
 

 

     รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ชุดท่ี 56  คร้ังท่ี  3/2564  วนัศุกร์ท่ี  18  ธนัวาคม  พ.ศ. 2563 
 ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจสุราษฎร์ธานี  จ ากดั 

------------------------------------------------ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1.  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2.  เร่ืองเพื่อทราบ 

       ระเบียบวาระท่ี  3.  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

    3.1  เร่ืองขออนุมติักูเ้งิน จาก สอ.รพ.ตร. 
    3.2  เร่ืองสอ.ม.ราชภฎัสุราษฎร์ธานี จ  ากดั ขอเชิญฝากเงิน 
    3.3  เร่ืองการคิดดอกเบ้ียกรณีสมาชิกเสียชีวิต 

    3.4  เร่ืองขอเชิญอมรม/สมัมนา 
    3.5  เร่ืองการพิจารณาท าประกนัชีวติกลุ่มใหก้บัสมาชิก 

    3.6  เร่ืองสมาชิกขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์  
3.7  เร่ืองก าหนดระเบียบว่าดว้ย  การใชทุ้นสวสัดิการเพ่ือเก้ือกลูสมาชิก 
       ขา้ราชการบ านาญ พ.ศ. 2563   
3.8  เร่ืองการใหเ้ช่ารถตู ้
3.9  เร่ืองสมาชิกผดินดัช าระหน้ี 
3.10  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ัง 3 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

        ระเบียบวาระท่ี 4.   เร่ืองอ่ืนๆ ตามแต่จะมีผูเ้สนอ 
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          รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
           ชุดท่ี 56   คร้ังท่ี   3   

                                            วนัศุกร์ท่ี   4  ธนัวาคม  พ.ศ. 2564   เวลา  13.00 น. 
 ณ  หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 

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

กรรมการมาประชุม  10  คน  ไดแ้ก่ 
1. ร.ต.อ.สุวิทย ์  มากดว้ง  ประธานกรรมการ  
2. ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษห์นู  รองประธาน   
3. ด.ต.จิรศกัด์ิ  เรืองเวช  รองประธาน 
4. ร.ต.อ.หญิงลภสั บุญเรือง  เหรัญญิก 
5. ด.ต.วรศกัด์ิ  ร่มโพธ์ิทอง เลขานุการ  
6. พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ กรรมการ  
7. ด.ต.กฤษฎา  เตวิชชะนนท ์ กรรมการ  

 8. ด.ต.อรุณ  เกิดแกว้  กรรมการ 
9. ด.ต.ธเนศ  พงศจ์นัทร์เสถียร กรรมการ 

 10. ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง  กรรมการ  
 
กรรมการไม่เขา้ประชุม  1  คน  ไดแ้ก่ 

1. ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอ่ียม กรรมการ  
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  2   คน  ไดแ้ก่ 
  1.นายประทกัษ ์  เพชรวารินทร์ ผูจ้ดัการ 
  2.นางวรรณดี                   ทองสง่า              หวัหนา้ธุรการ 
    
 
เร่ิมประชุมเวลา   13.00  น.  

                คณะกรรมการด าเนินการ  จ  านวน   11  คน   มาประชุมจ านวน  10  คน   ครบองคป์ระชุม 
ร.ต.อ.สุวทิย์  มากด้วง   ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ   ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมตาม 
ระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี  
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ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ   - เน่ืองจากท่ีไดน้ดัประชุมในวนัน้ีมีวาระเร่งด่วนตอ้งพิจารณาการเสนอกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
     - ตามท่ีสหกรณ์ไดส่้งจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบั นายทะเบียนไดล้งนามจดทะเบียนแกไ้ข 
        เรียบร้อยแลว้    

มตทิี่ประชุม       รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองเพือ่ทราบ 
เลขานุการฯ               - ไม่ม ี-  

                         จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม            - ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเพือ่พจิารณา    
เลขานุการฯ    3.1  เร่ืองการขออนุมตักิู้เงนิจาก สอ.รพ.ตร.  
          เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารงาน ในการให้สินเช่ือกบัสมาชิกอย่างต่อเน่ือง  จึงเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาขอวงเงินกู้ยืมจาก  สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลต ารวจ  จ  ากัด   
จ านวน  200,000,000.-บาท  อตัราดอกเบ้ีย  2.90 บาท/ปี  จ  านวน 60 งวด 

                                                  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม    อนุมติัใหข้อกูเ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลต ารวจ จ  ากดั  จ  านวน 200 ลา้นบาท                       
 
