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www.025798899.com
www.forestcoop.org

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         ฉบับที่ 95 เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 

ใหม่ล่าสุด ! ขยายเงินกู้สามัญทั่วไป  
จาก 25 เท่าเป็น 50 เท่าเงินเดือน 
ไม่เกิน 6.5 แสนบาทชำระคืน 120 งวด 
ตามวัตถุประสงค์อีก 1.5 แสนรวม 8 แสนบาท 

กู้เกิน 5 แสน รอประกันอนุมัติภายใน 15 วัน 

ควรกู้เท่าที่จำเป็นเพราะไม่เต็มสิทธิกู้ได้ตลอด 

คณะกรรมการดำเนนิการสหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั เหน็ชอบ  

กำหนดหลักเกณฑ์ และแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

พ.ศ. 2551 ใหม่ เมื่อคราวการประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 โดย

ขยายวงเงินกู้สามัญทั่วไปจากเดิมสูงสุดสำหรับอายุสมาชิกตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

จากเดิม 25 เท่าเป็น 50 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ ไม่เกิน 650,000 บาท   

และยังสามารถกู้ เงินสามัญตามวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อการศึกษา   

เพื่อประกอบอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ฯลฯ ได้อีก  

ไม่เกิน 150,000 บาท รวมวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท และขยาย

งวดการชำระคนืจากเดมิ 72 งวดเปน็ไมเ่กนิ 120 งวด และปรบัปรงุหลกัเกณฑ์

การค้ำประกันโดยเพิ่มคนค้ำอีก 1 คน และผู้ที่กู้เกินกว่า 500,000 บาท  

ตอ้งทำประกนัชวีติรายบคุคลเพิม่ เพือ่ความเสีย่งและลดภาระของผูค้ำ้ประกนั  

เนื่องจากจำนวนเงินกู้ที่เพิ่มสูงขึ้น กู้ไม่เกิน 5 แสน อนุมัติภายใน 3 ชั่วโมง 

หากกู้เกินกว่า 5 แสนบาท รอการตรวจสอบประวัติสุขภาพและการอนุมัติ  

รับทำประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 15 วัน 

(อ่านต่อหน้า 2) 

  ลุ้นรับเงินฝากทุกเดือน
 เดือนละ 30,000 รวม 90,000  บาท

ทุกสิ้นเดือนเริ่ม เม.ย.– มิ.ย. 2551

สำหรับสมาชิกที่ส่งบันทึกข้อตกลง
และหนังสือยินยอมมายังสหกรณ์

เปิดแล้วอบรมวิชาชีพเสริม 500 ทุน

สมาชิกละ 1 ทุนไม่เกิน 500 บาท
อบรมเอง/คู่สมรส/บุตรก็ได้

(อ่านต่อหน้า 6)

กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
สมาชิกตั้งแต่ 15 คน
เสนอโครงการของบสนับสนุนได้

(อ่านต่อหน้า 6)

สมาชิกที่ช่วยรวบรวมเอกสารบันทึกข้อตกลงฯ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน มาส่งยังสหกรณ์ด้วย 
นะคะ ... 

มรีางวัลแทน
นำ้ใจ..

.แด่

30 รายชื่อผู้โชคดีส่งบันทึกข้อตกลงฯ

ประจำเดือนเมษายน หน้า 4
ท่านใดยังไม่ส่งรีบส่งด่วน!!!
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เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก เป็น

ไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด   

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2551 และเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในสภาวะเศรษฐกิจ  

ที่ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

เมือ่คราวการประชมุครัง้ที ่5 เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2551 จงึมมีตเิกีย่วกบั

การให้เงินกู้สามัญทุกประเภท ยกเว้นเงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพ  

ชีวิตสมาชิก ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสภาวะเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพ

ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

 1.2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น 

2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ 
 2.1 วงเงินกู้ ไม่ เกิน 50 เท่าของเงินเดือนและไม่ เกิน 

800,000 บาท   

 2.2  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 2.3  ผู้กู้ต้องมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ ดังนี้ 

  - จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องมีหุ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 15 ของ วงเงินกู้ 

  - จำนวนเงินกู้เกินกว่า 200,000 บาท ต้องมีหุ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้  

 2.4 คำขอกู้เงิน ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป 

หรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

 2.5 สมาชิกที่ส่งเงินกู้คืนสหกรณ์แล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด

เดือน จึงมีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ 

 2.6 ต้องทำประกันชีวิตกลุ่มที่สหกรณ์จัดให้ ในวงเงิน

คุ้มครอง 500,000 บาท และยอดเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันส่วนที่  

เกินกว่า 500,000 บาท ต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองหนี้รายบุคคล  

