รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 4/2556
วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา

10.00 น.

ณ ห้ องประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรชัยพฤกษ์ – บางบัวทอง
รายนามคณะกรรมการที่เข้ าประชุม
1.

นายนัทธี จิตสว่าง ประธานคณะกรรมการ

2.

นายอรุณ อึ ้งไพบูลย์ รองประธาน ฯ

3.

นายนําชัย ชัยวิภาส กรรมการ

4.

นายรัตนะ บุตรประดิษฐ์ กรรมการ

5.

นายมานิตย์

6.

นายวรวัฒน์ วาสนาสุข กรรมการ

7.

นางสว่างศรี เกตุงาม กรรมการ

8.

นายดุลย์ จุลกะเศียน กรรมการ

9.

นางสาวพัชรี กําแพงแก้ ว กรรมการ

ธีรากิจ กรรมการ

รายนามที่ปรึกษาเข้ าร่ วมประชุม
1.

นายสมนึก ทอแสงทอง ทีป่ รึกษา

2.

รศ.ดร.นริ นทร์ วัฒนกุล ทีป่ รึกษาเฉพาะกิจด้ านปั๊ มนํ ้า

3.

นายมานิตย์ มาพบสุข ทีป่ รึกษา

4.

นายวิเชียร โสวรรณไพบูลย์ ทีป่ รึกษา

รายนามคณะกรรมการที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม

2.

ผศ.ดร.สุรพงษ์ ดํารงกิตติกลุ รองประธาน ฯ
นายนพสิทธิ์ ฐานพิริยากรณ์ กรรมการ

3.

นายกิตติศกั ดิ์ วงศ์จรูญลักษณ์ กรรมการ

1.

รายนามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริหารจัดการนิติบุคคล ฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายรุ่งอรุณ จันทรศร บริ ษัท ทรูพร็ อพเพอร์ ตี ้ เซอร์ วสิ จํากัด

2.

นางสาวฑิตฐิ ตา ถนอมสินธ์ ผจก.หมูบ่ ้ านจัดสรร ฯ

คณะกรรมการเข้ าร่วมครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิ ดประชุม เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาตามวาระต่าง ๆ
ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ งเพื่อทราบ
•

ท่านประธานแจ้ งต่อทีป่ ระชุม ได้ ดาํ เนินการมอบโฉนดทีช่ ําระเพือ่ นําไปให้ กรมทีด่ นิ ดําเนินการต่อทัง้ 29 ฉบับ
และอีก

•

1

ฉบับที่หาย ได้ ให้ ฝ่ายนิติ ฯ ดําเนินการแจ้ งความต่อ

ในทีป่ ระชุมได้ แจ้ งว่า ในการส่งมอบงานระหว่าง กรรมการ ชุดเดิม กับ ชุดปั จจุบนั ไม่ได้ มกี ารส่งมอบงานใน
เรื่ องของ บัญชี การเงิน ทรัพย์สนิ ของนิตบิ คุ คล ฯ แลโฉนดทีด่ นิ ทีท่ ราบภายหลังว่าหายไป

1

ฉบับ ซึง่ ในการ

รับมอบงานทีผ่ า่ นเป็ นการรับมอบงานจากเจ้ าพนักงานนิตบิ คุ คล ฯ ซึง่ เป็ นการรับมอบงานทีไ่ ม่สมบูรณ์
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 2/2556
ในที่ประชุมได้ ขอให้ มีการแก้ ไขรายงานการประชุมดังนี ้
•

นายมานิตย์ ธีรกิจ เปลีย่ นเป็ น นายมานิตย์ ธีรากิจ

•

เอกสารประกอบการประชุมหน้ า 7 บรรทัดที่ 24 ข้ อความเดิม โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบหน้ า 17
เพิ่มเติมข้ อความเป็ น โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบหน้ า 17 ของเอกสารประกอบรายงานการ
ประชุม ครัง้ ที่ 3/2556

มติท่ ปี ระชุม

:

รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 3/2556

วาระที่ 3 รายงานผลการดําเนินงาน
ฝ่ ายนิตบิ คุ คล ฯ ได้ รายงานผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมาให้ คณะกรรมการได้ รับทราบ ดังนี ้
•

การขัดล้ างบ่อนํ ้าของบ้ านบนเนิน

•

ช่างทําการเปิ ดนํ ้าเข้ าทะเลสาบ

•

การประปาเข้ าแก้ ไขรอยรั่วซึมของท่อนํ ้าภายในหมูบ่ ้ าน

•

เข้ าเคลียพื ้นที่ กรณีต้นไม้ หกั โค่นลงมาทับสายไฟ

•

ตัดกิ่งไม้ ที่ละสายไฟโดยผู้รับเหมาจากการไฟฟ้ า (ไม่มีคา่ ใช้ จ่าย)

•

เตรี ยมรายชื่อที่จะยื่นอายัดสมาชิกที่ค้างชําระค่าส่วนกลางประมาณ 400 รายชื่อ

•

เตรี ยมโฉนดทีท่ างท่านประธานส่งมอบให้ ไปดําเนินการทีก่ รมทีด่ นิ เพือ่ ขอทดแทนของเดิมทีช่ ํารุด

•

ติดต่อขอชําระค่าภาษี บํารุงท้ องถิ่น ปี 2556 พร้ อมแจ้ งต่อที่ประชุม ว่าค่าภาษี ดงั กล่าวในปี 2555 ยัง
ไม่ได้ ดาํ เนินการชําระ ซึง่ อาจจะมีเบี ้ยปรับเกิดขึ ้น

•

คําร้ องสมาชิกบ้ านเลขที่

203/190

ร้ องเรี ยนกิ่งไม้ หกั หล่นใส่หลังคาบ้ านทําเกิดความเสียหาย ซึง่ ใน

ทีป่ ระชุมลงความเห็นว่าจะชดใช้ คา่ เสียหายให้ โดยให้ ประเมินราคามา พร้ อมแจ้ งให้ กรรมการทราบอีก
ครัง้
•

คําร้ องสมาชิกบ้ านเลขที่

204/405

ร้ องเรี ยนเรื่ องบริ เวณถนนทางเข้ าหน้ าบ้ านชํารุด ทําให้ ต้อง

ซ่อมแซมเอง จึงไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง ตังแต่
้ ปี 2553 – 2555 ซึง่ ในทีป่ ระชุมลงความเห็นว่าการ
กระทําดังกล่าวเป็ นการกระทําโดยพละการของสมาชิก
•

คําร้ องของบ้ านข้ างเคียง เกี่ยวกับการรุกลํ ้าพื ้นที่บริ เวณแนวกําแพ (ซอย 1/8) ในทีป่ ระชุมมอบมอบให้
ฝ่ ายนิติบคุ คล ฯ ดําเนินการติดต่อกรมที่ดินให้ มารังวัดบริ เวณดังกล่าว

•

คําร้ องของคุณ ปรนัย เจ้ าของโรงนํ ้าแข็ง สหผล แจ้ งกิ่งไม้ ไปละสายไฟฝั่ งโรงนํ ้าแข็ง ซึง่ แจ้ งมาขอให้
ดําเนินการตัด ฝ่ ายนิตบิ คุ คล ฯ ได้ ดาํ เนินการติดต่อกับโรงไฟฟ้ าบางใหญ่แล้ ว ซึง่ ทางการไฟฟ้ าแจ้ งให้
ฝ่ ายนิติบคุ คล ฯ ดําเนินการหาผู้รับเหมาเข้ ามาดําเนินการเองในที่ประชุมลงมติให้ ทางฝ่ ายนิติบคุ คล ฯ
ดําเนินการติดต่อกับทางการไฟฟ้ าอีกครัง้ ขอความอนุเคราะห์ในการเข้ ามาตัดกิ่งไม้ บริ เวณดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 รายงานสถานะการเงิน
ฝ่ ายนิตบิ คุ คล ฯ ได้ รายงานสถานะการเงินให้ ในทีป่ ระชุมรับทราบ ตามรายละเอียดเอกสารประกอบรายงานการ
ประชุมครัง้ ที่ 4/2556 ตังแต่
้ หน้ า 13 -22 ดังนี ้
•

สรุปผลเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 9,816,259.19 บาท

•

ค่าใช้ จ่ายประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2556 เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 1,738,297.30 บาท

•

รายรับค่าใช้ จ่ายส่วนกลางที่จดั เก็บได้ เฉพาะ ปี 2556 ตังแต่
้ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556 เป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น

•

7,945,779.84 บาท

48.58 %

สรุปรวมรายรับค่าใช้ จา่ ยส่วนกลางทีเ่ ก็บได้ ปี 2551-2556 ตังแต่
้ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556 เป็ น
เงินรวมทังสิ
้ ้น

•

คิดเป็ น

8,947,231.49

บาท

สรุปรายรับ – รายจ่าย ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2556 มีรายรับ มากว่า รายจ่าย 4,984,876.60
บาท

ในทีป่ ระชุมต้ องการให้ ฝ่ายจัดการแจ้ งค่าใช้ จา่ ยทีเ่ ป็ นรายการจ่ายประจําทุกเดือน แจ้ งในทีป่ ระชุมครัง้ ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่

