
  

 
                                                                     ขาว / สาระนารู   ประจําเดือนตุลาคม  2554 
  

     กราบขอบพระคุณสมาชิกผูทรงเกียรติ  ที่กรุณาใหกําลังใจและติดตามขาวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย- 
         ครูหนองคาย  จํากัด  ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนการสื่อสารที่สรางสรรค   สรางความเขาใจอันดีระหวางสมาชิกกับสมาคมฯ   ฉบับน้ี 
         ขอแจงขาวที่นารูและเก่ียวของกับสมาชิก  ดังน้ี   

                  รายงานจํานวนสมาชิกสมาคมฯ   สมาชิกสมาคมฯ   มี  4  ประเภท  ประกอบดวย 
        1.1   ประเภท  ก.   สมาชิกสหกรณฯ   และเจาหนาที่สมาคมฯ                                จํานวน        5,443    คน 
        1.2   ประเภท  ข.   สมาชิกสมาคมฯ   ที่ลาออกจากสหกรณฯ และเจาหนาที่สมาคมฯ            จํานวน        1,381    คน 
        1.3   ประเภท  ค.   คูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิกสหกรณฯ   และเจาหนาที่สมาคมฯ        จํานวน       1,307    คน  
        1.4   ประเภท  ง.    บิดา - มารดา  โดยกําเนิดของสมาชิกสหกรณฯ   และเจาหนาที่สมาคมฯ           จํานวน        1,754    คน 

                       รวมสมาชิกสมาคมฯ  ณ  วันท่ี  31  ตุลาคม  2554                  จํานวน        9,885    คน 
      ในเดือนตุลาคม 2554 มีสมาชิกเสียชีวิตสมาคมฯ รับแจงและไดจายเงินปลงศพ งวดท่ี 1 จํานวน 15 รายฯ ละ 40,000.- บาท ดังน้ี 

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

จายเงินปลงศพ 
(งวดที่ 1) 

1 นายสุวิช  กศุล  ข เมือง โรคชรา 3 ต.ค. 54 40,000.-  
2 นายสอน  เคนหลา   ง เซกา ถุงลมโปงพอง     6 ต.ค. 54 40,000.-  
3 นายเส่ียน  วารีศรี ง บึงกาฬ โรคชรา 7 ต.ค. 54 40,000.-  
4 นายเสวก  สอนโพธ์ิ ก บึงโขงหลง เนื้องอกในสมอง 10 ต.ค. 54 40,000.-  
5 นางจิมรี  ศรีภา     ก เมือง ระบบหายใจลมเหลว 14 ต.ค. 54 40,000.-  
6 นางยอด  สีหามาตย ง โพนพิสัย ติดเชื้อในกระแสโลหิต 14 ต.ค. 54 40,000.-  
7 นายปรีชา  ภานุรักษ ง สระใคร เย้ือหุมปอดอักเสบ 14 ต.ค. 54 40,000.-  
8 นางฟอง  ไชยหงษา ง เมือง   โรคชรา 14 ต.ค. 54 40,000.-  
9 นางสวาง  ตุลุย ข บึงโขงหลง ไตวายเรื้อรัง 17 ต.ค. 54 40,000.-  

10 นายพรมมา  เทพแพงตา ง เมือง   โรคชรา 17 ต.ค. 54 40,000.-  
11 นายอนนัต  ชัยวงค ข สระใคร โรคเบาหวาน 18 ต.ค. 54 40,000.-  
12 นางจําปา  สิทธิโชติ ง เฝาไร โรคชรา 25 ต.ค. 54 40,000.-  
13 นายรุงโรจน  ถูระวรณ ข โซพิสัย มีเลือดออกในสมอง 26 ต.ค. 54 40,000.-  
14 นายอุทัย  ตาลยงค  ง โพนพิสัย หัวใจลมเหลว 27 ต.ค. 54 40,000.-  
15 นางอบ  พลโยธี ง เมือง โรคชรา 31 ต.ค. 54 40,000.-  

 

                                     รวมเงิน                  600,000.- 

           ขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
        ขอ  13   ผูสมัครเขาเปนสมาชิก  จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ  เมื่อพนกําหนด  90  วัน  นับแตวันที่คณะกรรมการมีมติรับเขาเปน 
                      สมาชิก  และไดชําระเงินคาสมัครแกสมาคมแลว  ยกเวนสมาชิกภาพของผูเริ่มกอการจัดต้ังสมาคมจะเริ่มต้ังแตวันที่ 
                      นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมาคม  และไดยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิกไวแลว 

    เงินคาสมัครสมาคมจะไมคืนใหผูสมัคร  ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
         ขอ  15  ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองระบุช่ือผูจัดการศพและผูที่ประสงคใหไดรับเงินสงเคราะหซึ่งตองเปนบุคคลในครอบครัว 
                     ของตน  ตามขอ  26  ไวใหชัดเจนในใบสมัคร  ถามีการเปล่ียนแปลงผูจัดการศพ  และผูรับเงินสงเคราะหในภายหลัง   
                      สมาชิกตองแจงใหสมาคมทราบเปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนด 
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        การจัดเก็บเงินสงเคราะหศพ  งวดท่ี  2   ในวันท่ี  31  ตุลาคม  2554          

                               เพ่ือจายใหญาติสมาชิกถึงแกกรรม ในวันที่ 10  พฤศจิกายน 2554  จํานวน  15  ราย ๆ  ละ  20.-  บาท  เปนเงิน  300.-  บาท   
ท่ี ชื่อ- สกุล ประเภท สังกัด / อําเภอ ถึงแกกรรมดวยเหตุ 
1   นางดวง    บทมาตย   ง เมือง ติดเช้ือในกระแสเลือด 
2   นายสุรพล    พลประจักษ ก บํานาญเขต 1 อ.เมือง บาดเจ็บที่ทรวงอกอยางรุนแรง 
3   นายจตุพล    ขวัญสถิตยวงค ค เฝาไร ไตวาย 
4   นายดี    จันทรักษ ง เซกา ชราภาพ 
5 นายจันทร    ศรีนอย ง บึงโขงหลง โรคชรา 
6 นายหงษทอง   สายรัตน ง บึงโขงหลง ตับแข็ง 
7 นางออน   ศรีภูดิน ง เมือง โรคชรา 
8 นางโอภาส   สมสีมี ง ศรีเชียงใหม โรคชรา 
9 นายเส็ง    ศิริคุณ   ง เซกา ถุงลมอุดก้ันเรื้อรัง 
10 นายทวีศักด์ิ    เพ็งพา ค พรเจริญ มะเร็งตับ 
11 นางเปล้ือง    พรหมศร ง เมือง โรคหัวใจลมเหลว 
12 นางโผฉิ้น    อรรจนกุล ง เมือง ระบบหัวใจลมเหลว 
13 นางสัมมา    เสนานาม ง ศรีวิไล โรคไตวายเรื้อรัง 
14 นางมั่น    พรหมเขต ง รัตนวาป ระบบการหายใจลมเหลว 
15 นายวิชัย    เมืองแพน ข เมือง หัวใจลมเหลว 

             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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