
รายงานการประชุม คณะกรรมการนิตบุิคคลหมู่บ้านสาริน ๗  คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๑  
วนัท่ี ๒๔ มนีาคม ๒๕๖๑  ณ อาคารคลับเฮาส์หมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ 

ประธานท่ีประชุม นายสมยั ธรรมราช 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งท่ีประชุม 
๑.๑ เร่ือง ปรับปรุงภูมิทศันร์อบกาํแพงหมู่บา้น ตามรายละเอียดท่ีแนบ 
๑.๒ เร่ือง ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งไฟสป็อตไลทร์อบกาํแพงหมู่บา้น และวสัดุคงเหลือตามรายละเอียด

ท่ีแนบ 
๑.๓ การเบิกจ่ายเบ้ียเล้ียง ตามรายละเอียดท่ีแนบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 
๓.๑ เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั จะหมดสัญญาในวนัท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการจะ

ทาํการประเมินผลงาน ผา่น/ไม่ผา่น และจาํเนินการจา้งหรือเลิกจา้งต่อไป 
๓.๒ การใชบ้ตัรคียก์าร์ดผ่านประตูทางเขา้หมู่บา้นแบบอตัโนมติั เน่ืองจากการทาํงานของไมก้ั้น

ประตูยงัทาํงานไม่ครบวงจร จึงขอระงบัไวก่้อนรอการซ่อมบาํรุง 
๓.๓ ในการเขา้-ออกหมู่บา้น จะให้ รปภ. ตรวจดูจากสต๊ิกเกอร์หน้ารถ ถา้เป็นสมาชิกในหมู่บา้น 

สาริน ๗ ถา้ไม่มีสติกเกอร์ติดรถ จะตอ้งแลกบตัรผ่าน กรณีเป็นรถยนตข์องบุคคลภายนอก
ตอ้งการเขา้มาภายในหมู่บา้นจะตอ้งแจง้วตัถุประสงค์กบั รปภ. และแลกบตัรผ่านเขา้-ออก 
และให ้รปภ. ติดตามไปดูถึงบา้นเป้าหมายวา่ เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์แจง้หรือไม่ 

๓.๔ สต๊ิกเกอร์จะออกแบบใหม่ แบบเดิมจะทาํการยกเลิก เพราะตวัหนังสือบอกบา้นเลขท่ี ป้าย
ทะเบียนรถตวัเลก็เกินไป รปภ. มองไม่เห็นชดัเจน สาํหรับสมาชิกท่ีคา้งชาํระค่าส่วนกลาง ทาง
นิติบุคคลฯ จะใชม้าตรการดงัต่อไปน้ี 
มาตรการท่ี ๑ จะตอ้งแลกบตัรทุกคร้ังในการเขา้-ออกหมู่บา้น 
มาตรการท่ี ๒ ให้เวลาครบ ๓ เดือน ถา้สมาชิกผูน้ั้นยงัไม่มีการชาํระค่าส่วนกลาง ในการผ่าน
เขา้-ออก สมาชิกท่านนั้นจะตอ้งเปิดประตูเขา้-ออก บริการตวัเอง เพราะถือว่าท่านไม่ไดมี้ส่วน
ในการจา้งเจา้หนา้ท่ี รปภ. แต่อยา่งใด 
มาตรการท่ี ๓ ถา้พ้นระยะ ๖ เดือน ถา้สมาชิกยงัไม่มีการชาํระค่าส่วนกลาง นิติบุคคลหมูบา้น
สาริน ๗ จะทาํหนง้สือแจง้ถึงเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัอุบลราชธานีให้ระงบัการทาํนิติกรรม
ทุกชนิดกับท่ีดินแปลงท่ีคา้งค่าส่วนกลาง (จนกว่าท่านจะไ ด้ชําระค่าส่วนกลางท่ีค้างจ่าย
ท้ังหมด ทางนิติบุคคลจึงจะทาํหนังสือแจ้งยืนยันยกเลิกการทาํนิติกรรมเกี่ยวกับท่ีดินแปลง
ดังกล่าวให้กับท่าน) 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเพื่อพจิารณา 
๔.๑ การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) รอบหมู่บา้น จาํนวน ๓๖ ตวั เพ่ือการรักษาความปลอดภยัใน

หมู่บา้น โดยมีเจา้หนา้ท่ี รปภ. คอยตรวจสอบจอมอนิเตอร์ตลอด ๒๔ ชัว่โมง ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบและอนุมตัิให้ดําเนินการ 

