
 สํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ 1 

อาคารคลับเฮาส หมูที่ ๒ ตําบลคําน้ําแซบ อาํเภอวารนิชาํราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี๓๔๑๙๐ โทรศัพท ๐๔๕- 
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ ครั้งที่ ๕ 
วันอาทิตยท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ สํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ อาคารคลับเฮาส 
.......................................... 

ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย 
๑. นายสุรนิทร นาคง  ประธานคณะกรรมการหมูบาน 
๒. นายมงคล  เทศนา รองประธาน 
๓. นายฐานิฏฐ  ศรธีนสุวรรณ รองประธาน 
๔. นายประเสริฐ เลิศล้ํา ประธาน คตง. 
๕. นายมนูญ มณีวงศ กรรมการ คตง. 
๖. นายทินกร มณีกลุ กรรมการ คตง. 
๗. นายมนตร ี โคตรคันทา กรรมการฝายกฎระเบยีบ/ขอบังคับ 
๘. นายมนตร ี กมณยี กรรมการฝายกฎระเบยีบ/ขอบังคับ 
๙. นางเมธาว ี กิจโกศล กรรมกาฝายการเงิน/พัสด ุ
๑๐. นางกัญญา เกิดศิร ิ กรรมการฝายกิจกรรมชุมชน 
๑๑. นายนิธินันท คําเพราะ กรรมการฝายบริหารงานทั่วไป 
๑๒. นางสาววัชรากร ตระการไทย กรรมการฝายบริหารงานทั่วไป 
๑๓. นายบรรจง  สิงหบัว ตัวแทนบรษิัท มหาชัยแลนด แอนด เฮาส 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหทราบ 
 การดําเนินงานพัฒนาหมูบาน ประธานคณะกรรมการหมูบานและกรรมการได

ดําเนินการทาสีขอบถนน (ขาว-แดง) และทําปายซอยช่ัวคราว เพื่ออํานวยความสะดวกและสรางความ
ปลอดภัยในการจราจรภายในหมูบาน ไดรับการสนับสนุนเงินคาอุปกรณจากทางมหาชัยแลนด แอนด 
เฮาส จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท  

 ใหการตอนรับทานปรพัทธ ภูงามทอง ประธานนิติฯ สารินเรสิเดนท เม่ือวันอังคารที่ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยมีคุณมนตรี โคตรคันทาและคุณเมธาวี กิจโกศล ให 
การตอนรับ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนําในการดําเนินงานของนิติบุคคลในอนาคต มี
ขอเสนอแนะที่สําคัญดังน้ี 



 สํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ 2 

อาคารคลับเฮาส หมูที่ ๒ ตําบลคําน้ําแซบ อาํเภอวารนิชาํราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี๓๔๑๙๐ โทรศัพท ๐๔๕- 
 

๑) การเก็บคาใชจายสวนกลางควรพิจารณาในเรือ่งยอดการเก็บที่อาจจะไดไมครบทุกหลงั 
๑๐๐ เปอรเซ็นต จะทําใหมีรายไดไมเพียงพอตอการใชจายในรอบเดือน การเก็บ
คาใชจายสูงข้ึนอีกนิดเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการได 

๒) การลดคาใชจายจากการประสานใหทางเทศบาลรับภาระคาใชจายในสวนไฟฟาแสง
สวางในหมูบาน 

 ในวันศุกรท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทานประธานฯ สุรินทร นาคง และคุณมนตรี 
โคตรคันทาไดเดินทางไปเย่ียมชมนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๕ ซ่ึงไดรับการตอนรับและให
คําแนะนําจากทานประธานฯ นิวัตร ขันเงิน เปนอยางดี ไดขอเสนอแนะในการนํามาปรับใชกับนิติฯ  
สาริน ๗ ดังน้ี 

๑) การบริหารจัดการเรื่องการจางยามรักษาความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน โดยการทํา
สัญญาระยะส้ันทุก ๓ เดือน เพื่อกระตุนการทํางานใหเครงครัดเอาใจใสในหนาท่ี 

๒) การจัดจางเจาหนาที่ธุรการ/คนสวน ในอัตราวันละ ๓๐๐ บาทตามกฎหมายแรงงาน 
หยุดการทํางานสัปดาหละ ๑ วัน (ไมจายคาจาง) 

