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ขอบังคับสภากายภาพบําบัด
วาดวยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต
และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๓ (๔) (ซ) (ฌ) และดวยความเห็น ชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดจึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภากายภาพบําบัด วาดวยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเปน ผูประกอบวิช าชีพกายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภากายภาพบําบัด
“ผูประกอบวิชาชีพ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภากายภาพบําบัด
หมวด ๑
การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต
สวนที่ ๑
คุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ขอ ๔ ผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
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(๑) เปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด
(๒) มีความรูในวิชาชีพ
(ก) ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดจากสถาบัน
การศึกษาในประเทศไทยที่คณะกรรมการรับรอง
(ข) ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดจากสถาบัน
การศึกษาจากตางประเทศที่คณะกรรมการรับรอง ในกรณีที่ผูขอไมใชผูมีสัญชาติไทย ตองไดรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดในตางประเทศที่คณะกรรมการรับรองใบอนุญาตนั้นดวย
(๓) ไดผานการสอบความรูตามขอบังคับ วาดวยการนั้นแลว
สวนที่ ๒
การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ขอ ๕ สมาชิกสภากายภาพบําบัดผูประสงคจะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัด ใหยื่นคําขอตามแบบ สกภ. ๕ ทายขอบังคับนี้ ตอเลขาธิการ พรอมดวยหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ
(๒) สําเนาปริญญาบัตร
(๓) สําเนาหนังสือสําคัญการเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด หรือสําเนาบัตรประจําตัวสมาชิก
สภากายภาพบําบัด
(๔) สําเนาผลการสอบความรู
(๕) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดจากตางประเทศ กรณีผูขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ และไมมีสัญชาติไทย
(๖) ใบรับรองแพทยตามแบบที่สภากายภาพบําบัดกําหนด
(๗) ภาพถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๒ ภาพ
(๘) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
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ขอ ๖ เมื่อเลขาธิการตรวจสอบคําขอ หากหลักฐานครบถวน ใหเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติหรือไมอนุมัติใหขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต แลวใหเลขาธิการแจงผลใหผูยื่นคําขอทราบ
สวนที่ ๓
การออกใบอนุญาต
ขอ ๗ ผูได รับ อนุ มัติ ใ ห ขึ้น ทะเบีย นและรับ ใบอนุญ าต เมื่ อไดชํ าระคา ธรรมเนี ยมแล ว
ใหเลขาธิการดําเนินการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตใหใชตามแบบ สกภ. ๘ ทายขอบังคับนี้
หมวด ๒
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ
ขอ ๘ ผูที่ไดรับอนุมัติใหขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพแลว ประสงค
จะไดหนังสือรับรอง ใหยื่นคําขอตามแบบ สกภ. ๓ ทายขอบังคับนี้ ตอเลขาธิการ พรอมดวยหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) ภาพถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๒ ภาพ
(๒) ใบเสร็จรับเงินคาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
(๓) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๙ เมื่อเลขาธิการไดตรวจสอบคําขอแลว หากหลักฐานครบและถูกตอง และผูยื่นคําขอ
ชําระคาธรรมเนียมแลว ใหออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใหแกผูขอ
ขอ ๑๐ หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใหใชแบบ สกภ. ๖ ทายขอบังคับนี้
หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ใหมีอายุเกาสิบวัน นับแตวันที่ออก
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หมวด ๓
ใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนและใบแทนใบอนุญาต
สวนที่ ๑
ใบอนุญาตถูกเพิกถอน
ขอ ๑๑ ผูที่เคยไดรับใบอนุญาตและใบอนุญาตถูกเพิกถอน เมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันที่
ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการปฏิเสธการออกใบอนุญาต
ตามที่ขอรับใหมครั้งแรก ประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหม ใหยื่นคําขอตอเลขาธิการ ตามแบบ สกภ. ๕
ทายขอบังคับนี้ พรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ
(๒) สําเนาปริญญาบัตร
(๓) สําเนาหนังสือสําคัญการเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด หรือสําเนาบัตรประจําตัวสมาชิก
สภากายภาพบําบัด
(๔) สําเนาผลการสอบความรู
(๕) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดจากตางประเทศ กรณีผขู อขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ และไมมีสัญชาติไทย
(๖) ใบรับรองแพทยตามแบบที่สภากายภาพบําบัดกําหนด
(๗) ภาพถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๒ ภาพ
(๘) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานตาง ๆ หากเห็นวาถูกตองแลว
ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณา ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ใหดําเนิน การประเมิน ความรู
ความสามารถตามหลักเกณฑ เงื่อนไขหรือวิธีการที่กําหนด กอนที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ
ใหออกใบอนุญาต
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติใหออกใบอนุญาต ใหเลขาธิการแจงผูยื่นคําขอทราบ
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ขอ ๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการอนุมัติใหออกใบอนุญาต และผูยื่นคําขอไดชําระคาธรรมเนียมแลว
ใหเลขาธิการดําเนินการทางทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอ โดยใหใบอนุญาตมีผลตั้งแต
วันที่คณะกรรมการอนุมัติ
ใบอนุญาต ใหใชแบบ สกภ. ๘ โดยอนุโลม
สวนที่ ๒
ใบแทนใบอนุญาต
ขอ ๑๔ ผูประกอบวิชาชีพผูใดที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตตามแบบ สกภ. ๓ ทายขอบังคับนี้ ตอเลขาธิการ พรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ถูกทําลายในสาระสําคัญ หรือหนังสือ
แจงความตอพนักงานสอบสวน (ตํารวจ) กรณีสูญหาย
(๒) ภาพถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๒ ภาพ
(๓) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๑๕ เมื่อเลขาธิการไดรับคําขอและคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตแลว ใหพิจารณาเสนอ
นายกสภากายภาพบําบัดอนุมัติใหออกใบแทนใบอนุญาตใหแกผูขอ
ขอ ๑๖ ใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ สกภ. ๘ ทายขอบังคับนี้ โดยมี คําวา “ใบแทน”
เปนอักษรสีแดง ขนาดใหญกวาตัวอักษรธรรมดา ประทับดานบน
หมวด ๔
การขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต
ขอ ๑๗ ผูประกอบวิชาชีพผูใดประสงคจะขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต
ใหยื่นคําขอตามแบบ สกภ. ๓ ตอเลขาธิการ พรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้
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(๑) สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ
(๒) สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีขอเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะการสมรส)
(๓) สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การเปลี่ยนหรือเพิ่มคํานําหนาชื่อ
(๔) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๑๘ เมื่อเลขาธิการไดรับคําขอและคาธรรมเนียมการแกไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียน
และใบอนุญาตแลว ใหเลขาธิการดําเนินการแกไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาตใหแกผูขอ
พรอมทั้งรายงานสภากายภาพบําบัดเพื่อทราบตอไป
หมวด ๕
การขอแปลใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ขอ ๑๙ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดผูใดประสงคจะใหสภากายภาพบําบัดแปลใบอนุญาต
ใหยื่นคําขอตามแบบ สกภ. ๓ ตอเลขาธิการ พรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ๑ ฉบับ
(๒) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๒๐ เมื่อเลขาธิการไดรับคํารองขอและคาธรรมเนียมคําแปลใบอนุญาตแลว ใหดําเนินการ
ออกใบแปลใบอนุญาตตามแบบ สกภ. ๗ ทายขอบังคับนี้ใหแกผูขอ
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๑ ผูที่คณะกรรมการไดอนุมัติใหขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตกอนวันที่ขอบังคับนี้
ใชบังคับ ใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตามขอบังคับนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๖ ง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มิถุนายน ๒๕๔๙

