Residents’ Committee
47/59 Green Field Villas 2
Moo 10, Soi Wat Boonsampan 9
Nongprue, Banglamung
Chonburi 20150

หมู่บา้ นจัดสรรกรีนฟิ ลด์วิลล่า 2
กฎระเบียบและข้อบังคับ
บทที่ 1: บทบัญญัติทวไป
ั่
ข้อ 1.1 ในข้ อบังคับนี้ :
“ที่ดินจัดสรร” หมายถึง ที่ดินที่ได้ รับการจัดสรรบนพื้นที่ขนาดเล็กในหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิ ลด์วิลล่า 2
ตามแผนและโครงการที่ได้ รับอนุญาต
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการที่อยู่อาศัยของหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิ ลด์วิลล่า 2
“ค่าใช้ จ่าย” หมายถึง ค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษาและการจัดสวัสดิการสาธารณูปโภค ความปลอดภัย การจราจร
การทาความสะอาด ค่าบริการสาธารณะและค่าธรรมเนียมการจัดการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถ้ ามี)
ของหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิ ลด์วิลล่า 2
“เจ้ าบ้ าน” หมายถึง เจ้ าของที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิ ลด์วิลล่า 2
“หมู่บ้านจัดสรร” หมายถึง หมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิ ลด์วิลล่า 2 และให้ หมายรวมถึง "นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิ ลด์วิลล่า 2"
“สานักงานจัดสรรที่ดิน” หมายถึง สานักงานจัดสรรที่ดนิ กรุงเทพ / ชลบุรี
“ผู้จัดสรรที่ดิน” หมายถึง บุคคลที่ได้ รับใบอนุญาตให้ จัดสรรที่ดินในหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิ ลด์วิลล่า 2
และให้ หมายรวมถึงผู้รับโอนใบอนุญาต
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกของคณะกรรมการที่อยู่อาศัย
“ทรัพย์สิน” ความหมายเหมือนกับคาว่า "ที่ดินจัดสรร"
“บริการสาธารณะ” หมายถึง
การให้ บริการหรือสิ่งอานวยความสะดวกในโครงการจัดสรรที่ดินของหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิ ลด์วิลล่า 2
ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดิน
“สาธารณูปโภค” หมายถึง ระบบหรือการให้ บริการโดยผู้จัดสรรที่ดินเพื่อจัดสรรที่ดินตามแผนและโครงการที่ได้ รับอนุญาต
“ข้ อบังคับ” หมายถึง ข้ อบังคับของหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิ ลด์วิลล่า 2
ข้อ 1.2 สานักงานหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิ ลด์วิลล่า 2 ตั้งอยู่ท่ี 47/59 หมู่ท่ี 10 ซอยวัดบุญสัมพันธ์ 9 ตาบลหนองปรือ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ข้อ 1.3 สาหรับเรื่องใดที่ไม่ได้ กล่าวถึงในข้ อบังคับนี้ ให้ เรื่องดังกล่าวเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
และกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวข้ อง
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บทที่ 2: วัตถุประสงค์
ข้อ 2.1
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่ได้ รับโอนที่ดินซึ่งเป็ นสาธารณูปโภคและให้ บริการสาธารณะโดยผู้จัดสรรที่ดินเพื่อจัดสรรที่ดินตามแ
