รายงานการประชุม คณะกรรมการนิตบิ ุคคลหมู่บ้านสาริน ๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารคลับเฮาส์ หมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗
ประธานทีป่ ระชุ ม
นายสมัย ธรรมราช
เริ่ มประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้ งที่ประชุ ม
๑.๑ เรื่ อง ปรับปรุ งภูมิทศั น์รอบกําแพงหมู่บา้ น ตามรายละเอียดที่แนบ
๑.๒ เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟสป็ อตไลท์รอบกําแพงหมู่บา้ น และวัสดุคงเหลือตามรายละเอียด
ที่แนบ
๑.๓ การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง ตามรายละเอียดที่แนบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ ล้ ว
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่ องเพื่อทราบ
๓.๑ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะหมดสัญญาในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการจะ
ทําการประเมินผลงาน ผ่าน/ไม่ผา่ น และจําเนินการจ้างหรื อเลิกจ้างต่อไป
๓.๒ การใช้บตั รคียก์ าร์ ดผ่านประตูทางเข้าหมู่บา้ นแบบอัตโนมัติ เนื่ องจากการทํางานของไม้ก้ นั
ประตูยงั ทํางานไม่ครบวงจร จึงขอระงับไว้ก่อนรอการซ่อมบํารุ ง
๓.๓ ในการเข้า-ออกหมู่บา้ น จะให้ รปภ. ตรวจดูจากสติ๊กเกอร์ หน้ารถ ถ้าเป็ นสมาชิ กในหมู่บา้ น
สาริ น ๗ ถ้าไม่มีสติ กเกอร์ ติดรถ จะต้องแลกบัตรผ่าน กรณี เป็ นรถยนต์ของบุคคลภายนอก
ต้องการเข้ามาภายในหมู่บา้ นจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์กบั รปภ. และแลกบัตรผ่านเข้า-ออก
และให้ รปภ. ติดตามไปดูถึงบ้านเป้าหมายว่า เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งหรื อไม่
๓.๔ สติ๊ กเกอร์ จะออกแบบใหม่ แบบเดิ มจะทําการยกเลิก เพราะตัวหนังสื อบอกบ้านเลขที่ ป้ าย
ทะเบียนรถตัวเล็กเกินไป รปภ. มองไม่เห็นชัดเจน สําหรับสมาชิกที่คา้ งชําระค่าส่ วนกลาง ทาง
นิติบุคคลฯ จะใช้มาตรการดังต่อไปนี้
มาตรการที่ ๑ จะต้องแลกบัตรทุกครั้งในการเข้า-ออกหมู่บา้ น
มาตรการที่ ๒ ให้เวลาครบ ๓ เดือน ถ้าสมาชิกผูน้ ้ นั ยังไม่มีการชําระค่าส่ วนกลาง ในการผ่าน
เข้า-ออก สมาชิกท่านนั้นจะต้องเปิ ดประตูเข้า-ออก บริ การตัวเอง เพราะถือว่าท่านไม่ได้มีส่วน
ในการจ้างเจ้าหน้าที่ รปภ. แต่อย่างใด
มาตรการที่ ๓ ถ้าพ้ นระยะ ๖ เดือน ถ้าสมาชิกยังไม่มีการชําระค่าส่ วนกลาง นิ ติบุคคลหมูบา้ น
สาริ น ๗ จะทําหน้งสื อแจ้งถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ให้ระงับการทํานิ ติกรรม
ทุ ก ชนิ ดกับที่ ดิ น แปลงที่ ค า้ งค่ า ส่ วนกลาง (จนกว่ า ท่ า นจะได้ ชํา ระค่ า ส่ วนกลางที่ ค้า งจ่ า ย
ทั้ งหมด ทางนิ ติบุคคลจึ งจะทําหนังสื อ แจ้ งยื นยันยกเลิ ก การทํานิ ติกรรมเกี่ยวกับที่ดินแปลง
ดังกล่ าวให้ กับท่ าน)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่ องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การติดตั้งกล้องวงจรปิ ด (CCTV) รอบหมู่บา้ น จํานวน ๓๖ ตัว เพื่อการรักษาความปลอดภัยใน
หมู่บา้ น โดยมีเจ้าหน้าที่ รปภ. คอยตรวจสอบจอมอนิ เตอร์ ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ที่ประชุ มมีมติ
เห็นชอบและอนุมตั ิให้ ดําเนินการ
๔.๒ การทํา เหล็ก ดัด ติ ด ตั้ง บนกํา แพงรอบหมู่ บ้า น ความยาว ๗๒๕ เมตร โดยการซื้ อ วัสดุ ม า
ดําเนินการจัดทําเอง ซึ่ งมีตน้ ทุนเฉลี่ย ๒๒๐ บาทต่อเมตร (ไม่รวมค่าช่าง) (ข้ อมูลการสํารวจ
จากร้ านรั บทํางานเหล็กดัด คิดเมตรละ ๕๐๐-๗๐๐ บาท ตามขนาดเหล็กและความสู งที่ต่างกัน)
ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบและอนุมตั ใิ ห้ ดาํ เนินการ
๔.๓ ระบบนํ้าประปาในอาคารคลับเฮาส์รั่ว ทําให้ค่านํ้าประปาเพิ่มขึ้น จําเป็ นจะต้องทําการซ่ อม
บํารุ งด้วยการเดินท่อประปาใหม่ท้ งั หมด (ท่อเดิมวางใต้พ้ืนอาคารรื้ อตรวจสอบยาก) ที่ประชุ ม
มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิให้ ดาํ เนินการ
๔.๔ การจัดทําสติกเกอร์ แบบใหม่สําหรั บติ ดกระจกหน้ารถ โดยกําหนดให้แจกสติ๊ กเกอร์ ให้กบั
สมาชิ กที่ชาํ ระค่าส่ วนกลางบ้านละ ๒ แผ่น สมาชิ กหลังใดที่มีรถยนต์มากกว่า ๒ คัน ให้ซ้ื อ
เพิ่ม สมาชิ กที่ ไม่ชาํ ระค่าส่ วนกลางจะไม่มีสิทธิ์ ในการใช้สติกเกอร์ ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบ
และอนุมตั ใิ ห้ ดาํ เนินการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่ องอื่นๆ
๕.๑ กรณี สมาชิกที่อยูต่ ิดกําแพงหมู่บา้ น ที่ไม่เห็นด้วยกับแบบที่ทางคณะกรรมการกําหนด ต้องการ
จะจัดทําเอง (หรื อที่ได้ติดตั้งเองไปก่อนหน้านี้) ทางนิติบุคคลหมู่บา้ นฯ จะช่วยสมทบค่าใช้จ่าย
ครึ่ งหนึ่ ง คือ ๑๑๐ บาทต่อเมตร (ราคาที่ทางนิติบุคคลฯ จะจัดทําตามข้อ ๔.๒ คือ ๒๒๐ บาท
ต่อเมตร)
๕.๒ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่ องสว่างถนนในหมู่บา้ น) ทางคณะกรรมการนิ ติฯ จะทําเรื่ องแจ้ง
โอนให้กบั ทางเทศบาลตําบลคํานํ้าแซบเป็ นผูด้ ูแลต่อไป
เลิกประชุม เวลา ๒๐.๐๐ น.

