
 สาํนกังานนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรสาริน ๗ 1 

อาคารคลบัเฮาส์ หมู่ท่ี ๒ ตําบลคํานํา้แซบ อําเภอวารินชําราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ๓๔๑๙๐ โทรศพัท์ ๐๔๕- 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการนิตบุิคคลหมู่บ้านจดัสรรสาริน ๗ คร้ังที ่๖ 
วนัเสาร์ท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ สาํนกังานนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรสาริน ๗ อาคารคลบัเฮาส์ 
.......................................... 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย 
๑. นายสุรินทร์ นาคง  ประธานคณะกรรมการหมู่บา้น 
๒. นายมงคล  เทศนา รองประธาน 
๓. นายฐานิฏฐ ์ ศรีธนสุวรรณ์ รองประธาน 
๔. นายประเสริฐ เลิศลํ้า ประธาน คตง. 
๕. นายมนูญ มณีวงศ ์ กรรมการ คตง. 
๖. นายทินกร มณีกลุ กรรมการ คตง. 
๗. นางสาวหทยัรัตน์ ตั้งรัตนาพิบูล กรรมการ คตง. 
๘. ร.อ.กิตติพงษ ์ วงษป์ระสานต ์ กรรมการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
๙. นายสมาน บุญลน้ ท่ีปรึกษา 
๑๐. นายอดุลย ์ โคตรพนัธ์ ท่ีปรึกษา 
๑๑. นางศรินทิพย ์ นามศรี ท่ีปรึกษาประธาน 
๑๒. นางกญัญา จิตจกัร ท่ีปรึกษาประธาน (แทน ร.ต.ท.ชชัวาล) 
๑๓. นายบรรจง  สิงห์บวั ตวัแทนบริษทั มหาชยัแลนด ์แอนด ์เฮาส์ 
๑๔. นางสาวรุ่งทิพย ์ สุวรรณดี ตวัแทนบริษทั มหาชยัแลนด ์แอนด ์เฮาส์ 

วาระที ่๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 ประธานกรรมการ (นายสุรินทร์ นาคง) และเลขานุการ (นายมนตรี โคตรคนัทา) ได้

ดาํเนินการรับมอบโฉนดท่ีดินท่ีเป็นสาธารณูปโภคและสวนสาธารณะ จากทางบริษทั มหาชยัแลนด์ 
แอนด ์เฮาส์ มาเป็นของนิติบุคคลหมู่บา้นสาริน ๗ แลว้ เม่ืวนัศุกร์ท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทีผา่นมา 

วาระที ่๒ เร่ืองเพือ่พจิารณา 
 กําหนดวันเวลารับมอบที่ดิน อาคาร ระบบสาธารณูปโภคและสวนสาธารณะ ไดส้อบถาม

ทางผูจ้ดัการโครงการ (คุณบรรจง สิงห์บวั) ไดช้ี้แจงดงัน้ี 



 สาํนกังานนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรสาริน ๗ 2 

อาคารคลบัเฮาส์ หมู่ท่ี ๒ ตําบลคํานํา้แซบ อําเภอวารินชําราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ๓๔๑๙๐ โทรศพัท์ ๐๔๕- 
 

๑) ทางโครงการจะดาํเนินการแกไ้ขในส่วนของตวัอาคารท่ีเสียหายให้เรียบร้อยก่อนส่ง
มอบงาน ไดแ้ก่ การติดกระเบ้ืองบริเวณลานรอบสระนํ้ าท่ีชาํรุดเสียหาย ทาํสวนกรวดท่ี
ป้ายหนา้หมู่บา้น (ตามแบบไม่มีนํ้ าพ ุเป็นการโชวโ์อ่งนํ้า) 

๒) ปรับเปล่ียนมิเตอร์นํ้ าประปาและมิเตอร์ไฟฟ้าจากการขอใชช้ัว่คราวเป็นแบบถาวรของ
นิติบุคคล ซ่ึงจะทาํให้ค่าใชจ่้ายเร่ืองนํ้ าประปาและกระแสไฟฟ้าส่วนกลางลดลง โดย
คุณปุ๊กก้ีจะประสานงานเร่ืองเอกสารกบัท่านประธานต่อไป 

๓) รปภ./คนสวน โครงการกาํหนดให้ส้ินสุดการทาํงานในวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ทางนิติบุคคลจะตอ้งดาํเนินการรับช่วงต่อ 

๔) การประสานงานกับโครงการในเร่ืองการซ่อมแซมอาคาร/บ้านสมาชิก เปล่ียน
ผูรั้บผดิชอบจากช่างพงษ ์(ท่ีลาออกไป) เป็น คุณป้อ โทรศพัท ์061-019-9779 