ผนงานที่ได้ รับอนุมัติ เพื่อบริหารและดูแลรักษาให้ อยู่ในสภาพดีตามที่ได้ รับ
เพื่อประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกในหมู่บ้านจัดสรรและให้ มีอานาจหน้ าที่รับผิดชอบในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ภายใต้ การบังคับใช้ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543:
1. กาหนดข้ อบังคับเกี่ยวกับการใช้ สาธารณูปโภค
2. กาหนดข้ อบังคับเกี่ยวกับที่พักอาศัยและการจราจรภายในพื้นที่ท่ไี ด้ รับการจัดสรรที่ดิน
3. เก็บค่าธรรมเนียมการบารุงรักษาและค่าใช้ จ่ายในการจัดการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเพื่อรับผิดชอบส่วน
หนึ่งของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
4. ยื่นคาร้ องหรือเป็ นโจทก์เพื่อดาเนินคดีในนามของสมาชิกเกี่ยวกับกรณีท่มี ีผลต่อสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิกมากก
ว่า 10 คน
5. การให้ บริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการสมาชิกหรือการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สาธารณะ
6. ดาเนินการใดที่เป็ นไปตามกฎกระทรวง
ระเบียบคณะกรรมการบริหารการจัดสรรที่ดินส่วนกลางหรือข้ อบังคับของคณะกรรมการบริหารที่มีการออกหมายแล
ะอ้างอิงตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
ข้อ 2.2 การปฏิบัติตามข้ อ (1) (2) และ (5) ต้ องได้ รับอนุมัติจากมติในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก
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บทที่ 3: ทรัพย์สินของหมู่บา้ นจัดสรร
ข้อ 3.1 ทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร ได้ แก่ ถนนสายหลัก ถนนในซอยเล็กๆ ร่อง V ด้ านข้ างถนน สวนเรียบถนน
ตู้ยามรักษาความปลอดภัย การระบายนา้ เสาไฟฟ้ า (รวมทั้งสายไฟและหม้ อแปลงไฟฟ้ า) สวนสาธารณะ
รั้วเรียบสวนและที่ประตูด้านหน้ า สโมสร ห้ องออกกาลังกาย (พร้ อมอุปกรณ์ออกกาลังกาย) สระว่ายนา้
และที่ดินและสวนที่อยู่ติดกัน รวมทั้ง ทรัพย์สินอืน่ ที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตบนที่ดินจัดสรร
ข้อ 3.2 ทรัพย์สินส่วนกลางที่อธิบายไว้ ในข้ อ 3.1 รวมถึง
กรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินต่อไปนี้ซ่ึงเป็ นกรรมสิทธิ์ของหมู่บ้านจัดสรร:
(1) โฉนดที่ดินเลขที่ 40053 ที่ดินเลขที่ 426 หมู่ท่ี 10 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีเนื้อที่ 42-77.20 ไร่ (ซึ่งจัดเตรียมไว้ เพื่อเป็ นถนน)
(2) โฉนดที่ดินเลขที่ 132556 ที่ดินเลขที่ 2710 หมู่ท่ี 10 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีเนื้อที่
1-0-42.06 ไร่ (ซึ่งจัดเตรียมไว้ เพื่อเป็ นสวนสาธารณะ)
(3) โฉนดที่ดินเลขที่ 132555 ที่ดินเลขที่ 2709 หมู่ท่ี 10 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีเนื้อที่
0-1-94.09 ไร่ (ซึ่งจัดเตรียมไว้ เพื่อเป็ นอาคารสโมสรคอนกรีตขนาด 1 ชั้น เลขที่ 47/59 พร้ อมสระว่ายนา้