เพิ่มเติม 

 2.7 ผู้กู้จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ตามโครงการเงินกู้

ใหม่ล่าสุด ! เงินกู้สามัญทั่วไป 50 เท่าเงินเดือน
รวมสูงสุด 650,000 + 150,000 เป็น 800,000 บาทชำระคืนไม่เกิน 120 งวด

ควรกู้เท่าที่จำเป็นเพราะกู้ใหม่ได้ตลอดเวลา

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  การให้เงินกู้สามัญทั่วไป และเงินกู้สามัญตามวัตถุประสงค์
----------------------------

สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพ ชีวิตสมาชิก 

 2.8 ผู้ที่อยู่ ระหว่างรอการอนุมัติ เงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟู

คุณภาพชีวิตสมาชิก สามารถยื่นกู้เงินกู้ประเภทนี้ได้ และหากได้รับ

อนุมัติเงินกู้ประเภทนี้แล้วถือว่าผู้กู้ถอนคำขอกู้เงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟู

คุณภาพชีวิตสมาชิกโดยปริยาย 

 2.9 ผู้กู้จะต้องทำบันทึกข้อตกลงและหนังสือยินยอมให้หัก

เงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายส่งให้แก่สหกรณ์แล้ว 

3.  ประเภทเงินกู้ 
 3.1 เงินกู้สามัญทั่วไป  

  - วงเงินกู้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 

650,000 บาท 

  - จำนวนเงินกู้เป็นไปตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้ 

   * เปน็สมาชกิไมถ่งึ 5 ป ีกูไ้ดไ้มเ่กนิ 30 เทา่ของเงนิได ้ 

รายเดือน 

   * เป็นสมาชิก 5 ปี แต่ไม่ถึง 8 ปี กู้ได้ไม่เกิน 35 เท่า

ของเงินได้รายเดือน 

   * เปน็สมาชกิ 8 ปขีึน้ไป กูไ้ดไ้มเ่กนิ 50 เทา่ของเงนิได ้ 

รายเดือน 

 3.2 เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญทุก

ประเภทแลว้ไมเ่กนิ 50 เทา่ของเงนิไดร้ายเดอืนและไมเ่กนิ 800,000 บาท 

 3.3 เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม เมื่อรวมกับเงินกู้

สามัญทุกประเภทแล้วไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือนและไม่เกิน 

800,000 บาท 

 3.4 เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เมื่อรวมกับ  

เงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือนและ  

ไม่เกิน 800,000 บาท 

 3.5 เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน จำนวน

เงินกู้สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้ว

ไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือนและไม่เกิน 800,000 บาท 

 3.6 เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน  จำนวนเงิน

กู้สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วไม่
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เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือนและไม่เกิน 800,000 บาท 

4. ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ 
 4.1 ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากัน  

ทุกเดือน 

 4.2 ระยะเวลาผ่อนชำระตามประเภทเงินกู้ ดังนี้ 

  - สามัญทั่วไป ผ่อนชำระไม่เกิน 120 งวด 

  - สามัญเพื่อการศึกษา ผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด 

  - สามญัเพือ่ประกอบอาชพีเสรมิ ผอ่นชำระไมเ่กนิ 60 งวด 

  - สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ผ่อนชำระไม่เกิน   

96 งวด 

  - สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ผ่อนชำระ  

ไม่เกิน 36 งวด 

  - สามญัเพือ่คุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ ผอ่นชำระไมเ่กนิ 

36 งวด 

5. เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังยื่นกู้ 
 สมาชิกผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักชำระ

หนี้เงินกู้ทุกประเภทแล้ว ดังนี้   

 5.1 หนี้รวมไม่เกิน 500,000 บาท ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 

2,000 บาท 

 5.2 หนี้รวมเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 3,000 บาท 

 5.3 หนีร้วมเกนิกวา่ 1,000,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 1,500,000 บาท 

ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท 

 5.4 หนี้รวมเกินกว่า 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 

บาท ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 7,000 บาท 

 5.5 หนี้รวมเกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท 

จะต้องมีเงินได้รายเดือนของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 9,000 บาท 

 5.6 หนี้รวมเกิน 3,000,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือน

ของผู้กู้คงเหลือไม่น้อยกว่า 12,000 บาท 

6. การค้ำประกันเงินกู้ 
 6.1 กรณีเงินกู้ไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ใน

