.

รายงานประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที 56 ครังที 9/2564 วันพฤหัสบดีที 29 เมษายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ธานี จํากัด
-----------------------------------------------ระเบียบวาระที 1. เรื องทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
ระเบียบวาระที 2. เรื องเพือทราบ
2.1 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
2.2 เรื องรับทราบประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื องรายชือสหกรณ์ขนาดใหญ่
2.3 เรื องการทําประกันโควิด-19 ให้สมาชิก
ระเบียบวาระที 3. เรื องเพือพิจารณา
3.1 เรื องขอสนับสนุ นเงินงบประมาณ
3.2 เรื องขอความอนุ เคราะห์ชะลอการดําเนิ นคดีและให้ความช่วยเหลือสมาชิก
3.3 เรื องการต่อกรมธรรม์ประกันชีวติ กลุ่มสมาชิก
3.4 เรื องการให้สมาชิกทําประกันเพิมกรณี มียอดกูเ้ กินสวัสดิการ
ระเบียบวาระที 4 อืน ๆ ตามแต่มีผเู ้ สนอ
ระเบียบวาระที 5 เรื องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที 1 เรืองทีประธานแจ้ งให้ ทีประชุ มทราบ
ประธานฯ
- วันนีคณะกรรมการได้แจ้งประชุมออนไลน์ 2 คน คือ ด.ต.กฤษฎาฯ และด.ต.วีระโชติฯ
- ด้วยคณะกรรมการอํานวยการได้ประชุมเมือวันที 27 เม.ย.64 ได้มีมติเรื องจัดทําประกันโควิด
ให้กบั สมาชิกทุกคนกับ บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย เบียประกัน 499.-บาท ทุนประกัน 100,000.ซึ งต้องขอโทษคณะกรรมการท่านอืนด้วยทีไม่ได้เข้าประชุม ซึ งได้ยาคณะกรรมการ
ํ
อํานวยการแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการท่านอืนทราบด้วยก่อนทีจะโพสแจ้งสมาชิกทราบ
ซึ งมีความจําเป็ นรี บทําให้สมาชิกเพราะต้องมีวนั รอคอยอีก 14 วัน จึงจะคุม้ ครอง
และหลังจากนีจะหาบริ ษทั รับทําประกันได้อยากมาก
มติทประชุ
ี
ม

รับทราบ

ระเบียบวาระที 2 เรืองเพือทราบ
เลขานุการฯ
2.1 เรื องรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ด้วยคณะกรรมการอํานวยการได้ประชุมเมือวันที 27 เมษายน 2564 จึงได้มีรายงานการประชุม
ให้คณะกรรมการดําเนินการเพือทราบ พังนี
รายงานการประชุ มคณะกรรมการอํานวยการ
ชุ ดที 56 ครังที 1/2564 วันอังคารที 27 เมษายน 2564
ณ ห้ องประชุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์ ตํารวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด
******************************************************
กรรมการเข้าประชุม 6 คน ได้แก่
1. ร.ต.อ.สุ วทิ ย์
มากด้วง
ประธานกรรมการ
2. ร.ต.ต.วรานนท์
รักษ์หนู
รองประธาน
3. ด.ต.จีรศักดิ
เรื องเวช
รองประธาน
4. ร.ต.อ.หญิงลภัส
บุญเรื อง
เหรัญญิก
5. ด.ต.วรศักดิ
ร่ มโพธิ ทอง
เลขานุการ
6. ด.ต.สุ ริยะ
ด้วงคง
กรรมการ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1. นายประทักษ์
เริมประชุ มเวลา 13.00 น.

เพชรวาริ นทร์ ผูจ้ ดั การ

คณะกรรมการศึกษา จํานวน 6 คน มาประชุม 6 คน ครบองค์ประชุม ร.ต.อ.สุ วทิ ย์ มากด้ง
ตําแหน่งประธานกรรมการ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม

ระเบียบวาระที 1 เรืองทีประธานแจ้ งให้ ทีประชุ มทราบ
ประธานฯ
เนืองจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ปั จจุบนั มีผตู ้ ิดเชื อเพิมขึนทุกวัน ขอให้ทุกคนต้องระมัดระวังและไม่พาตัวเองเข้าไปอยูใ่ นจุดเสี ยง
มติทประชุ
ี
ม

