
           

 

 

         

     ฝ่ายบริหารสินเช่ือ 

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประมวลผล 

 

 

 
 

 

 

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด 

“โอนแล้วอย่าลืมส่งสลิปแจ้งนะคะ” 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                     
 

  

- ยื่นใบสมัครขอรับทุนต้ังแต่ วันนี้ – 31 ส.ค.65 (ขยายจากเดิม 30 มิ.ย.65 เนื่องจากปีนี้สถานศึกษา 

   เปิดเรียนชา้ผู้ขอรับทุนไม่สามารถจัดหาหลักฐานได้ทัน) 

- สมาชิกสามารถใชห้ลักฐานการช าระเงินค่าเล่าเรียนในปีการศึกษาปัจจุบันแทนหนังสอืรับรองจากสถานศกึษา 

- หลักฐานอ่ืนให้เป็นไปตามท่ีสหกรณฯ์ ก าหนด 

- เด็กที่มคีวามพกิารทางสมองตามเกณฑ์ของกระทรวง พม. จะได้รับการพจิารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ทุนเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิกประจ าป ี2565 

จ านวน 336 ทุน วงเงิน 800,000 บาท 

 

 

 

 ฝ่ายอ านวยการ 

061-8239250 

ช่องทางการติดต่อสหกรณ ์

ฝ่ายอ านวยการ 

ศูนย์ประสานงาน 

สมาคมฌาปนกิจฯ 

ช่องทางการโอนเงิน 

047-1-10339-8 

039-1-50927-6 

เงนิกู้สู้ภัยโควดิ -19 

ดอกเบี้ย 6% ,ช าระ 48 งวด หรือภายในอายุ 60 ปผู้ี

ค้ าประกัน 1 คน 

- เป็นสมาชิก 6 เดอืนขึน้ไป กู้ได ้100,000 บาท 

- เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี กู้ได้ 200,000 บาท 

- ผู้กู้รายเก่าสามารถ REFINANCE และเพิ่มวงเงินกู้ได ้   

   ไม่เกิน 200,000 บาท ตามเงื่อนไข 

- ยื่นค าขอกู้ได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค.65 

พักช าระหน้ี 

พักช าระเงนิต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ก าหนด 3 เดือน 

ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย.65 (ส าหรบัเงนิกูส้ามัญใช้บคุคล

ค้ าประกัน และเงนิกู้สามัญโดยใช้หุน้ค้ าประกนั) 

- ในระหวา่งพักช าระเงินตน้ ไมส่ามารถขอกู้เงินอื่นทุกประเภท 

- ยื่นความจ านงค์ขอพักช าระหนี้ ตั้งแต่ 1 – 24 มิ.ย.65 

http://www.fishcorp.in.th/
mailto:tgc0269@gmail.com%20%20โทร
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 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

จ านวนสมาชิก 

สามัญ 

สมทบ 

การจ่ายเงินสวัสดกิารบ าเหน็จสมาชิก 

ก าไร – ขาดทุน 

รายได ้

รายจ่าย 

ก าไร 

ทุนของสหกรณ์ท่ีสามารถน าไปลงทุนได ้

       - ทุนเรือนหุ้น 

       - ทุนส ารอง 

รวม 

สินทรัพย์ของสหกรณ์   

สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ทุน 

      - หนี้สิน 

      - ทุนเรือนหุ้น + ทุนส ารอง + ทุนอื่นๆ 

 

4738 

556 

18 ราย = 88,000 

 

9,670,188.49 

2,988,741.62 

6,681,446.87 

 

1,739,987,400 

197,573,747 

1,937,561,147 

 

3,516,750,694 

1,427,186,795 

2,089,563,899 

 

4733 

556 

5 ราย = 25,000 

 

9,666,735.75 

6,762,152.12 

2,904,583.63 

 

1,745,852,100 

214,311,042 

1,960,163,142 

 

3,481,941,715 

1,473,200,822 

2,008,740,893 

 

 4714  

565 

7 ราย = 34,000 

 

11,560,305.38 

3,790,707.31 

7,769,598.07 

 

1,745,656,650 

214,311,042 

1,959,967,692 

 

3,480,621,144 

1,464,423,824 

2,016,197,320 

 มกราคม กุมภาพันธ์ มนีาคม 

1. การลงทุนในหุ้น  

     - ซื้อหุ้นกู้ 

     - ซื้อพันธบัตร 

     - ซื้อหุ้นอื่น ๆ  

รวม 

 

1,312,584,000 

120,000,000 

27,418,500 

1,460,002,500 

 

1,337,584,000 

120,000,000 

27,418,500 

1,485,002,500 

 

1,367,584,000 

120,000,000 

27,418,500 

1,515,002,500 

2. ฝากไว้ท่ีสหกรณ์อื่น 
 

รวมลงทุนในหุ้นและเงินฝาก 

425,163,728 
 

1,885,166,228 

375,163,728 
 

1,860,166,228 

375,163,728 
 

1,890,166,228 

ผลการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากัด ในช่วงตั้งแต่ มกราคม - มนีาคม  2565 ดังนี ้
 

การลงทุนของสหกรณ์ : สหกรณ์ได้ลงทุนในหุ้นและฝากเงนิไว้กับสหกรณ์อื่น ดังนี ้

 

การจ่ายเงนิสงเคราะห์ครอบครัว 

 ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

สมาคมสสอ.รท. และสมาคมสส.ชสอ. จ่ายเงิน

สงเคราะห์ครอบครัวให้สมาชกิที่เสียชวีติ ดังนี้ 

สสอ.รท. 

1. นายมณฑล ณ พัทลุง   จ านวน 574,449.27 บาท 

2. นายเกษตร กันธิยะวงค์  จ านวน 574,449.27 บาท 

3. นายชัยพร สุขเจริญ จ านวน 574,449.27 บาท 

สส.ชสอ. 

1. นายมณฑล ณ พัทลุง จ านวน 575,950.15 บาท 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

การรับสมัครสมาชกิ 

สสอ.รท. และ สส.ชสอ. 

รับสมัครสมาชิกทุกเดือน อายุตัง้แตบ่รรลุนิติภาวะ – 55 ปี  

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท 

สส.สท. 

รับสมัครสมาชิกทุกเดือน อายุตัง้แตบ่รรลุนิติภาวะ – 70 ป ี

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (เฉพาะปีแรก) 12,000 บาท 

 เมื่อสมาคมรับเป็นสมาชิกแล้วจะเป็นสมาชิกตลอดไปโดย    

ไม่ก าหนดกรอบอายุ แต่ต้องช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าทุกปี และเมื่อ

เสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวจากสมาคมสสอ.รท.และ    

สส.ชสอ. ประมาณ 600,000 บาท (ก่อนหักค่าด าเนินการ  4%          

ตามกฎกระทรวง) และได้รับจาก สส.สท.ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท 

 สมาชิกที่มีอายุ 56-60 ปี ท่ีมีเงินกู้สามัญ สามารถสมัครเป็น

สมาชิกสสอ.รท.ได้เป็นกรณีพเิศษตามหลักเกณฑ์ของสมาคม 

5289 


