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 Green Field Villas 2 - Regulations th v1.90 

 

หมู่บา้นจัดสรรกรีนฟิลดวิ์ลล่า 2 

กฎระเบยีบและขอ้บงัคบั 

 

บทที ่1: บทบญัญติัทัว่ไป 

 

ขอ้ 1.1 ในข้อบังคับน้ี: 

“ที่ดินจัดสรร” หมายถึง ที่ดินที่ได้รับการจัดสรรบนพ้ืนที่ขนาดเลก็ในหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิลด์วิลล่า 2 

ตามแผนและโครงการที่ได้รับอนุญาต 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการที่อยู่อาศัยของหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิลด์วิลล่า 2 

“ค่าใช้จ่าย” หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและการจัดสวัสดิการสาธารณปูโภค ความปลอดภัย การจราจร 

การท าความสะอาด ค่าบริการสาธารณะและค่าธรรมเนียมการจัดการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถ้ามี) 

ของหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิลด์วิลล่า 2 

“เจ้าบ้าน” หมายถึง เจ้าของที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิลด์วิลล่า 2 

“หมู่บ้านจัดสรร” หมายถึง หมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิลด์วิลล่า 2 และให้หมายรวมถึง "นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิลด์วิลล่า 2" 

“ส านักงานจัดสรรที่ดิน” หมายถึง ส านักงานจัดสรรที่ดนิกรุงเทพ / ชลบุรี 

“ผู้จัดสรรที่ดิน” หมายถึง บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดินในหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิลด์วิลล่า 2 

และให้หมายรวมถึงผู้รับโอนใบอนุญาต 

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกของคณะกรรมการที่อยู่อาศัย 

“ทรัพย์สิน” ความหมายเหมือนกบัค าว่า "ที่ดินจัดสรร" 

“บริการสาธารณะ” หมายถึง 

การให้บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกในโครงการจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิลด์วิลล่า 2 

ซ่ึงตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดิน 

“สาธารณปูโภค” หมายถึง ระบบหรือการให้บริการโดยผู้จัดสรรที่ดินเพ่ือจัดสรรที่ดินตามแผนและโครงการที่ได้รับอนุญาต 

“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับของหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิลด์วิลล่า 2 

 

ขอ้ 1.2 ส านักงานหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิลด์วิลล่า 2 ตั้งอยู่ที่ 47/59 หมู่ที่ 10 ซอยวัดบุญสัมพันธ ์9 ต าบลหนองปรือ 

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 

 

ขอ้ 1.3 ส าหรับเร่ืองใดที่ไม่ได้กล่าวถึงในข้อบังคับน้ี ให้เร่ืองดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 

และกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
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บทที ่2: วตัถุประสงค ์

 

ขอ้ 2.1 

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่ได้รับโอนที่ดินซ่ึงเป็นสาธารณปูโภคและให้บริการสาธารณะโดยผู้จัดสรรที่ดินเพ่ือจัดสรรที่ดินตามแ

ผนงานที่ได้รับอนุมัติ เพ่ือบริหารและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับ 

เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัของสมาชิกในหมู่บ้านจัดสรรและให้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ภายใต้การบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543: 

 

1. ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สาธารณูปโภค 

2. ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับที่พักอาศัยและการจราจรภายในพ้ืนที่ที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน 

3. เกบ็ค่าธรรมเนียมการบ ารุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการจัดการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเพ่ือรับผิดชอบส่วน

หน่ึงของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 

4. ยื่นค าร้องหรือเป็นโจทกเ์พ่ือด าเนินคดีในนามของสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่มีผลต่อสิทธหิรือประโยชน์ของสมาชิกมากก

ว่า 10 คน 

5. การให้บริการสาธารณะเพ่ือสวัสดิการสมาชิกหรือการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

6. ด าเนินการใดที่เป็นไปตามกฎกระทรวง 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารการจัดสรรที่ดินส่วนกลางหรือข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารที่มีการออกหมายแล

ะอ้างองิตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 

 

ขอ้ 2.2 การปฏิบัติตามข้อ (1) (2) และ (5) ต้องได้รับอนุมัติจากมติในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก 
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บทที ่3: ทรพัยสิ์นของหมู่บา้นจดัสรร 

 

ขอ้ 3.1 ทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร ได้แก่ ถนนสายหลัก ถนนในซอยเลก็ๆ ร่อง V ด้านข้างถนน สวนเรียบถนน 

ตู้ยามรักษาความปลอดภัย การระบายน า้ เสาไฟฟ้า (รวมทั้งสายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้า) สวนสาธารณะ 

ร้ัวเรียบสวนและที่ประตูด้านหน้า สโมสร ห้องออกก าลังกาย (พร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกาย) สระว่ายน า้ 

และที่ดินและสวนที่อยู่ติดกนั รวมทั้ง ทรัพย์สินอืน่ที่มีอยู่หรืออาจเกดิขึ้นในอนาคตบนที่ดินจัดสรร 

 

ขอ้ 3.2 ทรัพย์สินส่วนกลางที่อธบิายไว้ในข้อ 3.1 รวมถึง 

กรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินต่อไปน้ีซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์ของหมู่บ้านจัดสรร: 

(1) โฉนดที่ดินเลขที่ 40053  ที่ดินเลขที่ 426 หมู่ที่ 10 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีเน้ือที่ 4-

2-77.20 ไร่ (ซ่ึงจัดเตรียมไว้เพ่ือเป็นถนน) 

(2) โฉนดที่ดินเลขที่ 132556  ที่ดินเลขที่ 2710 หมู่ที่ 10 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีเน้ือที่ 

1-0-42.06 ไร่ (ซ่ึงจัดเตรียมไว้เพ่ือเป็นสวนสาธารณะ) 

(3) โฉนดที่ดินเลขที่ 132555  ที่ดินเลขที่ 2709 หมู่ที่ 10 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีเน้ือที่ 

0-1-94.09 ไร่ (ซ่ึงจัดเตรียมไว้เพ่ือเป็นอาคารสโมสรคอนกรีตขนาด 1 ช้ัน เลขที่ 47/59 พร้อมสระว่ายน า้ 