สหกรณ์ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน 

 6.2 กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน 

  6.2.1 จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ต้องมีบุคคล

ค้ำประกัน 1 – 6 คน  

  6.2.2 จำนวนเงินกู้เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 

300,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน 2-6 คน 

  6.2.3 จำนวนเงินกู้เกินกว่า 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 

500,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน 3-6 คน 

  6.2.4 จำนวนเงินกู้ เกินกว่า 500,000 บาท ต้องมี

บุคคลค้ำประกัน 4–6 คน  

  6.2.5 สมาชิกคนหนึ่งค้ำประกันผู้กู้รวมกันได้ไม่เกิน   

6 คน และต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมเต็มวงเงินกู้ 

  6.2.6 ผู้ค้ำประกันจะต้องไม่เป็นผู้ค้ำประกันที่อยู่ใน

โครงการเงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิก 

7.  เอกสารประกอบการกู้เงิน 
  7.1 คำขอกู้เงินสามัญ 

 7.2 ใบคำขอเอาประกันภัย (เพื่อประกันชีวิตคุ้มครองหนี้

รายบุคคลเพิ่มเติม กรณีกู้เกินกว่า 500,000 บาท) 

 7.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/ ลูกจ้าง

ประจำ หรือบัตร เอ ที เอ็ม สหกรณ์ ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน 

 7.4 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญากู้และเอกสารประกอบ

อื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของเงินกู้แต่ละประเภท 

8. ขั้นตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมัติ 
 8.1 ยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สหกรณ์ 

 8.2 หากวงเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันเกินกว่า 500,000 

บาท จะต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย ตามข้อ 7.2 (โดยรอผลการ

อนุมัติรับทำประกันชีวิตภายใน 15 วัน) 

 8.3 หากตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง และ

บริษัทประกันชีวิตตอบรับการทำประกันชีวิตตามข้อ 7.2 แล้ว จะได้รับ

อนุมัติเงินกู้ตามกำหนดเวลา ดังนี้ 

  - เงินกู้สามัญทั่วไป และเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 

อนุมัติเงินกู้ภายใน 3 ชั่วโมง  

  - เงนิกูส้ามญัตามวตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ อนมุตัเิงนิกูภ้ายใน 

15 วัน 

9. การจ่ายเงินกู้ 
 สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ให้แก่ผู้กู้ เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ หลังจากหักกลบหนี้เงินกู้สามัญเดิมที่มีอยู่กับ

สหกรณ์ เงินระดมหุ้นเพิ่ม และเงินประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองหนี้แล้ว 

10. อัตราดอกเบี้ย 
 - สามัญทั่วไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.80 ต่อปี 

 - สามัญเพื่อการศึกษา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.95 ต่อปี 

 - สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.70 

ต่อปี 

 - สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ   

1 ต่อปีคงที่ 2 ปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป ร้อยละ 5.90 ต่อปี 

 - สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน  อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 5.90 ต่อปี 

 - สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน  อัตราดอกเบี้ย  

ร้อยละ 5.90 ต่อปี 

การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ใหเ้ปน็ไปตามประกาศสหกรณ์ 

สำหรับประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ฉบับใดที่มี

ข้อความขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ข้อความในประกาศฉบับนี้แทน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  12  พฤษภาคม  2551 เป็นต้นไป  

                   

      ประกาศ ณ วันที่ 7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 

 ลงนาม   พิณ  เกื้อกูล 

 (นายพิณ  เกื้อกูล) 

 ประธานกรรมการดำเนินการ 
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ข้อ 1. สหกรณ์ให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไปมีทั้งหมด  
กี่ประเภท 
ตอบ ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ให้บริการเงินกู้
สามัญทั้งหมด 1 ประเภท คือ เงินกู้สามัญทั่วไป วงเงินกู้ไม่เกิน   
50 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน 800,000 บาท ผ่อนชำระ 
120 งวดเดือน ส่งเงินกู้คืนสหกรณ์แล้ว 3 งวดเดือนสามารถยื่นกู้
ใหม่ได้ (อนุมัติเงินกู้ภายใน 3 ชั่วโมง) ต้องทำประกันชีวิตคุ้มครอง
หนี้เมื่อยอดเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันส่วนที่เกินกว่า 500,000 
บาท (อนุมัติภายใน 15 วัน) เงินกู้สามัญ 50 เท่านี้ก็คือการขยาย
วงเงินกู้จากสามัญเดิมไม่เกิน 25 เท่า ผ่อนชำระ 72 งวดนั่นเอง 
 
