
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน  จ ำกัด 
 ว่ำด้วยกำรช่วยเหลือค่ำเล่ำเรียนบุตรและค่ำรักษำพยำบำล 

แก่เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงของสหกรณ์   
พ.ศ. 2544 

----------------- 
           อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จ ากัด   
เลขทะเบียนข้อบังคับที่  อ. 032444  ข้อ   58  (9)  และข้อ  77 (10)   ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  ครั้งที่   12/2544  เมื่อวันที่   27  ธันวาคม  2544  ได้ ก าหนดระเบียบว่าด้วย 
การช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ดังต่อไปนี้ 

 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จ ากัด  
ว่าด้วยการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์   
พ.ศ.  2544” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่   28  ธันวาคม  2544   เป็นต้นไป 
    ข้อ  3   ให้ยกเลิก    
                        (1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จ ากัด ว่าด้วยการช่วยเหลือ 
ค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์  พ.ศ. 2541  
                        (2)   ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้ าราชก ารกรมที่ ดิ น  จ ากั ด  ว่ าด้ วย 
การช่วยเหลือ ค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์ ฉบับที่  2  
(พ.ศ.2542)   
                        บรรดาประกาศ    มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการอ่ืนใดที่ก าหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน                
    ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 ข้อ  5  ในระเบียบนี้ 
                       “สหกรณ”์    หมายถึง    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมท่ีดิน  จ ากัด 

        
/ “ประธานกรรมการ” 
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   “ประธานกรรมการ”    หมายถึง    ประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ข้าราชการกรมท่ีดิน  จ ากัด 

 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานประจ า 
ในสหกรณ ์
                     “รายได้” หมายถึง  เงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน  หรือเงินอ่ืนใด
ในลักษณะเดียวกัน 
 ข้อ 6 เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้  ต้องเป็นเจ้าหน้าที่
ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  6  เดือน 
 ข้อ 7 เจ้าหน้าที่หรือครอบครัวของเจ้าหน้าที่คนใด   มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจาก
ส่วนราชการ  องค์การของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน
ประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคมอยู่แล้ว  ไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้ 

 

หมวด  2 
เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร 

 ข้อ 8 ในระเบียบนี้ 
 “สถานศึกษาของทางราชการ”   หมายความว่า 

(1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ  หรือส่วนราชการอ่ืน  หรือท่ีอยู่ในก ากับของรัฐ 

(2) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย  
ในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือส่วนราชการอ่ืนที่  ก.พ.  รับรองคุณวุฒิ 

(3) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย 

(4) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของส่วนราชการอ่ืน  หรือองค์การของ 
รัฐบาลที่  ก.พ.  รับรองคุณวุฒิ 

(5) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(6) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ   

  “สถานศึกษาของเอกชน”  หมายความว่า 
(1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(2) โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบ 

โรงเรียน  และให้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ 
/ “เงินสวัสดิการ 
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  “เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร” หมายถึง  เงินบ ารุงการศึกษา  และ
เงินค่าเล่าเรียน 
  “เงินบ ารุงการศึกษา”  หมายความว่า  เงินประเภทต่าง ๆ  ที่สถานศึกษาของ
ทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรื อ 
ที่ก ากับ  มหาวิทยาลัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  
กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  หรือองค์การของ
รัฐบาล 
  “เงินค่าเล่าเรียน” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 “บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกิน
ยี่สิบห้าปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดายกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น  บุตรที่
มีรายได้ของตนเองและอยู่ในฐานะที่จะจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาของตนเองได้   

 “ปีการศึกษา”  หมายความว่า  ปีการศึกษาที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่ก ากับ  มหาวิทยาลัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง  หรือองค์การของรัฐบาล   
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2549 
 ข้อ 9 ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพียงคนท่ีหนึ่งถึงคนที่สาม 
                     การนับล าดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามให้นับเรียงตามล าดับการเกิดก่อนหลัง 
ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด  หรืออยู่ในอ านาจปกครองของตนหรือไม่ 
                     ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ผู้ ใดมีบุตรเกินสามคน  
และต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจ านวนสามคนตามวรรคหนึ่งนั้นตายลงก่อนมีอายุครบยี่สิบห้าปี
บริบูรณ์  ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพ่ิมเติมขึ้นอีกเท่าจ านวนบุตร
ที่ตายนั้น  โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในล าดับถัดไปก่อน 
                   การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ประเภทและอัตราดังต่อไปนี้ 

