


ขั้นตอน   การตดิต่อสหกรณอ์อมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด 

ส าหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 

******************************************* 

ขั้นตอนที่ 1 สมาชิกติดตอ่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(ชั้น 1 )เพ่ือด าเนินการเร่ืองเกษียณอายุ  

1.1 กรอกเอกสารประกอบการติดต่อดังนี้ 

       -  แบบฟอร์มย้ายสังกัดกรณีเกษียณอายุ  

 -  แบบหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินช าระ หุ้น /หนี้ 

 -  แบบหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีธนาคาร(กรณีรับบ าเหน็จ) 

1.2 เอกสารส าคัญที่จะต้องน ามาประกอบดังนี้ 

       -  ค าสั่งเกษียณ พร้อมหนังสือสั่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการบ านาญ 

ขัน้ตอนที่ 2 ขอรับสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก 

ขอรับเงินสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิกส าหรับสมาชิกท่ีเกษียณอายุครบ60 ปี/เกษียณก่อนก าหนด / 
ลาออกจากราชการหรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด และเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป    
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1   กรอกแบบค าขอรับสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก (สก.5)  

2.2   เอกสารส าคัญท่ีประกอบการรับเงิน 

-  ค าสั่งให้ออกจากราชการ/งานประจ า(มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศ) 

  -  ส าเนาบัตรประชาขน 

2.3 ก าหนดการติดต่อขอรับเงิน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่เกษียณ หากเลยก าหนดดังกล่าวสหกรณ์จะ
ด ำเนินกำรโอนสวัสดิกำรเข้ำบัญชีของสมำชิกต่อไป 



  

 

ฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป 

 
ย้ายสังกัดกรณีเกษียณอาย ุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุาษฎร์ธานี  จ ากดั 
 

ชื่อสมาชิก.............................................................................................เลขทะเบียน................................................ 

 

 สังกัดเดิม โรงเรียน.........................................................อ ำเภอ................................. จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 มีควำมประสงค์ขอย้ำยสังกัด  ไปด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรบ ำนำญเขต.....อ ำเภอ....................................... 

 

หน่วยงำน/โรงเรียน................................................... อ ำเภอ...........................จังหวัด สุรำษฎร์ธำนี   
 

ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้  บ้ำนเลขท่ี................................หมู่ที่..................ถนน............................................ 
ซอย.........................................ต ำบล..............................................อ ำเภอ.................................................. 
จังหวัด........................................โทรศัพท์(บ้ำน)...................................มือถือ.............................................   
 

วิธีการเรียกเก็บ วันที่เงินเดือนออก 
        

         หักจำกหน่วยงำนตน้สังกัด 
         กรณีรับบ ำเหน็จหักผ่ำนธนำคำร 
-ให้แนบหนังสือยินยอม+หน้ำบญัช ี
  

        

     วันจ่ำยเงินเดือนบ ำนำญ (ก่อนสิ้นเดือน 5 วันท ำกำร) 
     อื่นๆ........................................................................................    

 

  ท้ังนี้  ตั้งแต่เดือน.................................................เป็นต้นไป 
 

ลงชื่อ.................................................. 
 

      (.................................................) 
 

       โทรศัพท์......................................... 
 

 

 เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ี 
  

 รับเอกสำร  เมื่อวันที่....................................... 
 บันทึกรำยกำรในระบบงำนฯ แล้ว 
  เปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่.......................................... 

 

ลงช่ือ.........................................เจ้าหน้าที ่
(................................................) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

รับเมื่อ...................................... 



แบบ สก. 5 
สวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก 

 
 

วันที่............ เดือน.......................... พ.ศ................ 
 
เรียน  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักฐานแสดงการลาออก หรือเกษียณอายุฯ            1 ฉบับ 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนบบัตร้้าราชการ                   1 ฉบับ 

3. หนังสือมอบอ านาจ  พร้อมส าเนาบัตร้องผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
 
  ด้วย้้าพเจ้า นายบนางบนางสาว......................................................................... เล้ทะเบยีน................... 
สังกัดหน่วยงาน บ โรงเรียน......................................................................... อ าเภอ............................................................... 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ได้พ้นจากหน้าที่ราชการหรืองานประจ าโดยเกษียณอายุ หรือลาออกจากราชการหรืองาน
ประจ าโดยไม่มีความผิด  เมื่อวันที่................................... ............... ซึ่งมีสิทธิ้อรับเงินสวัสดิการตามระเบียบฯ้อง
สหกรณ์ฯ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนั้น 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

้อแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ................................................ 
   (...................................................) 
สมาชิกเล้ทะเบียน...................... 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
เสนอ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   สมาชิกรายนี้ เ้้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่............................ 
รวมอายุการเป็นสมาชิก..................ปี มีสิทธิรับเงิน
สวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก จ านวน.................................บาท 
เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบฯ 
 
ลงชื่อ........................................................................... 
       (......................................................................) 

เสนอ ผู้จัดการ 
        
       เห็นควรอนุมัติตามเสนอ 
 
 
ลงชื่อ........................................................................... 
                   ( นายวิทยา  เหง่าหลี ) 

 
ความเห็นผู้จัดการ    
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ    สาเหตุ......................................................................................................... ................. 

