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ปที่ 25 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน เมษายน 2556

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

บรรณาธิการ
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ทุกทาน
ตัง้ แตเดือน เมษายน 2556 เปนตนไป สหกรณ ไดมกี ารเปลีย่ นแปลงการใหสนิ เชือ่ ประเภทเงินกสู ามัญ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ใหม โดยใหผกู /ู ผคู ้ำทีเ่ ปนขาราชการ หรือลูกจางประจำ สามารถชำระเงินกหู รือค้ำประกันไดภายในอายุ 70 ป (เดิม 68 ป)
และสมาชิกตองเปดบัญชีเงินฝากไวทสี่ หกรณ จำนวนรอยละ 2 ของจำนวนเงินทีก่ ไู ด โดยสหกรณจา ยดอกเบีย้ ใหทกุ ป เพือ่ เปน
การค้ำประกันหนี้ จะถอนเงินตนและดอกเบีย้ ไดเมือ่ ชำระหนีห้ มดแลว สวนรายละเอียดตางๆ มีในจดหมายขาวฉบับนี้
ในโอกาสวันขึน้ ปใหมไทย เทศกาลสงกรานต ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย โปรดดลบันดาล
ใหทกุ ทานมีสขุ ภาพแข็งแรง ประสพแตความสุขความเจริญตลอดไป มีความปลอดภัยในการเดินทาง และขอใหเทีย่ วสงกรานต
ดวยความสนุกสนาน ครับ

บริษทั กรุงไทยแอกซา ประกันชีวติ มอบเงินสินไหมมรณกรรมใหกบั ทายาทสมาชิกสหกรณทเี่ สียชีวติ

ขาวประชาสัมพันธ ….!!!
 โครงการเงินกพู เิ ศษเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
1.)

2.)

3.)
4.)

(ผมู สี ทิ ธิก์ ู = สมาชิกทีเ่ ปนขาราชการ / ลูกจางประจำ และ พนง.ราชการ ทีม่ อี ายุสมาชิก 18 เดือนขึน้ ไป)
ขยายวงเงินกู
- สมาชิกทีเ่ ปนขาราชการ/ลูกจางประจำ
จำนวน 100 เทาของเงินเดือน สูงสุดไมเกิน 3 ลานบาท
- สมาชิกทีเ่ ปนพนักงานราชการ
จำนวน 100 เทาของเงินเดือน สูงสุดไมเกิน 1.5 ลานบาท
ขยายงวดสงชำระ สูงสุดไมเกิน 270 งวด โดย
- สมาชิกทีเ่ ปนขาราชการ/ลูกจางประจำ
ตองสงชำระใหแลวเสร็จภายในอายุ 70 ป
- สมาชิกทีเ่ ปนพนักงานราชการ
ตองสงชำระใหแลวเสร็จภายในอายุ 60 ป
ผกู ตู อ งเปดบัญชีเงินฝากประกันหนี้ รอยละ 2 ของวงเงินกู (อัตราดอกเบีย้ ตามประกาศของสหกรณ)
ใชขา ราชการ หรือ ลูกจางประจำ หรือ พนง.ราชการ ค้ำประกันรวม 5 คน โดย

- ผกู ทู เี่ ปนขาราชการ หรือลูกจางประจำ ตองมีขา ราชการ หรือลูกจางประจำ ค้ำอยางนอย 4 คน
- ผกู ทู เี่ ปนพนักงานราชการ ตองมีขา ราชการ หรือลูกจางประจำ ค้ำอยางนอย 2 คน
5.) กรณีขอกูใหม (Refinance) ตองสงชำระหนี้เดิมครบ 12 งวดกอน และตองจายคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนสัญญา
ครัง้ ละ 200.- บาท
 เงินกสู ามัญ กไู ดสงู สุด 70 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน 2,000,000.-บาท หรือ 90%ของหนุ สะสมทีต่ นมีในสหกรณ
สำหรับขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานราชการ ตามเกณฑดงั นี้

 การเพิม่ หนุ พิเศษ

สหกรณเปดใหสมาชิกที่ตองการซื้อหุนเพิ่มพิเศษ ซื้อหุนเพิ่มไดไมจำกัดจำนวนครั้ง แตรวมแลวตองไมเกิน
10 ลานบาท โดยสงแบบคำรองภายในวันที่ 20 ของเดือน และนำเงินไปซือ้ หนุ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

แบบสำรวจความตองการรับการอบรมอาชีพเสริมของสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด ประจำป 2556
1. ชือ่ – สกุลสมาชิก..............................................................เลขสมาชิก...............หนวยงาน.................................
2. ปจจุบนั ทานมีภาระหนีส้ นิ กับสหกรณหรือไม
( ) ไม
( ) มี จำนวน..........................................................................บาท
3. ในระยะเวลา 3 ปทผี่ า นมา ทานเคยรับการอบรมอาชีพเสริมจากสหกรณหรือไม
( ) ไมเคย
( ) เคย โปรดระบุหลักสูตร......................................................................................
4. ทานมีความประสงครบั การอบรมอาชีพเสริมหลักสูตรใด
( ) หลักสูตรทำขนมไทย
( ) หลักสูตรทำเบเกอรี่
( ) หลักสูตรทำซาลาเปา
( ) หลักสูตรทำกาแฟสด
( ) หลักสูตรทำโรตีกรอบ
( ) หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
( ) หลักสูตรอืน่ ๆ โปรดระบุ................................................................................................
ลงชือ่ ผสู มัคร................................................
(..........................................................)
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