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       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
 

1.การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ  โดยขอรับใบสมัครได้ที่ ส านักงานสมาคมฯ (ส านักงานสหกรณ์ฯ) 
2.สมาคมฯจะส่งหักเงินจากสมาชิกเฉพาะในเดือนที่มีสมาชิกเสียชีวิต คนละ 50 บาท  
3.สมาคมฯจะรวบรวมเงินที่เก็บได้จากสมาชิกท้ังหมด ส่งมอบให้กับผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก 
   ที่เสียชีวิตในเดือนถัดไป  
 

จ านวนสมาชิก ณ วันที่ 30 ก.ย.62       2,303   คน 
เงินสงเคราะห์ท่ีได้รับ   ประมาณ       115,000  บาท   
 

วัตถุประสงค์    
      สมาคมมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการสงเคราะห์ ซ่ึงกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์  
ครอบครัวของสมาชิกท่ีถึงแก่ความตายทุกกรณี ด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหาก าไร 
มาแบ่งกัน 
ที่ตั้งส านักงานและวันเวลาเปิดท าการ 
 ส านักงานของสมาคมตั้ งอยู่ที่   เลขที่  315  ถนนราชวิถี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400     
( ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า )    
โทรศัพท์ และ โทรสาร  0-2354-7788  โทร 0-2763-9300   ต่อ 93107  93927  93975 
          สมาคมเปิดท าการในวันท าการของราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
สมาชิกของสมาคม   
        ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด  และเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสมาคมฯ   
        ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม  พร้อมแนบส าเนา
ทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอ่ืนที่ทางราชการออกให้ โดยมีสมาชิกของ
สมาคมไม่น้อยกว่า 1 คน หรือกรรมการสมาคมรับรองคุณสมบัติ  
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เงินสงเคราะห์ 
       เงินสงเคราะห์  หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออก ช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพหรือสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือด าเนินกิจการของ สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
      เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่  ต้องช าระเงินสงเคราะห์นั้น   
รายละ 50 บาท ( ห้าสิบบาทถ้วน )  
การช าระเงินสงเคราะห์และการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
         ต้องให้สมาคม หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายจากหน่วยต้นสังกัด  หรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีสมาคมก าหนด 
สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ผู้รับเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับ โดยการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้จ่ายในคราว
เดียวกัน หลังจากท่ีเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ได้เรียบร้อยแล้ว  
เรื่องอ่ืนๆในการปฏิบัติ  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม 
 
สถิติสมาชิกสมาคม 
      ปี สมาชิก สอ.  เป็นสมาชิกสมาคม(คน) คิดเป็น%ของสมาชิกสหกรณ์ 

51 3,224     546   16.94 % 
52 3,252  1,308   40.22 % 
53 3,048  1,403   46.03 % 
54 3,164  1,615   51.04 % 
55 3,209  1,927   60.05 % 
56 3,233    2,010          62.17 % 
57 3,230  2,066   63.96 % 
58 3,380  2,152   63.67 % 
59 3,451           2,183                  63.26 % 
60 3,511  2,223   63.31 %  

     61   3,549  2,254   63.51 % 
     62   3,606  2,303   63.86 % 
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การด าเนินงานของสมาคม 
     ปี    สมาชิก     ถึงแก่กรรม(ราย)   รับเงินสงเคราะห์(บาท) 

51   546           -          - 
52 1,308  3      163,150 
53 1,403           6      404,200 
54 1,615           2      153,850 
55 1,927           4      359,600 
56 2,010                   5                      498,900 
57 2,020  6      613,850 
58 2,152  7                      736,650 
59 2,183                   7                      762,900 
60 2,223  6                       665,700   
61 2,254  3                       339,700   
62 2,303  7                       796,650   

                   รวม          56   ราย             5,495,150  บาท 
 
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด ประจ าปี 2563 
1.พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์     นายกสมาคม         
2.พ.อ.หญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา            อุปนายก     
3.พ.อ. รชต ล ากูล                         กรรมการ             
4.พ.ต. วีรยุทธ ศรีจันทรา             กรรมการ/เหรัญญิก      
5.พล.ต.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล  กรรมการ    
6.พ.อ.หญิง สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ   กรรมการ    
7.พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ             กรรมการ    
8.พ.อ.หญิง จารุวรรณ ปี่ทอง             กรรมการ    
9.พ.อ. บริบูรณ์ นาวาเจริญ             กรรมการ   
10.พ.อ.หญิง ไพจิตต์ เพ่ิมพูล              กรรมการ   
11.พ.ท.หญิง สุภาพร บุญทับ   กรรมการ 
12.พ.ต. เสถียร ทองเนื้อ             กรรมการ   
13.ร.ท. พิษณุพงษ์ พุทธเดชารัตน์             กรรมการ   
14.จ.ส.อ.หญิง ณมนต์  โอสถศรี             กรรมการ  
15.พ.อ.หญิง ศศิธร  สิทธิสรเดช     นายทะเบียน               
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* ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์ทหาร (สสอท.) 
 
 
 
 
 
* ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณส์มาชิกของชุมนุมสหกรณ์          
   ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
 