                    ลงชื่อ............................................................ (ผู้จัดการ) 
                                                    (..................................................................) 

 
 โปรดอ่านหน้าหลัง   

แบบฟอร์มขอรบัเงินสวัสดิการ                                   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด 

รับที่..................................... 
วันที่..................................... 



 
 
 
  

ระเบียบฯว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2563 
หมวดที ่2 

สวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก 
ข้อ 13 สหกรณ์ฯ  จะจ่ายเงินสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิกที่พ้นจากหน้าที่ราชการ หรืองานประจ าโดย เกษียณอายุ   
            หรือลาออกจากราชการหรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด หรือเลิกจ้าง หรือสิ้นอายุ สัญญาจ้าง และมีอายุ        
            การเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า  10  ปีบริบูรณ์ และการขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ให้ได้รับเพียง  
            ครั้งเดียว 
ข้อ 14 การจ่ายเงินสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิกก าหนดไว้ดังนี้ 
  (1) อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  10 - 15  ปี ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินบ าเหน็จ      8,000.-  บาท 

(2) อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  16 - 20  ปี ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินบ าเหน็จ    12,000.-  บาท 
(3) อายุการเป็นสมาชิกเกินกว่า    20    ปี ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินบ าเหน็จ    20,000.-  บาท 
  การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับเป็นปี เศษของปีถ้าเกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็น  1  ปี 

ข้อ 15 การขอรับเงินสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิกนั้น  ให้สมาชิกผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิกยื่นขอรับตาม
แบบที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารประกอบภายในก าหนดเวลา  2  ปี นับตั้งแต่วันที่พ้นจาก
หน้าที่ราชการ หรืองานประจ าโดยเกษียณอายุ หรือลาออกจากราชการหรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด หรือเลิก
จ้าง หรือสิ้นอายุสัญญาจ้าง 

  ส าหรับสมาชิกที่เกษียณราชการและสหกรณ์ได้รับหนังสือการเกษียณราชการของสมาชิกจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด หากภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับหนังสือการเกษียณราชการของสมาชิกรายนั้นและไม่มา
รับสวัสดิการดังกล่าว สหกรณ์จะด าเนินการโอนสวัสดิการเข้าบัญชีของสมาชิกต่อไป 

หากพ้นก าหนดนี้แล้ว  สมาชิกขอยื่นอุทธรณ์เพ่ือรับเงินสวัสดิการเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงสาเหตุ
เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ครบก าหนดเวลา
ดังกล่าวข้างต้น หากเลยเวลายื่นอุทธรณ์ดังกล่าวแล้วถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ 16 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ ให้สมาชิกผู้ได้รับสวัสดิการ / ผู้ได้รับมอบอ านาจแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ 
1. ค าขอรับสวัสดิการตามแบบของสหกรณ์ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
3. หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบ

อ านาจ) 
ข้อ 17 สมาชิกทีมี่สิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิกตามระเบียบนี้  ต้องไม่มียอดค้างช าระรายการเรียก 
          เก็บนับถึงวันที่ขอรับสิทธิ์ 
ข้อ 18 ทุนสวัสดิการนี้ให้จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีหรืองบประมาณประจ าปี  เพ่ือสะสมไว้เป็นทุนสวัสดิการสมาชิก 
ข้อ 19  ให้ผู้จัดการพิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสให้เป็นไปตามระเบียบนี้ แล้วเสนอคณะกรรมการ 

เพ่ือทราบ 
*************************************************************** 

 
 
 



หนังสือยินยอมให้สว่นราชการ/หน่วยงานหักเงินช าระ หุ้น / หนี้ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด 

 

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด 
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ................... 

เรื่อง ยินยอมให้หักเงินเดือน 
 

เรียน หัวหน้าหน่วยงาน / การเงินหน่วยงาน 
 

 ข้าพเจ้า.....................................................อายุ.......ปี เลขทะเบียนสมาชิก...................ปัจจุบันอยู่
บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่......ตรอก/ซอย...................ถนน...............................ต าบล/แขวง..................................
อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด..................................รบัราชการ/งานประจ าต าแหน่ง.............................
สังกัดหน่วยงาน/โรงเรียน.................................. อ าเภอ...................................จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่
หักเงินและน าส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกเป็นล าดับแรกก่อนสถาบันการเงินอ่ืนทั้งหมด  
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  มาตรา 42/1 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน   เงินปี  เงินบ าเหน็จบ านาญ   เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมและเงินอ่ืนๆ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2550 ข้อ 30.  จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้า
สังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบันและอนาคต ดังนี้ 

ข้อ 1 ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืน
ใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบันและอนาคต ตามจ านวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่งช าระหุ้น ช าระหนี้ หรือเงินอ่ืนแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2 กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ / ลูกจ้าง และได้รับบ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใด 
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงิน
บ าเหน็จ หรือเงินบ านาญหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากราชการตามข้อ 1 ตามจ านวนที่สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินจ านวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี 
จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 

