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ปที่ 24 ฉบับที่ 7 ประจําเดือน กรกฎาคม 2555

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

บ รรณาธิ ก ารแถลง

ขอเรียนใหสมาชิกทราบวา การประกันชีวติ กลมุ ทีส่ มาชิกจายเบีย้ เดือนละ 100 บาท คมุ ครองกรณีเสีย
ชีวิต(ทุกกรณี) 500,000 บาท นั้น ตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2555 เปนตนไป สมาชิกสมัครเพิ่มไดโดยจาย
เบีย้ อีก 125 บาท/เดือน คมุ ครอง เพิม่ อีก 5 แสนบาท หรือ 250 บาท คมุ ครองเพิม่ อีก 1 ลานบาท ถาสมาชิกจาย
เดือนละ 450 บาท จะคมุ ครอง 2 ลานบาท ครับ
ชวงนี้ สหกรณมีการรณรงคใหสมาชิกฝากเงินกับสหกรณ โดยสมาชิกนำฝากไดโดยตรงที่สหกรณ
หรือ โอนเขาบัญชีชื่อ “ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด ” ประเภท ออมทรัพย
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจนั ทร เลขทีบ่ ญ
ั ชี 437 - 104965 - 6 โดยหากทานโอนเงินหรือฝากเงินเขาบัญชี
สหกรณแลวทานสงใบโอน หรือใบ Pay In ที่ โทรสาร : 043 - 337381 หรือกรอกแบบฟอรมทีส่ หกรณให
หักจากเงินไดรายเดือนก็ได และทุกสิน้ ปสหกรณมกี ารจับฉลากมอบรางวัลใหญใหครับ ปจจุบนั ดอกเบีย้ ออมทรัพย
รอยละ 3.10 ฝาก - ถอนไดทกุ วันทำการ สวนการฝากออมทรัพยพเิ ศษ ดอกเบีย้ รอยละ 3.60 ฝากไดตลอด
แตถอนไดเดือนละ 1 ครั้ง โดยไมตองจายภาษีเงินไดจากดอกเบี้ย (ปกติธนาคารจะหักดอกเบี้ยเงินได
รอยละ 15 )
สมาชิกทีม่ บี ตุ รตองการขอทุนการศึกษา ใหกรอกแบบคำขอสงสหกรณภายใน เดือน สิงหาคม 2555
(สมาชิกที่ไดรับทุนบุตรในป 2554 และ 2555 ไมมีสิทธิขอรับทุน) สวนสมาชิกที่โสด หรือแตงงานไมมีบุตร
ทีม่ อี ายุตงั้ แต 45 ปขนึ้ ไปและเปนสมาชิกสหกรณอยางนอย 15 ป ใหยนื่ คำขอไดชว งเดียวกัน ครับ

ขาว ประชาสัมพันธ !!!
1. การกูพัฒนาคุณภาพชีวิต ขยายระยะเวลา สงสัญญาถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 โดยเงื่อนไชเดิม
(หนุ รอยละ 10 และกไู ด 100 เทาของเงินเดือน) หลังจากนัน้ ตองหักหนุ รอยละ 15
2. การกำหนดสิทธิพ์ นักงานราชการเกีย่ วกับการกแู ละการค้ำประกัน ดังนี้
2.1 มีสิทธิกูสามัญเชนเดียวกับกลุมลูกจางประจำ
2.2 มีสิทธิกูพิเศษเพื่อการเคหะเชนเดียวกับลูกจางชั่วคราว
2.3 มีสทิ ธิกพู เิ ศษเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ดังนี้
- วงเงินกู 100 เทาของเงินเดือน สูงสุดไมเกิน 1.5 ลานบาท
- ใชผคู ้ำประกัน 5 คน โดยผคู ้ำประกันอยางนอย 2 คน ตองเปนขาราชการหรือลูกจางประจำ
- ตองมีเงินเดือนคงเหลือและหนุ สะสมอยางนอย 20%
2.4 มี สิ ท ธิ ค้ำ ประกั น เงิ น กู พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให ข า ราชการหรื อ ลู ก จ า งประจำได 2 สั ญ ญา
และพนักงานราชการได 3 สัญญา
2.5 สิทธิค้ำประกันอืน่ ๆ ใหเหมือนกับลูกจางชัว่ คราว
เจาของ : สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด โทร. (043) 237643, 247520, 247521 Fax : (043)337381 WWW.KPHCOOP.COM
ที่ ป รึ ก ษา : คณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ บรรณาธิการ : นายไพฑูรย มั่นคง กองบรรณาธิการ : คณะกรรมการศึกษาฯ
บริษัท เพ็ญพรินติ้ง จำกัด เลขที่ 2 ม.3 ถ.โพธิสาร อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
โทร. 043-220582, 326739 Fax. 043-328459 E-mail : penprint@hotmail.com