5 เรื่ องเพื่อพิจารณา
3.1

พิจารณาการดูแลสวน และสัญญาดูแลสวน
ฝ่ ายนิตบิ คุ คล ฯ ได้ แจ้ งผลการต่อรองการว่าจ้ างดูแลสวนกับทางผู้รับจ้ าง ซึง่ ทางบริ ษัท ฯ ขอยืนราคา
177,510 บาท ในจํานวนคนงาน 18

จะขอปรับเพิ่มคนงานอีก

3

คน เป็ น

คน แค่เดือนมีนาคม 2556 นี ้เท่านัน้ แต่หากต้ องการว่าจ้ างต่อ
21

คน พร้ อมขึ ้นราคาในการว่าจ้ างด้ วย ดังนันในที
้ ป่ ระชุมจึง

มีมติ ดังนี ้

3.2

มติท่ ปี ระชุม : ให้ ฝ่ายจัดการทําเอกสารให้ ทาง บริษัท อุดมศิลป์ ฯ ซึ่งเป็ นบริษัท ลําดับ
ที่ 2 จากการประมูล แจ้ งให้ ทราบว่ าท่ านได้ รับสิทธิ์ในการเข้ าดูแลสวนของหมู่บ้าน โดยให้
ถือราคาจากการประมูลครัง้ ที่แล้ ว ภายใน 7 วัน หากไม่ มีการตอบรับ จึงให้ ฝ่ายนิติบุคคล ฯ
เปิ ดการประมูลใหม่
ส่ วนการว่ าจ้ างในชุดปั จจุบัน ให้ ยนื ยันจํานวนพนักงาน ที่ 18 คนเหมือนเดิม
พิจารณาการปรับภูมิทัศน์ ของทางเข้ าด้ านหน้ าหมู่บ้าน
ทางฝ่ ายนิตบิ คุ คล ฯ ได้ นาํ เสนอ TOR เป็ นเงื่อนไขสําหรับผู้รับเหมาทีจ่ ะเข้ ามาเสนอ ซึง่ ถ้ าไม่มี
กรรมการท่านใดเสนอแนะเพิม่ เติม ทางฝ่ ายนิตจิ ะดําเนินการประกาศ เพือ่ หาผู้รับเหมาเข้ ามา
ดําเนินการต่อไป

3.3

ที่ประชุมรับทราบ
พิจารณาการปฎิบัติงานด้ านรักษาความปลอดภัย
ฝ่ ายนิติบคุ คล ฯ ได้ เชิญบริ ษัทผู้รับจ้ างรักษาความปลอดภัยเข้ ามาชี ้แจงการทํางานในปั จจุบนั
เนื่องจากได้ รับคําร้ องเรี ยนจากสมาชิกถึงการทํางานที่บกพร่องหลาย ๆ อย่าง เช่น
•

ไม่ตรวจสอบการเข้ า – ออก ของรถยนต์

•

รปภ. มีการจับกลุม่ กัน

•

ไม่แลกบัตรเข้ า-ออก ให้ กบั บุคคลภายนอกที่เข้ ามาภายในหมูบ่ ้ าน

•

เปิ ดไม้ กนค้
ั ้ างไว้ ตลอด

ซึง่ ทางที่ประชุมได้ ให้ คําแนะนําหากเป็ นกรณีดงั กล่าวให้ จดบ้ านเลขที่ และ กท รถไว้ ให้ ละเอียด ส่วน
ข้ อบกพร่องอืน่ ๆ ทางบริ ษัทผู้รับจ้ างจะรับไว้ และดําเนินแก้ ไขปรับปรุงต่อไป
ส่วนในเรื่องขอค่าใช้ จ่ายบัตรเหลืองสําหรับ เข้ าออก ที่ทางฝ่ ายนิติบคุ คล ฯ ให้ ช่วยเหลือค่าใช้ จ่าย
ครึ่งหนึง่ ทางบริ ษัท ฯ จะรับไปพิจารณาและแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่

6

เรื่องสืบเนื่อง

6.1 พิจารณาการซ่ อมแซมปั๊ มนํา้

ในทีป่ ระชุมได้ แจ้ งความคืบหน้ าเกี่ยวกับการนําปั๊ มนํ ้าออกมาจากโรงงาน ซึง่ เบื ้องต้ นได้ ชําระเงินค่า
ซ่อมแซมไปแล้ ว โดยเป็ นเช็คสัง่ จ่าย หกจ.เศรษฐี มอเตอร์ จํานวนเงินทังสิ
้ ้น 296,400 บาท ซึง่ ทางคุณมานิตย์ มาพบ
สุข ที่ปรึกษา ได้ แจ้ งว่าวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม

2556

จะดําเนินการขนปั๊ มนํ ้าทังหมดกลั
้
บมาทีห่ มูบ่ ้ าน ฯ

ที่ประชุมรับทราบ
6.2

พิจารณาข้ อชีแ้ จงต่ าง ๆ ตามที่ คตง. ร้ องขอ
ในทีป่ ระชุมมอบมอบให้ ทางฝ่ ายนิตบิ คุ คล ฯ และท่านประธานหารื อร่วมกันถึงข้ อร้ องขอของ คตง.