 (1) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรี   ให้ได้รับเงินบ ารุง
การศึกษาเต็มจ านวนที่ ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้ งนี้  ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่ เกินอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

 
/ (2) บุตรที่ศึกษา 
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 (2) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ให้ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ทั้งนี้   ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกิน
อัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 (3) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยม 
ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามประเภทและไม่เกินอัตราทีก่ระทรวงการคลังก าหนด 

 (4) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจาก  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ทั้งนี้    
ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 (5) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับ 
เงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่ เกินอัตรา
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 ทั้งนี้  บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรีตาม  (2)  หรือ  (5)  จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 

 

หมวด  3 
ค่ำรักษำพยำบำล 

    ข้อ  10 ในระเบียบนี้                         
                    “ครอบครัว”   หมายถึง   
                    (1) บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ  เป็นพนักงานในองค์การ
ของรัฐบาล  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือนิติบุคคลอ่ืน  และยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถเพราะกายพิการหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบและอยู่ในความอุปการะของ
บิดา  มารดา  แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
                    (2) คู่สมรส 
                    (3) บิดามารดาผู้ ให้ก าเนิด มิได้มีอาชีพและต้องพ่ึงพาอาศัยบุตร ซึ่งเป็น 
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
                  “สถานพยาบาล” หมายถึง สถานพยาบาลของทางราชการ  และสถานพยาบาล
ของเอกชน 

             
/ “สถานพยาบาล 
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        “สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายถึง  โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของรัฐ องค์การของรัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล  ราชการ
ส่วนท้องถิ่น  สภากาชาดไทย  หรือคุรุสภา 
                   “สถานพยาบาลของเอกชน”   หมายถึง   โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชน    และที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
                   “ค่ารักษาพยาบาล” หมายถึง ค่ารักษาพยาบาลตามปกติ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่าย 
ในการผ่าตัด   หรือคลอดบุตรในสถานพยาบาล  ค่าธรรมเนียม  การตรวจพิเศษ  ค่าอวัยวะเทียม  
ค่าเลือดและค่ายาต่าง  ๆ   ตลอดจนยาประเภทบ ารุงร่างกายตามค าสั่งแพทย์  ซึ่งสถานพยาบาลวาง
ระเบียบไว้ให้ต้องเสียเงิน     แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลพิเศษและค่าธรรมเนียม หรือค่าป่วยการ 
หรือค่าบริการ หรือเงินที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทน 
                   “ค่าห้อง”  หมายความรวมตลอดถึงค่าอาหารที่สถานพยาบาลนั้นเรียกเก็บด้วย 
 ข้อ 11 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือครอบครัวเจ็บป่วย ต้องเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาล  
ให้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสหกรณ์ได้ภายในเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6 และข้อ  7 
 ข้อ 12 ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการ    ให้เบิกได้ทั้งประเภท 
คนไข้ในและคนไข้นอก   แต่ถ้าเป็นสถานพยาบาลเอกชน   ให้เบิกได้เฉพาะประเภทคนไข้ใน 
 ข้อ 13 ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับ 
ตนเองและคู่สมรสตามระเบียบนี้   ส่วนบุตรให้ได้รับเงินเพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม  
   การนับล าดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม  ให้นับเรียงตามล าดับการเกิดก่อนหลัง  
ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด    หรืออยู่ในอ านาจปกครองของตนหรือไม่ 
   ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ใดมีบุตรเกินสามคน  และต่อมาบุตรคนหนึ่ง
คนใดในจ านวนสามคนตามวรรคก่อน  คนหนึ่งนั้นตายลงก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุตรเพ่ิมขึ้นเท่าจ านวนบุตรที่ตายนั้น  โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ใน
ล าดับถัดไปก่อน 
 ข้อ 14 การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราดังนี้ 