รับทราบ

ระเบียบวาระที 2 เรืองเพือทราบ
เลขานุการฯ
2.1 เรืองผลการดําเนินงานไตรมาส 2
ตามทีสหกรณ์ได้ดาํ เนินงานมาครบไตรมาส 2 ประจําเดือน มกราคม-มีนาคม 2564 จึงได้นาํ
รายงานสรุ ปค่าใช้จ่ายตามแผนงบประมาณ ประจําไตรมาส 2 เสนอคณะกรรมการเพือทราบ
(ตามเอกสารแนบ)
จึงเสนอทีประชุมเพือทราบ
มติทประชุ
ี
ม

รับทราบ

ระเบียบวาระที 3 เรืองติดตามความก้ าวหน้ าทีประชุ มครังก่ อน
เลขานุการฯ
- ไม่มี จึงเสนอทีประชุมเพือทราบ
มติทประชุ
ี
ม

- ไม่ มี -

ระเบียบวาระที 4 เรืองเพือพิจารณา
เลขานุการฯ 4.1 เรืองการทําประกันโรคโควิด -19 ให้ สมา
เนืองจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ปั จจุบนั มีผตู ้ ิดเชือเพิมขึนทุกวัน และสมาชิกสหกรณ์ได้มีการติดเชื อ
หลายคน ดังนัน สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด จึงมีความห่วงใยในสุ ขภาพ
ของสมาชิกทุกคน จึงได้เสนอเพือจัดทําประกันภัยคุม้ ครองการติดเชือไวรัสโควิด- 19) ให้แก่
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ธานี จํากัด ทุกท่าน เพือสวัสดิการและเป็ นขวัญและ
กําลังใจ ในการปฎิบตั ิหน้าที
ฝ่ ายจัดการ จึงได้ติดต่อบริ ษทั เพือจัดทําประกันภัยคุม้ ครองการติดเชื อไวรัสโควิด- 19
ดังกล่าว จึงได้มีบริ ษทั เสนอราคา เข้า 3 บริ ษทั ได้แก่
1. บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย เสนอราคา 519.-บาท ทุนประกัน 100,000.-บาท
2. บริ ษทั ทิพยประกันภัย เสนอราคา 850.-บาท ทุนประกัน 100,000.-บาท
3. บริ ษทั เอเชียประกันภัย เสนอราคา 500.-บาท ทุนประกัน 100,000.-บาท

มติทีประชุม

จึงเสนอทีประชุมเพือพิจารณา
คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและได้ต่อรองราคากับทัง 3 บริ ษทั แล้ว จึงมีมติตกลงให้
บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัยเป็ นผูร้ ับประกัน เนื องจากลดราคาให้ตาสุ
ํ ดคงเหลือ 499.- บาท
ต่อทุนประกัน จํานวน 100,000.-บาท และคุม้ ครองอุบตั ิเหตุกรณี เสี ยชีวิต 100,000.-บาท
หากสมาชิกได้ทาํ ประกันโควิดกับบริ ษทั อาคเนย์ไว้แล้ว สหกรณ์จะทําประกันโควิด กับบริ ษทั
วิริยะประกันภัย ค่าเบียประกัน 599.-บาท โดยสหกรณ์เป็ นผูจ้ ่ายเบียประกันให้สมาชิกทุกคน
รวมเจ้าหน้าทีสหกรณ์ยกเว้นสมาชิกสมทบ โดยให้ใช้งบประมาณจากทุนสวัสดิการแก่สมาชิก

ระเบียบวาระที 4 อืน ๆ ตามแต่ มีผู้เสนอ
ผูเ้ สนอ
- ไม่มีมติทีประชุม

- ไม่มี -

ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.
(ลงชือ) ร.ต.อ.สุ วทิ ย์ มากด้วง ประธานในทีประชุม
(ลงชือ) ด.ต. วรศักดิ ร่ มโพธิ ทอง เลขานุการ จด/บันทึก
จึงเสนอทีประชุมเพือทราบ
มติทประชุ
ี
ม

รับทราบ

เลขานุการฯ

2.2 เรืองรับทราบประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรืองรายชื อสหกรณ์ ขนาดใหญ่
ด้วยมีหนังสื อจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี แจ้งประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด นายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศให้เป็ นสหกรณ์
ขนาดใหญ่ จึงให้สหกรณ์ดาํ เนินการปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์สหกรณ์ขนาดใหญ่ตามกฎกระทรวง
กําหนด
จึงเสนอทีประชุมเพือทราบ

