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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด http://www.kphcoop.com
ปที่ 26 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2557

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

บรรณาธิการแถลง
สวัสดีคะ สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ทุกทาน
ในเดือนกันยายน 2557 นี้ เปนเดือนที่บุคลากรทางการแพทยเกษียณอายุราชการเปนจำนวนมาก ทางสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ก็จะแสดงมุทิตาจิตกับทางคณะที่เกษียณอายุราชการคาดวาประมาณวันที่ 10 ตุลาคม 2557
จดหมายขาวเดือนหนาจะนำเรียนใหทราบรายละเอียดอีกครั้ง สำหรับชวงวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2557 ที่ผานมา มืออาชีพ
ชงกาแฟ กับอาชีพเสริมคงจะมีเจาของธุรกิจหลายรานแลวนะคะ ขอแสดงความยินดีดวยคะ กับเถาแกนอย ในเดือนกันยายน
2557 ผูที่จะเขาอบรมอาชีพเสริมหลักสูตรการเพาะเห็ด ทางสหกรณจะสงรายชื่อไปยังหนวยงานของทาน โดยกำหนดจัดอบรม
ระหวางวันที่ 13 – 14 กันยายน 2557 ณ บานหนองโขย ตำบลทาพระ สวนการอบรมหลักสูตรขนมจีบ ซาลาเปา กำหนดจัด
อบรมระหวางวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2557 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับทานใดที่สมัครไมทัน
หรือสมัครแลวแตไมไดรับการคัดเลือกก็อยาเสียใจนะคะ เอาไวปหนาคะ ทางคณะกรรมการเราจะทำแผนงานรองรับโดยจัดสรร
โควตาเพิ่มมากกวานี้คะ
จดหมายขาวฉบับนี้ จะมีขาวประชาสัมพันธใหทานไดรับทราบตามรายละเอียดเรื่องการเปนศูนยประสานงานสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สสทธ.) ขอใหทานอานรายละเอียดไดนะคะ

• ที่สำคัญทานไหนยังไมเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขขอนแกน ใหรีบสมัครนะคะ จะไดมีสิทธิ์สมัคร สสทธ.
ใหตนเองใหพอ แมและคูสมรส ดวย

ปฏิทินการทำงานของสหกรณประจำเดือนกันยายน 2557
- ระหวางวันที่ 13 , 14 กันยายน 2557 อบรมอาชีพเสริมการเพาะเห็ด 2 รุนๆละ 1 วัน ที่บานหนองโขย ตำบลทาพระ
จังหวัดขอนแกน สามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่ kphcoop.com และสหกรณจะมีหนังสือแจงไปยังหนวยงาน
ทานดวย
- วันเสารที่ 20 กันยายน 2557 จะพิจารณาทุนการศึกษาบุตร ทุนคนโสดหรือแตงงานแลวไมมีบุตร จะมีคณะกรรมการโซน
และผูแทนสมาชิกที่ไดรับมอบหมายมารวมพิจารณาทุน
- วั น ที ่ 26 – 27 กันยายน 2557 จะมีก ารอบรมเสริ ม ความรู  สมรรถนะและการพั ฒ นาองค ก รจากหลายสหกรณ
ทั่วภาคอีสาน ใหมีทักษะความรูพัฒนาองคกรไปอยางมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล
- วันศุกรที่ 10 ตุลาคม 2557 สหกรณฯ กำหนดจัดงานมุทิตาจิตและมอบเงินขวัญถุงใหกับผูเกษียณอายุราชการ
ในป 2557 สำหรับรายละเอียดจะนำเรียนใหทราบภายหลัง และขอใหสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแจงรายชื่อ
ผูติดตามไดที่หมายเลขโทรศัพท 086 4553140 – 2

