
 

 

.                                                       รายงานประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

ชุดที� 56  ครั� งที�  9/2564  วนัพฤหสับดีที�  29  เมษายน  พ.ศ. 2564 

ณ  หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี  จาํกดั 

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

 

ระเบียบวาระที�  1.  เรื�องที�ประธานแจง้ใหที้�ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที�  2.  เรื�องเพื�อทราบ 

    2.1 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ 

    2.2 เรื�องรับทราบประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื�องรายชื�อสหกรณ์ขนาดใหญ่ 

    2.3 เรื�องการทาํประกนัโควิด-19 ใหส้มาชิก 

       ระเบียบวาระที�  3.  เรื�องเพื�อพิจารณา 

     3.1 เรื�องขอสนบัสนุนเงินงบประมาณ 

3.2  เรื�องขอความอนุเคราะห์ชะลอการดาํเนินคดีและใหค้วามช่วยเหลือสมาชิก  

3.3   เรื�องการต่อกรมธรรมป์ระกนัชีวติกลุ่มสมาชิก 

3.4 เรื�องการใหส้มาชิกทาํประกนัเพิ�มกรณีมียอดกูเ้กินสวสัดิการ 

ระเบียบวาระที� 4  อื�น ๆ ตามแต่มีผูเ้สนอ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องรับรองรายงานการประชุม 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระที� 1   เรื�องที�ประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 

ประธานฯ   - วนันี�คณะกรรมการไดแ้จง้ประชุมออนไลน์ 2 คน คือ ด.ต.กฤษฎาฯ และด.ต.วรีะโชติฯ 

     - ดว้ยคณะกรรมการอาํนวยการไดป้ระชุมเมื�อวนัที� 27 เม.ย.64 ไดมี้มติเรื�องจดัทาํประกนัโควดิ 

       ใหก้บัสมาชิกทุกคนกบั บริษทัอาคเนยป์ระกนัภยั เบี�ยประกนั 499.-บาท ทุนประกนั 100,000.- 

        ซึ� งตอ้งขอโทษคณะกรรมการท่านอื�นดว้ยที�ไม่ไดเ้ขา้ประชุม ซึ� งไดย้ ํ�าคณะกรรมการ 

         อาํนวยการแลว้ ใหแ้จง้คณะกรรมการท่านอื�นทราบดว้ยก่อนที�จะโพสแจง้สมาชิกทราบ 

        ซึ� งมีความจาํเป็นรีบทาํให้สมาชิกเพราะตอ้งมีวนัรอคอยอีก 14 วนั จึงจะคุม้ครอง 

        และหลงัจากนี�จะหาบริษทัรับทาํประกนัไดอ้ยากมาก 

         

มติที�ประชุม    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องเพื�อทราบ 

เลขานุการฯ  2.1  เรื�องรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ 

   ดว้ยคณะกรรมการอาํนวยการไดป้ระชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2564 จึงไดมี้รายงานการประชุม 

   ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเพื�อทราบ พงันี�  

    

    รายงานการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ 

 ชุดที� 56   ครั�งที�  1/2564  วนัองัคารที�   27  เมษายน  2564 

  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี  จํากดั 

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

กรรมการเขา้ประชุม   6  คน  ไดแ้ก่ 

    1. ร.ต.อ.สุวทิย ์  มากดว้ง   ประธานกรรมการ  

   2. ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษห์นู   รองประธาน 

    3. ด.ต.จีรศกัดิ�   เรืองเวช   รองประธาน 

    4. ร.ต.อ.หญิงลภสั บุญเรือง  เหรัญญิก 

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

    6. ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง  กรรมการ  
  

  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

  1. นายประทกัษ ์  เพชรวารินทร์ ผูจ้ดัการ 

เริ�มประชุมเวลา  13.00 น.   

 คณะกรรมการศึกษา จาํนวน  6 คน   มาประชุม   6  คน   ครบองคป์ระชุม  ร.ต.อ.สุวทิย ์ มากดง้  

 ตาํแหน่งประธานกรรมการ ทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุม  
 

 



 

ระเบียบวาระที� 1   เรื�องที�ประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 

ประธานฯ เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโควดิ -19  ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

   ปัจจุบนัมีผูติ้ดเชื�อเพิ�มขึ�นทุกวนั ขอใหทุ้กคนตอ้งระมดัระวงัและไม่พาตวัเองเขา้ไปอยูใ่นจุดเสี�ยง
          

มติที�ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องเพื�อทราบ 

เลขานุการฯ    2.1 เรื�องผลการดําเนินงานไตรมาส 2 

                             ตามที�สหกรณ์ไดด้าํเนินงานมาครบไตรมาส  2 ประจาํเดือน  มกราคม-มีนาคม 2564  จึงไดน้าํ 