มติทประชุ
ี
ม

รับทราบ

เลขานุการฯ

2.3 เรืองการทําประกันโควิด-19 ให้ สมาชิ ก
เนืองจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ปั จจุบนั มีผตู ้ ิดเชือเพิมขึนทุกวัน และสมาชิกสหกรณ์ได้มีการติดเชื อ
หลายคน ดังนัน สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด จึงมีความห่วงใยในสุ ขภาพ
ของสมาชิกทุกคน จึงได้เสนอเพือจัดทําประกันภัยคุม้ ครองการติดเชือไวรัสโควิด- 19) ให้แก่
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด ทุกท่าน เพือสวัสดิการและเป็ นขวัญและ
กําลังใจ ในการปฎิบตั ิหน้าที
คณะกรรมการอํานวยการได้ประชุมเมือวันที 27 เมษายน 2564 จึงได้มีมติทีประชุมไว้ดงั นี
คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและได้ต่อรองราคากับทัง 3 บริ ษทั แล้ว จึงมีมติตกลงให้ บริ ษทั อาคเนย์
ประกันภัยเป็ นผูร้ ับประกัน เนืองจากลดราคาให้ตาสุ
ํ ดคงเหลือ 499.- บาท ต่อทุนประกัน จํานวน
100,000.-บาท และคุม้ ครองอุบตั ิเหตุกรณี เสี ยชีวติ 100,000.-บาท หากสมาชิกได้ทาํ ประกันโควิด
กับบริ ษทั อาคเนย์ไว้แล้ว สหกรณ์จะทําประกันโควิด กับบริ ษทั วิริยะประกันภัยค่าเบียประกัน 599.-บาท
โดยสหกรณ์เป็ นผูจ้ ่ายเบียประกันให้สมาชิกทุกคนรวมเจ้าหน้าทีสหกรณ์ยกเว้นสมาชิกสมทบโดยให้ใช้
งบประมาณจากทุนสวัสดิการแก่สมาชิก จึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบ ต่อไป

พ.ต.ท.ธงชั ยฯ : มีเรื องเสนอแนะ อะไรทีเป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกก็เห็นด้วย การทําประกันโควิดให้สมาชิกเป็ น
เรื องทีดี เห็นด้วยทีจะให้ทาํ ประกันโควิด แต่ไม่เห็นด้วยในเรื องการขัดกับระเบียบฯ ในเรื องการพิจารณา
อนุมตั ิในการประชุมของคณะกรรมการอํานวยการ หรื อการประชุมของคณะกรรมการศึกษา ต้องนําเข้า
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบด้วย แต่ในเรื องนีได้มีผลบังคับไปแล้ว โดยไม่ได้เข้า
คณะกรรมการดําเนิ นการครังต่อไปเห็นควรนําเข้าพิจารณาให้ถูกต้อง
ประธานฯ : เนืองจากมติคณะกรรมการบางเรื อง คณะกรรมการอํานวยการสามารถอนุ มตั ิได้เลยเพราะ
คณะกรรมการอํานวยการเป็ นคณะกรรมการบริ หาร
จึงเสนอทีประชุมเพือทราบ
มติทีประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที 3 เรืองพิจารณา
เลขานุการฯ 3.1 เรืองขอสนับสนุนเงินงบประมาณ
ด้วยมีหนังสื อจาก ตํารวจภูธรจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดทําประกันภัยคุม้ ครองการติดเชือไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ให้แก่ขา้ ราชการตํารวจ
ตามทีเห็นสมควร
มติทีประชุม

