
 สาํนกังานนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรสาริน ๗ 1 

อาคารคลบัเฮาส์ หมู่ท่ี ๒ ตําบลคํานํา้แซบ อาํเภอวารินชําราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ๓๔๑๙๐ โทรศพัท์ ๐๔๕- 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการนิตบุิคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ 
วนัอาทิตยท่ี์ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

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

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย 
๑. นายสุรินทร์ นาคง  ประธานคณะกรรมการหมู่บา้น 
๒. นายฐานิฏฐ ์ ศรีธนสุวรรณ์ รองประธาน 
๓. นายประเสริฐ เลิศลํ้า ประธาน คตง. 
๔. นายโชคชยั แซ่จึง กรรมการ คตง. 
๕. นายสมาน บุญลน้ ท่ีปรึกษา 
๖. นายอดุลย ์ โคตรพนัธ์ ท่ีปรึกษา 
๗. นายมนตรี โคตรคนัทา กรรมการฝ่ายกฎระเบียบ/ขอ้บงัคบั 
๘. นายนิธินนัท ์ คาํเพราะ กรรมการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
๙. พ.ต.กิตติพงษ ์ วงศป์ระสาน กรรมกาฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
๑๐. นางศรินทิพย ์ นามศรี ท่ีปรึกษาประธาน 
๑๑. นายพีระศกัด์ิ องกิตติกลุ ท่ีปรึกษาประธาน 

วาระที ่๑ เร่ืองแจ้งให้ทราบ 
 ประธานคณะกรรมการหมู่บา้น ไดแ้จง้ใหท้ราบเก่ียวกบัการดาํเนินการทาสีขอบถนน 

(ขาว-แดง) ซ่อมแซมของเดิมใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน จากการเสียสละแรงกายจากเจา้หนา้ท่ีและ รปภ. ทุกคน
ใชเ้วลาในยามวา่ง ใชง้บประมาณเฉพาะค่าสีและอุปกรณ์จาํนวน 9,185 บาท 

 การจดัทาํป้ายซอยถาวร จาํนวน ๒๑ ป้าย ไดด้าํเนินการจดัจา้งดว้ยวิธีการตกลงราคากบั 
ร้านเอ็มแอนด์จี สตูดิโอกราฟิก จัดทาํในราคาป้ายละ ๑,๗๕๐ บาท (รวมค่าติดตั้ง) เป็นเงินทั้งส้ิน 
๓๖,๗๕๐ บาท (สามหม่ืนหกพนัเจด็ร้อยหา้สิบบาทถว้น) จะแลว้เสร็จภายในส้ินเดือนมีนาคม 

วาระที ่๒ เร่ืองการเกบ็เงนิค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 
 การเรียกเกบ็เงินค่าใชจ่้ายส่วนกลางจากสมาชิกหมู่บา้นไดรั้บการสนบัสนุนจากสมาชิก

ส่วนใหญ่ในการชาํระเงินทั้งท่ีเป็นรายเดือน ราย ๓ เดือน ราย ๖ เดือน และรายปี แต่ยงัมีสมาชิกท่ีคา้ง
จ่ายเกินกวา่ ๖ เดือน จาํนวน ๑๕ รายดงัน้ี 
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อาคารคลบัเฮาส์ หมู่ท่ี ๒ ตําบลคํานํา้แซบ อาํเภอวารินชําราบ จงัหวดัอบุลราชธานี ๓๔๑๙๐ โทรศพัท์ ๐๔๕- 
 

