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เปนปท่ี ๕๙ ในรัชกาลปจจบัุน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยวิชาชีพกายภาพบําบัด 

 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภาดังตอไปนี ้

 



มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 

๒๕๔๗” 

 

มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแต วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้

“วิชาชีพกายภาพบําบัด”  หมายความวา วิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเก่ียวกับการตรวจ

ประเมินการวินิจฉัย และการบําบัดความบกพรองของรางกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการ

เคล่ือนไหวที่ไมปกติ การปองกัน การแกไขและการฟนฟูความเสื่อมสภาพความพิการของรางกาย 

รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพรางกายและจิตใจ ดวยวิธีการทางกายภาพบําบัดหรือการใชเคร่ืองมือหรือ

อุปกรณที่รัฐมนตรีประกาศโดยคําแนะนําของคณะกรรมการใหเปนเครื่องมือหรืออุปกรณ

กายภาพบําบัด 

“ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด”  หมายความวา บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดจากสภากายภาพบําบัด 

“ใบอนุญาต”  หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของ

สภากายภาพบําบัด 

“สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสภากายภาพบําบัด 

“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการสภากายภาพบําบัด 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการสภากายภาพบําบัด 

“เลขาธิการ”  หมายความวา เลขาธิการสภากายภาพบําบัด 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผู ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้

                                                 
 



“รัฐมนตร”ี  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๔  ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงการประกอบโรคศิลปะสาขา

กายภาพบําบัด ผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพสาขา

กายภาพบําบัดใหหมายความถึงการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

หรือผูแทนสภากายภาพบําบัดตามพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย

พระราชบัญญัตินี้รวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช

บังคับได 

 

หมวด ๑ 

สภากายภาพบําบัด 

   

 

มาตรา ๖  ใหมีสภากายภาพบําบัดเปนนิติบุคคล ซ่ึงมีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๗  สภากายภาพบําบัดมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(๑)  สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

(๒)  ควบคุม กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรฐานการใหบริการของผูประกอบวิชาชีพ

กายภาพบําบัด 



(๓)  ควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดใหถูกตองตาม

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัด 

(๔)  ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอื่นใน

เรื่องที่เก่ียวกับกายภาพบําบัดและการสาธารณสุข 

(๕)  ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับงานกายภาพบําบัดและการ

สาธารณสุข 

(๖)  สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 

(๗)  ผดุงไวซ่ึงสิทธิ ความเปนธรรม และสงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิก 

(๘)  เปนตัวแทนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของประเทศไทย 

 

มาตรา ๘  สภากายภาพบําบัดมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพ

กายภาพบําบัด 

(๒)  ออกคําส่ังตามมาตรา ๔๒ วรรคสี ่

(๓)  รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพกายภาพบําบัดของ

สถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก 

(๔)  รับรองหลักสูตรสําหรับการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาตางๆ ของ

วิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันที่ทําการฝกอบรมดังกลาว 

(๕)  รับรองวิทยฐานะของสถาบันท่ีทําการฝกอบรมใน (๔) 

(๖)  ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพกายภาพบําบัดสาขาตางๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพกายภาพบําบัด 

(๗)  จัดทําแผนการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอสภานายก

พิเศษอยางนอยปละครั้ง 



(๘)  ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภากายภาพบําบัด 

 

มาตรา ๙  สภากายภาพบําบัดอาจมีรายไดดังตอไปนี ้

(๑)  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 

(๒)  คาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี ้

(๓)  ผลประโยชนที่ไดจากการจัดการทรัพยสินและกิจกรรมตามวัตถุประสงคที่

กําหนดในมาตรา ๗ 

(๔)  เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสภากายภาพบําบัด 

(๕)  ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

 

มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงสภากายภาพบําบัดและมี

อํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้

 

หมวด ๒ 

สมาชิก 

   

 

มาตรา ๑๑  ผูสมัครเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัดตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามดังตอไปนี ้

(๑)  มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

(๒)  มีความรูในวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบัตรในวิชาชีพกายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาท่ีสภากายภาพบําบัดรับรอง 



(๓)  ไมเปนผูประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการเห็นวาจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย

เกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ 

(๔)  ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะ

นํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ 

(๕)  ไมเปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดไวใน

ขอบังคับสภากายภาพบําบัด 

 

มาตรา ๑๒  สิทธิและหนาที่ของสมาชิกมีดังตอไปน้ี 

(๑)  ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ขอ

หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดสาขาตางๆ 

หรือขอหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยปฏิบัติตามขอบังคับสภากายภาพบําบัดวา

ดวยการนั้น 

(๒)  แสดงความเห็นเปนหนังสือเก่ียวกับกิจการของสภากายภาพบําบัดสงไปยัง

คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีที่สมาชิกรวมกันตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปเสนอใหคณะกรรมการ

พิจารณาเร่ืองใดที่เก่ียวกับกิจการของสภากายภาพบําบัด คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผลการ

พิจารณาใหผูเสนอทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับเรื่อง 

(๓)  เลือก รับเลือก หรือรับเลือกต้ังเปนกรรมการ 

(๔)  ผดุงไวซ่ึงเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๑๓  สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงเมื่อ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) หรือ (๕) 



(๔)  คณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ เพราะเห็นวาเปนผูนํามาซึ่งความ

เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพตามมาตรา ๑๑ (๓) หรือ (๔) 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการ 

   

 

มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการสภากายภาพบําบัด ประกอบดวย 

(๑)  กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายกสมาคม

กายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 

(๒)  กรรมการซึ่งเปนคณบดีคณะกายภาพบําบัด หรือคณบดีคณะที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 

หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหัวหนาภาควิชา ท่ีผลิตบัณฑิต

กายภาพบําบัดในสถาบันอุดมศึกษาที่ได รับความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดตั้งขึ้นแหงละหน่ึงคนเลือกกันเองใหเหลือหา

คน 

(๓)  กรรมการซึ่งเปนผูแทนกระทรวงสาธารณสุขสามคน กระทรวงกลาโหมหนึ่งคน 

กรุงเทพมหานครหนึ่งคน และสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งคน 

(๔)  กรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังโดยสมาชิกมีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการใน (๑) 

(๒) และ (๓) รวมกันในขณะเลือกต้ังแตละคราว 

 

มาตรา ๑๕  คณะกรรมการอาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาได และใหมีอํานาจ

ถอดถอนท่ีปรึกษาดวย 

ใหที่ปรึกษาดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) 

 



มาตรา ๑๖  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกต้ัง

กรรมการตามมาตรา  ๑๔ (๔) เพื่อดํารงตําแหนงนายกสภากายภาพบําบัด อุปนายกสภา

กายภาพบําบัดคนที่หนึ่งและอุปนายกสภากายภาพบําบัดคนที่สอง ตําแหนงละหนึ่งคน 

ใหนายกสภากายภาพบําบัดเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการ รอง

เลขาธิการ ประชาสัมพันธ และเหรัญญิก ตําแหนงละหนึ่งคน และอาจเลือกกรรมการเพื่อดํารง

ตําแหนงอ่ืนไดตามความจําเปน ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ใหนายกสภากายภาพบํา บัดมี อํานาจถอดถอนเลขาธิการ  รองเลขาธิการ 

ประชาสัมพันธ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามวรรคสองออกจากตําแหนงได ทั้งนี้ โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ 

ใหนายกสภากายภาพบําบัด อุปนายกสภากายภาพบําบัดคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภา

กายภาพบําบัดคนที่สอง ดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) 

เมื่อผูดํารงตําแหนงนายกสภากายภาพบําบัดพนจากหนาที่ ใหเลขาธิการ รอง

เลขาธิการ ประชาสัมพันธ เหรัญญิก และผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย 

 

มาตรา ๑๗  การเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) การแตงต้ังที่ปรึกษาตาม

มาตรา ๑๕ การเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตางๆ ตามมาตรา ๑๖ และการเล่ือนหรือการ

เลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๒๒ ใหเปนไปตามขอบังคับสภากายภาพบําบัด 

 

มาตรา ๑๘  กรรมการตามมาตรา ๑๔ นอกจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองมี

คุณสมบัติดังตอไปนี ้

(๑)  เปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

(๒)  เปนผูไมเคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

(๓)  เปนผูไมเคยถูกศาลส่ังใหเปนบุคคลลมละลาย 

 



มาตรา ๑๙  กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๒) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนงคราว

ละสามปและอาจไดรับเลือก หรือไดรับเลือกต้ังใหมได แลวแตกรณี แตกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) 

จะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการ

เลือกต้ังกรรมการขึ้นใหม 

 

มาตรา ๒๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๒) 

และ (๔) พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑)  สมาชิกภาพส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๓ 

(๒)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๘ 

(๓)  ลาออก 

(๔)  พนจากตําแหนงคณบดีคณะกายภาพบําบัด หรือคณบดีคณะที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 

หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหัวหนาภาควิชา ท่ีผลิตบัณฑิต

กายภาพบําบัดในสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีเปนกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๒) 

 

มาตรา ๒๑  เม่ือตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๒) วางลงกอนครบวาระ ให

คณะกรรมการดําเนินการใหผูมีคุณสมบัติที่จะเปนกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๒) เลือกกันเองเปน

กรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 

ถาวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะใหมี

การเลือกกรรมการแทนหรือไมก็ได 

ใหผูซ่ึงเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ

ซ่ึงตนแทน 

 



มาตรา ๒๒  เม่ือตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) วางลงไมเกินหน่ึงในสาม

ของจํานวนกรรมการดังกลาวทั้งหมดกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการเลื่อนสมาชิกผูมีคุณสมบัติตาม

มาตรา ๑๘ และไดรับคะแนนจากการเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) ในลําดับถัดไปขึ้นเปน

กรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงกรรมการนั้นวางลง 

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งวางลงรวมกันเกินหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกขึ้นเปนกรรมการแทนภายใน

เกาสิบวันนับแตวันที่จํานวนกรรมการดังกลาวไดวางลงเกินหนึ่งในสาม 

ในกรณีไมมีผูไดรับการเลื่อนขึ้นเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง หรือมีแตยังไมครบ

ตามจํานวนตําแหนงกรรมการที่วางลง ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันไมตองเล่ือนหรือเลือกต้ัง

กรรมการแทน 

ใหผูซ่ึงเปนกรรมการแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ

ซ่ึงตนแทน 

 

มาตรา ๒๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑)  บริหารและดําเนินกิจการสภากายภาพบําบัดตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่

ที่กําหนดในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ 

(๒)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสอบสวน และ

คณะอนุกรรมการอื่นเพื่อทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องตางๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคและ

อํานาจหนาที่ของสภากายภาพบําบัด 

(๓)  กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภากายภาพบําบัด 

(๔)  ออกขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวย 

(ก)  การเปนสมาชิก 

(ข)  การกําหนดโรคตามมาตรา ๑๑ (๕) 



(ค)  การกําหนดคาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่น นอกจากที่

กําหนดไวในอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี ้

(ง)  การเลือก การเลือกต้ังกรรมการ การเล่ือนผูมีคุณสมบัติขึ้นเปนกรรมการแทน

การแตงต้ังที่ปรึกษา และการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตางๆ ตามมาตรา ๑๖ 

(จ)  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท่ีปรึกษา 

(ฉ)  การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๕ 

(ช)  การกําหนดอํานาจหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง 

(ซ)  คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามมาตรา ๓๒ 

(ฌ)  แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน 

การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต 

(ฎ)  หลักเกณฑการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

(ฏ)  จรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัด 

(ฐ)  การจัดตั้ ง การดําเนินการ และการเลิกสถาบันที่ ทําการฝกอบรมเปน

ผูชํานาญการในสาขาตางๆ ของวิชาชีพกายภาพบําบัด 

(ฑ)  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรูตามมาตรา ๓๒ 

(ฒ)  หลักเกณฑการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกลาวหาหรือการกลาวโทษ

ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

(ณ)  ขอจํากัดและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

(ด)  เร่ืองอ่ืนๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคหรืออยูในอํานาจหนาที่ของสภา

กายภาพบําบัดตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความสําคัญใน

การชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหความรูแกประชาชนในเรื่องที่เก่ียวกับกายภาพบําบัดเพื่อให

สามารถดูแลตนเองได 



ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ ขอบังคับสภากายภาพบําบัดเมื่อไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

มาตรา ๒๔  นายกสภากายภาพบําบัด อุปนายกสภากายภาพบําบัดคนที่หนึ่ง อุป

นายกสภากายภาพบําบัดคนที่สอง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ เหรัญญิก ที่ปรึกษาและผู

ดํารงตําแหนงอ่ืน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

(๑)  นายกสภากายภาพบําบัด มีอํานาจหนาที่ 

(ก)  บริหารและดําเนินกิจการของสภากายภาพบําบัดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

นี้หรือตามมติของคณะกรรมการ 

(ข)  เปนผูแทนสภากายภาพบําบัดในกิจการตางๆ 

(ค)  เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 

นายกสภากายภาพบําบัดอาจมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นปฏิบัติหนาท่ีแทน

ตามที่เห็นสมควร 

(๒)  อุปนายกสภากายภาพบําบัดคนท่ีหนึ่ง เปนผูชวยนายกสภากายภาพบําบัดใน

กิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของนายกสภากายภาพบําบัดตามที่นายกสภากายภาพบําบัดมอบหมาย

และเปนผูทําการแทนนายกสภากายภาพบําบัดเม่ือนายกสภากายภาพบําบัดไมอยูหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได 

(๓)  อุปนายกสภากายภาพบําบัดคนที่สอง เปนผูชวยนายกสภากายภาพบําบัดใน

กิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของนายกสภากายภาพบําบัดตามที่นายกสภากายภาพบําบัดมอบหมาย 

และเปนผูทําการแทนนายกสภากายภาพบําบัดเมื่อทั้งนายกสภากายภาพบําบัดและอุปนายกสภา

กายภาพบําบัดคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๔)  เลขาธิการ มีอํานาจหนาที่ 

(ก)  ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่สภากายภาพบําบัดทุกระดับ 

(ข)  ควบคุมรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของสภากายภาพบําบัด 



(ค)  รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูประกอบวิชาชีพ

กายภาพบําบัด และทะเบียนอื่นๆ ของสภากายภาพบําบัด 

(ง)  ควบคุมดูแลทรัพยสินของสภากายภาพบําบัด 

(จ)  เปนเลขานุการคณะกรรมการ 

(๕)  รองเลขาธิการ เปนผูชวยเลขาธิการในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของ

เลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเปนผูทําการแทนเลขาธิการเมื่อเลขาธิการไมอยูหรือไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(๖)  ประชาสัมพันธ มีอํานาจหนาที่ในการประชาสัมพันธ แนะนํา และเผยแพร

กิจการของสภากายภาพบําบัดแกประชาชนและองคกรอื่น 

(๗)  เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน และ

การงบประมาณของสภากายภาพบําบัด 

(๘)  ผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๕ มีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 

(๙)  ผู ดํารงตําแหนง อ่ืนตามมาตรา ๑๖  วรรคสอง  มี อํานาจหนา ท่ีตามที่

คณะกรรมการกําหนด 

 

หมวด ๔ 

การดําเนินการของคณะกรรมการ 

   

 

มาตรา ๒๕  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม 



มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ในการลงคะแนนกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

เสียงถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มติของท่ีประชุมในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๓ (๔) ใหถือ

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูในขณะนั้น 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดย

อนุโลม 

การประชุมคณะที่ปรึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับสภากายภาพบําบัด 

 

มาตรา ๒๖  สภานายกพิเศษจะเขาฟงการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในที่

ประชุมคณะกรรมการหรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังสภากายภาพบําบัดในเรื่องใดๆ ก็ได 

 

มาตรา ๒๗  มติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องดังตอไปน้ี ตองไดรับความ

เห็นชอบจากสภานายกพิเศษกอน จึงจะดําเนินการตามมติน้ันได 

(๑)  การออกขอบังคับ 

(๒)  การกําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภากายภาพบําบัด 

(๓)  การใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๓ (๔)  

(๔)  การวินิจฉัยชี้ขาดใหพักใชใบอนุญาตหรือใหเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ 

วรรคสาม (๔) หรือ (๕)  

ใหนายกสภากายภาพบําบัดเสนอมติตามวรรคหนึ่งตอสภานายกพิเศษโดยไมชักชา 

สภานายกพิเศษอาจมีคําส่ังยับยั้งมตินั้นได ในกรณีที่มิไดยับยั้งมติตามวรรคหนึ่ง (๑) ภายในสามสิบ

วันหรือมิไดยับยั้งมติตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) หรือ (๔) ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับมติที่นายก

สภากายภาพบําบัดเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมตินั้น 



ถาสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับการยับยั้ง ในการประชุมนั้นถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูในขณะนั้น ก็ใหดําเนินการตามมตินั้นได 

 

หมวด ๕ 

การควบคุมการประกอบวิชาชพีกายภาพบําบัด 

   

 

มาตรา ๒๘  หามมิใหผูใดซึ่งมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ทําการ

ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด เวนแตในกรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ 