จึงเสนอทีประชุมเพือพิจารณา
อนุมตั ิงบประมาณทุนสาธารณประโยชน์ 10,000.-บาท

เลขานุการฯ

มติทีประชุม
เลขานุการฯ

3.2 เรืองขอความอนุเคราะห์ ชะลอการดําเนินคดีและให้ ความช่ วยเหลือสมาชิ กสหกรณ์
ด้วยมีหนังสื อจาก สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี เรื อง ขอความอนุ เคราะห์
ชะลอการดําเนิ นคดีและให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร (สภาเครื อข่าย
ประชาชนภาคอีสาน(สอส.)สภาประชาชน 4 ภาค
จึงเสนอทีประชุมเพือพิจารณา
ให้แจ้งสมาชิกทัง 12 ราย นัดมาเจรจาเพือดําเนินการแก้ไขปั ญหา ให้สมาชิกโดยให้
นําข้อมูลเครดิตด้วย
3.3 เรืองการต่ อกรมธรรม์ ประกันชี วติ กลุ่มสมาชิ ก
ตามที สหกรณ์ได้จดั ทําประกันชีวติ กลุ่มให้สมาชิก สําหรับสมาชิกทีมีวงกูเ้ งิน ระหว่าง
1,00,001 -1,500,000.- บาท ทุนประกันจํานวน 600,000 บาท กับ บริ ษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ
จํากัด คุม้ ครองระหว่างวันที 6 พฤษภาคม 2563 ถึง 5 พฤษภาคม 2564 เบียประกัน 7,500.- บาท
นัน ปั จจุบนั กรมธรรม์ประกันชีวติ กลุ่มดังกล่าวจะหมดอายุการคุม้ ครองใน วันที 5 พฤษภาคม
2564 เพือสหกรณ์ได้เตรี ยมการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของสมาชิกให้เป็ นไปอย่างต่อเนื องทันเวลา
การคุม้ ครอง
สหกรณ์จึงได้ออกประกาศให้บริ ษทั เสนอราคาประกันชี วติ ดังกล่าว ระหว่างวันที
16 -28 เมษายน 2564 จึงได้ มีบริ ษทั ได้เสนอราคาเข้ามา จํานวน 5 บริ ษทั ดังนี
1. บริ ษทั ฟอนต์คอม ประกันภัย
เสนอราคา
4,650.-บาท
2. บริ ษทั ไทยประกันชีวติ
เสนอราคา
5,340.-บาท
3. บริ ษทั ฟิ ลลิปประกันชีวติ
เสนอราคา
6,180.-บาท
4. บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด
เสนอราคา
6,600.-บาท
5. บริ ษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ จํากัด เสนอราคา
4,500.-บาท

จึงเสนอทีประชุมเพือพิจารณา
มติทประชุ
ี
ม คณะกรรมการได้ทาํ การต่อรองเบียประกัน กับบริ ษทั ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด แล้ว
ไม่สามารถลดได้ 4,500.-บาท เป็ นราคาเบียประกันตําสุ ด คณะกรรมการจึงได้มีมติตกลง
ให้ บริ ษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ จํากัด เป็ นผูร้ ับประกัน โดยให้สมาชิกผ่อน
ชําระกับสหกรณ์ จํานวน 6 งวด งวดละ 750.-บาท เริ มตังแต่ มิ.ย.64 เป็ นต้นไป

เลขานุการฯ

มติทีประชุม

3.4 เรืองการให้ สมาชิ กทําประกันเพิมกรณีมียอดกู้เกินสวัสดิการ
ตามทีได้มีสมาชิกสหกรณ์เสี ยชีวติ 2 ราย ซึ งได้มียอดกูเ้ ต็มจํานวนจึงทําให้เงินสวัสดิการ
ไม่สามารถปิ ดหนีได้หมด ทําให้มีหนีค้าง จึงทําให้เป็ นภาระตกถึงผูค้ าประกั
ํ
นและทายาท
จึงเสนอคณะกรรมการเพือหาแนวทางหรื อหาวิธีช่วยเหลือทีป้ องกันไม่ให้ทายาทหรื อผูค้ าํ
ต้องรับภาระหนีแทนผูก้ ู้
จึงเสนอทีประชุมเพือทราบ
มีมติเห็นชอบตกลงให้สมาชิกทําประกันชีวติ เพิม โดยให้สมาชิกผูก้ ทู้ ีมียอดกูเ้ กินเงินค่าหุ น้ บวก
เงินสวัสดิการให้ทาํ ประก้นเพิมตามจํานวนเงินทีเกินจากสวัสดิการซึ งทําประกันกับบริ ษทั
บริ ษทั กรุ งไทยแอ็กซ่า

ระเบียบวาระที 4 อืน ๆ ตามแต่ มีผู้เสนอ
ประธานฯ
- เนื องจากวันที 3 พฤษภาคม 2564 เป็ นหยุดชดเชยวันแรงงาน ธนาคารปิ ดทําการ
สหกรณ์จะไม่มีการทําธุ รกรรมทางการเงิน
มติทีประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที 5 เรืองรับรองรายงานการประชุ ม
เลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการเพือรับรองรายงานการประชุมชุดที 56 ครังที 9 วันที 29 เมษายน 2564
จึงเสนอทีประชุมเพือรับรองรายงานการประชุม.
มติทประชุ
ี
ม

รับรองรายงานการประชุมชุดที 56 ครังที 9 วันที 29 เมษายน 2564

ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.
(ลงชือ) ร.ต.อ.สุ วทิ ย์ มากด้วง ประธานในทีประชุม
(ลงชือ) ด.ต.วรศักดิ ร่ มโพธิ ทอง เลขานุการ จด/บันทึก

