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ประกาศสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 

ที่ 2/2564 

เรื่อง “ระเบียบสิทธิประโยชนสมาชกิ” 

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

 

 สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย วาระ 2563-2567 จากมติที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคม

กายภาพบําบัดแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 ไดกําหนดระเบียบสิทธิประโยชนแกสมาชิกสมาคมกายภาพบําบัด

แหงประเทศไทยใหเหมาะสมตามสภาวการณปจจุบัน ดังน้ี 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ 2 บรรดาระเบียบ ขอกําหนด มติคณะกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย หรือ

คําสั่งอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลวเกี่ยวกับสิทธิประโยชนสมาชิกของสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย ซึ่งขัด

หรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 

 ขอ 3 ในระเบียบน้ี 

  “สมาคมฯ” หมายถึง สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 

  “สิทธิประโยชน” หมายถึง สิทธิประโยชน ความชวยเหลือที่สมาคมฯใหแกสมาชิก ซึ่งอาจเปนเงิน 

ทรัพยสิน สิ่งของ หรือการอ่ืนใดตามระเบียบน้ี และใหรวมถึงการชวยเหลืออ่ืนๆ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกของสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย ซึ่งแบงตามประเภทได

ดังน้ี 

 (1) สมาชิกราย 5 ป หมายถึง นักกายภาพบําบัดที่สมัครเปนสมาชิกสมาคมฯ เปนระยะเวลา 5 ป

 (2) สมาชิกตลอดชีพ หมายถึง นักกายภาพบําบัดที่สมัครเปนสมาชิกสมาคมฯตลอดชีวิต 

 (3) สมาชิกสมทบ หมายถึง นิสิตนักศึกษาในหลักสูตรกายภาพบําบัด 

 ขอ 4 สมาชิกมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนจากสมาคมฯตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อยูในระเบียบน้ี 
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 ขอ 5 คาใชจายในการสมัครสมาชิกสมาคมฯ เพ่ือไดรับสิทธิประโยชนของสมาคมฯตามระเบียบน้ี ให

เปนไปตามระเบียบตามที่นายทะเบียนของสมาคมฯไดแจงไว ซี่งอยูในระเบียบน้ีดวย 

 ขอ 6 ยกเลิกการรับสมัครสมาชิกใหมประเภทสมาชิกตลอดชีพ  

 

หมวดที่ 2 คาธรรมเนียมการสมัครเปนสมาชิกสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 

 ขอ 7 สมาชิกราย 5 ป      คาสมัครสมาชิก/ตออายุสมาชิก 2,000 บาท 

 ขอ 8 นิสิต/นักศึกษา (รับสมัครเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี)  คาสมัครสมาชิก 800 บาท (เปนสมาชิก

สมทบจนกวาจะจบการศึกษา) 

 

หมวดที่ 3 สิทธิประโยชนของสมาชิกสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 

 ขอ 9 สิทธิประโยชนของสมาชิกสมาคมฯ 

  (1) สมาชิกสมาคมฯ จะไดรับการขึ้นทะเบียนเปนสมาชิก World Physiotherapy 

  (2) สมาชิกสมาคมฯ มีสิทธิลงสมัครหรือเสนอช่ือนักกายภาพบําบัดเพ่ือลงเลือกต้ังคณะกรรมการ

สมาคมฯ และลงคะแนนเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการสมาคมฯ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 4 ป 

  (3) สมาชิกสมาคมฯ มีสิทธิรับทราบรายงานการประชุมของสมาชิกสมาคมฯ และรับรองรายงาน

การประชุมใหญในการจัดประชุมวิชาการประจําปของสมาคมฯ 

  (4) สมาชิกสมาคมฯ ไดรับสวนลดคาลงทะเบียนในการเขารวมประชุมวิชาการประจําปของ

สมาคมฯ โดยสวนลดคาลงทะเบียนของสมาชิกสมาคมฯจะประกาศในการจัดประชุมวิชาการประจําปเปนแตละ

ครั้งไป 

  (5) สมาชิกสมาคมฯ สามารถเขารวมงานประชุมวิชาการออนไลนที่จัดโดยสมาคมฯ โดยไมมี

คาใชจาย 

  (6) สมาชิกสมาคมฯ ไดรับสวนลด คาลงทะเบียนในการนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบแผน

ภาพหรือการนําเสนอดวยวาจาในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นโดยสมาคมฯ 

  (7) สมาชิกสมาคมฯ ไดรับสวนลดคาลงทะเบียน หรือสวนลดอ่ืนๆตามเห็นสมควรในการประชุม

วิชาการที่จัดขึ้นโดยสถาบันที่เปนสมาชิกสถาบันสมทบของสมาคมฯ โดยสวนลดคาลงทะเบียน หรือสวนลดอ่ืนๆน้ัน

ใหเปนไปตามประกาศการจัดประชุมวิชาการของสมาชิกสมทบของสมาคมฯเปนแตละครั้งไป 

  (8) สมาชิกสมาคมฯ ไดรับสวนลดคาลงทะเบียนการเรียนรู e-learning ที่จัดทําโดยสมาคมฯ 
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  (9) สิทธิประโยชนตางๆที่สมาคมฯจัดใหมีขึ้นเพ่ือประโยชนของสมาชิก เชน สวัสดิการ การเขา

รวมกิจกรรมพิเศษ หรือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภท routine to research (R2R) ตามการประกาศ