ห้ องออกกาลังกาย และอุปกรณ์ออกกาลังกาย)
ข้อ 3.3
ทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรหมายรวมถึงทรัพย์สินที่ซ้ ือมาด้ วยเงินของหมู่บ้านจัดสรรหรือที่บริจาคให้ แก่หมู่บ้านจัด
สรรซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ท่ีได้ รับโอนให้ แก่หมู่บ้านจัดสรร และจัดให้ มีการใช้ งานหรือประโยชน์ร่วมกันของเจ้ าบ้ าน
ข้อ 3.4 ทรัพย์สินส่วนกลางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไม่สามารถถูกกาจัดหรือถูกปิ ดไว้ ได้
เว้ นแต่จะมีมติให้ ใช้ ข้อตกลงร่วมกันระหว่างเจ้ าบ้ านตั้งแต่ 38 คนขึ้นไปในการประชุมใหญ่
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บทที่ 4: สิทธิและความรับผิดชอบของเจ้าบ้าน
ข้อ 4.1 จุดประสงค์ของระเบียบนี้ คือ ผู้ใดที่เป็ นเจ้ าของที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านจัดสรร คือ เจ้ าบ้ าน
ข้อ 4.2 เจ้ าบ้ านจะสิ้นสุดการเป็ นเจ้ าบ้ านก็ต่อเมื่อ (ก) ตาย หรือ (ข) การโอนกรรมสิทธิ์ท่ดี ินจัดสรรให้ แก่บุคคลอืน่
ข้อ 4.3 เจ้ าบ้ านแต่ละรายจะต้ องปฏิบัติตามข้ อบังคับและกฎระเบียบที่คณะกรรมการที่อยู่อาศัยเป็ นผู้กาหนด
ข้อ 4.4 เจ้ าบ้ านมีสิทธิท่จี ะใช้ ทรัพย์สนิ ส่วนกลางในหมู่บ้านจัดสรร และในการทาเช่นนั้น
จะต้ องไม่ทาการใดเพื่อทาให้ เกิดความเสียหายหรือเสี่ยงให้ เกิดความเสียหายแก่เจ้ าบ้ านรายอืน่
และจะต้ องไม่ก่อให้ เกิดความวุ่นวายต่อเจ้ าบ้ านรายอืน่
ข้อ 4.5
เจ้ าบ้ านแต่ละรายจะต้ องระมัดระวังเพื่อให้ แน่ใจว่าตนจะไม่ทาให้ เกิดปัญหากับระบบสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านจัดสรร
ซึ่งหมายรวมถึงการตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ระบบไฟฟ้ าของเจ้ าบ้ านใช้ งานได้ ดีและตรวจสอบให้ แน่ใจว่า
ระบบนา้ หลักและการระบายนา้ ที่ไหลผ่านทรัพย์สินของเจ้ าบ้ านมีความสะอาด
ข้อ 4.6 หากเจ้ าบ้ านหรือบุคคลอืน่ ที่อาศัยอยู่
หรือเยี่ยมเยียนเจ้ าบ้ านซึ่งเป็ นสาเหตุทาให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร
เจ้ าบ้ านนั้นมีหน้ าที่ทาให้ เหมือนเดิมหรือจ่ายเงินชดเชย
และจานวนเงินชดเชยดังกล่าวจะต้ องได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการที่อยู่อาศัย
ข้อ 4.7 เจ้ าบ้ านแต่ละรายมีหน้ าที่รับผิดชอบในการสร้ างความมั่นใจว่า
ต้ นไม้ ท่อี ยู่ในทรัพย์สินของเจ้ าบ้ านจะไม่รบกวนการทางานสายไฟของหมู่บ้านจัดสรร
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดต้ นไม้ ท่ีล่วงละเมิด
ข้อ 4.8
เจ้ าบ้ านแต่ละรายมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจ่ายค่าบารุงรักษารายปี ตามอัตราที่กาหนดในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือที่
ประชุมวิสามัญ และตามขั้นตอนที่ระบุในข้ อบังคับนี้ (ดูบทที่ 6)
ข้อ 4.9
เจ้ าบ้ านแต่ละรายมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูพิเศษเพียงครั้งเดียวที่อนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่ของเจ้ าบ้ าน
