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รายงานการประชุมคณะกรรมการนิตบิ ุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ ครั้งที่ ๖
วันเสาร์ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ สํานักงานนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗ อาคารคลับเฮาส์
..........................................
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ประกอบด้วย
๑. นายสุ รินทร์
๒. นายมงคล
๓. นายฐานิฏฐ์
๔. นายประเสริ ฐ
๕. นายมนูญ
๖. นายทินกร
๗. นางสาวหทัยรัตน์
๘. ร.อ.กิตติพงษ์
๙. นายสมาน
๑๐. นายอดุลย์
๑๑. นางศริ นทิพย์
๑๒. นางกัญญา
๑๓. นายบรรจง
๑๔. นางสาวรุ่ งทิพย์

นาคง
เทศนา
ศรี ธนสุ วรรณ์
เลิศลํ้า
มณี วงศ์
มณี กลุ
ตั้งรัตนาพิบูล
วงษ์ประสานต์
บุญล้น
โคตรพันธ์
นามศรี
จิตจักร
สิ งห์บวั
สุ วรรณดี

ประธานคณะกรรมการหมูบ่ า้ น
รองประธาน
รองประธาน
ประธาน คตง.
กรรมการ คตง.
กรรมการ คตง.
กรรมการ คตง.
กรรมการฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษาประธาน
ที่ปรึ กษาประธาน (แทน ร.ต.ท.ชัชวาล)
ตัวแทนบริ ษทั มหาชัยแลนด์ แอนด์ เฮาส์
ตัวแทนบริ ษทั มหาชัยแลนด์ แอนด์ เฮาส์

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้ งให้ ทราบ
 ประธานกรรมการ (นายสุ รินทร์ นาคง) และเลขานุ การ (นายมนตรี โคตรคันทา) ได้
ดําเนิ นการรับมอบโฉนดที่ดินที่เป็ นสาธารณู ปโภคและสวนสาธารณะ จากทางบริ ษทั มหาชัยแลนด์
แอนด์ เฮาส์ มาเป็ นของนิติบุคคลหมู่บา้ นสาริ น ๗ แล้ว เมื่วนั ศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทีผา่ นมา
วาระที่ ๒ เรื่องเพือ่ พิจารณา
 กําหนดวันเวลารั บมอบที่ดิน อาคาร ระบบสาธารณูปโภคและสวนสาธารณะ ได้สอบถาม
ทางผูจ้ ดั การโครงการ (คุณบรรจง สิ งห์บวั ) ได้ช้ ีแจงดังนี้

อาคารคลับเฮาส์ หมู่ที่ ๒ ตําบลคํานํ ้าแซบ อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-

สํานักงานนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗

2

๑) ทางโครงการจะดําเนิ นการแก้ไขในส่ วนของตัวอาคารที่เสี ยหายให้เรี ยบร้อยก่อนส่ ง
มอบงาน ได้แก่ การติดกระเบื้องบริ เวณลานรอบสระนํ้าที่ชาํ รุ ดเสี ยหาย ทําสวนกรวดที่
ป้ ายหน้าหมู่บา้ น (ตามแบบไม่มีน้ าํ พุ เป็ นการโชว์โอ่งนํ้า)
๒) ปรับเปลี่ยนมิเตอร์ น้ าํ ประปาและมิเตอร์ ไฟฟ้ าจากการขอใช้ชวั่ คราวเป็ นแบบถาวรของ
นิ ติบุคคล ซึ่ งจะทําให้ค่าใช้จ่ายเรื่ องนํ้าประปาและกระแสไฟฟ้ าส่ วนกลางลดลง โดย
คุณปุ๊ กกี้จะประสานงานเรื่ องเอกสารกับท่านประธานต่อไป
๓) รปภ./คนสวน โครงการกําหนดให้สิ้นสุ ดการทํางานในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ทางนิติบุคคลจะต้องดําเนินการรับช่วงต่อ
๔) การประสานงานกับ โครงการในเรื่ องการซ่ อ มแซมอาคาร/บ้า นสมาชิ ก เปลี่ ย น
ผูร้ ับผิดชอบจากช่างพงษ์ (ที่ลาออกไป) เป็ น คุณป้ อ โทรศัพท์ 061-019-9779
 การรับสมัครเจ้ าหน้ าที่และบุคลากรประจํานิติบุคคล ทางเลขานุการได้แจ้งผลการรับสมัคร
เจ้าหน้าที่และการทําสัญญาการจ้างบุคคลเข้าทํางาน ขณะนี้ได้บุคลากรในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการแล้ว
ขาดคนสวนและเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่กาํ ลังสรรหาและรับสมัครเพิม่ เติม
 การเปิ ดบัญชี เงินฝากนิติบุคคลหมู่บ้านสาริ น ๗ มติที่ประชุ มให้ดาํ เนิ นการเปิ ดบัญชี เงิน
ฝากกับธนาคารในชื่อบัญชี “นิติบุคคลหมู่บ้านสาริน ๗” เพื่อรับโอนเงินค่าดูแลสาธารณูปโภคจากทาง
โครงการหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗ และรั บเงิ นค่าใช้จ่ายส่ วนกลางจากสมาชิ กหมู่บา้ นสาริ น ๗ ตาม
ระเบียบหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗ ว่าด้วยการบัญชีและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ ประธานกรรมการ
หมู่บา้ น (นายสุ รินทร์ นาคง) รองประธานฯ (นายมงคล เทศนา) และฝ่ ายการเงินและพัสดุ (น.ส.นริ ศรา
ไชยสัตย์) เป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงนามในเอกสารการเปิ ดบัญชีกบั ทางธนาคาร ในการเบิก-ถอนเงินในบัญชีเพือ่
เป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมติที่ประชุมเพื่อใช้ในกิจการของนิติบุคคลฯ ต้องลงนามกรรมการ ๒ ใน ๓ โดย
มีประธานกรรมการลงนามด้วยทุกครั้ง
 การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในสํ านักงาน มติที่ประชุมได้อนุ มตั ิกรอบวงเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสี่ หมื่นบาทถ้วน) เพื่อการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้
๑) คอมพิ ว เตอร์ แ ละพริ น ท์เ ตอร์ ช นิ ด เลเซอร์ ข าวดํา (All in One) พร้ อ มด้ว ยโต๊ะ /เก้าอี้
จํานวน ๑ ชุด
๒) ใบเสร็ จรับเงินค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง จํานวน ๑๐๐ เล่ม และตรายางประทับ ๑ อัน
๓) สติกเกอร์ สาํ หรับติดกระจกหน้ารถยนต์/จักรยานยนต์ (กรรมการได้พิจารณา และมีมติ
มอบให้ส มาชิ ก ทุ ก หลัง คาเรื อ น เป็ นสติ ก เกอร์ ติด กระจกรถยนต์จ าํ นวน ๒ ใบ ติ ด
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จักรยานยนต์ ๑ ใบ เมื่อมาชําระค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง สมาชิ กบ้านใดต้องการมากกว่าที่
กําหนดต้องจ่ายเพิ่มในอัตรา ติดรถยนต์ใบละ ๕๐ บาท จักรยานยนต์ใบละ ๒๕ บาท)
๔) ไม้ก้ นั ประตูทางเข้าหมู่บา้ น (ชนิดควบคุมด้วยรี โมต) จํานวน ๑ ชุด
๕) ตูเ้ ย็น ๑ หลังใช้ในอาคารสํานักงานนิ ติบุคคล (ขอขอบคุณ คุณกิม หทัยรัตน์ ตั้งรัตนาพิบูล ยินดีบริ จาคให้กบั สํานักงานนิติบุคคลฯ)
วาระที่ ๓ เรื่องการประชุ มใหญ่ สมาชิกหมู่บ้าน
 กํา หนดการประชุ ม ใหญ่ ส มาชิ ก หมู่ บ้ า นสาริ น ๗ เชิ ญ สมาชิ ก หมู่ บา้ นทุ ก หลัง คาเรื อน
ประชุ ม ใหญ่ เ พื่ อ รั บ ทราบผลการจัด ตั้ง นิ ติ บุ ค คล และชี้ แจงการดํา เนิ น งานและการเก็ บ ค่ า ใช้จ่ า ย
ส่ วนกลางของนิ ติบุคคล ในวันเสาร์ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะ
ส่ วนกลางหมู่บา้ นสาริ น ๗
วาระที่ ๔ เรื่องอืน่ ๆ
 ขอเชิญกรรมการทุกท่านร่ วมรับประทานอาหารกลางวันร่ วมกัน ที่ร้านกกขาม

ปิ ดประชุม เวลา ๑๒.๑๐ น.

ลงชื่อ

ประธาน
(นายสุ รินทร์ นาคง)

ลงชื่อ

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นายมนตรี โคตรคันทา)
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