ข่าว ประชาสัมพันธ์ !!!์
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกนทุกทาน ประกันชีวติ กรมธรรมท่ี 2,3,4 จะสิน้ สุดการคุม ครองลง
ในวันที่ 5 กันยายน 2557 นี้ ทางบริษัทเดิมเขาไมรับทำตอ เนื่องจากอัตราการตายมาก ทำใหเขาขาดทุน ทางคณะกรรมการจึงได
ประชาสัมพันธใหหลายๆ บริษัทยื่นซองประมูลราคา แตไมมีบริษัทไหนสูได เบี้ยตอเดือนสูงมากหรือประมาณปละ 3,120.-บาท
ตอวงเงิน 500,000.-บาท ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการประชุมประจำเดือน ไดเปดซองและมีมติใหบริษัท
PRUDENTIAL เปนผูประมูลไดในราคา 1,560 บาทตอป ทุนประกัน 500,000 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 130 บาทตอกรมธรรม)
แตทางบริษัท PRUDENTIAL ขอรับชำระเบี้ยเปนรายปและไมรับทำประกันใหกับสมาชิกสมทบบิดา มารดา สมัครไดเฉพาะ
ตัวสมาชิก สามี ภรรยา และบุตร ฉะนั้นจึงขอใหสมาชิกที่มีความประสงคทำประกันชีวิตตอในปนี้ ชำระคาเบี้ยประกันทั้งจำนวน
กรมธรรมละ 1,560.-บาทตอคน ถาทำ 3 กรมธรรม ใหชำระเงิน 4,680.-บาทตอคน (3 x 1,560 = 4,680.-) แตเพื่อเปน
การบรรเทาความเดือดรอนใหสมาชิก สหกรณไดเปดใหสินเชื่อเพื่อชำระคาเบี้ยประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.25 ตอป
สงชำระ 12 งวด ก็ขอใหสมาชิกเซ็นตชื่อในใบกูฉุกเฉินในกรณีไมมีเงินกอนจายรายป เมื่อถึงเวลาที่เราเสียชีวิตก็จะไดรับเงิน
1 ลาน 5 แสนบาท กรมธรรมมีผลปตอป

เงื่อนไขประกันชีวิตกลุมสมาชิก ของ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
ใหสมาชิกชำระคาเบี้ยประกันเปนรายป ปละ 1,560.-บาท/คน/1กรมธรรม โดยบริษัทฯ
ใหความคุมครองการเสียชีวิตทุกกรณี กรมธรรมละ 500,000.-บาท (ไมคุมครองการฆาตัวตายและโรคที่
เปนมากอนการทำประกันในปแรก) ทั้งนี้ ใหความคุมครองเฉพาะสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบที่เปน
คูสมรสและบุตรที่มีอายุ 20 – 85 ป เทานั้น!! (ไมรับสมาชิกสมทบที่สมัครเขาระหวางป) และไมรับ
สมาชิกสมทบที่เปนบิดา มารดา

อยาลืม!! อยาพลาด!!

ขอใหทุกทานชำระคาเบี้ยประกันหรือสงสัญญากูฉุกเฉินเพื่อชำระคาเบี้ยประกันภายในวันที่
30 กันยายน 2557 นี้ ขอบคุณทุกทานที่ใหความสำคัญคะ สำหรับสมาชิกสมทบที่เปนบิดา มารดา และมีอายุไมเกิน 60 ป
ทานสามารถสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ (สสธท.) ไดทส่ี หกรณ โดยเปดรับสมัครในวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน
2557 ในวันและเวลาทำการสหกรณ (เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเวนวันหยุดราชการและวันหยุดตามประกาศสหกรณ)

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สสธท.)
ประเภทสมาชิกสามัญ
ตองเปนสมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขขอนแกน จำกัด ที่มีอายุไมเกิน 60 ป
ประเภทสมาชิกสมทบ
- เปนคูสมรส หรือ บิดา หรือ มารดา หรือ บุตร ของสมาชิก สสธท. และตองอายุไมเกิน 60 ป
- เปนสมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขขอนแกน จำกัด ที่มีอายุไมเกิน 60 ป
เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้
- สำเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประชาชนของผูสมัคร
- สำเนาทะเบียนบานของผูสมัคร
- สำเนาทะเบียนสมรส กรณีผูสมัครเปนคูสมรสของสมาชิกสามัญ
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)
- ใบรับรองแพทยตามแบบของ สสธท. ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐที่มีอายุไมเกิน 30 วัน
- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห
- กรณีสมาชิกสมัครตรง ตองมีใบเสร็จรับเงินงวดสุดทาย หรือใบรับรองของสหกรณตนสังกัด
- คาสมัคร 20 บาท คาบำรุงรายป 20 บาท เงินสงเคราะห 4,000 บาท รวม 4,040 บาท
- ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองที่สหกรณ นะคะ

เจาของ : สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด โทร. (043) 237643, 247520, 247521 Fax : (043)337381 WWW.KPHCOOP.COM
ที่ปรึกษา : คณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ บรรณาธิการ : ธาดาวรรณ ภูมาตนา กองบรรณาธิการ : คณะกรรมการศึกษาฯ