ห้องออกก าลังกาย และอุปกรณ์ออกก าลังกาย) 

 

ขอ้ 3.3 

ทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรหมายรวมถึงทรัพย์สินที่ซ้ือมาด้วยเงินของหมู่บ้านจัดสรรหรือที่บริจาคให้แก่หมู่บ้านจัด

สรรซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์ที่ได้รับโอนให้แก่หมู่บ้านจัดสรร และจัดให้มีการใช้งานหรือประโยชน์ร่วมกนัของเจ้าบ้าน 

 

ขอ้ 3.4 ทรัพย์สินส่วนกลางหรือส่วนใดส่วนหน่ึงไม่สามารถถูกก าจัดหรือถูกปิดไว้ได้ 

เว้นแต่จะมีมติให้ใช้ข้อตกลงร่วมกนัระหว่างเจ้าบ้านตั้งแต่ 38 คนขึ้นไปในการประชุมใหญ่ 
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บทที ่4: สิทธิและความรบัผิดชอบของเจา้บา้น 

 

ขอ้ 4.1 จุดประสงค์ของระเบียบน้ี คือ ผู้ใดที่เป็นเจ้าของที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านจัดสรร คือ เจ้าบ้าน 

ขอ้ 4.2 เจ้าบ้านจะสิ้นสุดการเป็นเจ้าบ้านกต่็อเม่ือ (ก) ตาย หรือ (ข) การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจัดสรรให้แก่บุคคลอืน่ 

ขอ้ 4.3 เจ้าบ้านแต่ละรายจะต้องปฏบัิติตามข้อบังคับและกฎระเบียบที่คณะกรรมการที่อยู่อาศัยเป็นผู้ก าหนด 

ขอ้ 4.4 เจ้าบ้านมีสิทธทิี่จะใช้ทรัพย์สนิส่วนกลางในหมู่บ้านจัดสรร และในการท าเช่นน้ัน 

จะต้องไม่ท าการใดเพ่ือท าให้เกดิความเสียหายหรือเสี่ยงให้เกดิความเสียหายแก่เจ้าบ้านรายอืน่ 

และจะต้องไม่ก่อให้เกดิความวุ่นวายต่อเจ้าบ้านรายอืน่ 

ขอ้ 4.5 

เจ้าบ้านแต่ละรายจะต้องระมัดระวังเพ่ือให้แน่ใจว่าตนจะไม่ท าให้เกดิปัญหากบัระบบสาธารณปูโภคภายในหมู่บ้านจัดสรร 

ซ่ึงหมายรวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบไฟฟ้าของเจ้าบ้านใช้งานได้ดีและตรวจสอบให้แน่ใจว่า 

ระบบน า้หลักและการระบายน า้ที่ไหลผ่านทรัพย์สินของเจ้าบ้านมีความสะอาด 

ขอ้ 4.6 หากเจ้าบ้านหรือบุคคลอืน่ที่อาศัยอยู่ 

หรือเยี่ยมเยียนเจ้าบ้านซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้เกดิความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร 

เจ้าบ้านน้ันมีหน้าที่ท าให้เหมือนเดิมหรือจ่ายเงินชดเชย 

และจ านวนเงินชดเชยดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการที่อยู่อาศัย 

ขอ้ 4.7 เจ้าบ้านแต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความม่ันใจว่า 

ต้นไม้ที่อยู่ในทรัพย์สินของเจ้าบ้านจะไม่รบกวนการท างานสายไฟของหมู่บ้านจัดสรร  

คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดต้นไม้ที่ล่วงละเมิด 

ขอ้ 4.8 

เจ้าบ้านแต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายค่าบ ารุงรักษารายปีตามอตัราที่ก าหนดในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีหรือที่

ประชุมวิสามัญ และตามขั้นตอนที่ระบุในข้อบังคับน้ี (ดูบทที่ 6) 

ขอ้ 4.9 

เจ้าบ้านแต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายเงินค่าเล้ียงดูพิเศษเพียงคร้ังเดียวที่อนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่ของเจ้าบ้าน 

ขอ้ 4.10 

เจ้าบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากการกระท าของเจ้าบ้านอืน่เกี่ยวกบัทรัพย์สินส่วนกลางอาจก่อให้เกดิปัญหาแก่สมาชิ

กคณะกรรมการที่อยู่อาศัย 

ขอ้ 4.11 หากเจ้าบ้านห้ารายขึ้นไปเขียนเป็นลายลักษณ์อกัษรว่า 

พวกเขาได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากการกระท าของเจ้าบ้านรายอืน่เกี่ยวกบัทรัพย์สินส่วนกลาง 

คณะกรรมการที่อยู่อาศัยอาจยื่นเร่ืองร้องเรียนหรือด าเนินการทางกฎหมายต่อเจ้าบ้านที่กระท าผิดน้ัน 

ขอ้ 4.12 เจ้าบ้านจะต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสมาชิกคณะกรรมการที่อยู่อาศัยว่า 

มีการฝ่าฝืนขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านจัดสรรและเหตุการณ์หรือเง่ือนไขใดที่เขาเช่ือว่าเป็นภัยต่อความม่ันคง

ของหมู่บ้านจัดสรร 

ขอ้ 4.13 เพ่ือให้เกดิความชัดเจนยิ่งขึ้น 

เจ้าบ้านจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสมาชิกคณะกรรมการที่อยู่อาศัยเกี่ยวกบัทรัพย์สินที่ถูกขโมยหรือถูกท าล

าย สูญหายและเสียหาย 
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ขอ้ 4.14 เจ้าบ้านแต่ละรายมีหน้าที่ดูแลรักษาถังขยะให้สะอาด 

ขอ้ 4.15 

เจ้าบ้านแต่ละรายมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลการติดต่อที่เพียงพอให้แก่คณะกรรมการที่อยู่อาศัยเพ่ือให้สมาชิกของคณะกรรมการ

ได้ติดต่อกบัเขา/เธอในบ้านของเขา/เธอและที่พ านักของของเขา/เธอในประเทศอืน่ (ถ้ามี) 