ข้อ 3 การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2 เมื่อ
ได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
สุราษฎร์ธานี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4 หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่
ถอนการให้ค ายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
หรือพ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  
สุราษฎร์ธานี จ ากัด 
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ข้อ 5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัดโดยโอนไปสังกัดส่วนราชการหรือ

หน่วยงานอ่ืน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานแห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้า
โอนไปสังกัด มีอ านาจหักเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ในลักษณะเดียวกันที่
ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานแล้วแต่กรณี เพ่ือส่งช าระหุ้น ช าระหนี้ หรือเงินอ่ืนให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตาม 
ค ายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือให้หน่วยงานที่
ข้าพเจ้าสังกัดเพ่ือด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 

 

จึงเรียนมาเพ่ือยืนยันและยินยอมเป็นหลักฐานและปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ.......................................................................ผู้ให้ค ายินยอม  

       (........................................................................)  

 

ลงชื่อ............................................ ............................ หัวหน้า / การเงินหน่วยงาน                        

       (.........................................................................)  

 

ลงชื่อ........................................................................พยาน                          

       (......................................................... ................) 

ประทับตรา 
หน่วยงาน 

(ถ้ามี) 



**พรอมสําเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 
เลขทะเบียนสมาชิก.................................................... 

สังกัด......................................................................................... 
หนังสือยินยอมใหหกับัญชีเงินฝากธนาคาร 

            เขียนที.่........................................................................... 
           วันที.่................... เดือน...................................... พ.ศ. .................. 

เรียน ผูจัดการ บมจ.ธนาคาร กรุงไทย จํากัด สาขา.............................................................................................................................. 
ขาพเจา...............................................................................เปนเจาของบัญชีเงินฝากประเภท.............................................. 

บัญชีเลขที ่(10 หลัก)...................................................................... ชื่อบัญชี...................................................................................... 
สถานที่ติดตอบานเลขที.่................ หมูที.่............ซอย............................ ถนน............................... แขวง / ตําบล.............................. 
เขต / อําเภอ............................... จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย........................... โทรศัพท.................................... 

มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจาเพ่ือชําระคา เงินงวดหุน / หน้ี  /  อื่นๆ รายเดือน 
ใหแกสหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด ( ตอไปน้ีจะเรียกวา “สหกรณ” )  ตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหน้ีหรือ                   
ส่ือบันทึกขอมูล (Diskette)  ที่ธนาคารไดรับจากสหกรณ และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีสหกรณ 

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพ่ือชําระคา เงินงวดหุน/ หน้ี/ อื่นๆ รายเดือน ใหแกสหกรณดังกลาว หากปรากฏ
ภายหลังวาจํานวนเงินที่สหกรณแจงแกธนาคารน้ันไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพ่ือชําระหน้ี
แกสหกรณตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหน้ี หรือส่ือบันทึกขอมูล (Diskette) เรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรอง       
เงินจํานวนดังกลาวจากสหกรณโดยตรง โดยทั้งน้ีขาพเจาขอสละสิทธิ์ในการเรียกรองหรือฟองรองใหธนาคารใชเงินที่ธนาคารไดหัก
โอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพ่ือชําระหน้ีแกสหกรณตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหน้ี หรือส่ือบันทึกขอมูล(Diskette)                   
ที่ธนาคารไดรับจากสหกรณและขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการ              
หักบัญชีในขณะน้ันเทาน้ัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว / Statement ของธนาคารหรือจากใบรับใบเสร็จรับเงินของสหกรณ 

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนไดเปลี่ยนแปลงไป ไมวาโดยสาเหตุใดก็ตาม หนังสือยินยอม 
ใหหักบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับน้ีคงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากเลขหมายที่ไดเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ ไดดวยทุกประการ 

การใหบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลบังคับใชทันทีนับต้ังแตวันทําหนังสือน้ี และใหคงมีผลบังคับใชตอไปจนกวา
ธนาคารจะไดบอกเลิกใหบริการหรือขาพเจาจะไดเพิกถอน โดยทําเปนลายลักษณอักษรแจงใหธนาคาร และสหกรณทราบลวงหนา
อยางนอย 1 เดือน 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงช่ือ....................................................ผูใหความยินยอม 
         (..................................................) 
               (ตามท่ีใหไวกับธนาคาร) 

ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูใหความยินยอม     ธนาคารตรวจสอบแลวถกูตอง 
ซ่ึงไดใหความยินยอมไวตอหนาขาพเจาจริง 
 

ลงช่ือ.............................................................     ลงช่ือ.................................................................... 
        (...........................................................)             (.................................................................) 
      สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด                                  ผูรบัอํานาจสาขา 
 

หมายเหตุ   สหกรณ ฯ จะดําเนินการหักเงินในวันที่มีการจายเงินเดือน ต้ังแตเวลา  09.00 น.  ถึง  12.00 น.  
               หากเดือนใดไมสามารถหักเงินได ในเดือนถัดไปสหกรณ ฯ จะปรับเปล่ียนการหักเงินไปยังหนวยงานตนสังกัด 
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