
 

 

.                                                    รายงานประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

ชุดที� 56  ครั� งที�  5   วนัศุกร์ที�  22  มกราคม  พ.ศ. 2564 

ณ  หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี  จาํกดั 

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

 

ระเบียบวาระที�  1.  เรื�องที�ประธานแจง้ใหที้�ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที�  2.  เรื�องเพื�อทราบ 

       ระเบียบวาระที�  3.  เรื�องเพื�อพิจารณา 

   3.1  เรื�องขอโอนสภาพสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 

3.2  เรื�องการพิจารณาทาํประกนัชีวติกลุ่มใหก้บัสมาชิก 

3.3  เรื�องกาํหนดอตัราดอกเบี�ยสมาชิกสมทบ 

3.4 เรื�องตรวจสุขภาพขา้ราชการตาํรวจบาํนาญ 

ระเบียบวาระที� 4.   เรื�องอื�นๆ ตามแต่จะมีผูเ้สนอ 
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          รายงานประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

         ชุดที� 56   ครั� งที�   5 วนัจนัทร์ที�   11  มกราคม  พ.ศ. 2564   เวลา  10.00 น. 

 ณ  หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

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

กรรมการมาประชุม  11 คน  ไดแ้ก่ 

1. ร.ต.อ.สุวทิย ์  มากดว้ง  ประธานกรรมการ  

2. ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษห์นู  รองประธาน   

3. ด.ต.จิรศกัดิ�   เรืองเวช  รองประธาน 

4. ร.ต.อ.หญิงลภสั บุญเรือง  เหรัญญิก 

5. ด.ต.วรศกัดิ�   ร่มโพธิ� ทอง เลขานุการ  

6. พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ กรรมการ  

7. ด.ต.กฤษฎา  เตวชิชะนนท ์ กรรมการ  

 8. ด.ต.อรุณ  เกิดแกว้  กรรมการ 

 9. ด.ต.ธเนศ  พงศจ์นัทร์เสถียร กรรมการ 

 10. ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง  กรรมการ  

11. ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอี�ยม กรรมการ 
 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  2   คน  ไดแ้ก่ 

  1.นางรัตนา  วเิศษวง  รองผูจ้ดัการ 

  2.นางวรรณดี                   ทองสง่า              หวัหนา้ธุรการ 

  

เริ�มประชุมเวลา   10.00  น.  

                คณะกรรมการดาํเนินการ  จาํนวน   11  คน   มาประชุมจาํนวน  11  คน   ครบองคป์ระชุม 

ร.ต.อ.สุวทิย์  มากด้วง   ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ   ทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุม กล่าวเปิดประชุมตาม 

ระเบียบวาระดงัต่อไปนี�   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     2 

 

ระเบียบวาระที�   1 เรื�องที�ประธานแจง้ใหที้�ประชุมทราบ 

ประธานฯ            -  เนื�องจากวนันี� มีเรื�องตอ้งพิจารณาเร่งด่วน เรื�องประกนัชีวติ ซึ� งหมดเวลาคุม้รองวนัที� 31 ม.ค. 

  จึงจาํเป็นตอ้งนดัประชุมในวนันี�  
 

- เมื�อช่วงเชา้ไดเ้ขา้ร่วมกบั สภาการเกษตร และเครือข่ายสหกรณ์ฯ ต่าง ๆ ซึ� งไดมี้รองผูว้า่ฯ 

เป็นประธานฯในการร่วมกนัแกปั้ญหาใหผู้ป้ระกอบการเลี�ยงกุง้จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จากปัญหา

ผลกระทบในการส่งออกเนื�องจากสถานการณ์โควิด-19 ทั�วโลก การจดัการแกปั้ญหาราคา

ผลผลิตดา้นการเกษตร  

 

มติที�ประชุม          รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องเพื�อทราบ 

เลขานุการฯ            -  ไม่มี – 

                         จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม            - ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที�  3  เรื�องเพื�อพจิารณา    

เลขานุการฯ    3.1  เรื�องขอโอนสภาพสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 

           ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 56 ครั� งที� 4 ประชุมเมื�อวนัที� 11 มกราคม 2564 

ตามระเบียบวาระประชุมที� 5.3 เรื�องขอโอนสภาพสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ โดยมติที�ประชุม 

รายที� 13 ส.ต.ท.พิสุทธ์ จ่าทอง ไม่รับโอนสภาพสมาชิกเนื�องจากขอ้มูลเครดิต อยูใ่นกระบวน 

การทางกฎหมาย ใหส้มาชิกชี�แจงรายละเอียด นั�น 

 สมาชิกไดเ้ขา้มาติดต่อ และนาํเอกสารการแกไ้ขปัญหาหนี�  และใบเสร็จชาํระหนี�  

เป็นปัจจุบนัแลว้ เมื�อวนัที� 19 มกราคม 2564  จึงนาํเอกสารเพื�อเขา้ขอโอนสภาพสมาชิกต่อไป 

                                                  จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

 มติที�ประชุม      อนุมติัให้รับโอนสภาพสมาชิก 
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 เลขานุการฯ      3.2  เรื�องการต่อกรมธรรม์ประกนัชีวติกลุ่มสมาชิก 

    ตามที� สหกรณ์ไดจ้ดัหาบริษทัทาํประกนัชีวติกลุ่มใหก้บัสมาชิก สาํหรับสมาชิกที�มีวงกูเ้งิน  

   ระหวา่ง 2,500,000-3,000,000.-บาท นั�น   ซึ� งสมาชิกเป็นผูจ่้ายเงินค่าเบี�ยประกนัดว้ยตนเอง   

   ทุนประกนั จาํนวน 300,000 บาท  คุม้ครองระหวา่งวนัที�  1 กุมภาพนัธ์ 2562– 31 มกราคม 2563  นั�น 

                           ปัจจุบนั กรมธรรมป์ระกนัชีวติกลุ่มดงักล่าวใกลจ้ะหมดอายกุารคุม้ครอง เพื�อสหกรณ์ไดรั้กษา 

                           สิทธิ   ประโยชน์ของสมาชิกใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื�อง  ทนัเวลาการคุม้ครอง  สหกรณ์จึงไดอ้อก 

                           ประกาศใหบ้ริษทัเสนอราคาประกนัชีวติ ดงักล่าว ระหวา่งวนัที�  11  มกราคม- 20 มกราคม2564 

                            จึงได ้ มีบริษทัไดเ้สนอราคาเขา้มา จาํนวน  4  บริษทั  ดงันี�  

 1.บริษทัพุทธธรรมประกนัภยั จาํกดั 

  2. บิริษทัฟิลลิฟ ประกนัชีวติ จาํกดั 

 3. บริษทัสหประชีวติ จาํกดั 

  4. บริษทัไทยสมุทรประกนัชีวติ จาํกดั 

  5. บริษทักรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั 

   จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม    คณะกรรมการไดร่้วมกนัพิจารณาตามประกาศของสหกรณ์แลว้ปรากฏวา่ บริษทัพุทธธรรม 

  ประกนัภยั จาํกดั ไม่เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

   คณะกรรมการไดร่้วมกนัพิจารณาขอเสนอและอตัราเบี�ยประกนัของแต่ละบริษทัแลว้ 

  โดยขอ้เสนอเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ทั�ง 4 บริษทั อตัราเบี�ยประกนั ดงันี�  

  1. บิริษทัฟิลลิฟ ประกนัชีวติ จาํกดั เสนอ 2,000.-บาท 

 2. บริษทัสหประชีวติ จาํกดั  เสนอ 1,980.-บาท 

  3. บริษทัไทยสมุทรประกนัชีวติ จาํกดั เสนอ 1,980.-บาท 

      4. บริษทักรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั เสนอ 1,980.-บาท 