ข้อมูลน้ีจะต้องได้รับการปรับปรุงตามที่ก าหนด 

ขอ้ 4.16 

เจ้าบ้านแต่ละรายมีหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลการติดต่อของบุคคลอืน่นอกจากของตนหรือสมาชิกในครอบครัวของตนให้กบัคณะ

กรรมการที่อยู่อาศัย เพ่ือใช้ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน ข้อมูลน้ีจะต้องได้รับการปรับปรุงตามที่ก าหนด 

ขอ้ 4.17 หากเจ้าบ้านมีระบบเตือนภัยที่ติดตั้งไว้ในทรัพย์สินของตนซ่ึงดังขึ้นเม่ือมีการตั้งค่าและหากเจ้าบ้านออกจากเมือง 

เจ้าบ้านจะต้องทิ้ งกุญแจไว้ในที่พักของตนกบัใครบางคนในเมืองพัทยา 

และจะต้องให้ช่ือและข้อมูลการติดต่อของบุคคลน้ีต่อคณะกรรมการที่อยู่อาศัย เจ้าบ้านจะต้องปรับปรุงข้อมูลน้ีตามที่ก าหนด 

ขอ้ 4.18 หากเจ้าบ้านได้ให้เช่าทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้เช่า ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามกฎเหล่าน้ี 

ขอ้ 4.19 หากเจ้าบ้านได้ให้เช่าทรัพย์สินของตนให้กบัผู้เช่า 

เจ้าบ้านจะต้องให้ข้อมูลการติดต่อเกี่ยวกบัผู้เช่าต่อคณะกรรมการที่อยู่อาศัย 

ขอ้ 4.20 หากเจ้าบ้านมีคนอืน่มาอาศัยอยู่ร่วมกบัเจ้าบ้านหรือท างานบ้านให้กบัเจ้าบ้านบนทรัพย์สินของเจ้าบ้าน 

หรือมาเยี่ยมเยียนเจ้าบ้าน คนเหล่าน้ีจะต้องปฏบัิติตามกฎระเบียบเหล่าน้ี (ตามความเหมาะสม) 

ขอ้ 4.21 เจ้าบ้านต้องให้แน่ใจว่า ใบหญ้าและกิ่งก้านที่ถูกตัดจะต้องน าไปทิ้ งไว้ในถังขยะหรือย้ายออกจากหมู่บ้านจัดสรร 

คนเกบ็ขยะปกติจะเกบ็ขยะจากสวนถ้าอยู่ในถุงพลาสติกและไม่มีกิ่งก้านขนาดใหญ่ 

ห้ามทิ้ งกิ่งไม้เหล่าน้ีไว้ข้างถังขยะหรือบนถนนหรือทางเดิน 

ขอ้ 4.22 ขณะขับขี่ยานพาหนะภายในหมู่บ้านจัดสรร 

เจ้าบ้านต้องขับรถภายในขอบเขตความเรว็ตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่คณะกรรมการที่อยู่อาศัยเป็นผู้ก าหนด 

เจ้าบ้านพึงระมัดระวังโดยหลีกเล่ียงการปล่อยมลพิษที่มากเกนิไป (เช่น ควันด าจากไอเสีย) และท าให้เกดิเสียงดังมาก (เช่น 

เสียงเคร่ืองยนต์และการใช้แตร) 

ขอ้ 4.23 เจ้าบ้านผู้ขับขี่ยานพาหนะภายในหมู่บ้านจัดสรรจะต้องไม่จอดยานพาหนะน้ันไว้ในทางที่กดีขวางการจราจร 

เม่ือมีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพ่ือเคล่ือนย้ายรถน้ัน เจ้าบ้านรายน้ันจะต้องด าเนินการโดยทันท ี

ขอ้ 4.24 ข้อ 4.22 และ 4.23 ให้น ามาใช้กบัทรัพย์สินของเจ้าบ้านผู้ครอบครองรายอืน่ 

และผู้มาเยือนเจ้าบ้านและผู้อยู่อาศัยอืน่อย่างเท่าเทียมกนั 

ขอ้ 4.25 ไม่ควรใช้ถนนในเขตหมู่บ้านจัดสรรเพ่ือขับขี่ยานพาหนะ 

เน่ืองจากอาจท าให้เกดิอนัตรายต่อเดก็และผู้อยู่อาศัยรายอืน่ 

ขอ้ 4.26 เจ้าบ้านจะต้องดูแลและไม่อนุญาตให้สัตว์ใดมาก่อให้เกดิความวุ่นวาย รบกวน 

ส่งกล่ินเหมน็หรืออนัตรายต่อผู้อยู่อาศัยรายอืน่และผู้มาเยือน สุนัขต้องดูแลตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในเขตทรัพย์สินชุมชน 

และเม่ือเกดิความสกปรกจะต้องท าความสะอาดโดยทันที  เจ้าของไม่ควรเกบ็สัตว์ปีกเล้ียงไว้ เช่น ไก่ เป็ด หรือห่าน 

เพราะอาจท าให้เกดิปัญหาเน่ืองจากมีกล่ินและเสียงดัง 

ขอ้ 4.27 เจ้าบ้านจะต้องไม่เปิดหรือประกอบธุรกจิค้าปลีกใดในบ้านหรือทรัพย์สินของตนภายในหมู่บ้าน 
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ขอ้ 4.28 เจ้าบ้านมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลบ้าน ผนัง 

ร้ัวและประตูของตนให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ในการซ่อมแซมและตกแต่ง 

สีควรสอดคล้องกบัโทนสีมาตรฐานของหมู่บ้าน 

ภายนอกบ้านและผนัง: ดอกลิลล่ีขาว ดอกขาว หรือสีขาวมาตรฐาน 

ประตูและราว: สนามหญ้าสีเขียว 

หลังคา: สีเขียว 

ขอ้ 4.29 ถ้าคณะกรรมการที่อยู่อาศัยเหน็ว่า เจ้าบ้านเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือข้อบังคับอืน่ที่คณะกรรมการก าหนด 

อาจถูกก าหนดให้เสียค่าปรับไม่เกนิ 10,000 บาท 
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บทที ่5: คณะกรรมการทีอ่ยู่อาศยั 

 

