
  

 
                                                                     ขาว / สาระนารู   ประจําเดือนกันยายน  2554 
  

  กราบขอบพระคุณสมาชิกผูทรงเกียรติ  ที่กรุณาใหกําลังใจและติดตามขาวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย- 
     ครูหนองคาย  จํากัด  ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนการสื่อสารที่สรางสรรค   สรางความเขาใจอันดีระหวางสมาชิกกับสมาคมฯ   ฉบับน้ี 
     ขอแจงขาวที่นารูและเก่ียวของกับสมาชิก  ดังน้ี   

                   รายงานจํานวนสมาชิกสมาคมฯ   สมาชิกสมาคมฯ   มี  4  ประเภท  ประกอบดวย 
        1.1   ประเภท  ก.   สมาชิกสหกรณฯ   และเจาหนาที่สมาคมฯ                                จํานวน        5,509    คน 
        1.2   ประเภท  ข.   สมาชิกสมาคมฯ   ที่ลาออกจากสหกรณฯ และเจาหนาที่สมาคมฯ            จํานวน        1,321    คน 
        1.3   ประเภท  ค.   คูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิกสหกรณฯ   และเจาหนาที่สมาคมฯ        จํานวน       1,309    คน  
        1.4   ประเภท  ง.    บิดา - มารดา  โดยกําเนิดของสมาชิกสหกรณฯ   และเจาหนาที่สมาคมฯ           จํานวน        1,766    คน 

                       รวมสมาชิกสมาคมฯ  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2554                จํานวน        9,905    คน 

       ในเดือนกันยายน 2554 มีสมาชิกเสียชีวิตสมาคมฯ รับแจงและไดจายเงินปลงศพ งวดท่ี 1 จํานวน 13 รายฯ ละ 40,000.- บาท ดังน้ี 

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

จายเงินปลงศพ 
(งวดที่ 1) 

1 นางมอน   วนัทา  ง เมือง โรคชรา 5 ก.ย. 54 40,000.-  
2 นายโชคชัย  นามศักดิ ์ ง โพนพิสัย ภาวะการหายและหัวใจลมเหลว 6 ก.ย. 54 40,000.-  
3 นางอาลัย  จําปาบรีุ ง เซกา โรคชรา 6 ก.ย. 54 40,000.-  
4 นายวีระศกัดิ์  สรรคนิกร ก บํานาญเขต 1 หัวใจลมเหลว 12 ก.ย. 54 40,000.-  
5 นางประยงค  นิคมภักดิ ์ ก โซพิสัย มะเร็งปอดระยะสุดทาย 12 ก.ย. 54 40,000.-  
6 นายพร  ฉานสูงเนิน ง ศรีวิไล ระบบหัวใจลมเหลว 16 ก.ย. 54 40,000.-  
7 นายกัน  นามบุรี   ง เมือง โรคชราภาพ 19 ก.ย. 54 40,000.-  
8 นายบุญมี  เวชสิทธ์ิ ง โพนพิสัย โรคชรา 19 ก.ย. 54 40,000.-  
9 นายสฤษดิ์  หมูหาญ ข เมือง ระบบหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน 20 ก.ย. 54 40,000.-  

10 นายจรูญ  สมจิตใจ ง บึงกาฬ ชรา  20 ก.ย. 54 40,000.-  
11 นางประทุมพร หรุนนุพันธ ก บึงโขงหลง ตับแข็งและติดเชือ้ในกระแสเลือด 20 ก.ย. 54 40,000.-  
12 นางเจริญ  สวยวัน ง บึงกาฬ ความดันโลหิตสูง 28 ก.ย. 54 40,000.-  
13 นางทุเรียน  เสทือนวงษ ง เมือง ชราภาพ 29 ก.ย. 54 40,000.-  

 

                                     รวมเงิน                520,000.- 

                       เร่ืองแจงการรับจดทะเบียนแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ  
                   เน่ืองจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ   ใหตราพระราชบัญญัติต้ังจังหวัดบึงกาฬ  พ.ศ. 2554   เพ่ือใหสอดคลองกับ 
                       การดําเนินงานของสมาคมและสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน   สมาคมฯ  จึงไดจัดประชุมใหญวิสามัญ   ครั้งที่  1  พ.ศ. 2554   
                       เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม 2554   ณ  หองประชุมลําโขงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 (สปจ.เดิม) 
    1.   เร่ืองการเปล่ียนแปลงอัตราการหักเงินสงเคราะหจากเดิมรอยละสี่ เปนรอยละหก  ตามอัตราท่ีกฎกระทรวงฯ  กําหนด 