ข้อ 2. สมาชิกสหกรณ์ยังสามารถยื่นกู้สามัญประเภท
วงเงินไม่เกิน  25 เท่า ของเงินได้รายได้ และไม่เกิน 
600,000 บาท  ได้หรือไม่ 
ตอบ  ไม่ได้ เนื่องจากระเบียบเดิมยกเลิกไปแล้ว สหกรณ์ได้ขยาย
วงเงินกู้สามัญสูงขึ้นเป็น 50 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน 
800,000 บาท เพือ่ชว่ยเหลอืสมาชกิในสภาวะเศรษฐกจิทีค่า่ครองชพี  
ปรับตัว แต่สมาชิกสามารถยื่นกู้น้อยกว่าสิทธิเงินกู้สามัญของ
สมาชิกได้ตามความจำเป็นที่ต้องการใช้เงิน ซึ่งสามารถกู้ได้ตั้งแต่   
1 – 50 เท่าเงินเดือน 
 
ข้อ 3. เมื่อขยายวงเงินกู้สามัญให้สูงขึ้นเป็น 50 เท่าของ
เงินได้รายเดือนแล้ว ขยายสิทธิการค้ำประกันเงินกู้ให้
ด้วยหรือไม่ 
ตอบ  สหกรณ์ได้ขยายสิทธิการค้ำประกันเพิ่มให้กับสมาชิก โดย
นับจำนวนผู้ค้ำประกันและวงเงินรวมกัน สมาชิกคนหนึ่งสามารถค้ำ
ประกันผู้กู้รวมกันได้ไม่เกิน 6 คน และต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้
หนี้เต็มวงเงินกู้ โดยมีเงื่อนไขการค้ำประกัน ดังนี้ 
 1. กรณีเงินกู้ไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน 
 2. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน 
  2.1 จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ต้องมีบุคคล  
ค้ำประกัน 1–6 คน  
   2.2 จำนวนเงินกู้เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 
300,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน 2-6 คน 
  2.3  จำนวนเงินกู้เกินกว่า 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 
500,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน 3-6 คน 

ไขข้อข้องใจ
เงินกู้สามัญ 50 เท่าของเงินเดือน 120 งวด

  2.4  จำนวนเงินกู้เกินกว่า 500,000 บาท ต้องมีบุคคล
ค้ำประกัน 4–6 คน  
  2.5  สมาชิกคนหนึ่งค้ำประกันผู้กู้รวมกันได้ไม่เกิน   
6 คน และต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมเต็มวงเงินกู้ 
  2.6  ผู้ค้ำประกันจะต้องไม่เป็นผู้ค้ำประกันที่อยู่ ใน
โครงการเงินกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิก 
 
ข้อ 4. การค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไปวงเงินกู้ 50 เท่า 
ของเงินได้รายเดือน จำเป็นต้องจับกลุ่มหรือไม่ 
ตอบ  ไม่จำเป็นต้องจับกลุ่มการค้ำประกัน แต่เนื่องจากขณะนี้
สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญทั่วไปวงเงินกู้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน มี
ปัญหาเรื่องสิทธิการค้ำประกันไม่พอ หรือคนค้ำประกันค้ำผู้กู้เกิน
กว่า 6 คนแล้ว จากการตรวจสอบทราบว่า สมาชิกที่สิทธิการค้ำ
ประกันไม่พอ เนื่องจากสมาชิกได้ใช้ผู้ค้ำประกันที่จับกลุ่มกันเพื่อ
ยื่นกู้สามัญเพื่อฟื้นฟูชีวิตสมาชิก ซึ่งผู้ค้ำประกันก็ยังคงติดภาระ  
การค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไปอยู่ จึงทำให้สิทธิการค้ำประกัน  
ไม่เพียงพอ หรือค้ำประกันผู้กู้เกินกว่า 6 คน 
 ดังนั้น สหกรณ์ขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่า สมาชิกที่ประสงค์
ยื่นขอกู้เงินกู้สามัญทั่วไปวงเงินกู้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้ราย
เดือน ควรใช้ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญเดิม จะทำให้ท่านไม่เกิดปัญหา
วงเงินค้ำประกันการค้ำประกันไม่เพียงพอ  
  
ข้อ 5. สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญทั่วไป ยังไม่เต็มสิทธิวงเงินกู้
สามารถยื่นกู้ใหม่ได้หรือไม่ 
ตอบ  สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญทั่วไปยังไม่เต็มสิทธิวงเงินกู้ สามารถยื่น
กู้ใหม่ได้เมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้นสมาชิกจึงควรยื่นกู้เฉพาะจำนวนเงิน  
ที่จำเป็นต้องใช้ เพราะการอนุมัติเงินกู้สามัญทั่วไปอนุมัติภายใน 3 
ชั่วโมง (หลังจากที่บริษัทประกันชีวิตตอบรับการประกันชีวิตแล้ว
เมื่อกู้เกินกว่า 500,000 บาท เพื่อลดภาระผู้ค้ำประกัน เนื่องจาก
วงเงินกู้ที่สูงขึ้น) 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำกัด  
นายรณยุทธ ตั้งรวมทรัพย์ ประธานกรรมการดำเนินการ  