                             รายงานสรุปค่าใชจ่้ายตามแผนงบประมาณ ประจาํไตรมาส 2 เสนอคณะกรรมการเพื�อทราบ  

                              (ตามเอกสารแนบ) 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที�  3    เรื�องติดตามความก้าวหน้าที�ประชุมครั�งก่อน 

เลขานุการฯ      - ไม่มี -  

                                             จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม            - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที�  4  เรื�องเพื�อพจิารณา    

เลขานุการฯ 4.1 เรื�องการทาํประกนัโรคโควดิ -19 ให้สมา 

เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

 ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ปัจจุบนัมีผูติ้ดเชื�อเพิ�มขึ�นทุกวนั  และสมาชิกสหกรณ์ไดมี้การติดเชื�อ 

  หลายคน ดงันั�น สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  จึงมีความห่วงใยในสุขภาพ  

  ของสมาชิกทุกคน  จึงไดเ้สนอเพื�อจดัทาํประกนัภยัคุม้ครองการติดเชื�อไวรัสโควิด- 19) ใหแ้ก่ 

  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ทุกท่าน  เพื�อสวสัดิการและเป็นขวญัและ  

  กาํลงัใจ ในการปฎิบติัหนา้ที� 

   ฝ่ายจดัการ จึงไดติ้ดต่อบริษทัเพื�อจดัทาํประกนัภยัคุม้ครองการติดเชื�อไวรัสโควดิ- 19 

  ดงักล่าว จึงไดมี้บริษทัเสนอราคา เขา้  3  บริษทั ไดแ้ก่ 

    1. บริษทัอาคเนยป์ระกนัภยั   เสนอราคา  519.-บาท  ทุนประกนั 100,000.-บาท 

  2. บริษทัทิพยประกนัภยั        เสนอราคา  850.-บาท  ทุนประกนั 100,000.-บาท 

     3. บริษทัเอเชียประกนัภยั      เสนอราคา  500.-บาท   ทุนประกนั 100,000.-บาท 

     



 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม คณะกรรมการไดร่้วมกนัพิจารณาและไดต่้อรองราคากบัทั�ง 3 บริษทัแลว้ จึงมีมติตกลงให ้

   บริษทัอาคเนยป์ระกนัภยัเป็นผูรั้บประกนั  เนื�องจากลดราคาใหต้ํ�าสุดคงเหลือ 499.- บาท 

   ต่อทุนประกนั จาํนวน 100,000.-บาท และคุม้ครองอุบติัเหตุกรณีเสียชีวิต 100,000.-บาท 

   หากสมาชิกไดท้าํประกนัโควิดกบับริษทัอาคเนยไ์วแ้ลว้ สหกรณ์จะทาํประกนัโควิด กบับริษทั 

  วริิยะประกนัภยั ค่าเบี�ยประกนั 599.-บาท โดยสหกรณ์เป็นผูจ่้ายเบี�ยประกนัใหส้มาชิกทุกคน 

    รวมเจา้หนา้ที�สหกรณ์ยกเวน้สมาชิกสมทบ โดยใหใ้ชง้บประมาณจากทุนสวสัดิการแก่สมาชิก  

 

 

 

ระเบียบวาระที� 4  อื�น ๆ ตามแต่มีผู้เสนอ 

ผูเ้สนอ        - ไม่มี- 

มติที�ประชุม    - ไม่มี - 

 

ปิดประชุมเวลา   15.00  น. 

 

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

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

 

                                             จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม       รับทราบ 

 

เลขานุการฯ  2.2 เรื�องรับทราบประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื�องรายชื�อสหกรณ์ขนาดใหญ่ 

   ดว้ยมีหนงัสือจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แจง้ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

       วา่ สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั นายทะเบียนสหกรณ์ไดป้ระกาศใหเ้ป็นสหกรณ์ 

  ขนาดใหญ่ จึงใหส้หกรณ์ดาํเนินการปฎิบติัตามหลกัเกณฑ์สหกรณ์ขนาดใหญ่ตามกฎกระทรวง 

  กาํหนด 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม       รับทราบ 

 

 



 

เลขานุการฯ        2.3 เรื�องการทาํประกนัโควดิ-19 ให้สมาชิก 

   เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

 ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ปัจจุบนัมีผูติ้ดเชื�อเพิ�มขึ�นทุกวนั  และสมาชิกสหกรณ์ไดมี้การติดเชื�อ 

  หลายคน ดงันั�น สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  จึงมีความห่วงใยในสุขภาพ  