ขอ้ 5.1 หมู่บ้านจัดสรรต้องมีคณะกรรมการที่อยู่อาศัย โดยเจ้าบ้านเป็นผู้เลือกคณะกรรมการที่อยู่อาศัยในที่ประชุมใหญ่ 

(ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.12 และ 5.13) 

แมว่้าคณะกรรมการจะท าหนา้ทีด่ว้ยความสุจริตในการจดัการหมู่บา้นแทนผูอ้ยู่อาศยัและใหค่้าประกนัความเสียหาย 

คณะกรรมการจะไม่รบัผิดชอบต่อเหตุการณห์รืออุบติัเหตุทีเ่กิดข้ึนภายในหมู่บา้น 

ผูอ้ยู่อาศยัจะชดใชค่้าเสียหายแก่คณะกรรมการต่อค่าใชจ่้ายใดทีเ่กิดข้ึนจากการเรียกรอ้งและค่าใชจ่้ายทางกฎหมาย 

และเงินทีน่ ามาจ่ายเป็นเงินทีไ่ดร้บัมาจากกองทุนหมู่บา้น 

ขอ้ 5.2 คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าคน และไม่เกนิสิบเอด็คน 

หากเจ้าบ้านที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามารถเลือกบุคคลอืน่เพ่ิมเติมได้อกี 5 

คนเพ่ือเป็นทางเลือกในกรณีที่สมาชิกคนหน่ึงหรือหลายคนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกในระหว่างปี 

ขอ้ 5.3 

คณะกรรมการที่อยู่อาศัยเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายและข้อบังคั

บน้ีและอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของสมาชิกตามที่ได้แสดงในที่ประชุมใหญ่ - 

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการบ ารุงรักษารายปี การรักษาความปลอดภัย 

การบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ สระว่ายน า้ส่วนกลาง สโมสรและห้องน า้ที่อยู่ติดกนั และระบบสาธารณปูโภค 

และการจัดการประชุมใหญ่ 

ขอ้ 5.4 เพ่ือให้เกดิความชัดเจนยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านจัดสรรและจัดการธุรกจิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบับุคคลภายนอก เช่น (ก) 

การท ากฎหมายและสัญญา (ข) ติดต่อประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ค) จัดซ้ือของในหมู่บ้าน (ง) 

ฟ้องร้องบุคคลภายนอกส าหรับความเสียหายหรือหน้ีสินที่เกี่ยวกบัทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร 

ขอ้ 5.5 

คณะกรรมการที่อยู่อาศัยอาจออกกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่สมาชิกในหมู่บ้านต้องปฏบัิติตามเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ใน

สภาพที่ดี สะอาดและปลอดภัยต่อทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร 

ขอ้ 5.6 คณะกรรมการที่อยู่อาศัยมีอ านาจที่จะจ้างหรือท าสัญญากบับุคคลและบริษัท เพ่ือให้บริการแก่หมู่บ้านจัดสรร 

ขอ้ 5.7 การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการที่อยู่อาศัยให้มีวาระหน่ึงปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 

ขอ้ 5.8 บุคคลต่อไปน้ีจะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการที่อยู่อาศัย: (ก) เจ้าบ้าน หรือ (ข) 

บุคคลอืน่ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าบ้านเพ่ือเป็นตัวแทนของตน 

ขอ้ 5.9 

เจ้าบ้านหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนเจ้าบ้านสามารถเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่อยู่อาศัยได้หากเจ้าบ้านไม่ได้ค้างช าระเงินค่าบ ารุง

รักษารายปีเกนิกว่าสองเดือน 

ขอ้ 5.10 จะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่อยู่อาศัยในกรณีต่อไปน้ี: (ก) การเสียชีวิตของสมาชิก (ข) 

การลาออกของสมาชิก (ค) สมาชิกถูกคุมขัง (ง) เจ้าบ้านที่เป็นคณะกรรมการและสิ้นสุดการเป็นเจ้าบ้าน 

หรือผู้ที่มอบอ านาจให้บุคคลท าหน้าที่เป็นตัวแทนของตนในคณะกรรมการ (จ) 

การถอดถอนสมาชิกได้น ามาใช้ในที่ประชุมใหญ่ (ฉ) 

เจ้าบ้านมากกว่าคร่ึงหน่ึงของหมู่บ้านจัดสรรได้เขียนเป็นลายลักษณ์อกัษรว่าควรถอดถอนสมาชิกผู้น้ันออก 
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ขอ้ 5.11 คณะกรรมการมีอ านาจในการถอดถอนสมาชิกออกจากการเป็นคณะกรรมการได้ถ้ากรรมการคนน้ันไม่เข้าประชุม 3 

คร้ังติดต่อกนั หรือติดต่อกนัเป็นระยะเวลามากกว่าสองเดือน (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า) 

ขอ้ 5.12 ในกรณีที่กรรมการที่อยู่อาศัยไม่ได้ด ารงต าแหน่งตามวาระ: (1) 

ถ้าเหลือน้อยกว่าสองเดือนจนถึงวาระการประชุมใหญ่ถัดไป ให้ต าแหน่งว่างลง (2) 

ถ้าเหลือมากกว่าสองเดือนก่อนวาระการประชุมใหญ่ถัดไป 

ให้คณะกรรมการที่อยู่อาศัยเติมต าแหน่งให้เตม็ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.13 

ขอ้ 5.13 เม่ือคณะกรรมการที่อยู่อาศัยพยายามเตมิต าแหน่งที่ว่างให้เตม็ จะต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี: (1) 

ให้มีการยื่นขอเสนอช่ือในห้องประชุมและส่งอเีมลถึงเจ้าบ้าน (2) 

คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะเลือกบุคคลจากบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ (3) 

ผลจะต้องแจ้งให้เจ้าบ้านทราบโดยการประกาศทางหนังสือแจ้งที่ห้องประชุมและส่งหนังสือแจ้งไปยังเจ้าบ้านเหล่าน้ันที่ได้ให้ที่

อยู่อเีมล บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับน้ี ส าหรับสมาชิกที่ได้รับเลือกในที่ประชุมใหญ่ 

ขอ้ 5.14 ให้การเลือกสมาชิกคณะกรรมการที่อยู่อาศัยมีขึ้นในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ในกรณีที่มีการประชุมวิสามัญที่จัดขึ้นระหว่างการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

และต าแหน่งกรรมการที่ว่างให้สามารถเติมได้ตลอดระยะเวลาตามวาระ 

ขอ้ 5.15 ให้เลือกคณะกรรมการที่อยู่อาศัยจากเจ้าหน้าที่ต่อไปน้ี: ประธาน รองประธาน เลขานุการและเหรัญญิก 

เหรัญญิกอาจได้รับการว่าจ้างจากภายนอก 

คณะกรรมการที่อยู่อาศัยอาจแต่งตั้งต าแหน่งเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมและเลือกบุคคลจากคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ในต าแหน่งเห

ล่าน้ี และสมาชิกคนหน่ึงอาจด ารงต าแหน่งได้มากกว่าหน่ึงต าแหน่ง 

ขอ้ 5.16 ประธานมีหน้าที่ในการจัดระเบียบและเป็นประธานในการประชุมของคณะกรรมการที่อยู่อาศัย 

ขอ้ 5.17 

เลขานุการจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการที่อยู่อาศัยเพ่ือเกบ็รักษาเอกสารทางการของหมู่บ้าน

จัดสรรและเพ่ือปรับปรุงรายช่ือของเจ้าบ้านให้ทันสมัย 

ขอ้ 5.18 เหรัญญิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาบัญชีของหมู่บ้านจัดสรรและจ่ายเงินให้กบัพนักงานและผู้รับเหมา 

ขอ้ 5.19 ประธานคณะกรรมการที่อยู่อาศัยอาจเรียกประชุมได้ทุกเม่ือ แต่ต้องเรียกประชุมอย่างน้อยสี่คร้ังต่อปี 

และอาจเรียกประชุมได้ทุกเม่ือโดยสมาชิกอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด 

ขอ้ 5.20 เพ่ือให้ครบองค์ประชุมต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยสามคนในการประชุมคณะกรรมการที่อยู่อาศัย 

ขอ้ 5.21 การตัดสินใจในที่ประชุมคณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงมากเท่าที่เป็นไปได้ 

ถ้าการลงคะแนนเสียงเป็นสิ่งจ าเป็น ให้สมาชิกแต่ละคนมีหน่ึงคะแนนเสียง 

ประธานจะลงคะแนนเสียงในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันเท่าน้ัน 

ขอ้ 5.22 การจัดท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการที่อยู่อาศัยให้จัดท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

และให้ประกาศไว้ในห้องประชุม และจะต้องส่งรายงานทางอเีมลให้แก่เจ้าบ้านทุกรายที่ให้ที่อยู่อเีมลภายใน 30 

วันนับจากวันประชุม 

ขอ้ 5.23 ในกรณีที่บุคคลใดฝ่าฝืนระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนดไว้ส าหรับพ้ืนที่ส่วนกลาง (เช่น สระว่ายน า้ 

ห้องออกก าลังกายและสนามเดก็เล่น) คณะกรรมการที่อยู่อาศัยมีสิทธทิี่จะห้ามบุคคลน้ันเข้ามาใช้พ้ืนที่ส่วนกลาง 

ขอ้ 5.24 คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้องบ ารุงรักษาข้อมูลอย่างเป็นทางการของหมู่บ้านจัดสรร 
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บทที่ 6: เรือ่งการเงินและกฎหมายและการลงนามของผูมี้อ านาจ 

 

ขอ้ 6.1 ปีงบประมาณของหมู่บ้านจัดสรรให้เหมือนกับปีปฏทิิน - คือ 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

ขอ้ 6.2 คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้องเปิดบัญชีธนาคารให้แก่หมู่บ้านจัดสรร 

ขอ้ 6.3 รายได้ทั้งหมดจะต้องน าฝากเข้าบัญชีธนาคารของหมู่บ้านจัดสรร 

ขอ้ 6.4 ให้คณะกรรมการที่อยู่อาศัยเลือกกรรมการ 4 คนจากคณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจลงนามในบัญชีธนาคาร 

เชค็และถอนเงินจากบัญชีธนาคารของหมู่บ้านจัดสรร และจะต้องลงนามโดยสมาชิก 2 คนที่มีอ านาจในการลงนาม 

ขอ้ 6.5 ในการกระท าทางกฎหมายและสัญญาทั้งหมด ลายมือช่ือของประธานและสมาชิกอกีคนเป็นสิ่งจ าเป็น 

ขอ้ 6.6 เหรัญญิกจะต้องจัดท ารายงานประจ าปีให้แก่หมู่บ้านจัดสรร 

และส าเนาใบแจ้งยอดบัญชีจะต้องส่งไปพร้อมกบัเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ขอ้ 6.7 

คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้องเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทราบถึงจ านวนเงินค่าบ ารุงรักษารายปีส าหรับปีถัดไป 

ขอ้ 6.8 

คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้องเสนองบประมาณให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพ่ือประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายในปีถัด

ไป 

ขอ้ 6.9 ให้คณะกรรมการที่อยู่อาศัยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่หมู่บ้านจัดสรร และก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าว 

ขอ้ 6.10 คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้องพิจารณาอนุมัติรายงานงบดุล 

รายรับและรายจ่ายประจ าปีที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ขอ้ 6.11 คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้องจัดท ารายงานกจิกรรม งบดุล 

บัญชีรายรับและรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้สอบบัญชีให้แก่ส านักงานจัดสรรที่ดินภายในสามเดือนนับจากวันสิ้นสุดปีงบประม

าณ รายงานของผู้สอบบัญชีจะน าส่งไปพร้อมกบัเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ขอ้ 6.12 ตราประทับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิลด์วิลล่า 2 

ออกแบบโดยมีรูปทรงเป็นวงรีพร้อมกบัข้อความภาษาองักฤษ GFV II อยู่ตรงกลางและข้อความภาษาไทย 

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิลด์วิลล่า 2 อยู่ด้านล่างพร้อมสัญลักษณ์สองดาว (**) ตรงกลางทางด้านซ้ายและด้านขวา 

