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ประกาศสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 

ท่ี 3/2563 

เรื่อง “ระเบียบสิทธิประโยชนสมาชิก” 

........................................................................... 
 

 สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย วาระ 2563-2567 ไดกําหนดระเบียบสิทธิประโยชนแกสมาชิก

สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทยใหเหมาะสมตามสภาวการณปจจุบัน ดังนี้ 

 ขอ 1 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ 2 บรรดาระเบียบ ขอกําหนด มติคณะกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย หรือ

คําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวเก่ียวกับสิทธิประโยชนสมาชิกของสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย ซ่ึงขัด

หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

 

หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป 

 ขอ 3 ในระเบียบนี ้

  “สมาคมฯ” หมายถึง สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 

  “สิทธิประโยชน” หมายถึง สิทธิประโยชน ความชวยเหลือท่ีสมาคมฯใหกับสมาชิก ซ่ึงอาจเปน

เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือการอ่ืนใดตามระเบียบนี้ และใหรวมถึงการชวยเหลืออ่ืนๆ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกของสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย ซ่ึงแบงตามประเภทได

ดังนี้ 

1. สมาชิกราย 5 ป หมายถึง นักกายภาพบําบัดท่ีสมัครเปนสมาชิกสมาคมฯ เปนระยะเวลา 5 ป 

2. สมาชิกตลอดชีพ หมายถึง นักกายภาพบําบัดท่ีสมัครเปนสมาชิกสมาคมฯตลอดชีวิต 

 ขอ 4 สมาชิกมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนจากสมาคมฯตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอยูในระเบียบนี้ 

 ขอ 5 คาใชจายในการสมัครสมาชิกสมาคมฯ เพ่ือไดรับสิทธิประโยชนของสมาคมฯตามระเบียบนี้ ให

เปนไปตามระเบียบตามท่ีนายทะเบียนของสมาคมฯไดแจงไว ซ่ีงอยูในระเบียบนี้ดวย 
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หมวดท่ี 2 คาธรรมเนียมการสมัครเปนสมาชิกสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 

 ขอ 6 สมาชิกราย 5 ป      คาสมัครสมาชิก 2,000 บาท 

 ขอ 7 สมาชิกตลอดชีพ     คาสมัครสมาชิก 5,500 บาท 

 ขอ 8 นิสิต/นักศึกษา (รับสมัครเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี)  คาสมัครสมาชิก 800 บาท 

 

หมวดท่ี 3 สิทธิประโยชนของสมาชิกสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 

 ขอ 9 สิทธิประโยชนของสมาชิกสมาคมฯ 

1. สมาชิกสมาคมฯ จะไดรับการข้ึนทะเบียนเปนสมาชิก World Physiotherapy 

2. สมาชิกสมาคมฯ มีสิทธิลงสมัครหรือเสนอชื่อนักกายภาพบําบัดเพ่ือลงเลือกตั้งคณะกรรมการ

สมาคมฯ และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ซ่ึงจัดข้ึนทุกๆ 4 ป 

3. สมาชิกสมาคมฯ มีสิทธิรับทราบรายงานการประชุมของสมาชิกสมาคมฯ และรับรองรายงาน

การประชุมใหญในการจัดประชุมวิชาการประจําปของสมาคมฯ 

4. สมาชิกสมาคมฯ ไดรับสวนลดคาลงทะเบียนในการเขารวมประชุมวิชาการประจําปของสมาคม

ฯ โดยสวนลดคาลงทะเบียนของสมาชิกสมาคมฯจะประกาศในการจัดประชุมวิชาการประจําป

เปนแตละครั้งไป 

5. สมาชิกสมาคมฯ ไดรับสวนลด คาลงทะเบียนในการนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังแบบแผน

ภาพหรือการนําเสนอดวยวาจาในการประชุมวิชาการท่ีจัดข้ึนโดยสมาคมฯ 

6. สมาชิกสมาคมฯ ไดรับสวนลดคาลงทะเบียน หรือสวนลดอ่ืนๆตามเห็นสมควรในการประชุม

วิชาการท่ีจัดข้ึนโดยสถาบันท่ีเปนสมาชิกสถาบันสมทบของสมาคมฯ โดยสวนลดคาลงทะเบียน 

หรือสวนลดอ่ืนๆนั้นใหเปนไปตามประกาศการจัดประชุมวิชาการของสมาชิกสมทบของสมาคม

ฯเปนแตละครั้งไป 

7. สมาชิกสมาคมฯไดรับสวนลดรอยละ 50 ของคาลงทะเบียนการเรียนรู E-learning ของศูนย

การศึกษาตอเนื่อง สภากายภาพบําบัด 

8. สิทธิประโยชนตางๆท่ีสมาคมฯจัดใหมีข้ึนเพ่ือประโยชนของสมาชิก เชน สวัสดิการ การเขารวม

กิจกรรมพิเศษ หรือการขอรับทุนสนับสนนุการวิจัยประเภท routine to research (R2R) ตาม

การประกาศของสมาคมฯเปนแตละครั้งไป ดังนี้ 

 8.1 สิทธิประโยชนข้ันพ้ืนฐาน เชน สิทธิสวนลดรานอาหาร การทองเท่ียว หรือการเขา

รวมกิจกรรมพิเศษตางๆ  
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 8.2 สิทธิสวนลดอุปกรณทางกายภาพบําบัดสําหรับผูประกอบการคลินิกท่ีเปนสมาชิก

ของสมาคมฯ  

 8.3 การแจกของขวัญ หรือใหสวนลดคาสมัครสมาชิกสําหรับผูท่ีมีความประสงคตออายุ

สมาชิกสมาคมฯ 

 8.4 มอบทุนสนับสนุนการวิจัยประเภท routine to research (R2R) 

9. สิทธิในการเขาถึงเว็บไซตของสมาคมฯ ในสวนของ “สําหรับสมาชิก” ดังนี้ 

  9.1 อานหรือดาวนโหลดบทความวิชาการฉบับเต็มของวารสารกายภาพบําบัด 

   9.2 อานเอกสารประกอบการประชมุวิชาการประจําป ซ่ึงประกาศโดยสมาคมฯ 

   9.3 เขาชมวิดีโอจากการประชุมวิชาการประจําป ซ่ึงประกาศโดยสมาคมฯ 

10. สิทธิประโยชนในการเขาถึงวารสารกายภาพบําบัด สมาชิกสมาคมฯจะไดรับ subscription 

ทางอีเมลของสมาชิกเม่ือมีการเผยแพรวารสารฉบับใหม ซ่ึงสามารถลงทะเบียนและเขาถึง

วารสารไดทันที โดยไมมีคาใชจาย  

11. คลินิกท่ีมีผูประกอบการเปนสมาชิกของสมาคมฯ สามารถประชาสัมพันธตําแหนงท่ีตั้งหรือ

กิจกรรมของคลินิกใหผูเยี่ยมชมเว็บไซตทราบไดท่ีเว็บไซตของสมาคมกายภาพบําบัดแหง

ประเทศไทย 

12. สมาชิกสมาคมฯ จะไดรับเงินสวัสดิการจากสมาคมฯ ในกรณีทุพพลภาพอยางถาวรอันเปนเหตุ

ใหประกอบอาชีพไมได โดยจะไดรับสวัสดิการเปนเงิน รายละ 5,000 บาท 

13. กรณีเสียชีวิตของสมาชิกสมาคมฯ จะไดรับพวงหรีดในนามสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศ

ไทย ในอัตราไมเกิน 1,000 บาท 

14. สมาชิกประเภทนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดรับสวนลดคาลงทะเบียนในการสงผลงาน

ทางวิชาการเพ่ือนําเสนอท้ังแบบแผนภาพหรือการนําเสนอดวยวาจา 

15. สมาชิกประเภทนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี เม่ือจบการศึกษาจะไดรับสิทธิในการเลื่อน