  2.   เร่ืองคุณสมบัติของผูสมัครเปนสมาชิกสมาคมฯ  ตองเปนผูมีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดหนองคาย  หรือจังหวัดบึงกาฬ 
 บัดน้ี  นายทะเบียนสมาคมฯ   ประจําทองที่เทศบาลเมืองหนองคาย   ไดรับจดทะเบียนตามใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน 

       การแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับ  เลขท่ี  3/2554  ใหไว ณ วันที่ 19 กันยายน 2554  และตามหนังสือเทศบาลฯ ที่ นค 52007.4/3958 
       ลงวันที่  20  กันยายน 2554     จึงเรียนมาเพื่อใหสมาชิกทุกทานทราบ 
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        การจัดเก็บเงินสงเคราะหศพ  งวดท่ี  2   ในวันท่ี  30  กันยายน  2554          

                                เพ่ือจายใหญาติสมาชิกถึงแกกรรม  ในวันที่  10  ตุลาคม  2554   จํานวน  15  ราย ๆ  ละ  20.-  บาท  เปนเงิน  300.-  บาท   
ท่ี ชื่อ- สกุล ประเภท สังกัด / อําเภอ ถึงแกกรรมดวยเหตุ 
1 นายทองดํา    เสนามงคล ก วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โรคมะเร็งตับ 
2 นายไลย    เหงาพรหมมินทร  ง เซกา ระบบหายใจลมเหลว 
3 นายธีระ    ลอมชวการ  ก ทาบอ เลือดคั่งในกานสมอง 
4   นายนุ    สุวรรณไตร  ง บึงกาฬ โรคชรา 
5 นางพรรณี    อุทธิเสน  ข ปากคาด หัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน 
6 นายประชา    ทิพเสนา  ก สพป.นค. เขต  2 ระบบหัวใจและระบบหายใจลมเหลว 
7 นายสงวน   ปลัดพรม  ง ทาบอ โรคชรา 
8 นายวานิตย    น่ิมเวไนย ง บึงโขงหลง ระบบหัวใจลมเหลว 
9 นางหนูพร   วงศนุกูล ง สังคม โรคชรา 
10 นางคอนสี   สีหไตร ง เมือง ภาวะขาดออกซิเจนในกระแสเลือด 
11 นายเสาร    ชัยมูล ง เซกา มะเร็งทอนํ้าดีระยะรุกลาม 
12 นายจรูญ   รักษาภักดี ข รัตนวาป หัวใจลมเหลวเฉียบพลัน 
13 นางบุญสม    แสนหัวหาว ก สังคม โรคมะเร็ง 
14 นายสิทธิศักด์ิ    ชาวยศ   ค โพนพิสัย ระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว 
15 นางวารี    พรสุวรรณ   ง พรเจริญ กลามเน้ือหัวใจขาดเลือด 

             หลักฐานประกอบการยื่นเร่ืองขอรับเงินคาจัดการศพและเงินสงเคราะหศพ        
   ใหผูมีสิทธิรับเงินตามขอบังคับ    ยื่นเรื่องขอรับเงินคาจัดการศพและเงินสงเคราะหศพที่สํานักงานสมาคมฯ  

                      ในวันทําการ  ต้ังแตเวลา  08.30  น.  -  15.00  น. โดยใหนําหลักฐานประกอบการยื่นเรื่อง   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 

 
 

                      ***  สํานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  *** 
เลขที่ 143 ถนนประจักษ ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000  โทรศัพท 0-4241-3276  โทรสาร 0-4241-3276 
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                                                              วิธีสงเงินสงเคราะหลวงหนา 
 (1)  โอนเงินผานธนาคาร     สั่งจายเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)  สาขาหนองคาย   เลขท่ีบัญชี   413-1-38330-6     
         ประเภทออมทรัพย    ชื่อบัญชี  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด   
                 (หามโอนเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย   จํากัด) 

คําเตือน   หากทานใชวิธีน้ี กรุณา  Fax  ใบโอนเงิน ไปท่ี  หมายเลข  0-4241-3276  ซึ่งเปนหมายเลข  Fax  ของสมาคมฯ โดยตรง 

                  พรอมระบุ  ชื่อ – สกุล   ของสมาชิกท่ีทานตองการชําระเงินสงเคราะหลวงหนา  ใหชัดเจนเพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน   
 (2)  สงเงินสด  ท่ีสํานักงานสมาคมฯ     หรือ  
(3) สงทางไปรษณียธนาณัติ  โดยสั่งจายในนาม “ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด 

                                                                        เลขท่ี  143  ถนนประจักษ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43000” 
(หามสงเปนธนาณัติแบบออนไลน) 
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