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมการขนสง่ทางบก จำกดั นำคณะกรรมการ และ  

เจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 นายสิทธิชัย 

อึ๊งภากรณ์  รองประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการ

ให้การต้อนรับ โดยนายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการทำหน้าที่  

ผู้จัดการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยน้ำทิพย์ จำกัด 
นายพมิล วรกุล รองประธานกรรมการดำเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์

พนักงานไทยน้ำทิพย์ จำกัด นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ศึกษา  

ดูงาน ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์    

รองประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการให้การต้อนรับ 

โดยนายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการบรรยาย

สรุปผลการดำเนินงานสหกรณ์ 

 

เพื่อนชาวสหกรณ์เยี่ยมชมดูงาน
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เปิดแล้วอบรมวิชาชีพเสริม 500 ทุน 

สมาชิกละ 1 ทุนไม่เกิน 500 บาท 

ใบเสร็จต้องมีเลขผู้เสียภาษี 
หรือทางราชการออกให้ 
อบรมเอง/คู่สมรส/บุตรก็ได้ 

เปิดแล้วทุนฝึกอบรมวิชาชีพเสริม

สำหรับสมาชิก คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก

ประจำปี 2551 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 

ตลุาคม 2551 สมคัรไดท้ัง้แบบกลุม่ตัง้แต ่10 คน  

ขึ้นไปหรือแบบรายบุคคล มีจำนวน 500 ทุนๆ 

ละ 500 บาท สมาชิก 1 คนมีสิทธิ์รับทุน  

อบรมวิชาชีพไม่เกิน 1 ทุนต่อปี และไม่เป็น  

ผูท้ีไ่ดร้บัทนุฝกึอบรมวชิาชพีเสรมิในปทีีผ่า่นมา 

โดยระบุให้ตนเองเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หรือจะระบุให้คู่สมรส หรือบุตร เป็นผู้ เข้า  

ฝึกอบรมในใบสมัครก็ได้  

 สมาชิกจะต้องจ่ายค่าฝึกอบรมไป

ก่อน แล้วนำ ใบเสร็จรับเงินที่มีหมายเลข

ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือที่สถาบันการ

ศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส่วน

ราชการอื่นรับรองเป็นผู้ออกให้โดยระบุ

ชื่ อ ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  

หลักสูตรการฝึกอบรม  ทะเบียนสมรสกรณีให้

คู่สมรสเป็นผู้ เข้ารับการฝึกอบรม สำเนา

ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรกรณีบุตรเข้ารับอบรม  

มายื่นขอรับเงินสวัสดิการตามแบบที่สหกรณ์

กำหนด 

 อนึ่ง ในปีนี้ เมื่อคณะกรรมการศึกษา

และประชาสัมพันธ์อนุมัติทุนแล้ว สหกรณ์จะ

โอนเงินทุนดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สิน

มัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์เท่านั้น ซึ่ง

สมาชิกสามารถเบิกถอนได้ด้วยบัตรสหกรณ์ 

ATM ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด 

 อ่านประกาศเพิ่มเติม หน้า 2 

 

ด้วยในป ี2551 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จำกัด มีความประสงค์จะมอบทุนฝึกอบรมวิชาชีพเสริมแก่
สมาชกิ เพือ่เปน็การสง่เสรมิใหส้มาชกิมรีายไดเ้สรมิ ลดคา่ใชจ้า่ย และมเีงนิออมมากขึน้ จงึไดก้ำหนดรายละเอยีดของ
การรบัทนุ ดงันี ้ 

1. จำนวนและประเภททนุ 
 1.1 ทนุฝกึอบรมวชิาชพีรายบคุคล จำนวน  500 ทนุ ในอตัราตามทีจ่า่ยจรงิแตไ่มเ่กนิทนุละ 500 บาท  
 1.2 ทนุฝกึอบรมวชิาชพีแบบกลุม่สมาชกิ สำหรบัสมาชกิ คูส่มรส หรอืบตุรของสมาชกิ รวมกลุม่กนัตัง้แต ่10 คน  
  ขึน้ไป ทนุละไมเ่กนิ 500 บาท/คน  