๓) การใหบริการสระวายนํ้าเปนหวงเวลาเพื่อประหยัดคาใชจาย (คากระแสไฟฟาสูบน้ํา
หมุนเวียน) และหยุดบริการ ๑วันตอสัปดาห เพื่อพักสระทําความสะอาด/ปรับปรุง
คุณภาพน้ํา 

๔) การปลูกพืชผักสวนครัวเสริมในพื้นที่สาธารณะ ทดแทนการปลูกพืชท่ีกินไมได ให
ทั้งความสวยงามและประโยชนสําหรับทุกคน 

๕) การสรางกิจกรรมสัมพันธกับสมาชิกหมูบานและบุคคลภายนอก เชน กิจกรรมเตน 
แอโรบิคออกกําลังกาย การสอนวายนํ้าใหเด็กๆ โดยประสานของบจากเทศบาลฯ 

วาระท่ี ๒ เรื่องสืบเนือ่งจากการหารอืกบักรรมการในการประชุมครัง้กอน 
 พิจารณารับรอง ระเบียบนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสารนิ ๗ วาดวย “การอยูรวมกันอยาง

เปนสุข” ที่ประชุมไดเสนอใหปรับแกขอความในบางสวนเพื่อความเหมาะสมและครอบคลุมยิ่งขึ้น และ
ใหนําไปเขาเลมรวมกับขอบังคับ/ระเบียบการเงิน สําหรับแจกใหสมาชิกหมูบานทุกหลังไดศึกษา
ลวงหนากอนการจัดประชุมใหญ 

 การทําบุญเลี้ยงพระหมูบานสาริน ๗ ไดรับความรวมมือ รวมใจจากมวลสมาชิกเปน
อยางดี ทั้งการบริจาคเงินเปนจตุปจจัย และนําขาวปลาอาหาร ขนม เครื่องดื่มมาสมทบอยางมากมาย มี
ยอดเงินบริจาคทั้งส้ิน ๒๙,๗๙๙ บาท มีคาใชจายในถวายวัด/พระสงฆและอุปกรณ จํานวน ๑๐,๒๔๕ 
บาท คงเหลือเงินสําหรับนําไปใชจัดกิจกรรมใครั้งตอไป ๑๙,๕๕๔ บาท 
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อาคารคลับเฮาส หมูที่ ๒ ตําบลคําน้ําแซบ อาํเภอวารนิชาํราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี๓๔๑๙๐ โทรศัพท ๐๔๕- 
 

วาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๑. การพิจารณาเรื่องการเก็บคาใชจายสวนกลาง ปรับปรุงจากการประชุมครั้งกอนตามเหตุผล

ท่ีไดรับคําแนะนํามาจากทางนิติฯ สารินเรสิเดนท และสาริน ๕ เพ่ือใหการดําเนินงานหลังการจัดต้ังนิติ
บุคคลสาริน ๗ แลวเปนไปดวยความราบรื่น 

ท่ีประชุมเห็นชอบใหคิดจากยอดเก็บที่รอยละ ๗๐ ของหมูบาน (ประมาณ ๑๐๗ หลังตอ
เดือน) ในอัตราไมนอยกวาเดือนละ ๖๕๐ บาท (รวมคาเก็บขยะไวแลว) ตอหลัง และเดือนละ ๓๐๐ บาท
ตอแปลงสําหรับที่ดินเปลา 

ท่ีประชุมเห็นชอบใหทําการรณรงคใหสมาชิกชําระคาใชจายเปนรายป โดยใหสวนลดรอย
ละ ๕ เพ่ือใหมีเงินสํารองเปนคาใชจายและนําไปพัฒนาหมูบานได โดยขอใหกรรมการทุกทานชําระ
เปนรายปเพื่อเปนตัวอยางอันดีแกมวลสมาชิก 

๒. ปญหาการเก็บขยะภายในหมูบาน สมาชิกเสนอใหเก็บขยะในวันจันทรหรือวันอังคาร 
เนื่องจากผูอยูอาศัยสวนใหญจะมาอยูรวมกันพรอมหนาในวันศุกร เสาร อาทิตย แลวแยกยายกันไป
ทํางาน ทําใหเกิดขยะครัวเรือนในชวงวันหยุด เกิดการเนาเหม็นเพราะตองรอเก็บรอบตอไปในวันศุกร
เชา การปรับเปลี่ยนเวลาจะทําใหเกิดสุขาภิบาลดีกวา 