ข้อ 4.10
เจ้ าบ้ านที่ได้ รับผลกระทบอย่างร้ ายแรงจากการกระทาของเจ้ าบ้ านอืน่ เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางอาจก่อให้ เกิดปัญหาแก่สมาชิ
กคณะกรรมการที่อยู่อาศัย
ข้อ 4.11 หากเจ้ าบ้ านห้ ารายขึ้นไปเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า
พวกเขาได้ รับผลกระทบอย่างร้ ายแรงจากการกระทาของเจ้ าบ้ านรายอืน่ เกี่ยวกับทรั พย์สินส่วนกลาง
คณะกรรมการที่อยู่อาศัยอาจยื่นเรื่องร้ องเรียนหรือดาเนินการทางกฎหมายต่อเจ้ าบ้ านที่กระทาผิด นั้น
ข้อ 4.12 เจ้ าบ้ านจะต้ องรายงานต่อเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยและสมาชิกคณะกรรมการที่อยู่อาศัยว่า
มีการฝ่ าฝื นขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านจัดสรรและเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดที่เขาเชื่อว่าเป็ นภัยต่อความมั่นคง
ของหมู่บ้านจัดสรร
ข้อ 4.13 เพื่อให้ เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
เจ้ าบ้ านจะต้ องแจ้ งเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยและสมาชิกคณะกรรมการที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกขโมยหรือถูกทาล
าย สูญหายและเสียหาย
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ข้อ 4.14 เจ้ าบ้ านแต่ละรายมีหน้ าที่ดูแลรักษาถังขยะให้ สะอาด
ข้อ 4.15
เจ้ าบ้ านแต่ละรายมีหน้ าที่จัดเตรียมข้ อมูลการติดต่อที่เพียงพอให้ แก่คณะกรรมการที่อยู่อาศัยเพื่อให้ สมาชิกของคณะกรรมการ
ได้ ติดต่อกับเขา/เธอในบ้ านของเขา/เธอและที่พานักของของเขา/เธอในประเทศอืน่ (ถ้ ามี)
ข้ อมูลนี้จะต้ องได้ รับการปรับปรุงตามที่กาหนด
ข้อ 4.16
เจ้ าบ้ านแต่ละรายมีหน้ าที่ในการแจ้ งข้ อมูลการติดต่อของบุคคลอืน่ นอกจากของตนหรือสมาชิกในครอบครัวของตนให้ กบั คณะ
กรรมการที่อยู่อาศัย เพื่อใช้ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ข้ อมูลนี้จะต้ องได้ รับการปรับปรุงตามที่กาหนด
ข้อ 4.17 หากเจ้ าบ้ านมีระบบเตือนภัยที่ติดตั้งไว้ ในทรัพย์สินของตนซึ่งดังขึ้นเมื่อมีการตั้งค่าและหากเจ้ าบ้ านออกจากเมือง
เจ้ าบ้ านจะต้ องทิ้งกุญแจไว้ ในที่พักของตนกับใครบางคนในเมืองพัทยา
และจะต้ องให้ ชื่อและข้ อมูลการติดต่อของบุคคลนี้ต่อคณะกรรมการที่อยู่อาศัย เจ้ าบ้ านจะต้ องปรับปรุงข้ อมูลนี้ตามที่กาหนด
ข้อ 4.18 หากเจ้ าบ้ านได้ ให้ เช่าทรัพย์สินของตนให้ แก่ผู้เช่า ผู้เช่าต้ องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้
ข้อ 4.19 หากเจ้ าบ้ านได้ ให้ เช่าทรัพย์สินของตนให้ กบั ผู้เช่า
เจ้ าบ้ านจะต้ องให้ ข้อมูลการติดต่อเกี่ยวกับผู้เช่าต่อคณะกรรมการที่อยู่อาศัย
ข้อ 4.20 หากเจ้ าบ้ านมีคนอืน่ มาอาศัยอยู่ร่วมกับเจ้ าบ้ านหรือทางานบ้ านให้ กบั เจ้ าบ้ านบนทรัพย์สินของเจ้ าบ้ าน
หรือมาเยี่ยมเยียนเจ้ าบ้ าน คนเหล่านี้จะต้ องปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ (ตามความเหมาะสม)