ของสมาคมฯเปนแตละครั้งไป ดังน้ี 

   (9.1) สิทธิประโยชนขั้นพ้ืนฐาน เชน สิทธิสวนลดรานอาหาร การทองเที่ยว สินคาบริการ 

หรือการเขารวมกิจกรรมพิเศษตางๆ  

   (9.2) สิทธิสวนลดอุปกรณทางกายภาพบําบัด หรือสิทธิพิเศษอ่ืนๆสําหรับผูประกอบการ

คลินิกที่เปนสมาชิกของสมาคมฯ (เชน การผอนชําระคาอุปกรณกายภาพบําบัด) 

   (9.3) มอบทุนสนับสนุนหรือเผยแพรผลงานวิจัยประเภท routine to research (R2R) 

ทุนละไมเกิน 15,000 บาท 

  (10) สิทธิในการเขาถึงเว็บไซตของสมาคมฯ ในสวนของ “สําหรับสมาชิก” ดังน้ี 

  (10.1) อานหรือดาวนโหลดบทความวิชาการฉบับเต็มของวารสารกายภาพบําบัด 

   (10.2) เขาถึงเอกสารและเขาชมวิดีโอในงานประชุมวิชาการประจําปยอนหลังได โดยมี

คาใชจายในอัตราที่ไดรับสวนลดตามประกาศสมาคมฯเปนแตละครั้งไป ทั้งน้ีจะไมไดรับหนวยคะแนนของศูนย

การศึกษาตอเน่ือง 

   (10.3) สามารถเขาถึงกระดานสนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและประชาสัมพันธขาวสาร

ผานทางเว็บไซตสมาคมฯ  

  (11) คลินิกที่มีผูประกอบการเปนสมาชิกของสมาคมฯ สามารถประชาสัมพันธตําแหนงที่ต้ังหรือ

กิจกรรมของคลินิกใหผูเย่ียมชมเว็บไซตทราบไดที่เว็บไซตของสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย  

  (12) สมาชิกสมาคมฯ จะไดรับเงินสวัสดิการจากสมาคมฯ ในกรณีทุพพลภาพอยางถาวรอันเปน

เหตุใหประกอบอาชีพไมได โดยจะไดรับสวัสดิการเปนเงิน รายละ 5,000 บาท 

  (13) กรณีเสียชีวิตของสมาชิกสมาคมฯ จะไดรับพวงหรีดในนามสมาคมกายภาพบําบัดแหง

ประเทศไทย ในอัตราไมเกิน 1,000 บาท 

 

หมวดที่ 4 การขอและการรบัสวัสดิการ 

 ขอ 10 การใชสิทธิในการเสนอช่ือ หรือการลงสมัครคณะกรรมการสมาคมฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑการ

เลือกต้ังของสมาคมฯ ซึ่งเปนไปตามกฎของอนุกรรมการการเลือกต้ังของสมาคมฯ 
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 ขอ 11 สมาชิกแสดงรหัสสมาชิกหรือบัตรสมาชิกสมาคมฯอิเล็กทรอนิกส ในการยืนยันขอรับสิทธิสวนลด

คาลงทะเบียนจากการจัดประชุมวิชาการไมวาจะเปนการจัดโดยสมาคมฯ หรือสถาบันสมทบของสมาคมฯ รวมถึง

การอบรม e-learning ของสมาคมฯ 

 ขอ 12 สมาชิกแสดงรหัสสมาชิกหรือบัตรสมาชิกสมาคมฯ ในการยืนยันขอรับสิทธิและสวนลด

คาลงทะเบียนการนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบแผนภาพหรือการนําเสนอดวยวาจา ในการประชุมวิชาการ

ทางกายภาพบําบัดที่สมาคมฯเปนผูประกาศในแตละครั้ง 

 ขอ 13 การขอรับสิทธิประโยชนตางๆที่สมาคมฯจัดใหมีขึ้นเพ่ือประโยชนของสมาชิก เชน สวัสดิการ การ

เขารวมกิจกรรมพิเศษ หรือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยตามขอ 9 ขอยอย 9 น้ัน สมาชิกสามารถแสดงรหัส

สมาชิกหรือบัตรสมาชิกสมาคมฯในการยืนยันขอรับสิทธิ สวนลด หรือทุนสนับสนุนงานวิจัยได โดยใหยึดถือตาม

การประกาศของสมาคมฯเปนแตละครั้งไป 

 ขอ 14 การใชสิทธิประโยชนจากเว็บไซตสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทยใหเปนไปตามกฎและ

ระเบียบที่แจงไวบนเว็บไซตของสมาคมฯ  

 ขอ 15 กรณีทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตใหญาติ หรือผูที่เกี่ยวของกับสมาชิกสมาคมฯ แสดงความจํานงขอรับ

สวัสดิการตามขอ 9 ขอยอย 12 หรือ 13 รวมทั้งแสดงบัตรสมาชิกหรือรหัสสมาชิกใหแกคณะกรรมการสมาคมฯ

เพ่ือขอรับสวัสดิการน้ี 

 ขอ 16 ใหอนุกรรมการพิจารณาขอเท็จจริงและหลักฐานตาง ๆ หากจําเปนตองขอขอเท็จจริง หรือขอ

หลักฐานเพ่ิมเติม ใหแจงและติดตามขอจากสมาชิก หรือญาติผูเก่ียวของ การพิจารณาใหพิจารณาถึงความจําเปน 

ความเดือดรอน และความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนรายๆไป 

 

 ทั้งน้ี ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไปหรือจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง  

 

 

 

 

            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กภ.มัณฑนา วงศศิรินวรัตน) 

       นายกสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 

 