  ของสมาชิกทุกคน  จึงไดเ้สนอเพื�อจดัทาํประกนัภยัคุม้ครองการติดเชื�อไวรัสโควิด- 19) ใหแ้ก่ 

  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ทุกท่าน  เพื�อสวสัดิการและเป็นขวญัและ  

  กาํลงัใจ ในการปฎิบติัหนา้ที� 

  คณะกรรมการอาํนวยการไดป้ระชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2564 จึงไดมี้มติที�ประชุมไวด้งันี�  

คณะกรรมการไดร่้วมกนัพิจารณาและไดต่้อรองราคากบัทั�ง 3 บริษทัแลว้ จึงมีมติตกลงให ้บริษทัอาคเนย ์

ประกนัภยัเป็นผูรั้บประกนั  เนื�องจากลดราคาใหต้ํ�าสุดคงเหลือ 499.- บาท ต่อทุนประกนั จาํนวน 

100,000.-บาท และคุม้ครองอุบติัเหตุกรณีเสียชีวติ 100,000.-บาท  หากสมาชิกไดท้าํประกนัโควดิ 

กบับริษทัอาคเนยไ์วแ้ลว้ สหกรณ์จะทาํประกนัโควดิ กบับริษทัวริิยะประกนัภยัค่าเบี�ยประกนั 599.-บาท 

โดยสหกรณ์เป็นผูจ่้ายเบี�ยประกนัใหส้มาชิกทุกคนรวมเจา้หนา้ที�สหกรณ์ยกเวน้สมาชิกสมทบโดยใหใ้ช้

งบประมาณจากทุนสวสัดิการแก่สมาชิก จึงเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อทราบ ต่อไป 

พ.ต.ท.ธงชัยฯ : มีเรื�องเสนอแนะ อะไรที�เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกก็เห็นดว้ย การทาํประกนัโควดิใหส้มาชิกเป็น 

  เรื�องที�ดี เห็นดว้ยที�จะใหท้าํประกนัโควิด แต่ไม่เห็นดว้ยในเรื�องการขดักบัระเบียบฯ ในเรื�องการพิจารณา 

  อนุมติัในการประชุมของคณะกรรมการอาํนวยการ หรือการประชุมของคณะกรรมการศึกษา ตอ้งนาํเขา้ 

  ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเห็นชอบดว้ย แต่ในเรื�องนี�ไดมี้ผลบงัคบัไปแลว้ โดยไม่ไดเ้ขา้ 

  คณะกรรมการดาํเนินการครั� งต่อไปเห็นควรนาํเขา้พิจารณาใหถู้กตอ้ง 

ประธานฯ :  เนื�องจากมติคณะกรรมการบางเรื�อง คณะกรรมการอาํนวยการสามารถอนุมติัไดเ้ลยเพราะ 

    คณะกรรมการอาํนวยการเป็นคณะกรรมการบริหาร 

                         จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม       รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที�  3  เรื�องพจิารณา    

เลขานุการฯ        3.1 เรื�องขอสนับสนุนเงินงบประมาณ 

 ดว้ยมีหนงัสือจาก ตาํรวจภูธรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ขอความอนุเคราะห์สนบัสนุนงบประมาณ 

  ในการจดัทาํประกนัภยัคุม้ครองการติดเชื�อไวรัสโคโรน่า (โควดิ-19) ใหแ้ก่ขา้ราชการตาํรวจ 

ตามที�เห็นสมควร     

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม        อนุมติังบประมาณทุนสาธารณประโยชน์  10,000.-บาท 

 



 

 

เลขานุการฯ        3.2  เรื�องขอความอนุเคราะห์ชะลอการดําเนินคดีและให้ความช่วยเหลอืสมาชิกสหกรณ์  

 ดว้ยมีหนงัสือจาก สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เรื�อง ขอความอนุเคราะห์ 

 ชะลอการดาํเนินคดีและใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร (สภาเครือข่าย 

 ประชาชนภาคอีสาน(สอส.)สภาประชาชน 4 ภาค   

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม        ใหแ้จง้สมาชิกทั�ง 12 ราย นดัมาเจรจาเพื�อดาํเนินการแกไ้ขปัญหา ให้สมาชิกโดยให ้

   นาํขอ้มูลเครดิตดว้ย 

เลขานุการฯ    3.3   เรื�องการต่อกรมธรรม์ประกนัชีวติกลุ่มสมาชิก 

          ตามที� สหกรณ์ไดจ้ดัทาํประกนัชีวติกลุ่มใหส้มาชิก  สาํหรับสมาชิกที�มีวงกูเ้งิน ระหวา่ง  