2. คณุสมบตัขิองผูส้มคัร 
 2.1 เปน็สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั โดยสมาชกิ 1 คนมสีทิธิข์อรบัทนุอบรมวชิาชพีไมเ่กนิ 1 ทนุ 
 2.2 มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมด้วยตนเอง หรือให้คู่สมรส หรือบุตร เข้ารับการฝึกอบรม   
  ไมเ่ปน็ผูท้ีไ่ดร้บัทนุฝกึอบรมวชิาชพีเสรมิสำหรบัสมาชกิ ในปทีีผ่า่นมา 

3. หลกัฐานประกอบใบสมคัรขอรบัทุน 
 3.1 ทนุฝกึอบรมวชิาชพีรายบคุคล 
       (1) ใบขอรบัทนุอบรมวชิาชพีเสรมิตามแบบทีส่หกรณก์ำหนด 
       (2) เอกสารหรอืแผน่พบัโครงการ / หลกัสตูรการฝกึอบรม ซึง่ผูข้อรบัทนุประสงคจ์ะเขา้รบัการฝกึอบรม  
       (3 ) ใบเสรจ็รบัเงนิคา่ฝกึอบรมวชิาชพีเสรมิ ทีม่หีมายเลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ีหรอืทีส่ถาบนัการศกึษา 
   ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารหรอืสว่นราชการอืน่รบัรองเปน็ผูอ้อกให ้ ตัง้แตว่นัทีป่ระกาศมผีลบงัคบัใช ้  
      3.2  ทนุฝกึอบรมวชิาชพีกลุม่สมาชกิ 
      (1) แบบฟอรม์ใบเสนอโครงการฝกึอบรมวชิาชพีกลุม่สมาชกิ 
      (2) รายชือ่สมาชกิทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รว่มโครงฝกึอบรมวชิาชพีกลุม่สมาชกิ 
      (3) รายชือ่คณะทำงานและหวัหนา้ผูร้บัผดิชอบเสนอโครงการ 
      (4) กำหนดวนัเวลาสถานทีใ่นการจดักจิกรรม 
      (5) กำหนดการรายละเอยีดการจดัฝกึอบรมวชิาชพีกลุม่สมาชกิ 
           (6) ชือ่วทิยากร ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์หนา้สมดุบญัชธีนาคาร 
      (7) จำนวนเงนิงบประมาณทีข่อรบัการสนบัสนนุจากสหกรณแ์ละรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ สหกรณจ์ะเปน็  
   ผูจ้า่ยใหก้บัวทิยากร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง 

4. วธิกีารและระยะเวลาการขอรบัทนุ 
 4.1 สมาชกิทีป่ระสงคจ์ะขอรบัทนุ ใหส้ง่ใบสมคัรพรอ้มหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยตนเอง หรอืสง่ทางไปรษณยีม์ายงั 
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั   
 4.2 ยืน่ขอรบัทนุฝกึอบรมวชิาชพีเสรมิ ทัง้ 2 ประเภท ไดต้ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม -  30 ตลุาคม 2551 

5. เกณฑก์ารพจิารณา 
 5.1 การพจิารณาผูม้สีทิธริบัทนุฝกึอบรมวชิาชพีเสรมิรายบคุคล หรอืทนุฝกึอบรมวชิาชพีกลุม่สมาชกิ จะพจิารณา  
  ตามคณุสมบตัทิีก่ำหนดในขอ้ 2  
 5.2 คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธข์อสงวนสทิธิก์ารพจิารณาหลกัสตูรการฝกึอบรม และใหถ้อืคำวนิจิฉยั  
  ของคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธเ์ปน็อนัสิน้สดุ  

6. การประกาศผลผูม้สีทิธเิขา้รว่มฝกึอบรมวชิาชพี 
  การฝกึอบรมวชิาชพีเสรมิรายบคุคล และการฝกึอบรมวชิาชพีกลุม่สมาชกิ สหกรณจ์ะแจง้ผลการพจิารณารายชือ่  
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมให้สมาชิก และผู้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพกลุ่มสมาชิกทราบก่อนการจัด
โครงการฝกึอบรมวิชาชีพเสรมิ  
      ทัง้นี ้ตัง้แตบ่ดันีเ้ปน็ตน้ไป 
 
 ประกาศ ณ วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
 (นายพณิ เกือ้กลู) 
 ประธานกรรมการดำเนนิการ 
 สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

เรื่อง  ทุนฝึกอบรมวิชาชีพเสริมสำหรับสมาชิก 
---------------------------- 
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เงินกู้สามัญเปลี่ยนใช้ฟอร์มใหม่ 
แบบเดิมยกเลิก 1 ก.ย. 2551 

สหกรณ์กำหนดให้ใช้แบบ “คำขอกู้เงินและสัญญาเงินกู้

สามัญ” ของสมาชิกสหกรณ์ แบบใหม่และยกเลิกแบบคำขอกู้เงินและ

สัญญาเงินกู้สามัญเดิม เพื่อให้มีความถูกต้องและรัดกุมมากขึ้น ในการ

กรอกแบบคำขอกู้เงินและสัญญาเงินกู้สามัญ และสมาชิกสหกรณ์ ได้รับ

การบริการที่สะดวก รวดเร็ว มากขึ้น เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 

เป็นต้นไป 

 

 

 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

เรื่อง   

ยกเลิกแบบคำขอกู้เงินและสัญญาเงินกู้สามัญ 

.......................... 