(๑)  การกระทําตอตนเอง 

(๒)  การชวยเหลือแกผูปวยตามหนาท่ี ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยา โดยมิได

รับประโยชนตอบแทน 

(๓)  นักเรียน นักศึกษา หรือผูรับการฝกอบรม ซ่ึงทําการฝกหัดหรือฝกอบรมใน

ความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชากายภาพบําบัดของรัฐหรือที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการให

จัดต้ัง สถาบันทางการแพทยของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือสถาบันทางการแพทยอ่ืนที่สภา

กายภาพบําบัดรับรอง ทั้งนี้ ภายใตความควบคุมของเจาหนาที่ผูฝกหัดหรือผูใหการฝกอบรมซึ่งเปนผู

ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

(๔)  บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการ

บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มี

กฎหมายกําหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดในความควบคุม

ของเจาหนาที่ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดหรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ ตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเษกษา 

(๕)  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

กระทําการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดในความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ท้ังนี้ 

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



(๖)  การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญของทาง

ราชการ หรือผูสอนในสถาบันการศึกษา ซ่ึงมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของ

ตางประเทศ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๒๙  หามมิใหผูใดซึ่งมิไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพ

กายภาพบําบัดใชคําหรือขอความดวยอักษรไทยหรืออักษรตางประเทศวานักกายภาพบําบัด หรือใช

อักษรยอของคําดังกลาว หรือใชคําแสดงวุฒิการศึกษาทางกายภาพบําบัด หรือใชอักษรยอของวุฒิ

ดังกลาวประกอบกับชื่อหรือชื่อสกุลของตน หรือใชคําหรือขอความอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน 

ซ่ึงทําใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ทั้งนี้ รวมถึงการใช จาง วาน หรือ

ยินยอมใหผูอ่ืนกระทําดังกลาวใหแกตน 

 

มาตรา ๓๐  หามมิใหผูใดใชคําหรือขอความท่ีแสดง หรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอ่ืน

เขาใจวาตนมีสิทธิเปนผูประกอบวิชาชีพดังกลาว ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดสาขาตางๆ ทั้งนี้ รวมถึงการใช จาง วาน หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทํา

ดังกลาวใหแกตน เวนแตผูนั้นเปนผูไดรับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรวาเปนผูมีความรูความชํานาญใน

การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดสาขานั้นๆ จากสภากายภาพบําบัด หรือที่สภากายภาพบําบัด

รับรอง หรือเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในขอบังคับสภา

กายภาพบําบัด 

 

มาตรา ๓๑  การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุ

ใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

กายภาพบําบัดสาขาตางๆ และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพกายภาพบําบัดใหเปนไปตามขอบังคับ

สภากายภาพบําบัด 

 

มาตรา  ๓๒   ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตองเปนสมาชิกแหงสภา

กายภาพบําบัด รวมทั้งมีคุณสมบัติและตองผานการสอบความรูตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภา

กายภาพบําบัด 



เมื่อสมาชิกภาพของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดผูใดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓ 

ใหใบอนุญาตของผูนั้นส้ินสุดลง 

ใหผูซ่ึงสมาชิกภาพส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๓ (๒) (๓) และ (๔) สงคืนใบอนุญาตตอ

เลขาธิการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

 

มาตรา ๓๓  ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตองประกอบวิชาชีพภายใตบังคับแหง

ขอจํากัดและเง่ือนไข และตองรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพกายภาพบําบัดตามที่กําหนดไวใน

ขอบังคับสภากายภาพบําบัด 

 

มาตรา ๓๔  บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดตามมาตรา ๓๓ ของ

ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด มีสิทธิกลาวหาผูกอใหเกิดความเสียหายนั้น โดยทําคํากลาวหาเปน

หนังสือย่ืนตอสภากายภาพบําบัด 

บุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดวาประพฤติผิดตามมาตรา 

๓๓ โดยทําคํากลาวโทษเปนหนังสือยื่นตอสภากายภาพบําบัด 

กรรมการมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดวาประพฤติผิดตามมาตรา 

๓๓ โดยแจงเรื่องตอสภากายภาพบําบัด 

สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิการกลาวโทษตามวรรคสองหรือวรรคสาม

ส้ินสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันท่ีผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองการประพฤติผิดตาม

มาตรา ๓๓ และรูตัวผูประพฤติผิด ทั้งนี้ ไมเกินสามปนับแตวันที่มีการประพฤติผิดตามมาตรา ๓๓ 

การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดย่ืนหรือแจงไวแลวน้ันไมเปนเหตุให

ระงับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๓๕  เมื่อสภากายภาพบําบัดไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษตาม

มาตรา ๓๔ หรือในกรณีที่คณะกรรมการมีมติวามีพฤติการณอันสมควรใหมีการพิจารณาเกี่ยวกับการ

ประพฤติผิดตามมาตรา ๓๓ ของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ใหเลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอ

ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณโดยไมชักชา 



 

มาตรา ๓๖  ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณจากสมาชิก

ประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคน มีอํานาจหนาที่

สืบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่องที่ไดรับตามมาตรา ๓๕ แลวทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเกินกวาหนึ่งคณะก็ได 

ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีที่กําหนดในวรรคหนึ่ง

ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ถามีเหตุจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณแจงใหคณะกรรมการทราบกอนครบ

กําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปไดไมเกิน

สามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา 

 

มาตรา ๓๗  เมื่อคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการ

จรรยาบรรณแลวใหคณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกลาวแลวมีมติอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปนี ้

(๑)  ใหคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อเสนอให

คณะกรรมการพิจารณา 

(๒)  ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนในกรณีที่เห็นวาขอกลาวหาหรือ

ขอกลาวโทษนั้นมีมูล 

(๓)  ใหยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในกรณีท่ีเห็นวาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ

นั้นไมมีมูล 

 

มาตรา ๓๘  ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการสอบสวนจากสมาชิก 

ประกอบดวยประธานคนหนึ่ง และอนุกรรมการมีจํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคน มีอํานาจหนาที่

สอบสวน สรุปผลการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อ

วินิจฉัยชี้ขาด 



คณะกรรมการอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการสอบสวนเกินกวาหนึ่งคณะก็ได 

ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีที่กําหนดในวรรคหนึ่งให

แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ถามีเหตุจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนแจงใหคณะกรรมการทราบกอนครบ

กําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหคณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปไดไมเกิน

สามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา 

 

มาตรา ๓๙  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอนุกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการ

สอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา และมี

หนังสือแจงใหบุคคลใดๆ สงเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชนแกการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ

ดังกลาว 

 

มาตรา ๔๐  ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจงขอกลาวหาหรือขอ

กลาวโทษพรอมท้ังสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษไมนอย

กวาสิบหาวันกอนวันเริ่มทําการสอบสวน 

ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใดๆ มาให

คณะอนุกรรมการสอบสวน 

คําชี้แจงหรือพยานหลักฐานใหย่ืนตอประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวัน

นับแตวันที่ไดรับแจงจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการ

สอบสวนจะขยายให 

 

มาตรา ๔๑  เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จส้ินแลวใหเสนอ

สํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทําการสอบสวน

เสร็จส้ินและตองไมเกินกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม เพื่อใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด 

 



มาตรา ๔๒  เม่ือคณะกรรมการไดรับสํานวนการสอบสวนและความเห็นของ

คณะอนุกรรมการสอบสวนแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาสํานวนการสอบสวนและความเห็นดังกลาว

ใหแล ว เสร็จภายในสามสิบวันนับแต วัน ท่ี ได รับ สํานวนการสอบสวนและความเห็นของ

คณะอนุกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมกอนวินิจฉัย

ชี้ขาดก็ไดและใหนําความในมาตรา ๓๘ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

(๑)  ยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 

(๒)  วากลาวตักเตือน 

(๓)  ภาคทัณฑ 

(๔)  พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสองป 

(๕)  เพิกถอนใบอนุญาต 

ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามมาตรานี้ ใหทําเปน

คําสั่งสภากายภาพบําบัดพรอมดวยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด 

 

มาตรา ๔๓  ใหเลขาธิการแจงคําส่ังสภากายภาพบําบัดตามมาตรา ๔๒ ไปยังผูถูก

กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษเพื่อทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีคําส่ังดังกลาว และใหบันทึกขอความ

ตามคําส่ังน้ันไวในทะเบียนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดพรอมท้ังแจงผลการวินิจฉัยชี้ขาดใหผู

กลาวหาหรือผูกลาวโทษทราบดวย 

 

มาตรา ๔๔  ภายใตบังคับมาตรา ๒๘ หามมิใหผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ซ่ึง

อยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือซ่ึงถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด

หรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนับแตวันที่ทราบ

คําสั่งสภากายภาพบําบัดที่ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 



 

มาตรา ๔๕  ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต

ผูใดกระทําการฝาฝนตามมาตรา ๔๔ และถูกลงโทษจําคุกตามมาตรา ๕๐ โดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให

คณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

 

มาตรา ๔๖  ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับ

ใบอนุญาตอีกไดเม่ือพนสองปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต แตเมื่อคณะกรรมการไดพิจารณา

คําขอรับใบอนุญาตและปฏิเสธการออกใบอนุญาต ผูนั้นจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตในครั้งตอๆ ไปได

อีกตอเมื่อส้ินระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัดตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะซ่ึงถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับที่จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตาม

พระราชบัญญัตินี้ดวย 

 

หมวด ๖ 

พนักงานเจาหนาที ่

   

 

มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปน้ี 

(๑)  เขาไปในสถานที่ทําการของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดในเวลาทําการของ

สถานท่ีนั้นเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

(๒)  เขาไปในสถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวา จะมีการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ

ของสถานที่น้ันเพื่อตรวจคนเอกสารหรือวัตถุใดๆ ท่ีอาจใชเปนหลักฐานในการดําเนินการกระทําผิด



ตามพระราชบัญญัติน้ี ประกอบกับกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวา หากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได 

เอกสารหรือวัตถุดังกลาวจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปล่ียนสภาพไปจากเดิม 

(๓)  ยึดเอกสาร หรือวัตถุใดๆ ที่อาจใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลที่เก่ียวของอํานวย

ความสะดวกตามสมควร 

 

มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 

 

หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 

   

 

มาตรา ๕๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 

หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๕๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง

ปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 



 

มาตรา ๕๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือไมอํานวยความสะดวกแก

พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 

มาตรา ๕๓  ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่เรียก หรือ

แจงใหสงตามมาตรา ๓๙ โดยไมมีเหตุอันควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน

หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๕๔  พนักงานเจาหนาที่ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง โดยไมมีเหตุอันควร 

ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 

บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา ๕๕  ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา

กายภาพบําบัดตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือ

วาผูนั้นเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัดตามพระราชบัญญัตินี ้

 

มาตรา ๕๖  ผูใดไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา

กายภาพบําบัดตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ และใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาผู น้ันไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

กายภาพบําบัดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๕๗  ในระยะเริ่มแรกท่ียังมิไดเลือกต้ังสมาชิกสภากายภาพบําบัดเปน

กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) ใหคณะกรรมการประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนนายก



สภากายภาพบําบัดและกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) และ (๓) เปนกรรมการ การไดมาซึ่ง

กรรมการดังกลาวจะตองกระทําใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) หรือ (๓) ทํา

หนาที่เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ตําแหนงละหน่ึงคน ท้ังนี้ จนกวาจะไดมีการแตงต้ังผู

ดํารงตําแหนงดังกลาวตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง 

การเลือกต้ังสมาชิกสภากายภาพบําบัดเปนกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๔) ใหกระทํา

ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

มาตรา ๕๘  ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายวา

ดวยการประกอบโรคศิลปะในสวนที่เก่ียวกับวิชาชีพกายภาพบําบัดมาใชบังคับโดยอนุโลม แตตองไม

เกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

มาตรา ๕๙  ใหถือวาการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพหรือขอจํากัดและ

เง่ือนไขในการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะในสวนที่เก่ียวกับวิชาชีพ

กายภาพบําบัดซึ่งไดกระทํากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังไมมีการดําเนินการตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบโรคศิลปะ เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพหรือขอจํากัดและเงื่อนไข

ในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามพระราชบัญญัตินี้ และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี ้

ในกรณีที่มีการดําเนินการกับผูประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพหรือขอจํากัดและ

เงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด ตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะกอน

วันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหถือวาการดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ

นี้ และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี



อัตราคาธรรมเนียมวชิาชพีกายภาพบําบัด 

   

 

(๑)  คาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 

 เปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

(๒)  คาตออายุใบอนุญาต ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท 

(๓)  คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 

 เปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๔)  คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดง 

 ความรูความชํานาญในการประกอบ 

 วิชาชีพกายภาพบําบัด ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๕)  คาใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

 