 การรับสมัครเจ้าหน้าที่และบุคลากรประจํานิติบุคคล ทางเลขานุการไดแ้จง้ผลการรับสมคัร
เจา้หนา้ท่ีและการทาํสัญญาการจา้งบุคคลเขา้ทาํงาน ขณะน้ีไดบุ้คลากรในตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีธุรการแลว้ 
ขาดคนสวนและเจา้หนา้ท่ี รปภ. ท่ีกาํลงัสรรหาและรับสมคัรเพ่ิมเติม 

 การเปิดบัญชีเงินฝากนิติบุคคลหมู่บ้านสาริน ๗ มติท่ีประชุมให้ดาํเนินการเปิดบญัชีเงิน
ฝากกบัธนาคารในช่ือบญัชี “นิติบุคคลหมู่บ้านสาริน ๗” เพื่อรับโอนเงินค่าดูแลสาธารณูปโภคจากทาง
โครงการหมู่บา้นจดัสรรสาริน ๗ และรับเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากสมาชิกหมู่บา้นสาริน ๗ ตาม
ระเบียบหมู่บา้นจดัสรรสาริน ๗ ว่าดว้ยการบญัชีและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ ประธานกรรมการ
หมู่บา้น (นายสุรินทร์ นาคง) รองประธานฯ (นายมงคล เทศนา) และฝ่ายการเงินและพสัดุ (น.ส.นริศรา 
ไชยสตัย)์ เป็นผูมี้อาํนาจลงนามในเอกสารการเปิดบญัชีกบัทางธนาคาร ในการเบิก-ถอนเงินในบญัชีเพือ่
เป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามมติท่ีประชุมเพื่อใชใ้นกิจการของนิติบุคคลฯ ตอ้งลงนามกรรมการ ๒ ใน ๓ โดย
มีประธานกรรมการลงนามดว้ยทุกคร้ัง 

 การจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ในสํานักงาน มติท่ีประชุมไดอ้นุมติักรอบวงเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
(หน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถว้น) เพื่อการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดงัน้ี 

๑) คอมพิวเตอร์และพรินท์เตอร์ชนิดเลเซอร์ขาวดาํ (All in One) พร้อมด้วยโต๊ะ/เก้าอ้ี
จาํนวน ๑ ชุด 

๒) ใบเสร็จรับเงินค่าใชจ่้ายส่วนกลาง จาํนวน ๑๐๐ เล่ม และตรายางประทบั ๑ อนั 
๓) สติกเกอร์สาํหรับติดกระจกหนา้รถยนต/์จกัรยานยนต ์(กรรมการไดพ้ิจารณา และมีมติ

มอบให้สมาชิกทุกหลังคาเรือน เป็นสติกเกอร์ติดกระจกรถยนต์จาํนวน ๒ ใบ ติด
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อาคารคลบัเฮาส์ หมู่ท่ี ๒ ตําบลคํานํา้แซบ อําเภอวารินชําราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ๓๔๑๙๐ โทรศพัท์ ๐๔๕- 
 

จกัรยานยนต ์๑ ใบ เม่ือมาชาํระค่าใชจ่้ายส่วนกลาง สมาชิกบา้นใดตอ้งการมากกว่าท่ี
กาํหนดตอ้งจ่ายเพิ่มในอตัรา ติดรถยนตใ์บละ ๕๐ บาท จกัรยานยนตใ์บละ ๒๕ บาท) 

๔) ไมก้ั้นประตูทางเขา้หมู่บา้น (ชนิดควบคุมดว้ยรีโมต) จาํนวน ๑ ชุด 
๕) ตูเ้ยน็ ๑ หลงัใชใ้นอาคารสาํนกังานนิติบุคคล (ขอขอบคุณ คุณกิม หทยัรัตน์ ตั้งรัตนา-

พิบูล ยนิดีบริจาคใหก้บัสาํนกังานนิติบุคคลฯ) 
 

วาระที ่๓  เร่ืองการประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้าน 
 กําหนดการประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้านสาริน ๗ เชิญสมาชิกหมู่บา้นทุกหลังคาเรือน

ประชุมใหญ่เพื่อรับทราบผลการจัดตั้ งนิติบุคคล และช้ีแจงการดําเนินงานและการเก็บค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางของนิติบุคคล ในวนัเสาร์ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะ
ส่วนกลางหมู่บา้นสาริน ๗  

 

วาระที ่๔ เร่ืองอืน่ๆ 
 ขอเชิญกรรมการทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั ท่ีร้านกกขาม 
 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๑๐ น. 
 

    ลงช่ือ      ประธาน 
       (นายสุรินทร์  นาคง) 
 
 

ลงช่ือ        ผูบ้นัทึกการประชุม 
(นายมนตรี  โคตรคนัทา) 