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จำกัด ชุดที่ 31  ในคราวการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 

2551 พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้แบบคำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญข  

องสหกรณ์ มีความถูกต้องและรัดกุมมากขึ้น  และเพื่อความสะดวก 

รวดเร็ว ในการกรอกแบบคำขอกู้ เงินและสัญญาเงินกู้สามัญของ  

สมาชิกสหกรณ์ จึงกำหนดระยะเวลาการใช้แบบคำขอกู้เงินสามัญใหม่

และยกเลิกแบบคำขอกู้เงินและสัญญาเงินกู้สามัญเดิม  ดังนี้ 

1. ให้ใช้แบบคำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญใหม่ตามที่แนบท้าย

ประกาศฉบับนี้  ตั้งแต่วันที่   1 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป 

2. สำหรับแบบคำขอกู้ และสัญญากู้ เ งินสามัญฉบับ เดิม   

ในระหว่างนี้ให้ใช้ได้ต่อไปโดยให้ ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 

เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ.2551 เป็นต้นไป 

  

  ประกาศ ณ วันที่  25 กุมภาพันธ์  2551 

 ลงนาม  พิณ  เกื้อกูล 

  (นายพิณ เกื้อกูล) 

 ประธานกรรมการดำเนินการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

 

วนมาอี ก ค รั้ ง กั บ ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม  

กลุ่มสมาชิก ประจำปี 2551 ซึ่ งสมาชิก  

มักคอยถามถึงกันตลอด เพราะทุกครั้งที่ได้มี

โอกาสจดักจิกรรมรว่มกนัมกัสรา้งความประทบัใจ  

และเพิ่มสายใยที่เหนียวแน่นในกลุ่มสมาชิกให้

มากขึ้นกว่าเดิม  ในการรวมกลุ่มกันปีละครั้ง

เพื่อช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการของ

สหกรณ์ฯ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก  และการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก

ของทุกส่วนราชการเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน

ของมวลสมาชิก รวมทั้งมีประโยชน์ในการรวบรวมข้อคิดเห็นเสนอแนะ

ต่อการบริหารงานของสหกรณ์   

โดยให้สมาชิกไม่ว่าสังกัดกลุ่มหรือส่วนราชการใด เสนอโครงการ

จัดกิจกรรมกลุ่ม มายังสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  

ในการจัดกิจกรรมจากสหกรณ์โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิกหรือ

สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และบุคคลอื่นที่

สนใจในอุดมการณ์ของสหกรณ์ โดยมีสมาชิกจำนวน 2 ใน 3 ของ  

ผู้เข้าร่วมโครงการ กรณีที่จำนวนสมาชิกมีไม่ถึงให้อยู่ในดุลยพินิจ  

ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ลงชื่อเพื่อเสนอโครงการ  

ไม่น้อยกว่า 15 คน ตามแบบเสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก พร้อม

เอกสารต่างๆ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ส่งไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จำกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 

พิจารณาโครงการจัดกิจกรรมกลุ่ม จากโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ

สมาชิกในการส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการ อุดมการณ์ และ

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์ งบประมาณ นั้นสหกรณ์จะ

อนุมัติวงเงินจำนวนไม่เกิน 200 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1คน เว้นแต่

เป็นโครงการที่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  

ต่อมวลสมาชิก สหกรณ์จะจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มเติม เพื่อให้  

เหมาะสมกบัประโยชนแ์ละความเดน่ของโครงการและจะพจิารณาอดุหนนุ  

งบประมาณในการบริหารโครงการไม่เกิน 20 % ของงบประมาโครงการ  

จะประกาศผลการพิจารณาโครงการเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อได้รับ

อนุมัติโครงการแล้วต้องจัดกิจกรรมกลุ่มให้แล้ว เสร็จภายในวันที่   

15 ธันวาคม 2551 เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการแล้วจะต้องรายงาน  

ผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม พร้อมภาพถ่ายประกอบภายใน 15 วัน นับจาก