โดยให้ เรี ยกผู้ที่เกี่ยวข้ องเข้ ามาร่วมประชุมร่วมกัน
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่

7 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ในที่ประชุมได้ มขี ้ อเสนอแนะ และเพิ่มเติม ดังนี ้
•

ในทีป่ ระชุมได้ เสนอกรณีทม่ี กี ารค้ างชําระค่าใช้ จา่ ยส่วนกลางสําหรับผู้ทไ่ี ด้ รับหนี ้มาจากสมาชิกเดิมให้ ระงับการ
ฟ้ องไว้ ก่อน เพื่อตรวจสอบอีกครัง้ ในเรื่ องของมูลหนี ้ที่ติดมา

•

มูลหนี ้ที่ค้างกับสมาชิกเดิม เมื่อโอนเปลีย่ น สมาชิกใหม่และมีมลู หนี ้เดิมติดค้ างอยูใ่ ห้ ยกเว้ นมูลหนี ้ดังกล่าว แก่
สมาชิกใหม่ แล้ วแจ้ งต่อที่ประชุมสามัญ

•

ที่ประชุมให้ ดําเนินการซ่อมแซมป้ายบอกซอยที่ชํารุด ให้ กลับสภาพเดิม

•

ในทีป่ ระชุมให้ รีบดําเนินการปรับปรุงการทํางานของ รปภ. เช่น การตรวจเช็คการเข้ าออกของรถยนต์ภายนอก
การผลัดเปลีย่ นเวร การรวมแถว การแลกบัตรเข้ าออก

•

ให้ ฝ่ายนิติบคุ คล ฯ รี บดําเนินการแจ้ งอายัดสมาชิกที่ค้างชําระค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง

•

ให้ ฝ่ายนิติบคุ คล ฯ ดําเนินการติดต่อการขอรังวัดกับทางกรมที่ดิน บริ เวณแนวกําแพงที่มีการร้ องเรี ยนเข้ ามาว่า
รุกลํ ้าเข้ าไปในพื ้นที่

•

ให้ ฝ่ายนิตบิ คุ คล ฯ ติดต่อประสานงานกับทางการไฟฟ้ าบางบัวทองเกี่ยวกับการตัดกิ่งไม้ ทล่ี ะสายไฟเข้ าไปใน
เขตโรงงงนํ ้าแข็ง

•

ให้ ฝ่ายนิตบิ คุ คล ฯ ไปศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการติดตังเครื
้ ่ องบําบัดนํ ้าเสียบริ เวณทะเลสาบทีท่ างมูลนิธิชยั พัฒนา
ส่งมาให้ แล้ วแจ้ งต่อทีป่ ระชุมให้ ทราบในครัง้ ต่อไป

•

การจัดทําสารสัมพันธ์ประจําเดือน ให้ ฝ่ายนิตบิ คุ คล ๆ รี บดําเนินการ พร้ อมใส่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

•

ฝ่ ายนิติบคุ คล ฯ ได้ ขออนุมตั ิขอจัดซื ้อเครื่ องถ่ายเอกสาร งบประมาณ ไม่เกิน 26,000 บาท

•

ระเบียบในเรื่ องของการนํารถไม่เกินสิบล้ อเข้ ามาภายในหมูบ่ ้ าน ให้ ทางฝ่ ายนิตบิ คุ คล ฯ ยึดปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ข้ อบังคับของนิติบคุ คล ฯ

•

ให้ ฝ่ายนิตบิ คุ คล ฯ ประสานงานเรี ยกประชุมในเรื่ องของบัญชีทย่ี งั ไม่สามารถดําเนินการต่อได้ กับทุกฝ่ าย
เกี่ยวข้ อง เพื่อหาแนวทางแก้ ไข

•

ฝ่ ายนิติบคุ คล ฯ ได้ แจ้ งว่าในเดือนที่ผา่ นมาได้ ดําเนินการหักค่าว่าจ้ างของบริ ษัทรักษาความปลอดภัย เนื่องจาก
พนักงานขาดจุด จํานวน

1,200 บาท

และหักค่าว่าจ้ างของผู้รับทําสวน เป็ นจํานวนเงิน 109,998.90 บาท

ที่ประชุมรับทราบ

ลงชื่อ..................................................... ลงชื่อ....................................................
(ฑิตฐิ ตา ถนอมสินธ์)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(รุ่งอรุณ จันทรศร)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ........................................................
(นายนัทธี จิตสว่าง)
ประธานในทีป่ ระชุม