สภาพประเภทสมาชิกสมาคมฯข้ึนมาเปนสมาชิกใหมราย 1 ปโดยชําระคาธรรมเนียม 300 

บาท 
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หมวดท่ี 4 การขอและการรับสวัสดิการ 

 ขอ 10 การใชสิทธิในการเสนอชื่อ หรือการลงสมัครคณะกรรมการสมาคมฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑการ

เลือกตั้งของสมาคมฯ ซ่ึงเปนไปตามกฎของอนุกรรมการการเลือกตั้งของสมาคมฯ 

 ขอ 11 สมาชิกแสดงรหัสสมาชิกหรือบัตรสมาชิกสมาคมฯ ในการยืนยันขอรับสิทธิสวนลดคาลงทะเบียน

จากการจัดประชุมวิชาการไมวาจะเปนการจัดโดยสมาคมฯ หรือสถาบันสมทบของสมาคมฯ รวมถึงการอบรม E-

learning ของศูนยการศึกษาตอเนื่อง สภากายภาพบําบัด 

 ขอ 12 สมาชิกแสดงรหัสสมาชิกหรือบัตรสมาชิกสมาคมฯ ในการยืนยันขอรับสิทธิและสวนลด

คาลงทะเบียนการนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังแบบแผนภาพหรือการนําเสนอดวยวาจา ในการประชุมวิชาการ

ทางกายภาพบําบัดท่ีสมาคมฯเปนผูประกาศในแตละครั้ง 

 ขอ 13 การขอรับสิทธิประโยชนตางๆท่ีสมาคมฯจัดใหมีข้ึนเพ่ือประโยชนของสมาชิก เชน สวัสดิการ การ

เขารวมกิจกรรมพิเศษ หรือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยตามขอ 9 ขอยอย 8 นั้น สมาชิกสามารถแสดงรหัส

สมาชิกหรือบัตรสมาชิกสมาคมฯในการยืนยันขอรับสิทธิ สวนลด หรือทุนสนับสนุนงานวิจัยได โดยใหยึดถือตาม

การประกาศของสมาคมฯเปนแตละครั้งไป 

 ขอ 14 การใชสิทธิประโยชนจากเว็บไซตสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทยใหเปนไปตามกฎและ

ระเบียบท่ีแจงไวบนเว็บไซตของสมาคมฯ 

 ขอ 15 สิทธิประโยชนในการเขาถึงวารสารกายภาพบําบัด สมาชิกสมาคมฯจะไดรับ subscription ทาง

อีเมลของสมาชิกเม่ือมีการเผยแพรวารสารฉบับใหม ซ่ึงสามารถลงทะเบียนและเขาถึงวารสารดวยรหัสสมาชิก  

 ขอ 16 กรณีทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตใหญาติ หรือผูท่ีเก่ียวของกับสมาชิกสมาคมฯ แสดงความจํานงขอรับ

สวัสดิการตามขอ 9 ขอยอย 12 หรือ 13 รวมท้ังแสดงบัตรสมาชิกหรือรหัสสมาชิกใหแกคณะกรรมการสมาคมฯ

เพ่ือขอรับสวัสดิการนี้ 

 ขอ 17 ใหอนุกรรมการพิจารณาขอเท็จจริงและหลักฐานตาง ๆ หากจําเปนตองขอขอเท็จจริง หรือขอ

หลักฐานเพ่ิมเติม ใหแจงและติดตามขอจากสมาชิก หรือญาติผูเก่ียวของ การพิจารณาใหพิจารณาถึงความจําเปน 

ความเดือดรอน และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเปนรายๆไป 
 

 ท้ังนี้ ประกาศ ณ วันท่ี พ.ศ. 2563 เปนตนไปหรือจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง  
 

 

 

            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กภ.มัณฑนา วงศศิรินวรัตน) 

       นายกสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 