๔.๒ การทาํเหล็กดัดติดตั้ งบนกาํแพงรอบหมู่บ้าน ความยาว ๗๒๕ เมตร โดยการซ้ือวสัดุมา
ดาํเนินการจดัทาํเอง ซ่ึงมีตน้ทุนเฉล่ีย ๒๒๐ บาทต่อเมตร (ไม่รวมค่าช่าง) (ข้อมูลการสํารวจ
จากร้านรับทาํงานเหลก็ดัด คิดเมตรละ ๕๐๐-๗๐๐ บาท ตามขนาดเหลก็และความสูงท่ีต่างกัน) 
ท่ีประชุมมมีติเห็นชอบและอนุมตัใิห้ดาํเนินการ 

๔.๓ ระบบนํ้ าประปาในอาคารคลบัเฮาส์ร่ัว ทาํให้ค่านํ้ าประปาเพ่ิมข้ึน จาํเป็นจะตอ้งทาํการซ่อม
บาํรุงดว้ยการเดินท่อประปาใหม่ทั้งหมด (ท่อเดิมวางใตพ้ื้นอาคารร้ือตรวจสอบยาก) ท่ีประชุม
มมีตเิห็นชอบและอนุมตัิให้ดาํเนินการ 

๔.๔ การจดัทาํสติกเกอร์แบบใหม่สําหรับติดกระจกหน้ารถ โดยกาํหนดใหแ้จกสต๊ิกเกอร์ให้กบั
สมาชิกท่ีชาํระค่าส่วนกลางบา้นละ ๒ แผ่น สมาชิกหลงัใดท่ีมีรถยนต์มากกว่า ๒ คนั ให้ซ้ือ
เพ่ิม สมาชิกท่ีไม่ชาํระค่าส่วนกลางจะไม่มีสิทธ์ิในการใชส้ติกเกอร์ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
และอนุมตัใิห้ดาํเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืน  ๆ
๕.๑ กรณีสมาชิกท่ีอยูติ่ดกาํแพงหมู่บา้น ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัแบบท่ีทางคณะกรรมการกาํหนด ตอ้งการ

จะจดัทาํเอง (หรือท่ีไดติ้ดตั้งเองไปก่อนหนา้น้ี) ทางนิติบุคคลหมู่บา้นฯ จะช่วยสมทบค่าใชจ่้าย
คร่ึงหน่ึง คือ ๑๑๐ บาทต่อเมตร (ราคาท่ีทางนิติบุคคลฯ จะจดัทาํตามขอ้ ๔.๒ คือ ๒๒๐ บาท
ต่อเมตร) 

๕.๒ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่างถนนในหมู่บา้น) ทางคณะกรรมการนิติฯ จะทาํเร่ืองแจง้
โอนใหก้บัทางเทศบาลตาํบลคาํนํ้าแซบเป็นผูดู้แลต่อไป 

เลิกประชุม เวลา ๒๐.๐๐ น. 
 
 

บนัทึกการประชุม 
(นางสาวปนดัดา บงัศรี) 

 
ผูต้รวจรายงานการประชุม 

(นายสมยั ธรรมราช) 
 
  



สรุปการดําเนินงานปรับปรุงฒันาหมู่บ้าน ของ นิติบุคคลหมู่บ้านสาริน ๗ 
ประจาํเดอิน กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ 

ลาํดบั
ท่ี 

รายการ 
งบประมาณ 

การดาํเนินการ 
ค่าวสัดุ ค่าแรง 

๑. ตดัตน้ไมร้อบนอก
กาํแพงหมู่บา้น 

๕๐๐ - ๒,๔๐๐ - � เหมาจ่ายตดัหญา้และทาํความ
สะอาดรอบกาํแพงหมู่บา้น
ดา้นทิศตะวนัออก ๑,๐๐๐ 
บาท 

� ค่านํ้ามนัเล่ือยยนต ์๓ เคร่ือง 
๕๐๐ บาท 

� ค่าแรงงาน ๔ คน วนัละ ๓๕๐ 
บาท ตดัตน้ไมร้อบกาํแพง
หมู่บา้นดา้นทิศตะวนัออก 
เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท 

๒. ไถดินและหญา้รอบร้ัว
กาํแพงหมู่บา้นดา้นทิศ
ตะวนัตก 

- - ๔,๕๐๐ - � จา้งเหมารถไถ นายไพวลั  
บุราไกร ผูใ้หญ่บา้นบา้นบุ่ง
หวาย 

๓. ติดตั้งหลอดไฟแสง
สวา่งรอบกาํแพง
หมู่บา้นสาริน๗ 

๗๑,๗๗๕ ๕๐ ๒,๗๐๐ - � ติดตั้งหลอดไฟจาํนวน ๓๐ 
โคม พร้อมสายไฟและเสา
รวม ๒๑ ตน้ (ยงัเหลือโคมไฟ 
๒ โคม) 

