
  

 
                                                                        ขาว / สาระนารู     ประจําเดือนกรกฎาคม  2554 
  

 กราบขอบพระคุณสมาชิกผูทรงเกียรติ   ที่กรุณาใหกําลังใจและติดตามขาวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย- 
     ครูหนองคาย   จํากัด      ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนการสื่อสารที่สรางสรรค  สรางความเขาใจอันดีระหวางสมาชิกกับสมาคมฯ 
     ฉบับน้ี   ขอแจงขาวที่นารูและเก่ียวของกับสมาชิก  ดังน้ี   

                  รายงานจํานวนสมาชิกสมาคมฯ   สมาชิกสมาคมฯ   มี  4  ประเภท   ประกอบดวย 
        1.1   ประเภท  ก.   สมาชิกสหกรณฯ   และเจาหนาที่สมาคมฯ                                จํานวน        5,468    คน 
        1.2   ประเภท  ข.   สมาชิกสมาคมฯ ที่ลาออกจากสหกรณฯ และเจาหนาที่สมาคมฯ            จํานวน        1,353    คน 
        1.3   ประเภท  ค.   คูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิกสหกรณฯ และเจาหนาที่สมาคมฯ          จํานวน        1,310    คน  
        1.4   ประเภท  ง.    บิดา - มารดา  โดยกําเนิดของสมาชิกสหกรณฯ และเจาหนาที่สมาคมฯ           จํานวน        1,783    คน 

                       รวมสมาชิกสมาคมฯ  ณ  วันท่ี  29  กรกฎาคม  2554               จํานวน        9,914   คน 
      ในเดือนกรกฎาคม  2554  สมาชิกเสียชีวิต สมาคมฯ  รับแจงและไดจายเงินปลงศพ  งวดท่ี  1  รายละ   40,000.-  บาท     ดังน้ี 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ประเภท สังกัด/อําเภอ สาเหตุถึงแกกรรม 
วัน/เดือน/ป   รับแจง 
และจายเงินปลงศพ 

จายเงินปลงศพ 
(งวดที่ 1) 

1 นายบุญ  วิสัยหมู ง เมือง ชรา 4 ก.ค. 54 40,000.-  
2 นายทอน  พลหงษ ข โพนพิสัย กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 4 ก.ค. 54 40,000.-  
3 นางนวนคํา  หอมกระสินธุ ง พรเจริญ โรคชรา 4 ก.ค. 54 40,000.-  
4 นายปญญา  ปริวนัตา ก เซกา มะเร็งทอน้ําด ี 5 ก.ค. 54 40,000.-  
5 ร.ต.ต.บุญชวย  คําด ี ง เฝาไร โรคชรา 8 ก.ค. 54 40,000.-  
6 นายฮวด  ทศชา ง เฝาไร โรคไตวาย 8 ก.ค. 54 40,000.-  
7 นายเขียน  ทองจนัทร ง รัตนวาป โรคชรา 19 ก.ค. 54 40,000.-  
8 นายอากาศ  ศรีพรหม ข พรเจริญ ทอน้าํดอีุดตัน 20 ก.ค. 54 40,000.-  
9 นายหนู  วงษสิม ง โพนพิสัย โรคชรา 21 ก.ค. 54 40,000.-  

10 นายทวี  ราชบัวศรี ก บํานาญ เขต 1 อ.ทาบอ  มะเร็งลําไส  21 ก.ค. 54 40,000.-  
11 นายราชันย  พิมพกลม ก บุงคลา หัวใจลมเหลว 21 ก.ค. 54 40,000.-  
12 นายเปา  เหลาศิริวจิิตร ง เมือง กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 22 ก.ค. 54 40,000.-  
13 นายบัวภา  พิสัยพันธ ง โพนพิสัย ติดเชื้อในกระแสเลือด 25 ก.ค. 54 40,000.-  
14 นายชอบ  ศรีสุระ ง เฝาไร โรคชรา 28 ก.ค. 54 40,000.-  

 

                     หลักฐานประกอบการยื่นเร่ืองขอรับเงินคาจัดการศพและเงินสงเคราะหศพ                                          รวมเงิน             560,000.- 

ใหผูมีสิทธิรับเงินตามขอบังคับ    ยื่นเรื่องขอรับเงินคาจัดการศพและเงินสงเคราะหศพที่สํานักงานสมาคมฯ  
                 ในวันทําการ  ต้ังแตเวลา  08.30  น.  -  15.00  น. โดยใหนําหลักฐานประกอบการย่ืนเรื่อง   ดังน้ี 

(1)    สําเนาใบมรณบัตรของผูถึงแกกรรม  (พรอมฉบับจริง)              จํานวน   2     ฉบับ 
(2)    สําเนาทะเบียนบานที่มีช่ือผูถึงแกกรรมโดยนายทะเบียนประทับตราคําวา  “ตาย” (พรอมฉบับจริง)      จํานวน   2     ฉบับ 
(3)    สําเนาบัตรประจําตัวของผูถึงแกกรรม              จํานวน   2     ฉบับ 
(4)    สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานผูมีสิทธิรับเงิน (ทุกคน)           จํานวน   4     ฉบับ 
(5)    สําเนาทะเบียนสมรสของผูมีสิทธิรับเงิน  (ถามี)             จํานวน   2     ฉบับ 
(6)    หลักฐานอื่นๆ  ที่แสดงวาเปนผูมีสิทธิรับเงิน                 จํานวน   2     ฉบับ 
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     การจัดเก็บเงินสงเคราะหศพ  งวดท่ี  2   ในวันท่ี  29  กรกฎาคม  2554          