ขอ้ 6.13 จะใช้ตราประทับของหมู่บ้านจัดสรรกต่็อเม่ือมีการท าธุรกรรมทางกฎหมาย 

ขอ้ 6.14 เหรัญญิกของคณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะเป็นผู้เกบ็ตราประทับของหมู่บ้านจัดสรรไว้ 
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บทที ่7: การช าระค่าบ ารุงรกัษารายปี 

 

ขอ้ 7.1 ค่าบ ารุงรักษารายปีให้เจ้าบ้านในที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ก าหนด 

ขอ้ 7.2 เจ้าบ้านแต่ละรายให้ช าระค่าธรรมเนียมเหมือนกนัโดยไม่ค านึงถึงขนาดทรัพยส์ินของเขา/เธอ 

หากเจ้าบ้านมีทรัพย์สินมากกว่าหน่ึงแห่ง เจ้าบ้านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแต่ละแห่ง 

ขอ้ 7.3 ให้ช าระค่าธรรมเนียมการบ ารุงรักษารายปีในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี 

และสามารถช าระได้สองงวดโดยมีก าหนดช าระ 50 เปอร์เซน็ต์ในวันที่ 1 ม.ค. และ 50 เปอร์เซน็ต์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 

ขอ้ 7.4 คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะแจ้งเตือนถึงเจ้าบ้านทุกรายเกี่ยวกบัการช าระค่าบ ารุงรักษารายปีไม่เกนิ 15 

วันก่อนถึงวันช าระเงิน 

ขอ้ 7.5 หากไม่ได้รับเงินภายใน 15 วันหลังจากวันที่ครบก าหนด 

คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรอีกคร้ัง 

ขอ้ 7.6 หากมีการค้างช าระค่าบ ารุงรักษารายปีเกนิหน่ึงเดือน เจ้าบ้านจะต้องช าระค่าปรับเพ่ิม 10 

เปอร์เซน็ต์ของจ านวนเงินคงค้าง 

ขอ้ 7.7 หากเจ้าบ้านค้างช าระเกนิกว่าสองเดือน 

คณะกรรมการที่อยู่อาศัยอาจด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ี: (ก) ประกาศว่า 

เจ้าบ้านไม่สามารถเป็นผู้สมัครในการรับต าแหน่งเป็นคณะกรรมการที่อยู่อาศัยได้ (ข) 

หากเจ้าบ้านมีต าแหน่งอยู่ในคณะกรรมการที่อยู่อาศัย ให้ประกาศต าแหน่งน้ีว่าง (ค) 

ระงับการใช้บริการในทรัพย์ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร (ง) 

แจ้งส านักงาน/เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมให้ใช้อ านาจในการเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธแิละหน้าที่ทางกฎหมายเกี่ยวกบัที่ดินที่จัด

สรรของเจ้าบ้านดังกล่าวจนกว่าจะมีการช าระเงินพร้อมดอกเบ้ีย (ถ้ามี) (จ) 

แจ้งให้หน่วยงานไฟฟ้าและประปาจังหวัดหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้าและประปาให้แก่เจ้าบ้านดังกล่าวจนกว่าจะมีการช าระเงิน

พร้อมดอกเบ้ีย (ถ้ามี) (ฉ) 

แจ้งส านักงานทะเบียนบริษัทที่เกี่ยวข้องเพ่ือหยุดการเปล่ียนแปลงกรรมการของบริษัทจนกว่าจะมีการช าระเงินคงค้างและดอก

เบ้ียทั้งหมด (ถ้ามี) เตม็จ านวน และ (ช) เร่ิมคดทีางแพ่งเพ่ือเรียกเกบ็จ านวนเงินที่ค้างช าระ 

 

 



 

 

Green Field Villas 2 - Regulations th v1.90 หน้า 11 จาก 16 

 

บทที่ 8: การประชุมใหญ่สามัญ 

 

ขอ้ 8.1 คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเจ้าบ้านทุกปี 

ขอ้ 8.2 การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีจะต้อง (ก) เลือกสมาชิกคณะกรรมการที่อยู่อาศัยในปีต่อไป (ข) 

อนุมัติการเปล่ียนแปลงข้อบังคับน้ี (ถ้ามี) (ค) ก าหนดค่าบ ารุงรักษาส าหรับปีถัดไป (ง) อนุมัติงบประมาณของปีถัดไป และ 

(จ) ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร 

การประชุมสามัญประจ าปีเป็นเวทีส าหรับเจ้าบ้านที่จะยกประเดน็ส าคัญเกี่ยวกบัการจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง 

ขอ้ 8.3 จะต้องแจ้งให้เจ้าบ้านทุกคนทราบอย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

หนังสือแจ้งนัดประชุมจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม การแจ้งให้ทราบจะต้องประกาศในห้องประชุม 

และส่งทางอเีมลไปยังเจ้าของทั้งหมดที่ได้ให้ที่อยู่อเีมล น าส่งไปยังแต่ละกล่องจดหมายในหมู่บ้านจัดสรร 

และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังเจ้าบ้านผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันว่าได้รับหนังสือแจ้งจากทางอเีมลหรือน าส่งไปยังกล่องจดหมาย

ภายในหมู่บ้านจัดสรร 

ขอ้ 8.4 เพ่ือให้ครบองค์ประชุม จ านวนของเจ้าบ้านที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

รวมทั้งจ านวนผู้รับมอบฉันทะอย่างถูกต้องซ่ึงถือโดยบุคคลที่เข้าร่วมประชุมจะต้องมีจ านวนรวมอย่างน้อยหน่ึงในสาม (19) 

ของจ านวนเจ้าบ้านในหมู่บ้านจัดสรร 

ขอ้ 8.5 หากไม่มีองค์ประชุมให้ใช้วิธกีารต่อไปน้ี: (ก) ให้ยกเลิกการประชุม (ข) 

ให้คณะกรรมการที่อยู่อาศัยเรียกประชุมคร้ังที่สองโดยให้นัดประชุมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ประชุมคร้ังแรก 

และในการประชุมคร้ังที่สองไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ขอ้ 8.6 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีจะจัดขึ้นโดยประธานคณะกรรมการที่อยู่อาศัยหรือโดยเจ้าบ้านอืน่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะก

รรมการที่อยู่อาศัย 

ขอ้ 8.7 ให้เลขานุการคณะกรรมการที่อยู่อาศัยรับหน้าที่และจัดท ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ในกรณีที่ไม่มีเลขานุการให้แต่งตั้งเจ้าบ้านหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีท าหน้าที่น้ีแทน 

ขอ้ 8.8 

การลงมติในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของเจ้าบ้านและให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงอกีหน่ึงเสี

ยงเป็นเสียงช้ีขาดถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ขอ้ 8.9 เจ้าบ้านแต่ละรายมีหน่ึงคะแนนเสียง หากบุคคลใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินมากกว่าหน่ึงแห่งในหมู่บ้านจัดสรร 

ให้เขา/เธอมีคะแนนเสียงแต่ละแห่งอกีหน่ึงคะแนน 

ขอ้ 8.10 เจ้าบ้านอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเป็นลายลักษณ์อกัษรเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนเจ้าบ้าน 

ผู้รับมอบฉันทะอาจเป็น (ก) คู่สมรสทางนิตินัยหรือพฤตินัย บิดามารดา 

หรือบุตรของเจ้าบ้านที่ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าบ้านเพ่ือเป็นตัวแทนของตน หรือ (ข) 

บุคคลอืน่ที่ร่วมใช้บ้านของเจ้าบ้านที่ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าบ้านให้เป็นตัวแทนของตน หรือ (ค) เจ้าบ้านคนอืน่ 

ขอ้ 8.11 หากไม่มีบุคคลเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีอาจให้ระงับโดยผู้รับมอบฉันทะมากกว่าสองคน 
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ขอ้ 8.12 หากในการประชุมใหญ่ใดที่ประชุมหรือการลงมติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับน้ี หรือมีการละเมิด 

เจ้าบ้านจะต้องติดต่อคณะกรรมการเพ่ือขอมติภายใน 15 วันนับแต่วันประชุม หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข 

เจ้าบ้านอาจขอให้ศาลถอดถอนการลงมติของที่ประชุมน้ัน ค าร้องขอต่อศาลให้กระท าภายในสามสิบวันนับแต่วันประชุมใหญ่ 

ขอ้ 8.13 อาจให้มีการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการที่อยู่อาศัยเม่ือใดกไ็ด้ตามที่เหน็สมควร 

ขอ้ 8.14 การประชุมวิสามัญอาจเรียกประชุมได้ตามค าร้องขออย่างน้อยหน่ึงในห้า (12) ของเจ้าบ้านทั้งหมด 

การร้องขอต้องท าเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการที่อยู่อาศัย หนังสือจะต้องระบุเหตุผลในการเรียกประชุม 

และให้คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจัดประชุมวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว 

ขอ้ 8.15 การประชุมวิสามัญคณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้องแจ้งให้เจ้าบ้านทราบอย่างน้อย 15 วัน 

ขอ้ 8.16 หากคณะกรรมการที่อยู่อาศัยไม่สามารถเรียกประชุมวิสามัญได้ภายใน 30 

วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากเจ้าบ้านตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8.14 ให้ผู้ที่ลงนามในหนังสือเป็นผู้นัดประชุม 

ขอ้ 8.17 บทบัญญัติที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 ถึงข้อ 8.12 ของข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับกับการประชุมวิสามัญด้วย 
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บทที ่9: การก่อสรา้งทรพัยสิ์นส่วนบุคคล 

 

ขอ้ 9.1 ก่อนที่จะด าเนินการก่อสร้างอาคารหรือต่อเติมทรัพย์สินของเจ้าบ้าน 

จะต้องได้รับอนุญาตการก่อสร้างจากส านักงานท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองปรือ 

ขอ้ 9.2 การอนุญาตพร้อมกบัแผนภาพและรายละเอียดเฉพาะข้างต้นจะต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการที่อยู่อาศัย 

คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะประเมินพร้อมกบัทรัพย์สินใกล้เคียงตามความเหมาะสมของงานก่อนที่จะด าเนินการก่อสร้าง 

ขอ้ 9.3 เจ้าบ้านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้รับเหมาของตนท าตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 

(1) เวลาท างานคือเวลา 08.00 ถึง 17.00 น. ทุกวัน 

(2) ไม่ควรท างานที่มีเสียงดังมากเป็นระยะเวลานาน 

(3) ห้ามใช้วิทยุและเคร่ืองสเตอริโอเพราะจะเป็นการรบกวนเพ่ือนบ้าน 

(4) คนงานทุกคนจะต้องออกจากหมู่บ้านจัดสรรภายในเวลา 17.00 น. ทุกวัน เว้นแต่อยู่ในบ้านของเจ้าบ้าน 

(5) คนงานต้องไม่ใส่ไฟเพ่ือปรุงอาหารหรือสูบบุหร่ี 

(6) คนงานจะต้องไม่เดินตระเวนรอบหมู่บ้านจัดสรร 

(7) คนงานต้องไม่เสพหรือเล่นการพนัน 

(8) คนงานจะต้องไม่น าสัตว์เล้ียงเข้ามาในสถานที่ 

(9) เจ้าของต้องแน่ใจว่า จะไม่มีวัสดุคอนกรีตหรือวัสดุก่อสร้างใดหลงเหลืออยู่บนถนนหรือทางเดินเม่ือเสรจ็สิ้นงาน 

คนงานต้องม่ันใจว่า ดินหรือซีเมนตไ์ม่ไหลเข้าสู่ระบบระบายน า้ เม่ือเสรจ็สิ้นการท างาน 

จ าเป็นต้องท าความสะอาดทุกวัน 

เพ่ือให้ม่ันใจว่าวัสดุเหลือใช้รวมทั้งขี้ เหลก็ถูกน าออกจากทรัพย์ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร 

(10) คนงานต้องม่ันใจว่า ไม่มีฝุ่ นละออง ใบไม้และวัสดุอืน่กระจายออกจากพ้ืนที่ท างานไปยังทรัพย์สินใกล้เคียง 

(11) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องไม่ขับรถซ่ึงเป็นยานพาหนะที่ไม่อยู่ในสภาพดีหรือมีเสียงดังมากหรือท าให้เกดิควันด าเข้าไ

