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ข้อบังคับสภากายภาพบาบัด
ว่าด้วยราชวิทยาลัยกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๕
ด้วยวิชาชีพกายภาพบาบัด มีความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการกายภาพบาบัดที่สอดคล้องกับความต้องการและนาสู่สุขภาวะที่ดีและยั่งยืน
ของประชาชน จึงเป็นการสมควรให้มีองค์กรกากับควบคุมมาตรฐานทางวิชาการให้ทันสมัยเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้มากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑) และ (๔) (ค) (ญ) และ (ฐ) โดยความเห็นชอบ
จากสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาบั ด
พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการสภากายภาพบาบัด จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภากายภาพบาบัด ว่าด้วยราชวิทยาลัยกายภาพบาบัด
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภากายภาพบาบัด ว่าด้วยวิทยาลัยกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ราชวิทยาลัย” หมายความว่า ราชวิทยาลัยกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย
“คณะผู้บริห ารราชวิทยาลัย ” หมายความว่า คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยกายภาพบ าบั ด
แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภากายภาพบาบัด
ข้อ ๕ ให้นายกสภากายภาพบาบัดเป็นผู้รั กษาการตามข้อบังคับนี้และมีอานาจออกระเบียบ
และประกาศ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้
ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือมีกรณีที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหา
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้นายกสภากายภาพบาบัดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
ชื่อ เครื่องหมาย ครุยวิทยฐานะ วัตถุประสงค์ และอานาจหน้าที่
ข้อ ๖ ให้ จัด ตั้งราชวิทยาลัยในสภากายภาพบาบัด ชื่อว่า ราชวิทยาลัยกายภาพบาบัด
แห่งประเทศไทย มีชื่อย่อว่า รว.กภ.ท. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Royal College of Physical
Therapy of Thailand มีชื่อย่อว่า RCPTT มีลักษณะดังนี้
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(๑) รูปเครื่องหมายของราชวิทยาลัย

(๒) เครื่องหมายราชวิทยาลัย ประกอบด้วย
(ก) ตราเครื่องหมายสภากายภาพบาบัด
(ข) ด้านล่างของตราเครื่องหมายสภากายภาพบาบัด มีตัวอักษรภาษาไทยสีน้าเงินว่า
ราชวิทยาลัยกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ สีน้าเงินว่า The Royal
College of Physical Therapy of Thailand เรียงตัวเป็นวงโค้งตามตราเครื่องหมายสภากายภาพบาบัด
(๓) ความหมายของเครื่องหมายราชวิทยาลัย
(ก) รูปมือสองข้างรองรับหยดน้าสีฟ้า แสดงให้เห็นถึง ความเมตตากรุณา ความมี
มนุษย์สัมพันธ์และความมีน้าใจของนักกายภาพบาบัดที่มอบให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ประชาชนและ
สังคมโดยส่วนรวม
(ข) รูปวงกลมสองชั้นเขียนตัวอักษรภาษาไทย คาว่า “สภากายภาพบาบัด” และตัวอักษร
ภาษาอั ง กฤษค าว่ า “Physical Therapy Council” โดยวงกลมชั้ น ในมี รู ป บุ ค คลแสดงท่ า ทาง
การเคลื่อนไหวกาลังวิ่งไปทางด้านหน้าและมีคลื่นจานวนสามลูกอยู่ทางด้านหลัง ซึ่งตัวบุคคลประดิษฐ์
จากตัวอักษรภาษาอังกฤษ “P” (พี) และ “T” (ที) แสดงให้เห็นถึง ความมุ่งมั่นของสภากายภาพบาบัด
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ ในการส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด รวมถึงความมุ่งมั่น
ของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดที่จะประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดอย่างเต็มกาลังความสามารถ
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม
(ค) รู ป ตั ว บุ คคลซึ่ง ประดิษ ฐ์จ ากอัก ษร “P” (พี ) และ “T” (ที ) มาจากคาเต็ม
ในภาษาอังกฤษว่า “Physical Therapist” หรือ “Physiotherapist” ซึ่งหมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบาบัดหรือนักกายภาพบาบัด
(ง) รูปมือสองข้าง แสดงให้เห็นถึงการทางานของนักกายภาพบาบัดนั้น จะต้องใช้มือ
ทั้งสองข้างเป็นองค์ประกอบหลักในการประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด จึงถือได้ว่า มือทั้งสองข้าง
เป็นสัญลักษณ์สาคัญของนักกายภาพบาบัดที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะในการประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
เพื่อให้การประกอบวิชาชีพเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ข้อ ๗ ให้มีครุยวิทยฐานะสาหรับสมาชิก ได้ตามระเบียบของราชวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
ข้อ ๘ ราชวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่
ของสภากายภาพบาบัด ตามที่บัญญัติไ ว้ในมาตรา ๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
กายภาพบาบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่าง ๆ ตามข้อบังคับสภากายภาพบาบัด
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบาบัดสาขาต่าง ๆ
ข้อ ๙ ให้ราชวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการฝึกอบรมและจัดสอบเพื่อเป็นผู้มีความรูค้ วามชานาญเฉพาะทางในการประกอบ
