.

รายงานประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที 56 ครังที 5 วันศุกร์ที 22 มกราคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ธานี จํากัด
-----------------------------------------------ระเบียบวาระที 1. เรื องทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
ระเบียบวาระที 2. เรื องเพือทราบ
ระเบียบวาระที 3. เรื องเพือพิจารณา
3.1 เรื องขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์
3.2 เรื องการพิจารณาทําประกันชีวติ กลุ่มให้กบั สมาชิก
3.3 เรื องกําหนดอัตราดอกเบียสมาชิกสมทบ
3.4 เรื องตรวจสุ ขภาพข้าราชการตํารวจบํานาญ
ระเบียบวาระที 4. เรื องอืนๆ ตามแต่จะมีผเู ้ สนอ
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รายงานประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที 56 ครังที 5 วันจันทร์ที 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด
*********************************************************
กรรมการมาประชุม 11 คน ได้แก่
1. ร.ต.อ.สุ วทิ ย์
มากด้วง
ประธานกรรมการ
2. ร.ต.ต.วรานนท์
รักษ์หนู
รองประธาน
3. ด.ต.จิรศักดิ
เรื องเวช
รองประธาน
4. ร.ต.อ.หญิงลภัส
บุญเรื อง
เหรัญญิก
5. ด.ต.วรศักดิ
ร่ มโพธิ ทอง เลขานุการ
6. พ.ต.ท.ธงชัย
ทองใหญ่
กรรมการ
7. ด.ต.กฤษฎา
เตวิชชะนนท์ กรรมการ
8. ด.ต.อรุ ณ
เกิดแก้ว
กรรมการ
9. ด.ต.ธเนศ
พงศ์จนั ทร์ เสถียร กรรมการ
10. ด.ต.สุ ริยะ
ด้วงคง
กรรมการ
11. ด.ต.วีระโชติ
อ่อนเอียม
กรรมการ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 2 คน ได้แก่
1.นางรัตนา
วิเศษวง
2.นางวรรณดี
ทองสง่า

รองผูจ้ ดั การ
หัวหน้าธุ รการ

เริมประชุ มเวลา 10.00 น.
คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 11 คน มาประชุมจํานวน 11 คน ครบองค์ประชุม
ร.ต.อ.สุ วทิ ย์ มากด้ วง ตําแหน่ง ประธานกรรมการ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม กล่าวเปิ ดประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี
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ระเบียบวาระที 1 เรื องทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
ประธานฯ
- เนืองจากวันนีมีเรื องต้องพิจารณาเร่ งด่วน เรื องประกันชีวติ ซึ งหมดเวลาคุม้ รองวันที 31 ม.ค.
จึงจําเป็ นต้องนัดประชุมในวันนี
- เมือช่วงเช้าได้เข้าร่ วมกับ สภาการเกษตร และเครื อข่ายสหกรณ์ฯ ต่าง ๆ ซึ งได้มีรองผูว้ า่ ฯ
เป็ นประธานฯในการร่ วมกันแก้ปัญหาให้ผปู ้ ระกอบการเลียงกุง้ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จากปั ญหา
ผลกระทบในการส่ งออกเนืองจากสถานการณ์โควิด-19 ทัวโลก การจัดการแก้ปัญหาราคา
ผลผลิตด้านการเกษตร
มติทประชุ
ี
ม

รับทราบ

ระเบียบวาระที 2 เรืองเพือทราบ
เลขานุการฯ
- ไม่มี –
จึงเสนอทีประชุมเพือทราบ
มติทีประชุม

- ไม่มี –

ระเบียบวาระที 3 เรืองเพือพิจารณา
เลขานุการฯ 3.1 เรื องขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที 56 ครังที 4 ประชุมเมือวันที 11 มกราคม 2564
ตามระเบียบวาระประชุมที 5.3 เรื องขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ โดยมติทีประชุม
รายที 13 ส.ต.ท.พิสุทธ์ จ่าทอง ไม่รับโอนสภาพสมาชิกเนื องจากข้อมูลเครดิต อยูใ่ นกระบวน
การทางกฎหมาย ให้สมาชิกชีแจงรายละเอียด นัน
สมาชิกได้เข้ามาติดต่อ และนําเอกสารการแก้ไขปั ญหาหนี และใบเสร็ จชําระหนี
เป็ นปั จจุบนั แล้ว เมือวันที 19 มกราคม 2564 จึงนําเอกสารเพือเข้าขอโอนสภาพสมาชิกต่อไป
จึงเสนอทีประชุมเพือพิจารณา
มติทประชุ
ี
ม อนุมตั ิให้รับโอนสภาพสมาชิก
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มติทประชุ
ี
ม