    คณะกรรมการไดร่้วมกนัต่อรองราคาทั�ง 4 บริษทั โดยการติดต่อทางโทรศพัทโ์ดยเปิดเผยแลว้ 

     ผลการติพิจารณา บริษทัฟิลลิฟประกนัชีวติ จาํกดั เสนอราคา 1,860.-บาท เป็นราคาที�ต ํ�าสุด และ 

     เห็นวา่ บริษทัฟิลลิฟเคยเป็นผูป้ระกนัชีวติของสมาชิกมาแลว้ และเป็นการกระจ่ายความเสี�ยง 

     จึงเลือกบริษทัฟิลลิฟประกนัชีวติ เป็นผูไ้ดรั้บการทาํประกนัใหก้บัสมาชิกในครั� งนี�  
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เลขานุการฯ        3.3  เรื�องกาํหนดอตัราดอกเบี�ยเงินฝากสมาชิกสมทบ 

   เพื�อใหก้ารบริหารงานทางดา้นการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั   

   มีประสิทธิภาพ จึงเสนอคณะกรรมการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยเงินรับฝากจากสมาชิกสมทบไวด้งันี�  

                         จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม      คณะกรรมการพิจารณาแลว้จึงไดก้าํหนดอตัราดอกเบี�ยเงินฝากของสมาชิกสมทบ ไวด้งันี�     
   1. เงินฝากออมทรัพย ์     อตัราร้อยละ  2.95  บาท/ปี 

2. เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ    อตัราร้อยละ  3.35   บาท/ปี 

3. เงินฝากออมทรัพยท์วทีรัพย ์    อตัราร้อยละ  3.45   บาท/ปี 

4. เงินฝากออมทรัพยส์ะสมทรัพย ์24 เดือน   อตัราร้อยละ  3.40  บาท/ปี 

5. เงินฝากประจาํ  12  เดือน    อตัราร้อยละ  3.50   บาท/ปี 

6. เงินฝากประจาํ  24  เดือน     อตัราร้อยละ  3.60   บาท/ปี 
  

   ทั�งนี�  ตั�งแต่วนัที�    1  กุมภาพนัธ์  2564   เป็นตน้ไป   

เลขานุการฯ        3.4  เรื�องตรวจสุขภาพข้าราชการตํารวจบํานาญ 

    ตามที�สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ร่วมกบัตาํรวจภูธรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

                            ไดก้าํหนดจดัโครงการตรวจสุขภาพประจาํปีใหแ้ก่ขา้ราชการตาํรวจที�เกษียณอายรุาชการแลว้   

                             เพื�อส่งเสริมสุขภาพใหแ้ก่ขา้ราชการตาํรวจบาํนาญ  นั�น มียอดจาํนวนผูต้อบรับเขา้ร่วมโครงการ 

    ทั�งหมด  325  คน   

                         จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม        แจง้ใหส้มาชิกทราบ กาํหนดตรวจวนัที� 6-7 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 07-12.00 น. โดยใหแ้บ่ง 

                            สมาชิกเป็นเป็น 2 วนั และ แบ่งเจา้หนา้ที�เป็น 2 ชุด เพื�อบริการสมาชิก ใหเ้ตรียม ขนม เครื�องดื�ม  

   ไวบ้ริการสมาชิกดว้ย โดยให้ใชง้บประมาณตามโครงการเสริมสร้างความสัมพนัธ์สมาชิกกลุ่ม 

   เกษียณราชการ   

 

ระเบียบวาระที� 4  อื�น ๆ ตามแต่มีผู้เสนอ 

ผูเ้สนอ       -  ไม่มี - 

มติที�ประชุม    - ไม่มี - 

 

ปิดประชุมเวลา    11.30  น. 

 

                                                                                (ลงชื�อ) ร.ต.อ.สุวทิย ์ มากดว้ง     ประธานในที�ประชุม 

                                                                                (ลงชื�อ) ด.ต.วรศกัดิ�   ร่มโพธิ� ทอง  เลขานุการ จด/บนัทึก 