วิชาชีพกายภาพบาบัดสาขาต่าง ๆ ตามข้อบังคับสภากายภาพบาบัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดสาขาต่าง ๆ
(๒) กาหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการสาหรับผู้มีความรู้ ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพกายภาพบาบัดสาขาต่าง ๆ
(๓) ส่งเสริมการศึกษา การบริการ แนะแนววิชาการ การวิจัยและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
กายภาพบาบัดสาขาต่าง ๆ
(๔) ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมทางวิชาการสาหรับสมาชิกของราชวิทยาลัย
สมาชิกสภากายภาพบาบัด และผู้สนใจ
(๕) เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการฝึกอบรมเป็นผู้ชานาญการในสาขาต่าง ๆ กับสถาบันการศึกษา สมาคมหรือชมรมต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๖) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิกของราชวิทยาลัย
(๗) จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย
(๘) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในการประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดต่อประชาชน
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดและหน่วยงานอื่น
(๙) กาหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชานาญ
เฉพาะทางและหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพกายภาพบาบัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๑๐) ออกระเบี ย บต่ า ง ๆ ของราชวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ ขั ด กั บ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ
กายภาพบาบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับของสภากายภาพบาบัด โดยอนุมัติของคณะกรรมการ
ยกเว้นระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมภายในของราชวิทยาลัยให้แจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบ
(๑๑) เสนอนโยบายและแผนงานของราชวิทยาลัยทุกวาระของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยต่อ
คณะกรรมการเพื่อทราบ
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(๑๒) เสนอรายชื่อสถาบันฝึกอบรม สถาบันหลัก สถาบันร่วมผลิต และแหล่งฝึกต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณารับรอง
(๑๓) รายงานกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ และงบการเงินของราชวิทยาลัยต่อคณะกรรมการ
เป็นประจาทุกปีหรือตามที่คณะกรรมการร้องขอ
(๑๔) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๒
สมาชิก
ข้อ ๑๐ ราชวิทยาลัยมีสมาชิกสามประเภท ได้แก่
(๑) สมาชิกสามัญ ต้องเป็นสมาชิกสภากายภาพบาบัด และเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ได้รับ
หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดสาขาต่าง ๆ
(๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เป็นสมาชิกสภากายภาพบาบัด และเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดมาเป็นอย่างดี
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยพิจารณาเชิญให้เป็น
สมาชิกกิตติมศักดิ์โดยอนุมัติของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ สมาชิ ก สามั ญ และสมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ข องราชวิ ท ยาลั ย มี สิ ท ธิ ใ ช้ อ ภิ ไ ธยย่ อ ว่ า
ส.รว.กภ.ท. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Fellow of the Royal College of Physical Therapy of
Thailand หรือใช้อภิไธยย่อว่า FRCPTT มีสิทธิใช้เครื่องหมายของราชวิทยาลัยและสวมครุยวิทยฐานะ
ตามระเบียบของราชวิทยาลัย
หมวด ๓
คณะผู้บริหารราชวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ ให้มีคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) ประธานหนึ่งคน
(๒) รองประธานหนึ่งคน
(๓) เลขาธิการหนึ่งคน
(๔) นายทะเบียนหนึ่งคน
(๕) เหรัญญิกหนึ่งคน
(๖) ผู้แทนสถาบันหลักที่ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ชานาญในสาขาต่าง ๆ ทางกายภาพบาบัดที่
สภากายภาพบาบัดรับรองวิทยฐานะแห่งละหนึ่งคน เลือกกันเองให้เหลือไม่เกินห้าคน
(๗) ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบาบัดเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร สาขาละหนึ่งคน
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๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๑๓ การเลือกตั้งและการแต่งตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย
(๑) ให้สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยเป็นผู้เลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยตามข้อ ๑๒ (๑)
และ (๒) จากสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย แล้วเสนอให้คณะกรรมการทราบ วิธีการได้มาซึ่งผู้ดารง
ตาแหน่งผู้บริหารราชวิทยาลัยตามข้อ ๑๒ ให้ออกเป็นระเบียบของราชวิทยาลัย
(๒) ให้ประธานราชวิทยาลัยเลือกสมาชิกสามัญเพื่อดารงตาแหน่งเลขาธิการ เหรัญญิกและ
นายทะเบียน ตาแหน่งละหนึ่งคน
ข้อ ๑๔ คณะผู้บริหารมีวาระคราวละสามปี ผู้บริหารราชวิทยาลัยตามข้อ ๑๒ (๑) และ (๒)
เมื่อพ้นจากตาแหน่งอาจรับเลือกตั้งใหม่ได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ข้อ ๑๕ นอกจากพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว ผู้บริหารราชวิทยาลัยพ้นจากตาแหน่งเฉพาะตัวเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัย
(๔) ขาดจากการเป็นสมาชิกของสภากายภาพบาบัด
การขาดจากการเป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยตาม (๓) มิให้นามาใช้บังคับกับผู้แทน
สถาบันหลักที่ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ชานาญในสาขาต่าง ๆ ทางกายภาพบาบัดที่สภากายภาพบาบัด
รับรองวิทยฐานะ
ข้อ ๑๖ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินกิจการของราชวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหมวด ๑ ข้อ ๘ และปฏิบัติ
หน้าที่ต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยตามหมวด ๑ ข้อ ๙
(๒) ออกระเบียบการเข้าเป็นสมาชิกราชวิทยาลัย การขาดจากสมาชิกภาพและสิทธิหน้าที่
ของสมาชิก
(๓) ออกระเบียบการเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน ค่าจดทะเบียน ค่าบารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ของราชวิทยาลัย
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย
(๖) ออกระเบียบอื่นเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ที่อยู่ภายในหน้าที่และวัตถุประสงค์ของ ราชวิทยาลัย
(๗) แต่งตั้งอนุกรรมการของราชวิทยาลัยเพื่อช่วยดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย
หมวด ๔
การเงิน
ข้อ ๑๗ ราชวิทยาลัยอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าจดทะเบียน ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๒๑ ง

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

(๒) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๓) ผลประโยชน์จากการลงทุนและกิจกรรม
(๔) เงินสนับสนุนจากสภากายภาพบาบัด
ข้อ ๑๘ ให้ประธาน เลขาธิการและเหรัญญิกเป็นผู้รบั ผิดชอบในการรักษาเงินและการอนุมัตจิ ่ายเงิน
ตามระเบียบของราชวิทยาลัย
ข้อ ๑๙ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยเสนองบการเงินประจาปีต่อที่ประชุม เพื่อให้สมาชิกสามัญ
รับรองตามระเบียบราชวิทยาลัยและนาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ
หมวด ๕
ค่าธรรมเนียมและค่าบารุง
ข้อ ๒๐ สมาชิกหรือผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกต้องชาระค่าธรรมเนียมและค่าบารุงตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๒๑ ค่าธรรมเนียมและค่าบารุง กาหนด ดังนี้
(๑) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมาชิก
๑,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าบารุงสมาชิกวิสามัญ (ต่อปี)
๑,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าบารุงสมาชิกสามัญ (ตลอดชีพ)
๕,๐๐๐ บาท
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๒ ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสภากายภาพบาบัด
ว่าด้วยวิทยาลัยกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีอยู่เดิม ทาหน้าที่คณะผู้บริหาร
ราชวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว โดยมีวาระดารงตาแหน่งห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
กรณีเมื่อคณะผู้บริหารชั่วคราวดารงตาแหน่งวาระจนครบห้าปีแล้ว และไม่มีจานวนสมาชิก
สามัญเพียงพอที่จะเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยตามหมวด ๓ ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะ
ผู้บริหารราชวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยตามข้อ ๑๒
ข้อ ๒๓ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยตามข้อ ๒๒ ดาเนินการรับสมัครและจัดทาทะเบียน
สมาชิกครั้งแรกภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๒๔ ให้บรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และเงินทั้งปวงของวิทยาลัยกายภาพบาบัด
แห่ ง ประเทศไทยตามข้อ บังคั บสภากายภาพบาบั ด ว่าด้วยวิท ยาลั ยกายภาพบาบัด แห่ง ประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ โอนมาเป็นของราชวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๒๑ ง

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒๕ ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ และคาสั่งต่าง ๆ ของสภากายภาพบาบัดที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการของวิทยาลัยกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสภากายภาพบาบัดว่าด้วยวิทยาลัย
กายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้ใช้บังคับ
ได้ต่อไปจนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ และคาสั่งในเรื่องเดียวกันออกมาใช้บังคับแทน
ข้อ ๒๖ ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ และคาสั่งต่าง ๆ ของวิทยาลัยกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย
ตามข้ อ บั ง คั บ สภากายภาพบ าบั ด ว่ า ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย กายภาพบ าบั ด แห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้ใช้บังคับได้ต่อไปในฐานะระเบียบ ประกาศ และคาสั่ง
ของราชวิทยาลัยจนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ และคาสั่งในเรื่องเดียวกันออกมาบังคับใช้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5
สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบาบัด

