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ประกาศสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย
ที่ 2/2564
เรื่อง “ระเบียบสิทธิประโยชนสมาชิก”
...........................................................................
สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย วาระ 2563-2567 จากมติที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคม
กายภาพบําบัดแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 ไดกําหนดระเบียบสิทธิประโยชนแกสมาชิกสมาคมกายภาพบําบัด
แหงประเทศไทยใหเหมาะสมตามสภาวการณปจจุบัน ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 2 บรรดาระเบียบ ขอกําหนด มติคณะกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย หรือ
คําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวเกี่ยวกับสิทธิประโยชนสมาชิกของสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย ซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
หมวดที่ 1 บททั่วไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“สมาคมฯ” หมายถึง สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย
“สิทธิประโยชน” หมายถึง สิทธิประโยชน ความชวยเหลือที่สมาคมฯใหแกสมาชิก ซึ่งอาจเปนเงิน
ทรั พ ย สิ น สิ่ ง ของ หรื อ การอื่ น ใดตามระเบี ย บนี้ และให ร วมถึ ง การช ว ยเหลื อ อื่ น ๆ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกของสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย ซึ่งแบงตามประเภทได
ดังนี้
(1) สมาชิกราย 5 ป หมายถึง นักกายภาพบําบัดที่สมัครเปนสมาชิกสมาคมฯ เปนระยะเวลา 5 ป
(2) สมาชิกตลอดชีพ หมายถึง นักกายภาพบําบัดที่สมัครเปนสมาชิกสมาคมฯตลอดชีวิต
(3) สมาชิกสมทบ หมายถึง นิสิตนักศึกษาในหลักสูตรกายภาพบําบัด
ขอ 4 สมาชิกมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนจากสมาคมฯตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อยูในระเบียบนี้

-2ขอ 5 คาใชจายในการสมัครสมาชิกสมาคมฯ เพื่อไดรับสิทธิประโยชนของสมาคมฯตามระเบียบนี้ ให
เปนไปตามระเบียบตามที่นายทะเบียนของสมาคมฯไดแจงไว ซี่งอยูในระเบียบนี้ดวย
ขอ 6 ยกเลิกการรับสมัครสมาชิกใหมประเภทสมาชิกตลอดชีพ
หมวดที่ 2 คาธรรมเนียมการสมัครเปนสมาชิกสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย
ขอ 7 สมาชิกราย 5 ป
คาสมัครสมาชิก/ตออายุสมาชิก 2,000 บาท
ขอ 8 นิสิต/นักศึกษา (รับสมัครเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี) ค า สมั ค รสมาชิ ก 800 บาท (เป น สมาชิ ก
สมทบจนกวาจะจบการศึกษา)
หมวดที่ 3 สิทธิประโยชนของสมาชิกสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย
ขอ 9 สิทธิประโยชนของสมาชิกสมาคมฯ
(1) สมาชิกสมาคมฯ จะไดรับการขึ้นทะเบียนเปนสมาชิก World Physiotherapy
(2) สมาชิกสมาคมฯ มีสิทธิลงสมัครหรือเสนอชื่อนักกายภาพบําบัดเพื่อลงเลือกตั้งคณะกรรมการ
สมาคมฯ และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 4 ป
(3) สมาชิกสมาคมฯ มีสิทธิรับทราบรายงานการประชุมของสมาชิกสมาคมฯ และรับรองรายงาน
การประชุมใหญในการจัดประชุมวิชาการประจําปของสมาคมฯ
(4) สมาชิกสมาคมฯ ไดรับสวนลดคาลงทะเบียนในการเขารวมประชุม วิชาการประจํา ปข อง
สมาคมฯ โดยสวนลดคาลงทะเบียนของสมาชิกสมาคมฯจะประกาศในการจัดประชุมวิชาการประจําปเปนแตละ
ครั้งไป
(5) สมาชิกสมาคมฯ สามารถเขารวมงานประชุมวิชาการออนไลนที่จัดโดยสมาคมฯ โดยไมมี
คาใชจาย
(6) สมาชิกสมาคมฯ ไดรับสวนลด คาลงทะเบียนในการนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบแผน
ภาพหรือการนําเสนอดวยวาจาในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นโดยสมาคมฯ
(7) สมาชิกสมาคมฯ ไดรับสวนลดคาลงทะเบียน หรือสวนลดอื่นๆตามเห็นสมควรในการประชุม
วิชาการที่จัดขึ้นโดยสถาบันที่เปนสมาชิกสถาบันสมทบของสมาคมฯ โดยสวนลดคาลงทะเบียน หรือสวนลดอื่นๆนั้น
ใหเปนไปตามประกาศการจัดประชุมวิชาการของสมาชิกสมทบของสมาคมฯเปนแตละครั้งไป
(8) สมาชิกสมาคมฯ ไดรับสวนลดคาลงทะเบียนการเรียนรู e-learning ที่จัดทําโดยสมาคมฯ