วันเสร็จสิ้นกิจกรรม   

สมาชิกจับกลุ่ม 15 คน 
เสนอกจิกรรมสรา้งเครอืขา่ย 
โครงการส่งเสริมสหกรณ์เอื้ออาทร
สมาชิกรับงบสนับสนุนไปได้เลย 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

กรุณาส่ง

ที่ปรึกษา    นายพิณ  เกื้อกูล    นายสิทธิชัย  อึ๊งภาภรณ์    นายธนโรจน์  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายจงเจริญ  กิจสำราญกุล    นางณัฐณิชา  แก้วเกตุ 
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด  โทร. 0-2903-8257-9

รางวัลแทนน้ำใจ..แด่สมาชิก 
ที่ช่วยรวบรวมส่งบันทึกข้อตกลง 
และหนังสือยินยอมให้หักเงินมายังสหกรณ์ 

สมาชิกท่านใดที่ช่วยรวบรวมเอกสาร 
บันทึกข้อตกลงและหนังสือยินยอมให้หักเงิน 
ส่งมายังสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 30 คนขึ้นไป 

รับค่าใช้จ่ายในการรวบรวมเอกสาร 20 บาท /เอกสาร 1 ชุด 
......เร่งรีบกันมาส่งกันไว ไว ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

ลุ้นรับเงินฝากทุกสิ้นเดือน  
เริ่ม เมษา – มิถุนายน 2551 นี้ 
มลูคา่รวมกวา่  90,000  บาท 

ส่งก่อนมีสิทธิก่อน 

รายนามผู้โชคดีประจำเดือนเมษายน 
ผูส้ง่บนัทกึขอ้ตกลงและหนงัสอืยนิยอมใหห้กัเงนิได ้ณ ทีจ่า่ย 

รบัเงนิฝาก 1,000 บาท  จบัรางวลัเมือ่วนัที ่28 เม.ย. 2551   
1. คุณบุปผาชาติ วงศ์สุวรรณสิริ (กรุงเทพมหานคร)  2. คุณสุรินทร์ ก่อนทิพย์ 
(สรุาษฏรธ์าน)ี  3. คณุวริตัน ์ดว้งบวั (ชยันาท) 4. คณุธนา ศรจีำเรญิ (มหาสารคาม)  
5. คุณฉัตรชัย ทัดพัฒนกุล (สุโขทัย) 6. คุณสมปอง สุคนธรัตน์ (สงขลา)   
7. คณุโชคชยั เสอืสาวถ ี(พงังา)  8. คณุพสษิฐ ์ นพคณุ (เชยีงใหม)่  9. คณุสมบรูณ ์ 
กวา้งนอก (เพชรบรูณ)์ 10. คณุประวตั ิ เหมอืงจา (เชยีงราย) 11. คณุอำนาจ ทองมอญ 
(ปทุมธานี) 12. คุณถวิล ยาสูงเนิน (นครราชสีมา) 13. คุณไพบูลย์ พันธุ์เจริญ 
(ปราจีนบุรี) 14.คุณเสน่ห์ แพชัยภูมิ (ชัยภูมิ) 15. คุณสุเทพ กลิ่นจันทร์ (แพร่) 16. 
คุณธวัช ติงหงะ (ตรัง) 17. คุณมณเฑียร ทองสุวรรณ์ (ลำพูน) 18. คุณกุลนันทร์ 
บุญมาทัน (กรุงเทพมหานคร) 19. คุณณรงค์ หนูชูแก้ว (สงขลา) 20. คุณประจวบ 
เจ๊กพูน (เลย) 21. คุณบุญจันทร์  ใจดี (อุบลราชธานี) 22. คุณอภิรักษ์ คชินทร 
(สระแก้ว) 23. คุณวรนุช บุญเพ็ชรทอง (สมุทรปราการ) 24. คุณประยุทธ สกุลทา 
(พะเยา) 25. คุณวัชรินทร์ ปัทมารังกูล (สระบุรี) 26. คุณอุษณีย์ แพรกทอง 
(กรุงเทพมหานคร) 27. คุณสมรัฐ วิเศษคุปต์ (เชียงใหม่) 28. คุณเสน่ห์ เฉื่อยฉ่ำ 
(ระนอง) 29. คุณกฤช วรรณพงษ์ (นครราชสีมา) 30. คุณสมชาติ พวงพยอม 
(พะเยา)  

สำหรับสมาชิกที่ส่งบันทึกข้อตกลง 

และหนังสือยินยอมให้หักเงินได้ ณ ที่จ่าย   

รับเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ รวมมูลค่า 90,000 บาท  

จับรางวัลทุกสิ้นเดือน เป็นเวลา 3 เดือน  

เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน  2551 
เดือนละ 30 รางวัล ๆ ละ 1,000  บาท 