คุณมนตรี โคตรคันทา เสนอปญหาขยะหลังอาคารพาณิชยอีกครั้งหลังการไปสํารวจพบวา 
ดานหลังอาคารพาณิชยไมมีชองบรรจุถังขยะถาวรแบบบานเดี๋ยว แตเปนถังขยะที่ทําดวยยางรถยนตมา
วางไวในดานหลังแตละหอง ทําใหเกิดปญหาเชนเดียวกันคือขยะเกิดการเนา สงกลิ่นเหม็น และสราง
ปญหาใหมคือการลากถังขยะไปรวมกันท่ีทายซอย ปญหาดังกลาวไปเกิดสะสมใหกับบาน/หองอาคาร
พาณิชยทายซอยอีก 

คุณบรรจง (ตัวแทนจากมหาชัย) รับขอเสนอน้ีไปประสานงานกับทางเทศบาลตําบล 
คําน้ําแซบ ในการเปลี่ยนแปลงวันเก็บขยะมาเปนเชาวันจันทรหรือวันอังคาร และจะเปลี่ยนถังขยะจาก
ถังยางรถยนตไปเปนถังพลาสติกมีลอเลื่อนใหแทน โดยใหแตละบานเก็บถังขยะไวภายในรั้วบานของ
ตนเองจนกวาจะถึงวันเก็บขยะจึงเลื่อนมาไวหนาบานใหเจาหนาที่เทศบาลนําไปกําจัดตอไป 

๓. การจัดประชุมใหญเพ่ือรับรองขอบังคับและระเบียบนิติฯ ของสมาชิกหมูบานทั้งหมด 
กําหนดใหมีการประชุมในเสารท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพ่ือใหสมาชิกแตละหลังคาไดศึกษาขอบังคับ 
ระเบียบนิติบุคคลฯ ที่ทางคณะกรรมการจะไดทําการจัดสงเอกสารใหกับทุกหลังคาเรือน (หลังจากทํา
การปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมในรายละเอียดตางๆ แลว คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗) โดยคุณมนตรี โคตรคันทา จะทําการแกไขเอกสารสงใหทางบริษัทมหาชัยแลนด 
แอนด เฮาส (คุณปุกกี้) ถายเอกสาร เจาะรูสําหรับใสแฟมมาให เพื่อเขาเลมสงใหสมาชิกตอไป 
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อาคารคลับเฮาส หมูที่ ๒ ตําบลคําน้ําแซบ อาํเภอวารนิชาํราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี๓๔๑๙๐ โทรศัพท ๐๔๕- 
 

๔. เพื่อเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมของนิติฯ สาริน ๗ ใหกับสมาชิกหมูบาน และสราง
สัมพันธอันดี ทางนิติฯ จะไดประสานและนิมนตพระสงฆมารับบิณฑบาตในหมูบาน และรวมทําบุญ
ตักบาตรในวันพอ (๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) สวนวันปกติจะไดแจงใหทราบตอไป 

๕. เพ่ือการเตรียมความพรอมกอนการประชุมใหญ ทางคณะกรรมการจะจัดใหมีการทําบุญตัก
บาตรข้ึนปใหมในภาคเชาและรวมสังสรรครับวันปใหม ในชวงเย็นวันเสารท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ 
บริเวณสวนสาธารณะหลังอาคารสโมสร กําหนดการจะแจงใหทราบอีกครั้ง 

 

วาระท่ี ๔ เรื่องอื่นๆ 
๑. นัดประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ นอกรอบทุกเย็นวันศุกร-เสาร-อาทิตย ไมเปนทางการ 

ขอเชิญจิบชา/กาแฟกัน เริ่มเวลา ๑๖.๐๐ น. เปนตนไป 
๒. นัดประชุมใหญสมาชิกหมูบานสาริน ๗ ในวันเสารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ เริ่มลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มลงทะเบียน เพื่อใหคํารับรองขอบังคับและระเบียบตางๆ ของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรสาริน ๗ 

 
ปดประชุม เวลา ๑๘.๐๐ น. 

    ลงช่ือ              ประธาน 
     (นายสุรินทร  นาคง) 
 
 

มนตรี โคตรคันทา บันทึก 