                       เพ่ือจายใหญาติสมาชิกถึงแกกรรม  ในวันที่  10  สิงหาคม  2554  จํานวน  14  ราย ๆ  ละ  20.-  บาท  เปนเงิน 280.-  บาท   
ที่ ช่ือ- สกุล ประเภท สังกัด / อําเภอ ถึงแกกรรมดวยเหตุ 

1 นายวสันต     กองอําไพ ก บํานาญเขต 3 อ.ศรีวิไล หัวใจขาดเลือดฉบัพลนั 
2 นายศรีจันทร    เดชไกร ก บํานาญเขต 1 อ.ปากคาด ชรา 
3 นายสมหมาย    แสนหัวหาว ค สังคม ปอดติดเชื้อ 
4 นางหนูเกลียน    หอทอง ง ศรีเชียงใหม ไตวายเฉียบพลัน 
5 นายคําพูล   โตเพชร ง เซกา ภาวะการหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว 
6 นายสมบูรณ    กปุระดษิฐ ง ทาบอ ติดเชื้อรุนแรง 
7 นายเพื่อน    ทองประเทอืง ก โพนพิสัย เลือดครั่งในสมองขางขวา 
8 นางสุมล    พนาลกิุล ค เมือง ติดเชื้อในกระแสเลือด     
9 นางมลิเชียร    เพง็วงษ ค เซกา เสนเลือดหัวใจตีบรุนแรง  ผนังหัวในร่ัว 

10 นางสอน    จงรักษ ง ทาบอ โรคชรา 
11 ส.อ.วิเชียร   กาพยไกรแกว ค โพนพิสัย ติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด 
12 นางมะลิ    บุตตะราช ง เซกา โรคชรา 
13 นายสุทิน    สุวรรณไตร ก บํานาญเขต 2  อ.โพนพิสัย หัวใจวาย 
14 นางแกว    ไชยมานันต ง โพนพิสัย โรคชรา 

                     การประชุมใหญวิสามัญ  คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2554 
       ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด ไดจัดประชุมใหญวิสามัญ  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554      
            เมื่อวันเสารที่  9  กรกฎาคม  2554  ณ  หองประชุมลําโขง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  1  (สปจ.เดิม)     
            อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  น้ัน   สมาคมฯ  ขอแจงผลการประชมุ  ดังตอไปน้ี   

 การจัดเก็บเงินสงเคราะหศพรายเดือน   มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ   ชุดที่ 8 ประจําป 2553 – 2554   
            ครั้งที่  10/2554  วันที่ 28  มิถุนายน  2554   โดยไดรับความเห็นชอบตามมติที่ประชุมใหญวิสามัญ   ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2554   
            วันที่  9  กรกฎาคม  2554   อนุมัติใหเปล่ียนแปลงการจัดเก็บเงินสงเคราะหศพรายเดือน  จากจัดเก็บตามท่ีรับแจงการตายจริง 
            ในแตละเดือนไมตํ่ากวา  14  ศพ   เปนจัดเก็บตามท่ีรับแจงการตายจริงในแตละเดือนไมตํ่ากวา 15 ศพ  โดยใหเร่ิมต้ังแตเดือน 
            สิงหาคม 2554  เปนตนไป 

 การกําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะหตามกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
            ฉบับ ลว. 19 มี.ค. 2547   ที่ประชุมใหญวิสามัญ  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554   อนุมัติใหเปล่ียนอัตราการหักเงินสงเคราะหเพ่ือเปนคาใชจาย 
            ในการดําเนินกิจการของสมาคมฯ จากเกณฑที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2553 ไดกําหนดไวคืออัตรารอยละสี่ของเงินสงเคราะห   
            ท่ีเรียกเก็บได   เปนอัตรารอยละหกของเงินสงเคราะหท่ีเรียกเก็บได  ท้ังน้ีเร่ิมดําเนินการต้ังแตเดือนสิงหาคม  2554  เปนตนไป 

                          
***  สํานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  *** 

เลขที่ 143 ถนนประจักษ ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000  โทรศัพท 0-4241-3276  โทรสาร 0-4241-3276 

                                                                    วิธีสงเงินสงเคราะหลวงหนา 
   (1)  โอนเงินผานธนาคาร    ส่ังจายเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)  สาขาหนองคาย   เลขที ่ 413-1-38330-6     
                                               ประเภทออมทรัพย  ช่ือบัญชี  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  
                                               (หามโอนเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย   จํากัด) 
คําเตือน      หากทานใชวิธีนี้  กรุณา  Fax  ใบโอนเงิน ไปที่  หมายเลข  0-4241-3276  ซึ่งเปน  หมายเลข  Fax  ของสมาคมฯ โดยตรง 
                    พรอมระบุ  ช่ือ – สกุล   ของสมาชิกที่ทานตองการชําระเงินสงเคราะหลวงหนา  ใหชัดเจนเพื่อออกใบเสร็จรบัเงิน   
 (2)  สงเงินสด  ทีสํ่านักงานสมาคมฯ     หรือ  
 (3)   สงทางไปรษณียธนาณัติ    ส่ังจาย   “ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด       

                                           เลขที่  143  ถนนประจักษ  ตาํบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43000” 
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