ท่ี ช่ือ-สกลุ บา้นเลขท่ี จาํนวนเงิน หมายเหตุ 
๑. นายสุชาติ ศรีบณัฑิต ๙๙/๑ ๕,๘๕๐ ก.ค.-มี.ค. 
๒. นายชาคริต สาริโส ๙๙/๕ ๕,๒๐๐ ส.ค.-มี.ค. 
๓. นางวงศเ์ดือน บุญประสิทธ์ิ ๙๙/๑๐ ๕,๘๕๐ ก.ค.-มี.ค. 
๔. น.ส.สายฝน วนัทาสุข ๙๙/๑๓-๑๕ ๑๑,๒๕๐ ก.ค.-มี.ค. 
๕. นางปริศนา วงศค์าํ ๙๙/๑๖ ๕,๘๕๐ ก.ค.-มี.ค. 
๖. นายสมชยั สวาสดิพนัธ์ ๙๙/๑๙ ๕,๘๕๐ ก.ค.-มี.ค. 
๗. พจอ.พนัศกัด์ิ ศิวะนาวิน ๙๙/๒๓ ๕,๘๕๐ ก.ค.-มี.ค. 
๘. นายทิปเนตร ศรีนา ๙๙/๒๖ ๕,๘๕๐ ก.ค.-มี.ค. 
๙. นายฉตัรชยั สนิทรัตน์ ๙๙/๒๗-๒๘ ๘,๕๕๐ ก.ค.-มี.ค. 
๑๐. น.ส.จรรยาพร สิทธิโชค ๙๙/๕๓ ๕,๘๕๐ ก.ค.-มี.ค. 
๑๑. จสอ.รังสิต สวนแกว้ ๙๙/๖๒ ๔,๕๕๐ ก.ย.-มี.ค. 
๑๒. น.ส.เกศประภา วะนาพนัธ์ ๙๙/๑๐๕ ๓,๙๐๐ ต.ค.-มี.ค. 
๑๓. นายประมวล เพง็โต ๙๙/๑๑๑ ๓,๙๐๐ ต.ค.-มี.ค. 
๑๔. น.ส.พชัรี สหพิพฒันพ์าณิชย ์ ๙๙/๑๒๔ ๔,๕๕๐ ก.ย.-มี.ค. 
๑๕. นายยทุธพร ใจวอ่ง ๙๙/๑๓๘ ๕,๒๐๐ ส.ค.-มี.ค. 

 รวมจํานวนทีค้่างชําระ ๑๕ ราย ๘๘,๐๕๐  
เจา้หน้าท่ีได้ส่งหนังสือทวงถามดว้ยไปรษณียต์อบรับทุกเดือน มีผูรั้บหนังสือแต่ไม่

ดาํเนินการชาํระตามท่ีทวงถาม กรรมการมีมติให้ส่งหนงัสือแจง้เจา้พนกังานท่ีดินเพ่ือดาํเนินการยบัย ั้ง
การดาํเนินการจดทะเบียนนิติกรรมต่างๆ จนกวา่จะชาํระค่าส่วนกลางใหก้บันิติบุคคลฯ ครบถว้น 

 ค่าใช้จ่ายประจาํ ในส่วนค่านํ้ าประปาและค่ากระแสไฟฟ้า ในปัจจุบนัไดด้าํเนินการ
เปล่ียนแปลงมิเตอร์จากแบบชัว่คราว (ระหว่างการก่อสร้าง) มาเป็นแบบผูใ้ชน้ํ้ าทัว่ไปของนิติบุคคล
หมู่บา้นจดัสรรสาริน ๗ ทาํใหค่้าใชจ่้ายลดลงจากเดิมประมาณร้อยละ 40 

วาระที ่๓  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
 การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั (รปภ.) ยงัมีขอ้บกพร่องท่ีจะตอ้ง

ดาํเนินการแกไ้ข จากการรับฟังเสียงสะทอ้นมาจากสมาชิกหมู่บา้นบางส่วน เพ่ือให้เกิดความปลอดภยั
ของหมู่บา้นมากข้ึน ท่ีประชุมไดมี้มติใหด้าํเนินการดงัน้ี 

๑. จดัทาํเส้ือกัก๊จาํนวน ๔ ตวั สาํหรับ รปภ. ไดส้วมใส่ขณะปฏิบติังาน เพ่ือใหส้มาชิก
ในหมู่บา้นหรือผูม้าติดต่อธุระไดท้ราบวา่ บุคคลท่ีสวมใส่เส้ือกัก๊น้ีคือ รปภ. ของหมู่บา้น โดยกาํหนดให้
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ปักเคร่ืองหมายหมู่บ้านท่ีกระเป๋าเสือดา้นซา้ย พร้อมตวัอกัษร “รปภ. หมู่บ้านสาริน ๗” และปักตวัอกัษร
ขนาดใหญ่ท่ีดา้นหลงัเส้ือดว้ยขอ้ความ “รปภ. หมู่บ้านสาริน ๗”  

๒. จดัหาจกัรยานจาํนวน ๑ คนั สาํหรับให ้รปภ. ใชใ้นการออกตรวจตราทั้งในเวลา
กลางวนัและกลางคืนทุกระยะ ๑ ชัว่โมง และใช้ในการติดตาม/ตรวจสอบ/บุคคล/ยานพาหนะท่ีขอ
อนุญาตเขา้มาติดต่อธุระภายในหมู่บา้น 