หมวด ๗
คาธรรมเนียม
ขอ ๒๒ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม ดังนี้
(๑) คาใบแปลใบอนุญาต
ฉบับละ
(๒) คาแบบคําขอ
ฉบับละ

๕๐๐
๑๐๐

บาท
บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สุมนา ตัณฑเศรษฐี
นายกสภากายภาพบําบัด

สกภ. ๓

ภาพถาย
๑ นิ้ว

แบบคําขอ
เขียนที่……………………………………......
วันที่……….เดือน……………………พ.ศ……………
ขาพเจาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………...อายุ …………………….ป
บัตรประจําตัวสมาชิกสภากายภาพบําบัด เลขที่ .....................ออกให เมื่อ........................... หมดอายุ เมื่อ ...............................
ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ใบอนุญาตที่ ..................... ออกให เมื่อ.......................... หมดอายุ เมื่อ .................................
ที่อยูซึ่งตองการใหสภากายภาพบําบัดติดตอ …………………………………………………………………………………
ตรอก/ซอย…………………ถนน …………………หมูที่……… ตําบล/แขวง ……………… อําเภอ/เขต …………………
จังหวัด ……......... รหัสไปรษณีย ………...... โทรศัพท ……………........ ไปรษณียอเิ ล็คทรอนิกส ………………………
มีความประสงค
( ) ขอหนังสือสําคัญการเปนสมาชิก
( ) ขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
( ) ขอบัตรสมาชิก
( ) ขอใบแทนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
( ) ขอใบแทนหนังสือสําคัญการเปนสมาชิก ( ) ขอคําแปลใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
( ) ขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต ดังนี้..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาพรอมคําขอนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา คือ
( ) สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ
( ) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ๑ ฉบับ
( ) ภาพถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ ภาพ
( ) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาไดชําระคาธรรมเนียม ............................ บาท (............................................................................................)
มาพรอมคําขอฉบับนี้แลว
(ลงชื่อ) ………………………………………………ผูยื่นคําขอ
(………………………………………………)