ปในหมู่บ้านจัดสรร 

(12) ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเร่งรัดของหมู่บ้านจัดสรร 

(13) ผู้รับเหมามีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 

หากมีส่วนใดส่วนหน่ึงของทรัพย์สินส่วนกลางเกดิความสกปรกจากการก่อสร้าง 

ส่วนที่สกปรกน้ันจะต้องท าความสะอาด 

(14) วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมืออืน่ๆ จะต้องน าออกจากหมู่บ้านจัดสรรระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. เท่าน้ัน 

และผู้รับเหมาต้องสามารถแสดงให้เหน็ว่า วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือดังกล่าวเป็นของผู้รับเหมาหรือคนงาน 

(15) พ้ืนที่ก่อสร้างต้องสะอาดและต้องมีถังขยะ 

(16) ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกดิจากมลภาวะอนัเน่ืองมาจากการก่อสร้าง 

(17) ขยะจากการก่อสร้างจะต้องไม่น าไปฝากทิ้ งไว้ในถังขยะของเจ้าบ้านคนอืน่ 

(18) ผู้รับเหมาต้องม่ันใจว่า 

คนงานไม่บุกรุกเข้าไปในทรัพย์สินของเจ้าบ้านคนอืน่และเส้นเขตแดนทรัพย์สินใกล้เคียงห้ามท าหาย 
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(19) การเช่ือมท่อระบายน า้เข้าอาคารก่อสร้างของหมู่บ้านจัดสรรจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนและการเช่ือมท่อน้ันให้

ท าอย่างถูกต้อง 

ก่อนท่อระบายน า้จะถูกถมด้วยดินควรแจ้งให้คณะกรรมการที่อยู่อาศัยทราบเพ่ือป้องกนัปัญหาการอุดตันของท่อ

ระบายน า้จากดินที่ไหลลงสู่ระบบระบายน า้ 

(20) ผู้รับเหมาท าสวนต้องป้องกนัไม่ให้ดินไหลลงท่อระบายน า้ 

 

ขอ้ 9.4 

หากเจ้าบ้านหรือผู้รับเหมาหรือคนงานของตนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับจนเป็นเหตุท าให้เกดิความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง

ของหมู่บ้านจัดสรรและสมาชิกของตนหรือมีสิ่งรบกวนต่อความเงียบสงบของเจ้าบ้านรายอืน่ 

คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะไม่อนุญาตให้บุคคลเหล่าน้ันท างานในหมู่บ้านจัดสรร 

และผู้รับเหมารายน้ันจะต้องหยุดการท างานและอธบิายเหตุผลของความเสียหายและจัดท าแผนงานซ่อมแซมความเสียหาย 

หากผู้รับเหมารายน้ันไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีได้ 

ให้ผู้รับเหมารายอืน่รับจ้างซ่อมแซมความเสียหายด้วยค่าใช้จ่ายที่ รับผิดชอบโดยผู้รับเหมารายน้ันหรือเจ้าบ้านรายน้ันที่จ้างผู้รั

บเหมารายน้ัน และ/หรือไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมารายน้ันท างานต่อไปในหมู่บ้านจัดสรร 

ขอ้ 9.5 ยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกหกล้อ รถสิบล้อ รถแทรคเตอร์ JCB 

และรถเครนจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในหมู่บ้านจัดสรรได้กต่็อเม่ือได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อกัษรจากคณะกรรมการ 
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บทที ่10: การแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบัน้ี 

 

ขอ้ 10.1 มติการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบน้ีต้องใช้คะแนนเสียงข้างมาก (10) 

จากเจ้าบ้านทุกคนที่ลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่ 

ขอ้ 10.2 ข้อเสนอที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับน้ีอาจท าโดย (ก) คณะกรรมการที่อยู่อาศัย หรือ (ข) อย่างน้อยหน่ึงในห้า 

(12) ของเจ้าบ้านเขียนเป็นลายลักษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการที่อยู่อาศัย 

ขอ้ 10.3 

ข้อเสนอการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบน้ีจะต้องประกาศที่สโมสรและส่งเป็นอเีมลถึงเจ้าบ้านเหล่าน้ันที่ได้ให้ที่อยู่อเีมลอย่างน้อย 

15 วันก่อนการประชุมใหญ่ซ่ึงจะได้กล่าวถึงการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ขอ้ 10.4 เม่ือข้อบังคับน้ีได้รับการแก้ไขในที่ประชุมใหญ่แล้ว 

ให้คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจดทะเบียนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยยื่นแบบค าขอตามที่ระบุโดยส านักงานจัดสรรที่ดินพร้อมด้วยหลั

กฐานดังต่อไปน้ี (ก) รายงานการประชุมใหญ่ที่มีมติผ่านให้แก้ไขเพ่ิมเติม และ (ข) ส าเนาข้อบังคับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ขอ้ 10.5 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับน้ีจะมีผลบังคับใช้ (ก) 

เม่ือส านักงานจัดสรรที่ดินยอมรับอย่างเป็นทางการต่อการแก้ไขเพ่ิมเติม และ (ข) 

เม่ือมีการบันทึกการแก้ไขไว้ในบันทึกทางการของหมู่บ้านจัดสรรที่เกบ็ไว้โดยคณะกรรมการที่อยู่อาศัย 
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บทที ่11: การควบและการเลิกกิจการของหมู่บา้นจดัสรร 

 

ขอ้ 11.1 

การตัดสินใดที่จะควบกจิการหมู่บ้านจัดสรรน้ีกบัที่หมู่บ้านจัดสรรอืน่ที่อยู่ติดกนัหรือบริเวณใกล้เคียงอาจท าได้โดยการลงมติใ

นที่ประชุมใหญ่เท่าน้ัน การลงมติดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน 38 รายขึ้นไป 

ขอ้ 11.2 การตัดสินใดที่จะเลิกกจิการหมู่บ้านจัดสรรอาจท าได้โดยการลงมติในที่ประชุมใหญ่เท่าน้ัน 

การลงมติดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน 38 รายขึ้นไป 

 

 

 

แกไ้ขเพิม่เติม R & R กนัยายน 2560 

 

 