� ค่าแรงนกัศึกษาฝึกงาน ๓ คน 
คนละ ๓๐๐ บาท รวม ๙๐๐ 
บาท 

� ค่าแรงช่าง ๑ คน วนัละ ๓๕๐ 
บาท ๕ วนั เป็นเงิน ๑,๗๕๐ 
บาท 

� ค่าเช่าสวา่นไฟฟ้า ๕๐ บาท 
 รวม ๗๒,๒๗๕ ๕๐ ๙,๖๐๐ -  
 รวมท้ังส้ิน ๘๑,๘๗๕ ๕๐  
 (แปดหม่ืนหน่ึงพนัแปดร้อยเจด็สิบหา้บาทหา้สิบสตางค)์ 



วสุัอุปกรณ์คงเหลือจากการตดิตั้งไฟสป็อตไลท์รอบหมู่บ้านสาริน ๗ 
ท่ี รายการ จาํนวน ราคาต่อหน่วย จาํนวนเงิน หมายเหตุ 
๑. โคมไฟสป็อตไลท ์LED ๒ หลอด ๑,๒๔๖ ๕๐ ๒,๔๙๓ -  
๒. ท่ออ่อนร้อยสายไฟ ๒๕ เมตร ๕ ๕๐ ๑๓๗ ๕๐  
๓. ใบเล่ือยตดัเหลก็ ๑๑ ใบ ๕ ๔๑ ๕๙ ๕๑  
๔. แคลม้ท่อบาง ๒ ขา ๓ แพค็ ๑๔ - ๔๒ -  
๕. กล่องพกัสาย ๑ กล่อง ๑๔ - ๑๔ -  
๖. สายไฟ ๒๐ เมตร ๗ ๙๕ ๑๕๙ -  
๗. ขอ้ต่อสายไฟ ๓ เส้น ๒๘ - ๘๔ -  
๘. พุก๊พลาสติก ๖ กล่อง ๑๕ - ๙๐ -  
๙. ขอ้ต่อตรงเทา ๓ แพค็ ๑๘ - ๕๔ -  
๑๐. ขอ้งอเทา ๑ แพค็ ๒๐ - ๒๐ -  
๑๑. สกรูมิลขาว๘ ๒ แพค็ ๓๙ - ๗๘ -  
๑๒. เทปพนัสายไฟดาํ ๑ มว้น ๒๐ - ๒๐ -  
๑๓. แหวนเหล่ียมชุบ ๕ ขีด ๖ ๕๐ ๓๒ ๕๐  
๑๔. สกรูมิลขาว๖ ๖ ตวั ๑ ๑๒ ๖ ๗๒  
๑๕. แหวน ๑/๔ ๙ ขีด ๔ ๕๐ ๔๐ ๕๐  
๑๖. น็อตเหล่ียมดาํ ๑/๒ ๕ ตวั ๗ ๕๐ ๓๗ ๕๐  
๑๗. ตะปูเกลียวแฉกแบน ๒ แพค็ ๒๑ - ๔๒ -  
๑๘. แหวนสปริง ๔๐ ตวั ๐ ๑๒ ๔ ๘๐  
๑๙. ลวดเช่ือมโกเบ ๒.๖ สีแดง ๑๖ เส้น ๔ ๘๘ ๗๘ -  
๒๐. แปรงทาสี ๑ อนั ๒๕ - ๒๕ -  
๒๑. สีเคลือบเงา ๑ กระป๋อง ๙๘ - ๙๘ -  
๒๒. ตะปูเกลียว ๗๐๐ ตวั ๐ ๒๒ ๑๕๔ -  
๒๓. พุก๊เหลก็ ๕/๑๖ ๑๕ ตวั ๒ ๒๕ ๓๓ ๗๕  
๒๔. พุก๊เหลก็ ๑/๔ ๒ แพค็ ๑๖ - ๓๒ -  
๒๕. ใบตดัเห็ก ๒ แผน่ ๑๐๘ - ๒๑๖ -  
๒๖. ดอกสวา่น ๑ ดอก ๑๒๗ - ๑๒๗ -  
๒๗. ตะปูคอนกรีต ๒ ขีด ๔ ๔๐ ๘ ๘๐  

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๔,๑๘๗ ๑๓  
 



รายรับรายจ่ายจากเงนิค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านสาริน ๗ 
วนั/เดือน/ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
๒๙/๑๒/๖๐ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ ๕,๕๐๐ - ๕,๕๐๐  
๒๔/๑๒/๖๐ ใส่ซองร่วมทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ 

๙๙/๑๒๔ 
- ๕๐๐ ๕,๐๐๐  

๔/๑/๖๑ จ่ายคืนรองราชนั สาํรองจ่ายค่า
เดินทางของเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 

