เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๐ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ เมษายน ๒๕๔๙

ขอบังคับสภากายภาพบําบัด
วาดวยหลักเกณฑการสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๓ (๔) (ฑ) และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตามมาตรา ๒๗
แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัตบิ างประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดจึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภากายภาพบําบัด วาดวยหลักเกณฑการสอบความรู
เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
“ผูประกอบวิชาชีพ” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
“คณะอนุก รรมการสอบ” หมายความว า คณะอนุ กรรมการที่ส ภากายภาพบํ าบั ดแตง ตั้ ง
เพื่อดําเนินการสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
“ผูรับบริการ” หมายความวา ประชาชนที่ไดรับบริการทางกายภาพบําบัดจากผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
“การสอบ” หมายความวา การสอบความรูเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
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หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๒
การสอบความรู
ขอ ๔ ใหสภากายภาพบําบัดแตงตั้งอนุกรรมการสอบเพื่อดําเนินการจัดสอบความรูใหกับ
ผูที่ประสงคขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ขอ ๕ การสอบกําหนดใหมีการสอบอยางนอยปละ ๒ ครั้ง
กําหนดการสอบ วิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและการปฏิบัติในการสอบ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด
ขอ ๖ คําถามและคําตอบในการสอบความรูใหใชเปนภาษาไทย
ขอ ๗ ผูใดมีความประสงคที่จะสมัครสอบความรู ตองสําเร็จการศึกษาและไดรับปริญญาตรี
หรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาตรีในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สภากายภาพบําบัดรับรอง
ขอ ๘ ผูใดประสงคสมัครสอบความรู ใหยื่นคําขอสมัครสอบตามแบบ สกภ.๙ พรอมหลักฐานตาง ๆ
ดังนี้
๘.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๘.๒ สําเนาทะเบียนบาน
๘.๓ สําเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรเทียบเทา
ปริญญาตรี
๘.๔ สําเนาใบปริญญาบัตร (ถามี)
๘.๕ ภาพถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ไมสวมหมวก ซึ่งถายไว
ไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ ภาพ
๘.๖ คาธรรมเนียมในการสอบ
๘.๗ หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๙ การสอบความรู ประกอบดวย วิชาที่สอบ ดังนี้
๙.๑ วิชากฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารงาน
๙.๒ วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบําบัด
๙.๓ วิชากายภาพบําบัดในโรคและภาวะตาง ๆ
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ขอ ๑๐ การประเมินผลการสอบความรู
ในการสอบความรู ผูสอบจะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในแตละวิชาหรือตามเกณฑ
ที่คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดกําหนด จึงจะถือวาสอบผานความรูตามขอบังคับนี้
ผูสอบที่สอบไมผานในวิชาใด ใหมีสิทธิสมัครสอบใหมเฉพาะวิชาที่ยังสอบไมผาน และให
นําผลการสอบมารวมกับวิชาที่สอบผานแลวเพื่อใหครบทุกรายวิชาตามที่กําหนดในขอ ๙ ภายในไมเกิน
๓ ป นับแตวันที่ประกาศผลสอบความรูครั้งแรก
ขอ ๑๑ ผูที่สอบความรูผานตามขอ ๑๐ ใหคณะอนุกรรมการสอบนําผลการสอบเสนอ
คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
ในกรณีที่คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดพิจารณาไมอนุมัติ ใหเลขาธิการสภากายภาพบําบัด
แจงผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทราบ พรอมทั้งเหตุผลในการไมอนุมัติ
ขอ ๑๒ สภากายภาพบํ า บั ด อาจจั ด ตั้ ง ศู น ย อํ า นวยการสอบภายใต ก ารดํ า เนิ น งานของ
สภากายภาพบําบัดเพื่อดําเนินการตามขอบังคับนี้
ขอ ๑๓ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการสอบความรู ดังนี้
๑๓.๑ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบความรู ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
๑๓.๒ คาสอบความรู รายวิชาละ ๕๐๐ บาท
หมวด ๓
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๔ ใหคณะอนุกรรมการสอบที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการสภากายภาพบําบัดกอน
วันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบใหม
ตามขอบังคับนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๐ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ เมษายน ๒๕๔๙

ขอ ๑๕ ใหผูที่ไดสอบผานความรูกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหถือวาผูนั้นเปนผูที่
สอบผานความรูตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สุมนา ตัณฑเศรษฐี
นายกสภากายภาพบําบัด

สกภ.๙
ภาพถาย
๑ นิ้ว

ใบสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
เขียนที่ ........................................................
วันที่................เดือน............................พ.ศ. ...............

ขาพเจาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ระบุ)………………………………ชื่อสกุล................................................
อายุ………………ป ที่อยูซึ่งตองการใหสภากายภาพบําบัดติดตอ ……........…………ตรอก/ซอย …………………
ถนน ……………….หมูที่……… ตําบล/แขวง ……………….อําเภอ/เขต……….……...……จังหวัด…………………
รหัสไปรษณีย ……………โทรศัพท ………………… ไปรษณียอ ิเล็คทรอนิกส ……………………………………….
เปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด บัตรประจําตัวสมาชิกเลขที่ ....................... ออกให ณ วันที่ ......... เดือน ..........................
พ.ศ...........……………. หมดอายุวันที่ ...................... เดือน ........................................พ.ศ ...............................................
ขาพเจาไดแนบเอกสารมาพรอมใบสมัครเพือ่ ประกอบการพิจารณา คือ
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาตรี
(๔) สําเนาใบปริญญาบัตร (ถามี)
(๕) ภาพถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ไมสวมหมวก ซึ่งถ ายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ ว
จํานวน ๓ ภาพ
(๖) คาธรรมเนียมในการสอบ
(๗) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)
ขาพเจาขอสมัครสอบ
( ) วิชากฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารงาน
( ) วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบําบัด
( ) วิชากายภาพบําบัดในโรคและภาวะตาง ๆ
(ลงชื่อ) …………………………………….……….ผูสมัครสอบ
(…………………………………………..…)
…………………………………………………………………………............………………………………………...
ไดตรวจสอบหนังสือสําคัญและเอกสารประกอบใบสมัครครบถวนถูกตองตามที่ระบุไวขางตนแลว
(ลงชือ่ ) …………………………………….ผูตรวจสอบหลักฐาน
(……………………………………..)