 (1) ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภท
ผู้ป่วยภายนอกหรือผู้ป่วยภายในให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง เว้นแต่ 
                            ก. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม 
ให้เบิกได้ไม่เกินกว่าอัตราที่ทางราชการก าหนด 
                             ข.  ค่าห้องและค่าอาหารให้เบิกได้ไม่เกินกว่าอัตราที่ทางราชการก าหนด 

 (2)  ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วย 
ภายใน ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ดังนี้ 

     / ก. ค่าอวัยวะ...   
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                              ก. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม  
ค่าห้องและค่าอาหาร  ให้เบิกได้เช่นเดียวกับผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของ  
ทางราชการ 
                             ข.  ค่ารักษาพยาบาลประเภทอ่ืน ๆ ให้ เบิกได้ไม่เกินกว่าอัตราที่ทาง
ราชการก าหนด 

           เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ให้ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
ตาม (1) และ (2) ได้ไม่เกินวงเงินตามมติคณะกรรมการด าเนินการอนุมัติ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
 ข้อ 15 ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มียา เลือด และส่วนประกอบของเลือด หรือการทดแทน
น้ ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด  ออกซิเจน อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคจ าหน่าย   
หรือสถานพยาบาลไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลองหรือเอ็กซเรย์แก่ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลได้  
เมื่อแพทย์ผู้ตรวจหรือหัวหน้าสถานพยาบาลแห่งนั้นลงชื่อรับรองตามที่ทางราชการก าหนดแล้ว ก็ให้  
ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลซื้อ หรือรับการตรวจทางห้องทดลองหรือเอ็กซเรย์จากสถานที่อ่ืนซึ่งอยู่ใน
ประเทศไทยแล้วน ามาเบิกได้ตามข้อ  14 
 

หมวด  4 
กำรเบิกจ่ำย 

 ข้อ 16 ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนหรือเงินบ ารุงการศึกษาจะต้องมีชื่อและชื่อสกุลของ  
นักเรียนผู้เสียเงินนั้น ๆ  แล้วให้เจ้าหน้าที่ท่ีเป็นบิดาหรือมารดารับรอง ประกอบใบเสร็จรับเงินนั้นว่า 
                    ก. เป็นบุตรที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้ 
                    ข. ได้จ่ายเงินค่าเล่าเรียนหรือเงินบ ารุงการศึกษาไปตามนั้นจริง 
                    ค. โรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนเอกชน ซึ่งอยู่ในความควบคุม
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
                     ง. โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ในต าบล   อ าเภอ   และจังหวัด 
                     จ. ขอรับเงินช่วยเหลือเป็นจ านวนครึ่งหนึ่งหรือเต็มจ านวนในใบเสร็จรับเงินนั้น 
                      ฉ. ส าหรับผู้ที่ขอรับเงินช่วยเหลือเต็มจ านวนให้ระบุด้วยว่ามีรายได้เดือนหนึ่งเท่าใด  
 ข้อ 17 ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลน าใบเสร็จ 
รับเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าห้องที่จะเบิกได้ตามระเบียบนี้มาขอเบิกต่อสหกรณ์ 
   ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าห้องจะต้องมีรายละเอียดตามที่ทาง
ราชการก าหนด 

 
/ ข้อ 18 การขอรับ...
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 ข้อ 18. การขอรับความช่วยเหลือในเรื่องค่าเล่าเรียนหรือรับเงินบ ารุงการศึกษาของบุตร
และค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่จะขอรับความช่วยเหลือต้องยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือตาม
แบบที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  พร้อมด้วยหลักฐานประกอบเรื่องที่ขอรับความช่วยเหลือ
เสนอต่อประธานกรรมการของสหกรณ์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     ถ้าประธานกรรมการประสงค์จะเรียกหลักฐานเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา 
อนุมัติก็ให้มีอ านาจกระท าได้ 

 
                             ประกาศ  ณ  วันที่   27  ธันวาคม  2544 
 
 
                    ว่าที่  ร.ต. 

(สอาด   ชมบุญ) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมท่ีดิน  จ ากัด 
 
       
 

 


