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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด http://www.kphcoop.com
ปที่ 27 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2558

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

บรรณาธิการแถลง
สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ทุกทาน
ตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ฉบับที่ 20 (แกไขใหม) มีผลบังคับใช สหกรณ
จึงจำเปนตองมีการจัดทำเอกสารในการกูเงินใหม โดยเฉพาะผูค้ำประกันทุกคนตองมีหนังสือยินยอมใหหักเงินชำระหนี้จากหนวยงาน
ตนสังกัด และใหผูบังคับบัญชารับทราบดวย
หนังสือยินยอมใหหักเงินนั้น ผูกูใหผูบังคับบัญชาลงนามรับทราบ เหมือนเดิม ไดแก สาธารณสุขอำเภอ ผูอำนวยการ
โรงพยาบาลชุมชน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอำนวยการศูนยวิชาการ ฯลฯ ในสวนของผูค้ำประกันใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
1 ระดับ ลงนามรับทราบก็ได ไดแก ผูอ ำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (หัวหนาสถานีอนามัย) หัวหนาฝาย หัวหนางาน เปนตน

ข่าวประชาสัมพันธ์
 โครงการสหกรณสัญจร ประจำป 2558
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
ครั้งที่ 9
ครั้งที่ 10
ครั้งที่ 11
ครั้งที่ 12
ครั้งที่ 13
ครั้งที่ 14
ครั้งที่ 15
ครั้งที่ 16
หมายเหตุ

วันที่ 23 มีนาคม 2558
สถานที่ รพศ.ขอนแกน
วันที่ 10 เมษายน 2558
สถานที่ สสจ.ขอนแกน
วันที่ 17 เมษายน 2558
สถานที่ รพ.สีชมพู (ประกอบดวย สสอ.สีชมพู)
วันที่ 24 เมษายน 2558
สถานที่ รพ.ชนบท (ประกอบดวย สสอ.ชนบท)
วันที่ 8 พฤษภาคม2558
สถานที่ รพ.แวงนอย (ประกอบดวย สสอ.แวงนอย)
วันที่ 15 พฤษภาคม2558
สถานที่ สนง.บริการสุขภาพเขต 7 ขอนแกน
วันที่ 22 พฤษภาคม2558
สถานที่ รพ.จิตเวชราชนคริทร
วันที่ 12 มิถุนายน 22558 สถานที่ รพ.ภูเวียง (ประกอบดวย สสอ.ภูเวียง/หนองนาคำ/เวียงเกา)
วันที่ 19 มิถุนายน 22558
สถานที่ รพ.บานฝาง (ประกอบดวย สสอ.บานฝาง)
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
สถานที่ รพ.แวงใหญ (ประกอบดวย สสอ.แวงใหญ)
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
สถานที่ รพ.น้ำพอง (ประกอบดวย สสอ.น้ำพอง)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 สถานที่ รพ.กระนวน (ประกอบดวย สสอ.กระนวน)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 สถานที่ รพ.อุบลรัตน (ประกอบดวย สสอ.อุบลรัตน)
วันที่ 7 สิงหาคม 2558
สถานที่ รพ.ภูผามาน (ประกอบดวย สสอ.ภูผามาน)
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
สถานที่ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย (ประกอบดวย สนง.สิ่งแวดลอมภาค 10)
วันที่ 21 สิงหาคม 2558
สถานที่ สสอ.เมืองขอนแกน
วันที่ออกดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 โครงการรณรงคสงเสริมการออม ประจำป 2558

- สมาชิกที่ฝากเงินตั้งแต 10,000 – 50,000.-บาท ไดรับกระเปาสะพาย จำนวน 1 ใบ
- สมาชิกที่ฝากเงินตั้งแต 50,001.-บาท ขึ้นไป ไดรับกระเปาเดินทางลอลาก จำนวน 1 ใบ
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2558 หรือจนกวาของหมด สงวนสิทธิ์สมาชิก 1 คน ตอ 1 ใบ

 โครงการเงินกูพิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห ประจำป 2558
- เริ่มยื่นเอกสารขอกู 1 มีนาคม 2558 – 30 กันยายน 2558
- วงเงินกู 100 เทาของเงินเดือน+เงินประจำตำแหนง สูงสุดไมเกิน 5,000,000.-บาท โดยตองนำบานและที่ดินจำนอง
เปนหลักประกันทุกราย
- อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป ทั้งปแรกและปถัดไป (อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสหกรณ)
- ขาราชการ/ลูกจางประจำ กูซื้อ หรือ ไถถอนจำนอง กูได 100 % ของราคาประเมินกูเพื่อซอมแซมกูได 70 %
ของราคาประเมิน
- ลูกจางชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กูซื้อ หรือ ไถถอนจำนอง กูได 80 % ของราคาประเมิน
และมีขาราชการค้ำประกัน 1 คน กูเพื่อซอมแซมกูได 50 % ของราคาประเมิน และมีขาราชการค้ำประกัน 1 คน

เจาของ : สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด โทร. (043) 237643, 247520, 247521 Fax : (043)337381 WWW.KPHCOOP.COM
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