๓. จดัหา/ติดตั้งโทรศพัท ์สาํหรับสาํนกังาน ๑ จุด และป้อมยาม ๑ จุด เพ่ือใชใ้นการ
ติดต่อส่ือสาร/แจง้เหตุ/ขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในหมู่บา้น หรือใชใ้นการติดต่อกบัหน่วยราชการ
ในเวลาจาํเป็นเร่งด่วน เช่น สถานีตาํรวจภูธร เทศบาล หน่วยดบัเพลิง หน่วยกูชี้พ เป็นตน้ 

๔. จัดหาวิทยุส่ือสารย่านความถ่ีประชาชน (CB) จาํนวน ๔ เคร่ือง เพ่ือใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารขณะปฏิบติังานของ รปภ. และกรรมการผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

๕. จดัทาํบตัรอนุญาตเขา้ออกหมู่บา้นและตรายางสาํหรับบา้นสมาชิก เพ่ือใชใ้นการ
ตรวจสอบยนืยนับุคคลท่ีขออนุญาตเขา้มาติดต่อธุระ/เยี่ยมเยอืนสมาชิกในหมู่บา้น (เม่ือผูข้ออนุญาตเขา้
มาภายในหมู่บา้นไปติดต่อท่ีบา้นเลขท่ีใด เจา้บา้นตอ้งประทบัตรายางยืนยนัในบตัรอนุญาตเขา้ออกทุก
คร้ัง กรณีเจา้ของบา้นไม่อยู ่ผูข้ออนุญาตตอ้งแจง้ให ้รปภ. ทราบเพื่อตรวจสอบ/ยนืยนั/ประทบัตรากลาง
แทน) 

๖. จดัหาตูแ้สดงความคิดเห็น ๒ ตู ้ติดตั้งท่ีดา้นขา้งสาํนกังานนิติบุคคล และป้อมยาม 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะของสมาชิกในหมู่บา้น 

วาระที ่๔ เร่ืองอืน่ๆ 
 มีสมาชิกแจง้เร่ืองการจดมิเตอร์การใชน้ํ้ าของเจา้หนา้ท่ีในยามวิกาล (เวลา ๐๔.๐๐ น.) เป็น

ประจาํทุกเดือน ทาํให้รบกวนเวลาพกัผ่อนของสมาชิก เน่ืองจากมีสุนขัเห่าไม่หยุด ควรดาํเนินการใน
ช่วงเวลากลางวนัท่ีเหมาะสม (๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.) ท่ีประชุมมีมติใหท้าํหนงัสือแจง้ไปยงัการประปาส่วน
ภูมิภาคอุบลฯ ท่ีรับผิดชอบใหแ้จง้ไปยงัเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานนั้น 

 มีสมาชิกแจง้เร่ืองการเก็บขยะของทางเทศบาลไม่เก็บทุกซอย ปัญหาเกิดจากมีการจอดรถ
กีดขวางในซอยระเกะระกะไม่เป็นระเบียบ ทาํใหร้ถขยะ (รถบรรทุก ๖ ลอ้) ไม่สามารถเขา้ไปถึงจุดนั้น
ได ้โดยเฉพาะในซอยท่ี ๑ และ ๒ หลงัอาคารพาณิชย ์ไม่จอดรถในพื้นท่ีของตนเองและจอดกีดขวางการ
นาํรถเขา้ออกของบา้นหลงัอ่ืนเป็นประจาํ กรรมการจะทาํหนงัสือแจง้สมาชิกและให้ รปภ. ตรวจตรา
แจง้ใหย้า้ยรถ (โดยเฉพาะในคืนวนัพฤหสับดี ท่ีรถเกบ็ขยะจะเขา้มาปฏิบติังาน) 

 ให้ทาํเอกสารประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานของนิติบุคคลฯ แจกจ่ายไปยงัสมาชิกทุก
หลงัคาเรือน เป็นประจาํทุกเดือน 
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 กาํหนดการประชุมของคณะกรรมการดาํเนินงานนิติบุคคลเป็นประจาํทุกเดือน ในวนั
อาทิตยท่ี์ ๒ ของเดือน เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สาํนกังานนิติบุคคลหมู่บา้นสาริน ๗ 

 
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

    ลงช่ือ              ประธาน 
     (นายสุรินทร์  นาคง) 
 
 

มนตรี โคตรคนัทา บนัทึก 
 

ความเห็นสําหรับกรรมการท่ีไม่ได้มาร่วมการประชุม 
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โปรดส่งความคิดเห็นเพ่ิมเติมกลบัคืนท่ี สาํนักงานนิติบคุคลหมู่บ้าน ภายในวนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 