- ๕๐๐ ๔,๕๐๐  

๑๒/๑/๖๑ จ่ายค่านํ้าถว้ย, กาแฟ, โอวลัติน - ๕๐๐ ๔,๐๐๐  
๑๓/๑/๖๑ จ่ายค่านํ้าแขง็และค่าเช่าถงั - ๑๕๐ ๓,๘๕๐  
๑๔/๑/๖๑ จ่ายค่านํ้ามนัตดัหญา้ - ๒๐๐ ๓,๖๕๐  
๒๘/๑/๖๑ จ่ายค่าบตัรเติมเงินโทรศพัท์

กลางสาํนกังาน 
- ๓๐๐ ๓,๓๕๐  

๗/๒/๖๑ จ่ายค่าขนมการประชุม
คณะกรรมการนิติฯ 

- ๓๙ ๓,๓๑๑  

๙/๒/๖๑ จ่ายค่านํ้ามนัตดัหญา้ - ๒๐๐ ๓,๑๑๑  
๑๐/๒/๖๑ - จ่ายค่านํ้ามนัตดัหญา้ดา้นนอก

กาํแพงร้ัวบา้นสาริน๗ 
- จ่ายค่านํ้ามนัแอด๊วานซ์เคร่ือง
เล่ือยยนต ์
- จ่ายค่านํ้าด่ืม-เคร่ืองด่ืมวนัตดั
ตน้ไมร้อบๆ กาํแพงหมู่บา้น
ดา้นนอก 
-จ่ายค่าขา้วกล่องสาํหรับ
คนทาํงานตดัตน้ไม ้

- 
 

- 
 

- 
 
 

- 

๑๘๐ 
 

๑๐๐ 
 

๒๗๐ 
 
 

๓๕๐ 

๒,๙๓๑ 
 

๒,๘๓๑ 
 

๒,๕๖๑ 
 
 

๒,๒๑๑ 

 

๑๕/๒/๖๑ จ่ายค่าขา้วกล่องสาํหรับ
คนทาํงานตดัตน้ไมร้อบกาํแพง
หมู่บา้น 

- ๒๑๐ ๒,๐๐๑  

๑๖/๒/๖๑ - จ่ายค่าขา้วกล่องสาํหรับ
คณะทาํงานติดตั้งเดินสายไฟ
รอบกาํแพงหมู่บา้น 

- 
 
 

๒๔๕ 
 
 

๑,๗๕๖ 
 
 

 



วนั/เดือน/ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
- จ่ายค่าเคร่ืองด่ืมสปอนเซอร์ - ๗๐ ๑,๖๘๖ 

๑๙/๒/๖๑ - จ่ายค่าขา้วกล่องสาํหรับ
คณะทาํงานติดตั้งเดินสายไฟ
รอบกาํแพงหมู่บา้น 
- จ่ายค่านํ้าด่ืม-นํ้าแขง็ 

- 
 
 

- 

๑๔๐ 
 
 

๖๐ 

๑,๕๔๖ 
 
 

๑,๔๘๖ 

 

๒๗/๒/๖๑ จ่ายเงินสมทบทาํบุญกนัหลอน 
วดัท่ากกแห่ 

- ๕๐๐ ๙๘๖  

๑/๓/๖๑ - จ่ายค่านํ้าด่ืม นํ้าแขง็ 
- จ่ายค่าขา้วล่องใหค้นงาน
ติดตั้งสายไฟ 

- 
- 

๕๑ 
๑๔๐ 

๙๓๕ 
๗๙๕ 

 

 

๘/๓/๖๑ - จ่ายค่านํ้าแขง็ นํ้าด่ืม 
- จ่ายค่าขา้วล่องใหค้นงาน
ติดตั้งสายไฟ 
- รับเงินบริจาค จากคุณนง
คราญ ละเลิศ สมทบค่าอาหาร
กลางวนัและเคร่ืองด่ืมให้
คณะทาํงานติดตั้งไฟฟ้า 

- 
- 
 

๓๐๐ 
 

๔๐ 
๑๔๐ 

 
- 

๗๕๕ 
๖๑๕ 

 
๙๑๕ 

 

๓/๓/๖๑ จ่ายค่าขา้วกล่องและเคร่ืองด่ืม
ใหค้ณะทาํงานติดตั้งไฟสป็อต
ไลท ์

- ๑๘๖ ๗๒๙  

๒/๓/๖๑ จ่ายค่าวงหรีด งานศพคุณแม่
ของรองราชนั เดชรักษา 

- ๕๐๐ ๒๒๙  

๒๔/๓/๖๑ จ่ายค่าเบรกในการประชุม
กรรมการนิติฯ ๔/๒๕๖๑ 

- ๒๘๕ -๕๖  

      
      

 
 
 
 