-3(9) สิทธิประโยชนตางๆที่สมาคมฯจัดใหมีขึ้นเพื่อประโยชนของสมาชิก เชน สวัสดิการ การเขา
รวมกิจกรรมพิเศษ หรือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภท routine to research (R2R) ตามการประกาศ
ของสมาคมฯเปนแตละครั้งไป ดังนี้
(9.1) สิทธิประโยชนขั้นพื้นฐาน เชน สิทธิสวนลดรานอาหาร การทองเที่ยว สินคาบริการ
หรือการเขารวมกิจกรรมพิเศษตางๆ
(9.2) สิทธิสวนลดอุปกรณทางกายภาพบําบัด หรือสิทธิพิเศษอื่นๆสําหรับผูประกอบการ
คลินิกที่เปนสมาชิกของสมาคมฯ (เชน การผอนชําระคาอุปกรณกายภาพบําบัด)
(9.3) มอบทุนสนับสนุนหรือเผยแพรผลงานวิจัยประเภท routine to research (R2R)
ทุนละไมเกิน 15,000 บาท
(10) สิทธิในการเขาถึงเว็บไซตของสมาคมฯ ในสวนของ “สําหรับสมาชิก” ดังนี้
(10.1) อานหรือดาวนโหลดบทความวิชาการฉบับเต็มของวารสารกายภาพบําบัด
(10.2) เขาถึงเอกสารและเขาชมวิดีโอในงานประชุมวิชาการประจําปยอนหลังได โดยมี
คาใชจายในอัตราที่ไดรับสวนลดตามประกาศสมาคมฯเปนแตละครั้งไป ทั้งนี้จะไมไดรับหนวยคะแนนของศูนย
การศึกษาตอเนื่อง
(10.3) สามารถเขาถึงกระดานสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและประชาสัมพันธขาวสาร
ผานทางเว็บไซตสมาคมฯ
(11) คลินิกที่มีผูประกอบการเปนสมาชิกของสมาคมฯ สามารถประชาสัมพันธตําแหนงที่ตั้งหรือ
กิจกรรมของคลินิกใหผูเยี่ยมชมเว็บไซตทราบไดที่เว็บไซตของสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย
(12) สมาชิกสมาคมฯ จะไดรับเงินสวัสดิการจากสมาคมฯ ในกรณีทุพพลภาพอยางถาวรอันเปน
เหตุใหประกอบอาชีพไมได โดยจะไดรับสวัสดิการเปนเงิน รายละ 5,000 บาท
(13) กรณี เสี ยชี วิตของสมาชิกสมาคมฯ จะไดรั บพวงหรี ดในนามสมาคมกายภาพบํ าบั ด แห ง
ประเทศไทย ในอัตราไมเกิน 1,000 บาท
หมวดที่ 4 การขอและการรับสวัสดิการ
ขอ 10 การใชสิทธิในการเสนอชื่อ หรือการลงสมัครคณะกรรมการสมาคมฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑการ
เลือกตั้งของสมาคมฯ ซึ่งเปนไปตามกฎของอนุกรรมการการเลือกตั้งของสมาคมฯ

-4ขอ 11 สมาชิกแสดงรหัสสมาชิกหรือบัตรสมาชิกสมาคมฯอิเล็กทรอนิกส ในการยืนยันขอรับสิทธิสวนลด
คาลงทะเบียนจากการจัดประชุมวิชาการไมวาจะเปนการจัดโดยสมาคมฯ หรือสถาบันสมทบของสมาคมฯ รวมถึง
การอบรม e-learning ของสมาคมฯ
ข อ 12 สมาชิ ก แสดงรหั ส สมาชิ ก หรื อ บั ต รสมาชิ ก สมาคมฯ ในการยื น ยั น ขอรั บ สิ ท ธิ แ ละส ว นลด
คาลงทะเบียนการนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบแผนภาพหรือการนําเสนอดวยวาจา ในการประชุมวิชาการ
ทางกายภาพบําบัดที่สมาคมฯเปนผูประกาศในแตละครั้ง
ขอ 13 การขอรับสิทธิประโยชนตางๆที่สมาคมฯจัดใหมีขึ้นเพื่อประโยชนของสมาชิก เชน สวัสดิการ การ
เขารวมกิจกรรมพิเศษ หรือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยตามขอ 9 ขอยอย 9 นั้น สมาชิกสามารถแสดงรหัส
สมาชิกหรือบัตรสมาชิกสมาคมฯในการยืนยันขอรับสิทธิ สวนลด หรือทุนสนับสนุนงานวิจัยได โดยใหยึดถือตาม
การประกาศของสมาคมฯเปนแตละครั้งไป
ขอ 14 การใชสิทธิประโยชนจากเว็บไซตสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทยใหเปนไปตามกฎและ
ระเบียบที่แจงไวบนเว็บไซตของสมาคมฯ
ขอ 15 กรณีทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตใหญาติ หรือผูที่เกี่ยวของกับสมาชิกสมาคมฯ แสดงความจํานงขอรับ
สวัสดิการตามขอ 9 ขอยอย 12 หรือ 13 รวมทั้งแสดงบัตรสมาชิกหรือรหัสสมาชิกใหแกคณะกรรมการสมาคมฯ
เพื่อขอรับสวัสดิการนี้
ขอ 16 ใหอนุกรรมการพิจารณาขอเท็จจริงและหลักฐานตาง ๆ หากจําเปนตองขอขอเท็จจริง หรือขอ
หลักฐานเพิ่มเติม ใหแจงและติดตามขอจากสมาชิก หรือญาติผูเกี่ยวของ การพิจารณาใหพิจารณาถึงความจําเปน
ความเดือดรอน และความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนรายๆไป
ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไปหรือจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กภ.มัณฑนา วงศศิรินวรัตน)
นายกสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย

