
รายงานการประชมุคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ ครั้งที่ ๔ 
วันอาทิตยท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ สํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ อาคารคลับเฮาส 
.......................................... 

ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย 
๑. นายสุรนิทร นาคง  ประธานคณะกรรมการหมูบาน 
๒. นายสมาน  บุญลน ท่ีปรึกษา 
๓. นายอดลุย  โคตรพันธ ท่ีปรึกษา 
๔. นายมงคล  เทศนา รองประธาน 
๕. นายฐานิฏฐ  ศรธีนสุวรรณ รองประธาน 
๖. นายประเสริฐ เลิศล้ํา ประธาน คตง. 
๗. นายโชคชัย แซจึง กรรมการ คตง. 
๘. นายมนูญ มณีวงศ กรรมการ คตง. 
๙. นายทินกร มณีกลุ กรรมการ คตง. 
๑๐. นายมนตร ี โคตรคันทา กรรมการฝายกฎระเบยีบ/ขอบังคับ 
๑๑. นายมนตร ี กมณยี กรรมการฝายกฎระเบยีบ/ขอบังคับ 
๑๒. นางเมธาว ี กิจโกศล กรรมกาฝายการเงิน/พัสด ุ
๑๓. นางกัญญา เกิดศิร ิ กรรมการฝายกิจกรรมชุมชน 
๑๔. นายนิธินันท คําเพราะ กรรมการฝายบริหารงานทั่วไป 
๑๕. นายบรรจง  สิงหบัว ตัวแทนบรษิัท มหาชัยแลนด แอนด เฮาส 
๑๖. นางสาวรุงทิพย สุวรรณด ี ตัวแทนบรษิัท มหาชัยแลนด แอนด เฮาส 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีตัวแทนบริษัทแจงใหทราบ 
คุณบรรจง สิงหบัว ตัวแทนบริษัทฯ แจงใหคณะกรรมการรับทราบถึงการดําเนินงานสืบเนื่อง

จากการประชุมในครั้งที่แลวคือ  
๑. มอบอุปกรณสําหรับใชงานในสํานักงานไดแก โตะหนาขาวขาพับ ๑ ตัว เกาอ้ีพลาสติก 

สีนํ้าเงิน ๓๐ ตัว กระติกน้ํารอน ๑ อัน และภาพพระบรมฉายาลักษณ ๑ แผน 
๒. มอบแผงกั้นลอเลื่อนพรอมปายหยุดตรวจ ๒ แผง (ใชที่ปอมยามหนาหมูบาน) และปาย 

ไวทบอรด พรอมขาต้ัง สําหรับการติดประกาศขาวสารหนาปอมยาม ๒ ปาย 



๓. ไดเชิญคุณนิวัตร ขันเงิน ประธานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๕ มารวมประชุม พรอม
ใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานจัดต้ังนิติบุคคล 

คุณนิวัตร ไดแสดงความช่ืนชมในการริเริ่มดําเนินงานเตรียมการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน พรอม
ท้ังเลาประสบการณในการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๕ จากไมมีความรูอะไรเลย ตองคนควา 
ศึกษาจากตัวอยางของหมูบานในกรุงเทพมหานคร การคนหาจากเว็บไซตตางๆ นํามารางเปนระเบียบ
ขอบังคับหมูบาน ตองปรึกษานักกฎหมายในการจัดทําระเบียบตางๆ จนสามารถจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลไดสําเร็จ ไดใหคําแนะนําเบื้องตนกับคณะกรรมการคือ คณะกรรมการจะตองตกผลึกความคิด 
แนวทางการดําเนินงานเปนหน่ึงเดียวกัน สรางความรักความสามัคคีของสมาชิกในหมูบานใหเกิดข้ึน
จากกิจกรรมตางๆ การดําเนินการกิจกรรมตางๆ กรรมการทุกทานตองชวยกันเสียสละ เปนแบบอยางที่
ดี เพื่อใหสมาชิกในหมูบานเกิดความเช่ือถือศรัทธา และเกิดนิติบุคคลข้ึนได 

การช้ีแจงตอสมาชิกในหมูบานหลายๆ ชองทาง ทั้งการเดินเคาะประตูทักทาย การใชแบบ 
สอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็น หาแนวรวม ไขขอของใจท้ังขอดีขอเสียในการมีนิติบุคคลหมูบาน  

วาระท่ี ๒ เรื่องสืบเนือ่งจากการหารอืกบักรรมการในการประชุมครัง้กอน 
 รับรอง รายช่ือโครงสรางการบริหารงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ 
 รับรอง ขอบังคับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ 
 รับรอง ระเบียบนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ วาดวยการบัญชีและการเงิน 
ทานนิวัตร (ประธานนิติฯ สาริน ๕) ไดใหขอคิดเห็นตางๆ ดังน้ี 
๑. ทําระเบียบปฏิบัติตางๆ ใหชัดเจน จัดทําเปนรูปเลมมอบใหสมาชิกศึกษาลวงหนา กอน

จัดการประชุมใหญ เพ่ือลดขอขัดแยงตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา เม่ือมีปญหาสามารถแกไข ช้ีแจง
ตามเอกสารหลักฐานไดชัดเจน 

๒. การจัดทําบัญชีรับ-จายเงิน การใชจายเงินเพื่อพัฒนาหมูบานจะตองมีความสอดคลองกับ
โครงการตางๆ ที่คณะกรรมการนิติบุคคลนําเสนอในที่ประชุมใหญ ใหมวลสมาชิกไดทราบวา เงิน
คาใชจายที่เรียกเก็บไปจากสมาชิกไดนําไปพัฒนาหมูบานเพื่อความสุข สะอาด ปลอดภัย มีประโยชนแก
สมาชิกทุกหลังคาเรือน 

๓. การทําบัญชีรายรับ-จาย ควรแยกเปน ๒ บัญชี คือ เงินรายรับจากคาสวนกลาง และเงิน
รายรับจากการบริจาค ระดมทุน เพื่อใหการใชจายเปนไปตามวัตถุประสงคของเงินรายไดชัดเจนข้ึน 

๔. การจัดทําโครงการตางๆ ควรบันทึกภาพหลักฐานการทํางาน ทั้งกอนดําเนินการและหลัง
การดําเนินงานเสร็จส้ิน แลวนําเสนอผานบอรดนิทรรศการ หรือส่ือออนไลน เพื่อใหสมาชิกไดรับทราบ
ท่ัวกัน 



วาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๑. การเสนอรางระเบียบหมูบานในการอยูรวมกัน ในประเด็นตางๆ กรรมการที่ไดรับ

มอบหมายไดจัดทํารายละเอียดมานําเสนอหลายทาน เนื่องจากมีเวลานอยในการพิจารณา จึงได
มอบหมายใหฝายกฎระเบียบและขอบังคับ นําความคิดเห็นทั้งหมดจากเอกสาร ไปหลอมรวมเพื่อจัดทํา
เปนระเบียบนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ วาดวยการอยูรวมกันอยางเปนสุข แลวนําเขาสูที่ประชุม
ในครั้งถัดไป 

๒. การนําเสนอรางกิจกรรมประชาสัมพันธของหมูบาน กรรมการฝายกิจกรรมชุมชนไดเสนอ
การจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันข้ึนปใหม จัดกิจกรรมนันทนาการสังสรรคของหมูบาน ยังไมมี
รายละเอียดของงาน 

คุณมนตรี โคตรคันทา เสนอใหจัดกิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระเพ่ือความเปนสิริมงคลของหมูบาน 
กอนการจัดประชุมใหญ เพื่อเริ่มการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ใหสมาชิกไดรับทราบอยางทั่วถึง ที่
ประชุมเห็นชอบใหจัดในวันอาทิตยท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่ีช้ันสองของอาคาร
คลับเฮาส โดยเชิญชวนใหสมาชิกในหมูบานรวมจัดอาหารคาว-หวาน น้ําปานะมาทําบุญรวมกัน 

ทานประธานฯ รับหนาที่นิมนตพระสงฆจํานวน ๙ รูป ทางโครงการหมูบาน (คุณบรรจง) รับ
จัดหาเต็นทและเกาอ้ีมาสนับสนุน กรรมการทานใดจะสนับสนุนจตุปจจัย/เครื่องไทยทานใหแจงทาน
ประธาน หรืออาจารยใหม (กัญญา เกิดศิริ) 

๓. การพัฒนาหมูบาน เพ่ือใหสมาชิกไดรับรูความเคลื่อนไหว การทํางานของคณะกรรมการ 
เบื้องตนจะไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากทางโครงการ (ผานคุณบรรจง) โดยจะดําเนินงาน
เรงดวนดังนี้ 

 การทาสีขาว-แดง ขอบถนนในบริเวณจุดเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายจํานวน ๖ จุด ไดแก หัว
มุมถนน ๒ ฝงหลังปอมยาม หัวมุมถนน ๒ ฝงกอนถึงสระนํ้า และวงเวียนหลัง
สวนสาธารณะ หากมีสีเหลือจะทําในทุกหัวมุมถนน 

 ติดกระจกนูน ๒ จุด หัวมุมสระวายน้ํา 
 ทําปายซอยชั่วคราวท้ัง ๒๑ ซอย ดวยแผนฟวเจอรบอรดติดสติกเกอร จนกวาจะได

งบประมาณ (เม่ือจัดต้ังนิติฯ สําเร็จ) จัดทําเสาเหล็กและปายซอยถาวร 
 ทําปายบอกเสนทางเดินรถ การกําหนดความเร็ว ช่ัวคราวดวยแผนฟวเจอรบอรดติด

สติกเกอร กอนจะไดจัดทําปายโลหะถาวรตอไป 
โครงการเรงดวนที่จะดําเนินการในลําดับตอไปหลังการจัดต้ังนิติบุคคลฯ เสร็จส้ินมีดังนี้ 
๑. โครงการติดต้ังแผงกั้นประตูไฟฟาหนาหมูบาน 



๒. โครงการติดต้ังระบบกลองวงจรปดในหมูบาน 
๓. โครงการจัดทําสติกเกอรติดหนากระจกรถยนตใหกับสมาชิกในหมูบาน จัดทําบัตรแลกเขา

หมูบานของบุคคลภายนอก จัดทําตราประทับประจําบานสําหรับประทับในบัตรอนุญาต 
๔. โครงการจัดทําปายซอยถาวรในหมูบาน 
๕. โครงการจัดทําเครื่องหมายจราจรและเสนทางเดินรถในหมูบาน 
๖. โครงการติดต้ังระบบกระจายเสียงสาธารณะ เพ่ือเผยแพรขาวสารในหมูบาน 
๗. โครงการจัดหาอุปกรณสํานักงาน (คอมพิวเตอรและพริ้นเตอรพรอมโตะ/เกาอ้ี) ระบบบัญชี

รายรับ-รายจาย 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องอื่นๆ 
๑. นัดประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ครั้งตอไปในวันอาทิตยท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หลังเสร็จส้ินการทําบุญเลี้ยงพระเพล 
 พิจารณาระเบียบ “การอยูรวมกันอยางเปนสุข” 
 เตรียมเอกสาร/มอบหมายบุคคลเพื่อช้ีแจงในการประชุมใหญ 

๒. นัดประชุมใหญสมาชิกหมูบานสาริน ๗ ในวันเสารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เริ่ม
ลงทะเบียนเวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อใหคํารับรองขอบังคับและระเบียบตางๆ ของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
สาริน ๗ 

 
ปดประชุม เวลา ๑๘.๐๐ น. 

    ลงช่ือ               ประธาน 
     (นายสุรินทร  นาคง) 
 
 

มนตรี โคตรคันทา บันทึก 