 เลขานุการฯ        3.2  เร่ือง สอ.ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี จ ากดั ขอเชิญฝากเงนิ 
   ดว้ยมีหนงัสือจาก สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี จ  ากดั ขอเชิญฝากเงิน 
   เพื่อเสริมสภาพคล่องใหก้บัสหกรณ์ จึงขอความประสงคข์อรับเงินฝากจากสหกรณ์ออมทรัพย ์
   ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั จ  านวน 500,000 บาท เง่ือนไขประเภทเงินฝากประจ า 12 เดือน 
   อตัราดอกเบ้ีย 4% ต่อปี  ฝากออมทรัพยท์ัว่ไป อตัราดอกเบ้ีย 3.25 % ต่อปี  

                         จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม        อนุมติัใหฝ้ากเงินสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี จ  ากดั จ  านวน 500,000 บาท  
   เง่ือนไขประเภทเงินฝากประจ า 12 เดือน อตัราดอกเบ้ีย 4% ต่อปี 
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เลขานุการฯ        3.3 เร่ืองการคดิดอกเบีย้เงินกู้ กรณสีมาชิกเสียชีวติ 
   กรณีสมาชิกท่ีเสียชีวิต และยงัมีหน้ีคา้ง และสหกรณ์คา้งจ่ายเงินสวสัดิการฯ จึงเสนอ 
   คณะกรรมการว่า ไม่ควรคิดดอกเบ้ียกบัสมาชิกหลงัวนัท่ีสมาชิกเสียชีวิต  

                                                       จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       หากสมาชิกเสียชีวิต ใหห้ยดุคิดดอกเบ้ียหลงัจากวนัเสียชีวติถดัไป ถึงแมจ้ะมีเงินเหลือจากการ 
       จ่ายเงินกองทุนแลว้ก็ตาม ก็ไมต่อ้งคิดดอกเบ้ีย 

เลขานุการฯ        3.4  เร่ืองขอเชิญอมรม/สัมมนา 
   1.ดว้ยมีหนงัสือจาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั ขอเชิญเขา้ฝึกอบรม 
   หลกัสูตร “คณะกรรมการด าเนินการมืออาชีพ” ระหว่างวนัท่ี 6-8 มกราคม 2564  ณ โรงแรม 
   แกรนด ์ริชมอนด ์ อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

                         จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม        ไม่มีผูเ้ขา้ร่วม 

   2.ดว้ยมีหนงัสือจาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั ขอเชิญเขา้ฝึกอบรม 
   หลกัสูตร “คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการเงินกู”้ ระหว่างวนัท่ี 20-22 มกราคม  
   2564   ณ โรงแรมดวงตะวนั อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

                         จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม        ไม่มีผูเ้ขา้ร่วม 
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 เลขานุการฯ      3.5  เร่ืองการต่อกรมธรรม์ประกนัชีวติกลุ่มสมาชิก 
    ตามท่ี สหกรณ์ไดจ้ดัหาบริษทัท าประกนัชีวิตกลุ่มใหก้บัสมาชิก ส าหรับสมาชิกท่ีมีวงกูเ้งิน  
   ระหว่าง 1,500,001  ข้ึนไปนั้น   ซ่ึงสมาชิกเป็นผูจ่้ายเงินค่าเบ้ียประกนัดว้ยตนเอง  ทุนประกนั  
   จ านวน 600,000 บาท  คุม้ครองระหว่างวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561–30 ธนัวาคม 2562  นั้น 
                           ปัจจุบนั กรมธรรมป์ระกนัชีวิตกลุ่มดงักล่าวใกลจ้ะหมดอายกุารคุม้ครอง เพื่อสหกรณ์ไดรั้กษาสิทธิ 
                           ประโยชน์ของสมาชิกใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  ทนัเวลาการคุม้ครอง  สหกรณ์จึงไดอ้อกประกาศ 
                           ใหบ้ริษทัเสนอราคาประกนัชีวติ ดงักล่าว ระหว่างวนัท่ี  28  พฤศจิกายน- 15 ธนัวาคม 2563 นั้น 
                           จึงได ้ มีบริษทัไดเ้สนอราคาเขา้มา จ  านวน  6  บริษทั  ดงัน้ี 

  1. บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวิต จ  ากดั  เสนอราคา   5,160.-บาท / ทุน   600,000.-บาท 
  2. บริษทั พุทธธรรมประกนัภยั จ ากดั   เสนอราคา  5,700.-บาท / ทุน   600,000.-บาท 
  3. บริษทั ทิพยประกนัภยั                        เสนอราคา  5,940.-บาท / ทุน   600,000.-บาท 
  4. บริษทั สหประกนัชีวิต จ  ากดั              เสนอราคา  5,550.-บาท / ทุน   600,000.-บาท 
  5. บริษทั ฟิลลิปประกนัชีวิต จ  ากดั         เสนอราคา  5,400.-บาท / ทุน   600,000.-บาท 

  6. บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จ  ากดั  เสนอราคา  6,540.-บาท / ทุน   600,000.-บาท 
      