   1,00,001 -1,500,000.- บาท  ทุนประกนัจาํนวน 600,000  บาท  กบั บริษทัไทยสมุทรประกนัชีวติ 

   จาํกดั  คุม้ครองระหวา่งวนัที� 6 พฤษภาคม 2563  ถึง 5 พฤษภาคม 2564  เบี�ยประกนั 7,500.- บาท   

  นั�น  ปัจจุบนักรมธรรมป์ระกนัชีวติกลุ่มดงักล่าวจะหมดอายกุารคุม้ครองใน วนัที�  5  พฤษภาคม  

  2564   เพื�อสหกรณ์ไดเ้ตรียมการรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื�องทนัเวลา 

  การคุม้ครอง       

    สหกรณ์จึงไดอ้อกประกาศใหบ้ริษทัเสนอราคาประกนัชีวติ ดงักล่าว ระหวา่งวนัที�  

   16 -28 เมษายน 2564   จึงได ้ มีบริษทัไดเ้สนอราคาเขา้มา จาํนวน  5 บริษทั  ดงันี�  

                             1. บริษทั ฟอนตค์อม ประกนัภยั         เสนอราคา 4,650.-บาท 

  2. บริษทั ไทยประกนัชีวติ   เสนอราคา 5,340.-บาท 

 3. บริษทั ฟิลลิปประกนัชีวติ  เสนอราคา 6,180.-บาท 

  4. บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั เสนอราคา 6,600.-บาท 

  5. บริษทั ไทยสมุทรประกนัชีวติ จาํกดั เสนอราคา 4,500.-บาท 
                                                       

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

           มติที�ประชุม      คณะกรรมการไดท้าํการต่อรองเบี�ยประกนั กบับริษทัไทยสมุทรประกนัชีวิต จาํกดั แลว้ 

    ไม่สามารถลดได ้4,500.-บาท เป็นราคาเบี�ยประกนัตํ�าสุด คณะกรรมการจึงไดมี้มติตกลง 

     ให ้บริษทัไทยสมุทรประกนัชีวติ  จาํกดั  เป็นผูรั้บประกนั  โดยใหส้มาชิกผอ่น 

    ชาํระกบัสหกรณ์  จาํนวน 6 งวด  งวดละ 750.-บาท  เริ�มตั�งแต่ มิ.ย.64 เป็นตน้ไป 

 

 

 

  

 

 



 

เลขานุการฯ        3.4 เรื�องการให้สมาชิกทาํประกนัเพิ�มกรณมีียอดกู้เกนิสวสัดิการ 

   ตามที�ไดมี้สมาชิกสหกรณ์เสียชีวติ 2 ราย  ซึ� งไดมี้ยอดกูเ้ต็มจาํนวนจึงทาํใหเ้งินสวสัดิการ 

   ไม่สามารถปิดหนี�ไดห้มด ทาํใหมี้หนี�คา้ง จึงทาํใหเ้ป็นภาระตกถึงผูค้ ํ�าประกนัและทายาท 

   จึงเสนอคณะกรรมการเพื�อหาแนวทางหรือหาวธีิช่วยเหลือที�ป้องกนัไม่ใหท้ายาทหรือผูค้ ํ�า 

   ตอ้งรับภาระหนี�แทนผูกู้ ้

                         จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม        มีมติเห็นชอบตกลงใหส้มาชิกทาํประกนัชีวติเพิ�ม โดยใหส้มาชิกผูกู้ที้�มียอดกูเ้กินเงินค่าหุน้บวก 

   เงินสวสัดิการใหท้าํประกน้เพิ�มตามจาํนวนเงินที�เกินจากสวสัดิการซึ� งทาํประกนักบับริษทั 

   บริษทักรุงไทยแอก็ซ่า 

 

ระเบียบวาระที� 4  อื�น ๆ ตามแต่มีผู้เสนอ 

ประธานฯ       - เนื�องจากวนัที� 3  พฤษภาคม 2564  เป็นหยดุชดเชยวนัแรงงาน ธนาคารปิดทาํการ  

    สหกรณ์จะไม่มีการทาํธุรกรรมทางการเงิน 

มติที�ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องรับรองรายงานการประชุม 

เลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการเพื�อรับรองรายงานการประชุมชุดที� 56  ครั� งที�  9  วนัที�  29  เมษายน 2564 

       จึงเสนอที�ประชุมเพื�อรับรองรายงานการประชุม. 

มติที�ประชุม       รับรองรายงานการประชุมชุดที� 56  ครั� งที�  9  วนัที�  29  เมษายน 2564 

 

 

ปิดประชุมเวลา   15.00  น. 

 

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

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