3.2 เรืองการต่ อกรมธรรม์ ประกันชี วติ กลุ่มสมาชิ ก
ตามที สหกรณ์ได้จดั หาบริ ษทั ทําประกันชีวติ กลุ่มให้กบั สมาชิก สําหรับสมาชิกทีมีวงกูเ้ งิน
ระหว่าง 2,500,000-3,000,000.-บาท นัน ซึ งสมาชิกเป็ นผูจ้ ่ายเงินค่าเบียประกันด้วยตนเอง
ทุนประกัน จํานวน 300,000 บาท คุม้ ครองระหว่างวันที 1 กุมภาพันธ์ 2562– 31 มกราคม 2563 นัน
ปั จจุบนั กรมธรรม์ประกันชี วติ กลุ่มดังกล่าวใกล้จะหมดอายุการคุม้ ครอง เพือสหกรณ์ได้รักษา
สิ ทธิ ประโยชน์ของสมาชิกให้เป็ นไปอย่างต่อเนื อง ทันเวลาการคุม้ ครอง สหกรณ์จึงได้ออก
ประกาศให้บริ ษทั เสนอราคาประกันชีวติ ดังกล่าว ระหว่างวันที 11 มกราคม- 20 มกราคม2564
จึงได้ มีบริ ษทั ได้เสนอราคาเข้ามา จํานวน 4 บริ ษทั ดังนี
1.บริ ษทั พุทธธรรมประกันภัย จํากัด
2. บิริษทั ฟิ ลลิฟ ประกันชีวติ จํากัด
3. บริ ษทั สหประชีวติ จํากัด
4. บริ ษทั ไทยสมุทรประกันชี วติ จํากัด
5. บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด
จึงเสนอทีประชุมเพือพิจารณา
คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาตามประกาศของสหกรณ์แล้วปรากฏว่า บริ ษทั พุทธธรรม
ประกันภัย จํากัด ไม่เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาขอเสนอและอัตราเบียประกันของแต่ละบริ ษทั แล้ว
โดยข้อเสนอเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ทงั 4 บริ ษทั อัตราเบียประกัน ดังนี
1. บิริษทั ฟิ ลลิฟ ประกันชีวติ จํากัด
เสนอ 2,000.-บาท
2. บริ ษทั สหประชีวติ จํากัด
เสนอ 1,980.-บาท
3. บริ ษทั ไทยสมุทรประกันชี วติ จํากัด เสนอ 1,980.-บาท
4. บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด
เสนอ 1,980.-บาท
คณะกรรมการได้ร่วมกันต่อรองราคาทัง 4 บริ ษทั โดยการติดต่อทางโทรศัพท์โดยเปิ ดเผยแล้ว
ผลการติพิจารณา บริ ษทั ฟิ ลลิฟประกันชีวติ จํากัด เสนอราคา 1,860.-บาท เป็ นราคาทีตําสุ ด และ
เห็นว่า บริ ษทั ฟิ ลลิฟเคยเป็ นผูป้ ระกันชีวติ ของสมาชิกมาแล้ว และเป็ นการกระจ่ายความเสี ยง
จึงเลือกบริ ษทั ฟิ ลลิฟประกันชีวติ เป็ นผูไ้ ด้รับการทําประกันให้กบั สมาชิกในครังนี
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3.3 เรืองกําหนดอัตราดอกเบียเงินฝากสมาชิ กสมทบ
เพือให้การบริ หารงานทางด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด
มีประสิ ทธิ ภาพ จึงเสนอคณะกรรมการกําหนดอัตราดอกเบียเงินรับฝากจากสมาชิกสมทบไว้ดงั นี
จึงเสนอทีประชุมเพือพิจารณา

มติทีประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงได้กาํ หนดอัตราดอกเบียเงินฝากของสมาชิกสมทบ ไว้ดงั นี
1. เงินฝากออมทรัพย์
อัตราร้อยละ 2.95 บาท/ปี
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
อัตราร้อยละ 3.35 บาท/ปี
3. เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
อัตราร้อยละ 3.45 บาท/ปี
4. เงินฝากออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 24 เดือน อัตราร้อยละ 3.40 บาท/ปี
5. เงินฝากประจํา 12 เดือน
อัตราร้อยละ 3.50 บาท/ปี
6. เงินฝากประจํา 24 เดือน
อัตราร้อยละ 3.60 บาท/ปี
ทังนี ตังแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป

เลขานุการฯ

มติทีประชุม

3.4 เรืองตรวจสุ ขภาพข้ าราชการตํารวจบํานาญ
ตามทีสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด ร่ วมกับตํารวจภูธรจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ได้กาํ หนดจัดโครงการตรวจสุ ขภาพประจําปี ให้แก่ขา้ ราชการตํารวจทีเกษียณอายุราชการแล้ว
เพือส่ งเสริ มสุ ขภาพให้แก่ขา้ ราชการตํารวจบํานาญ นัน มียอดจํานวนผูต้ อบรับเข้าร่ วมโครงการ
ทังหมด 325 คน
จึงเสนอทีประชุมเพือพิจารณา
แจ้งให้สมาชิกทราบ กําหนดตรวจวันที 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07-12.00 น. โดยให้แบ่ง
สมาชิกเป็ นเป็ น 2 วัน และ แบ่งเจ้าหน้าทีเป็ น 2 ชุด เพือบริ การสมาชิก ให้เตรี ยม ขนม เครื องดืม
ไว้บริ การสมาชิกด้วย โดยให้ใช้งบประมาณตามโครงการเสริ มสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่ม
เกษียณราชการ

ระเบียบวาระที 4 อืน ๆ ตามแต่ มีผู้เสนอ
ผูเ้ สนอ
- ไม่มี มติทีประชุม

- ไม่มี -

ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.
(ลงชือ) ร.ต.อ.สุ วทิ ย์ มากด้วง ประธานในทีประชุม
(ลงชือ) ด.ต.วรศักดิ ร่ มโพธิ ทอง เลขานุการ จด/บันทึก