   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม         คณะกรรมการไดร่้วมกนัพิจารณาแลว้ จึงเห็นว่า  ล  าดบัท่ี 2  บริษทั พุทธธรรมประกนัภยั จ ากดั    
    และ ล  าดบัท่ี 3  บริษทั ทิพยประกันภยั  ไดเ้สนอขอ้พิจารณาไม่เขา้หลกัเกณฑ์ตามเงือนไขท่ี 
   สหกรณ์ก าหนด จึงไดต้ัดออกจากการพิจารณา   และท่ีเหลืออีก 4 บริษทั คณะกรรมการไดท้ า 
   การต่อรองเพ่ือขอลดเบ้ียประกนัแลว้ จึงไดมี้มติท่ีประชุมเลือก บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวิต  
   จ ากดั ซ่ึงมีเง่ือนไขตรงตามหลกัเกณฑ์ท่ีก  าหนด และลดราคาเบ้ียประกนัต ่าสุด จากราคา 5,160 
   คงเหลือ 4,800.-บาท ต่อทุนประกนั 600,000-บาท                  

เลขานุการฯ        3.6  เร่ืองสมาชิกลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ 
    เสนอว่าในเดือน  ธนัวาคม 2563    มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ   2   ราย 
   1.ด.ต.สมศกัด์ิ  หนูแสง    ทะเบียนสมาชิก 04055   สงักดั  ขา้ราชการบ านาญ 
               ลาออกเน่ืองจาก เหตุผลส่วนตวั  มีทุนเรือนหุน้  421,550.-บาท  มีหน้ีเงินกู ้423,964.-บาท  
    2.พ.ต.ต.กสิณพจน์  ม่ิงเมืองแกว้  ทะเบียนสมาชิก 08581   สงักดั  สมาชิกต่างจงัหวดั 
               ลาออกเน่ืองจาก เหตุผลส่วนตวั  มีทุนเรือนหุน้  495,100.-บาท ไมมี่หน้ีเงินกู ้   
                          

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม        อนุมติัใหล้าออกไดท้ั้ง  2  ราย 
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เลขานุการฯ        3.7  เร่ืองก าหนดระเบียบว่าด้วย  การใช้ทุนสวัสดิการเพ่ือเกือ้กูลสมาชิกข้าราชการบ านาญ พ.ศ. 2563   

เพื่อเป็นการเพ่ิมสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกขา้ราชการบ านาญ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกท่ีเป็น 
ขา้ราชการบ าเหน็จบ านาญ ในการด ารงชีพประจ าวนั เพื่อใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย 

หรือน าไปประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง   

   จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อก  าหนดระเบียบว่าดว้ย  การใชทุ้นสวสัดิการเพ่ือเก้ือกลู
สมาชิกขา้ราชการบ านาญ พ.ศ. 2563  ตามร่างระเบียบฯท่ีเสนอ 

                         จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม        อนุมติัตามร่างท่ีเสนอ โดยใหอ้อกประกาศ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563  และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 
   1 มกราคม  2564 เป็นตน้ไป 

ประธานฯ        3.8  เร่ืองการให้เช่ารถตู้ 
    - ในการใชร้ถตูข้องสหกรณ์ ใหเ้ช่าวนัละ  1,000.-บาท  โดยใหใ้ชใ้นกรณีท่ีเก่ียวกบั พ่อ- แม่  
   ลกู – เมีย  และสมาชิก เท่านั้น  ใหใ้ชติ้ดต่อกนัได ้2 วนั 

                         จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม        รับทราบ 

ประธานฯ        3.9  เร่ืองสมาชิกผดินดัช าระหนี ้
    -  ในกรณีท่ีสมาชิกผดินดัช าระหน้ี หากสมาชิกยืน่กูต้อ้งใหส้มาชิกช าระเป็นปกติ 3 เดือน  
   จึงจะยืน่กูไ้ด ้

                         จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม        รับทราบ 
 
เลขานุการฯ        3.10  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ัง 3 วนัที่ 18 ธันวาคม 2563 
      

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม 
มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคร้ัง 3 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 
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ระเบียบวาระที่ 4  อืน่ ๆ ตามแต่มผีู้เสนอ 
ประธานฯ       - ใหร่้างระเบียบรองรับการกูเ้งินของสมาชิกสมทบ 
     -  พวงหรีด ต่อไปใหส้ัง่เป็นดอกไม ้ 800  บาท 
     -  ใหส่้งรายช่ือสมาชิกเขา้ใหม่ ให ้ชสอ.ตร. ให้เป็นปัจจุบนั 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา   15.30  น. 

 
                                                                                (ลงช่ือ) ร.ต.อ.สุวิทย ์  มากดว้ง       ประธานในท่ีประชุม 
                                                                                (ลงช่ือ) ด.ต.วรศกัด์ิ    ร่มโพธ์ิทอง   เลขานุการ จด/บนัทึก 


