประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอ 
ตามแบบ  สกภ.  ๕/๑  พร้อมด้วยหลักฐานต่อเลขาธิการ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 
ท่ีสภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด  โดยต้องยื่นค าขอภายในสามเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๒ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบค าขอและหลักฐานตามข้อ  ๑๑  หากหลักฐานครบถ้วน 
และถูกต้องให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอ   

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบโดยพลัน 
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตแก่ผู้ยื่นค าขอตามข้อ   ๑๑  ให้เลขาธิการ

ด าเนินการทางทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอตามแบบ  สกภ.  ๘  โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ  
นับถัดจากวันที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ   

ข้อ ๑๔ ผู้ยื่นค าขอตามข้อ  ๑๑  ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นสองเท่า
ของอัตราการต่ออายุใบอนุญาต   

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๕ ผู้ที่ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยอายุใบอนุญาต
และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  อยู่ในวันที่
ก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าผู้นั้นประสงค์จะยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการณ์ตามข้อบังคับนี้   ให้น าประกาศ 
ที่ออกตามข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
วิชาชีพกายภาพบ าบัด  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุ 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด   
ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด   (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖5 

สมใจ  ลือวิเศษไพบูลย ์
นายกสภากายภาพบ าบดั 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๕



                               สกภ. ๕/๑ 
 

 
 
 
 

ค ำขอต่ออำยใุบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 
 

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

 
ข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …………………...........................……………สกุล ...............…...............……….………  
Name ........................................................Last name ...............................................................อายุ ...…...…ป ี
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี........................................ หรือหนังสอืเดินทางประเทศ.................เลขท่ี................ 
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 …………………...........................…................................….................................................. 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพถ่าย  
๑ นิ้ว 

 



๒ 
 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด เลขที่ ……………………………… 
ออกให้ ณ วันที่ ................... เดือน ............................................พ.ศ.............……....…………. 
หมดอายุวันที่ ...................... เดือน ............................................พ.ศ.............……....…………. 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดและขอรับรองว่า    
มีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ รวมจ านวน.....................................หน่วยคะแนน พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
     (๑)   ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด จ านวน ๑ ฉบับ  
        (๒)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของต่างประเทศ จ านวน ๑ ฉบับ 
       (๓)   หลักฐานการรับรองหน่วยคะแนนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบ าบัด จ านวน ๑ ฉบับ 
        (๔)   ภาพถ่ายสีหน้าตรงครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาด า ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน 
๑ ภาพ 
        (๕)   ส าเนาเอกสารการโอนเงินค่าแบบค าขอและค่าธรรมเนียมขอต่ออายุใบอนุญาต 
           กรณียื่นค าขอก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอาย ุ    จ านวน ๑,๑๐๐ บาท 
    กรณียื่นค าขอหลังใบอนุญาตเดิมหมดอายุไม่เกิน ๓ เดือน    จ านวน ๒,๑๐๐ บาท 
  (๖)  เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง …………………………………………………………………………………… 

 
 

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



 

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 