บันทึกการประชุม
(นางสาวปนัดดา บังศรี )
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายสมัย ธรรมราช)

สรุ ปการดําเนินงานปรับปรุ งฒ
ั นาหมู่บ้าน ของ นิติบุคคลหมู่บ้านสาริน ๗
ประจําเดิอน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ลําดับ
งบประมาณ
รายการ
การดําเนินการ
ที่
ค่าวัสดุ
ค่าแรง
๑. ตัดต้นไม้รอบนอก
๕๐๐ ๒,๔๐๐ เหมาจ่ายตัดหญ้าและทําความ
กําแพงหมู่บา้ น
สะอาดรอบกําแพงหมู่บา้ น
ด้านทิศตะวันออก ๑,๐๐๐
บาท
ค่านํ้ามันเลื่อยยนต์ ๓ เครื่ อง
๕๐๐ บาท
ค่าแรงงาน ๔ คน วันละ ๓๕๐
บาท ตัดต้นไม้รอบกําแพง
หมู่บา้ นด้านทิศตะวันออก
เป็ นเงิน ๑,๔๐๐ บาท
- ๒. ไถดินและหญ้ารอบรั้ว
๔,๕๐๐ จ้างเหมารถไถ นายไพวัล
กําแพงหมู่บา้ นด้านทิศ
บุราไกร ผูใ้ หญ่บา้ นบ้านบุ่ง
ตะวันตก
หวาย
๓. ติดตั้งหลอดไฟแสง
๗๑,๗๗๕ ๕๐ ๒,๗๐๐ ติดตั้งหลอดไฟจํานวน ๓๐
สว่างรอบกําแพง
โคม พร้อมสายไฟและเสา
หมู่บา้ นสาริ น๗
รวม ๒๑ ต้น (ยังเหลือโคมไฟ
๒ โคม)
ค่าแรงนักศึกษาฝึ กงาน ๓ คน
คนละ ๓๐๐ บาท รวม ๙๐๐
บาท
ค่าแรงช่าง ๑ คน วันละ ๓๕๐
บาท ๕ วัน เป็ นเงิน ๑,๗๕๐
บาท
ค่าเช่าสว่านไฟฟ้า ๕๐ บาท
๗๒,๒๗๕ ๕๐ ๙,๖๐๐ รวม
๘๑,๘๗๕ ๕๐
รวมทั้งสิ้น
(แปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิ บห้าบาทห้าสิ บสตางค์)

ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

วัสุอุปกรณ์ คงเหลือจากการติดตั้งไฟสป็ อตไลท์ รอบหมู่บ้านสาริน ๗
รายการ
จํานวน
ราคาต่อหน่วย
จํานวนเงิน
โคมไฟสป็ อตไลท์ LED
๒ หลอด
๑,๒๔๖ ๕๐
๒,๔๙๓ ท่ออ่อนร้อยสายไฟ
๒๕ เมตร
๕ ๕๐
๑๓๗ ๕๐
ใบเลื่อยตัดเหล็ก
๑๑ ใบ
๕ ๔๑
๕๙ ๕๑
แคล้มท่อบาง ๒ ขา
๓ แพ็ค
๑๔ ๔๒ กล่องพักสาย
๑ กล่อง
๑๔ ๑๔ สายไฟ
๒๐ เมตร
๗ ๙๕
๑๕๙ ข้อต่อสายไฟ
๓ เส้น
๒๘ ๘๔ พุก๊ พลาสติก
๖ กล่อง
๑๕ ๙๐ ข้อต่อตรงเทา
๓ แพ็ค
๑๘ ๕๔ ข้องอเทา
๑ แพ็ค
๒๐ ๒๐ สกรู มิลขาว๘
๒ แพ็ค
๓๙ ๗๘ เทปพันสายไฟดํา
๑ ม้วน
๒๐ ๒๐ แหวนเหลี่ยมชุบ
๕ ขีด
๖ ๕๐
๓๒ ๕๐
สกรู มิลขาว๖
๖ ตัว
๑ ๑๒
๖ ๗๒
แหวน ๑/๔
๙ ขีด
๔ ๕๐
๔๐ ๕๐
น็อตเหลี่ยมดํา ๑/๒
๕ ตัว
๗ ๕๐
๓๗ ๕๐
ตะปูเกลียวแฉกแบน
๒ แพ็ค
๒๑ ๔๒ แหวนสปริ ง
๔๐ ตัว
๐ ๑๒
๔ ๘๐
ลวดเชื่อมโกเบ ๒.๖ สี แดง
๑๖ เส้น
๔ ๘๘
๗๘ แปรงทาสี
๑ อัน
๒๕ ๒๕ สี เคลือบเงา
๑ กระป๋ อง
๙๘ ๙๘ ตะปูเกลียว
๗๐๐ ตัว
๐ ๒๒
๑๕๔ พุก๊ เหล็ก ๕/๑๖
๑๕ ตัว
๒ ๒๕
๓๓ ๗๕
พุก๊ เหล็ก ๑/๔
๒ แพ็ค
๑๖ ๓๒ ใบตัดเห็ก
๒ แผ่น
๑๐๘ ๒๑๖ ดอกสว่าน
๑ ดอก
๑๒๗ ๑๒๗ ตะปูคอนกรี ต
๒ ขีด
๔ ๔๐
๘ ๘๐
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
๔,๑๘๗ ๑๓