สกภ. ๕

ภาพถาย
๑ นิ้ว

คําขอขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
เขียนที่……………………………………......
วันที่…………เดือน……………………พ.ศ……………
ขาพเจาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………….....อายุ …………………..ป
เกิดวันที่……….เดือน…………………พ.ศ……………..สัญชาติ……………เชื้อชาติ………….ศาสนา…………………..
ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที่ ………………หมูบาน ………………………ตรอก/ซอย…………… ถนน …………………
หมูที่……….. ตําบล/แขวง ………………อําเภอ/เขต ………………จังหวัด ……………….......รหัสไปรษณีย ………….
โทรศัพท …......……………โทรสาร………………………ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส ………………………………………
สถานที่ปฏิบัติงานปจจุบัน ……………………………………………………………………………………………………
ฝาย/แผนก/งาน …………………………………………… เลขที่ ……………… ถนน ...…………………………………
ตําบล/แขวง ………………อําเภอ/เขต ………………จังหวัด ………………......... รหัสไปรษณีย ……….........................
โทรศัพท ………………........……โทรสาร ………............... ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส ………………..……………..……
ที่อยูซึ่งตองการใหสภากายภาพบําบัดติดตอ
( ) ที่อยูตามทะเบียนบาน ( ) สถานที่ปฏิบัติงาน ( ) หรือที่บานเลขที่……........… หมูบาน…………........................
ตรอก/ซอย …………… ถนน ………………หมูที่……… ตําบล/แขวง ……………… อําเภอ/เขต………….……………
จังหวัด …………………. รหัสไปรษณีย ……………โทรศัพท …………………...………โทรสาร………………………
ไปรษณียอิเล็คทรอนิกส …………………………………………………………………………………………………..….
เปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด บัตรประจําตัวสมาชิกเลขที่ ...................ออกให ณ วันที่ ........ เดือน ................พ.ศ............
หมดอายุวันที่ ............................... เดือน ........................................ พ.ศ ......................
สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ........................................................................... ระดับ .................................................
ประเทศ ...........................เมื่อวันที่ .......... เดือน ............................พ.ศ ......................
ไดผานการสอบความรูตามขอบังคับสภากายภาพบําบัดแลว ประจําป พ.ศ.......................... การสอบครั้งที่ ...........................
มีความประสงคจะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด

-๒ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาพรอมคําขอนี้เพื่อประกอบการพิจารณา คือ
(๑) สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ
(๒) สําเนาปริญญาบัตร
(๓) สําเนาหนังสือสําคัญการเปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด หรือสําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกสภากายภาพบําบัด
(๔) สําเนาผลการสอบความรู
(๕) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดจากตางประเทศ กรณีผูขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ และไมมีสัญชาติไทย
(๖) ใบรับรองแพทยตามแบบที่สภากายภาพบําบัดกําหนด
(๗) ภาพถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ ภาพ
(๘) เอกสารอื่น ๆ (ถามี) …………………………………………………………………………………………
กรณีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ขาพเจาถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ เมื่อวันที่ ............. เดือน ......................................พ.ศ. ......................................
เคยยื่นคําขอใบอนุญาตฯครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ ............. เดือน ...............................พ.ศ. .....................................
เลขที่ใบอนุญาตฯเดิม .......................................ออกให ณ วันที่ ..........................................................................
พรอมนี้ไดแนบสําเนาคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตฯ จํานวน ๑ ฉบับ
ขาพเจาไดชําระคาธรรมเนียมจํานวน………………บาท (…………………………………………………..........)
มาพรอมคําขอนี้แลว
(ลงชื่อ) ………………………………………………ผูยื่นคําขอ
(………………………………………………)

สกภ. ๖

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

ไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด
ใบอนุญาตเลขที่.........................เมื่อวันที่ ............... เดือน ....................................... พ.ศ. ................
ออกให ณ วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ..................
ภาพถาย
๑ นิ้ว

(ลงนาม) ............................................................
(............................................................)
เลขาธิการสภากายภาพบําบัด

หนังสือรับรองฉบับนี้มีอายุเกาสิบวัน นับแตวนั ที่ออก

สกภ. ๗

(TRANSLATION)
My virtue of the authority vested under
The Physical Therapy Profession Act B.E. 2547 (2004)
The Physical Therapy Council
Hereby issues the license to
……………………………….............
Who has been registered as the
Practitioner in Physical Therapy
With all the rights to practice under the provisions of the aforementioned act
and the Physical Therapy Council Regulations pertaining there to
The license is issued on the ……….. day of …………………… BE………………
Certified translation
……………………………

……………………………

……………………………

Secretary General
The Physical Therapy Council

Secretary General
The Physical Therapy Council

President
The Physical Therapy Council

THE PHYSICAL THERAPY COUNCIL
BANGKOK, THAILAND
Certificate No. ……………………
I hereby certified that the name of ………………………………….…………
is right fully entered in the register of the Physical Therapy Council and that the following is the true translation
of the entry in he said Register :Date of
Registration

Name

Age

Nationality

Address

Qualifications

………………………………………………
(……………….................…………………)
Secretary General

License
No.

สกภ. ๘

ใบอนุญาตที่

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗

สภากายภาพบําบัด
ออกใบอนุญาตนี้ใหแก

ภาพถาย
๑ นิ้ว

ซึ่งไดขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดแลว
และมีสิทธิประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย
และขอบังคับของสภากายภาพบําบัด
ออกให ณ วันที่

เลขาธิการสภากายภาพบําบัด

เดือน

พุทธศักราช

นายกสภากายภาพบําบัด