หมายเหตุ

รายรับรายจ่ ายจากเงินค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านสาริน ๗
วัน/เดือน/ปี
รายการ
รายรับ
รายจ่าย คงเหลือ
๒๙/๑๒/๖๐ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
๕,๕๐๐
- ๕,๕๐๐
๒๔/๑๒/๖๐ ใส่ ซองร่ วมทําบุญขึ้นบ้านใหม่
๕๐๐ ๕,๐๐๐
๙๙/๑๒๔
๔/๑/๖๑ จ่ายคืนรองราชัน สํารองจ่ายค่า
๕๐๐ ๔,๕๐๐
เดินทางของเจ้าหน้าที่ธุรการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๒/๑/๖๑ จ่ายค่านํ้าถ้วย, กาแฟ, โอวัลติน
๕๐๐ ๔,๐๐๐
๑๓/๑/๖๑ จ่ายค่านํ้าแข็งและค่าเช่าถัง
๑๕๐ ๓,๘๕๐
๑๔/๑/๖๑ จ่ายค่านํ้ามันตัดหญ้า
๒๐๐ ๓,๖๕๐
๒๘/๑/๖๑ จ่ายค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์
๓๐๐ ๓,๓๕๐
กลางสํานักงาน
๗/๒/๖๑ จ่ายค่าขนมการประชุม
๓๙ ๓,๓๑๑
คณะกรรมการนิติฯ
๙/๒/๖๑ จ่ายค่านํ้ามันตัดหญ้า
๒๐๐ ๓,๑๑๑
๑๐/๒/๖๑ - จ่ายค่านํ้ามันตัดหญ้าด้านนอก
๑๘๐ ๒,๙๓๑
กําแพงรั้วบ้านสาริ น๗
- จ่ายค่านํ้ามันแอ๊ดวานซ์เครื่ อง
๑๐๐ ๒,๘๓๑
เลื่อยยนต์
- จ่ายค่านํ้าดื่ม-เครื่ องดื่มวันตัด
๒๗๐ ๒,๕๖๑
ต้นไม้รอบๆ กําแพงหมู่บา้ น
ด้านนอก
-จ่ายค่าข้าวกล่องสําหรับ
๓๕๐ ๒,๒๑๑
คนทํางานตัดต้นไม้
๑๕/๒/๖๑ จ่ายค่าข้าวกล่องสําหรับ
๒๑๐ ๒,๐๐๑
คนทํางานตัดต้นไม้รอบกําแพง
หมู่บา้ น
๑๖/๒/๖๑ - จ่ายค่าข้าวกล่องสําหรับ
๒๔๕ ๑,๗๕๖
คณะทํางานติดตั้งเดินสายไฟ
รอบกําแพงหมู่บา้ น

หมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี

รายการ
- จ่ายค่าเครื่ องดื่มสปอนเซอร์
๑๙/๒/๖๑ - จ่ายค่าข้าวกล่องสําหรับ
คณะทํางานติดตั้งเดินสายไฟ
รอบกําแพงหมู่บา้ น
- จ่ายค่านํ้าดื่ม-นํ้าแข็ง
๒๗/๒/๖๑ จ่ายเงินสมทบทําบุญกันหลอน
วัดท่ากกแห่
๑/๓/๖๑ - จ่ายค่านํ้าดื่ม นํ้าแข็ง
- จ่ายค่าข้าวล่องให้คนงาน
ติดตั้งสายไฟ
๘/๓/๖๑ - จ่ายค่านํ้าแข็ง นํ้าดื่ม
- จ่ายค่าข้าวล่องให้คนงาน
ติดตั้งสายไฟ
- รับเงินบริ จาค จากคุณนง
คราญ ละเลิศ สมทบค่าอาหาร
กลางวันและเครื่ องดื่มให้
คณะทํางานติดตั้งไฟฟ้า
๓/๓/๖๑ จ่ายค่าข้าวกล่องและเครื่ องดื่ม
ให้คณะทํางานติดตั้งไฟสป็ อต
ไลท์
๒/๓/๖๑ จ่ายค่าวงหรี ด งานศพคุณแม่
ของรองราชัน เดชรักษา
๒๔/๓/๖๑ จ่ายค่าเบรกในการประชุม
กรรมการนิติฯ ๔/๒๕๖๑

รายรับ
-

รายจ่าย คงเหลือ
๗๐ ๑,๖๘๖
๑๔๐ ๑,๕๔๖

-

๖๐
๕๐๐

๑,๔๘๖
๙๘๖

-

๕๑
๑๔๐

๙๓๕
๗๙๕

-

๔๐
๑๔๐

๗๕๕
๖๑๕

๓๐๐

-

๙๑๕

-

๑๘๖

๗๒๙

-

๕๐๐

๒๒๙

-

๒๘๕

-๕๖

หมายเหตุ