ข้อ 4.21 เจ้ าบ้ านต้ องให้ แน่ใจว่า ใบหญ้ าและกิ่งก้านที่ถูกตัดจะต้ องนาไปทิ้งไว้ ในถังขยะหรือย้ ายออกจากหมู่บ้านจัดสรร
คนเก็บขยะปกติจะเก็บขยะจากสวนถ้ าอยู่ในถุงพลาสติกและไม่มีก่งิ ก้านขนาดใหญ่
ห้ ามทิ้งกิ่งไม้ เหล่ านี้ไว้ ข้างถังขยะหรือบนถนนหรือทางเดิน
ข้อ 4.22 ขณะขับขี่ยานพาหนะภายในหมู่บ้านจัดสรร
เจ้ าบ้ านต้ องขับรถภายในขอบเขตความเร็วตามกฎระเบียบและข้ อบังคับที่คณะกรรมการที่อยู่อาศัยเป็ นผู้กาหนด
เจ้ าบ้ านพึงระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงการปล่อยมลพิษที่มากเกินไป (เช่น ควันดาจากไอเสีย) และทาให้ เกิดเสียงดังมาก (เช่น
เสียงเครื่องยนต์และการใช้ แตร)
ข้อ 4.23 เจ้ าบ้ านผู้ขับขี่ยานพาหนะภายในหมู่บ้านจัดสรรจะต้ องไม่จอดยานพาหนะนั้นไว้ ในทางที่กดี ขวางการจราจร
เมื่อมีการร้ องขอจากเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อเคลื่อนย้ ายรถนั้น เจ้ าบ้ านรายนั้นจะต้ องดาเนินการโดยทันที
ข้อ 4.24 ข้ อ 4.22 และ 4.23 ให้ นามาใช้ กบั ทรัพย์สินของเจ้ าบ้ านผู้ครอบครองรายอืน่
และผู้มาเยือนเจ้ าบ้ านและผู้อยู่อาศัยอืน่ อย่างเท่าเทียมกัน
ข้อ 4.25 ไม่ควรใช้ ถนนในเขตหมู่บ้านจัดสรรเพื่อขับขี่ยานพาหนะ
เนื่องจากอาจทาให้ เกิดอันตรายต่อเด็กและผู้อยู่อาศัยรายอืน่
ข้อ 4.26 เจ้ าบ้ านจะต้ องดูแลและไม่อนุญาตให้ สัตว์ใดมาก่อให้ เกิดความวุ่นวาย รบกวน
ส่งกลิ่นเหม็นหรืออันตรายต่อผู้อยู่อาศัยรายอืน่ และผู้มาเยือน สุนัขต้ องดูแลตลอดเวลาในขณะที่ อยู่ในเขตทรัพย์สินชุมชน
และเมื่อเกิดความสกปรกจะต้ องทาความสะอาดโดยทันที เจ้ าของไม่ควรเก็บสัตว์ปีกเลี้ยงไว้ เช่น ไก่ เป็ ด หรือห่าน
เพราะอาจทาให้ เกิดปัญหาเนื่องจากมีกลิ่นและเสียงดัง
ข้อ 4.27 เจ้ าบ้ านจะต้ องไม่เปิ ดหรือประกอบธุรกิจค้ าปลีกใดในบ้ านหรือทรัพย์สินของตนภายในหมู่บ้าน
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ข้อ 4.28 เจ้ าบ้ านมีหน้ าที่รับผิดชอบในการดูแลบ้ าน ผนัง
รั้วและประตูของตนให้ ได้ มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับได้ ในการซ่อมแซมและตกแต่ง
สีควรสอดคล้ องกับโทนสีมาตรฐานของหมู่บ้าน
ภายนอกบ้ านและผนัง: ดอกลิลลี่ขาว ดอกขาว หรือสีขาวมาตรฐาน
ประตูและราว: สนามหญ้ าสีเขียว
หลังคา: สีเขียว
ข้อ 4.29 ถ้ าคณะกรรมการที่อยู่อาศัยเห็นว่า เจ้ าบ้ านเป็ นผู้ฝ่าฝื นกฎระเบียบหรือข้ อบังคับอืน่ ที่คณะกรรมการกาหนด
อาจถูกกาหนดให้ เสียค่าปรับไม่เกิน 10,000 บาท
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บทที่ 5: คณะกรรมการทีอ่ ยู่อาศัย
ข้อ 5.1 หมู่บ้านจัดสรรต้ องมีคณะกรรมการที่อยู่อาศัย โดยเจ้ าบ้ านเป็ นผู้เลือกคณะกรรมการที่อยู่อาศัยในที่ประชุมใหญ่
(ยกเว้ นที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.12 และ 5.13)
แม้ว่าคณะกรรมการจะทาหน้าทีด่ ว้ ยความสุจริตในการจัดการหมู่บา้ นแทนผูอ้ ยู่อาศัยและให้ค่าประกันความเสียหาย
คณะกรรมการจะไม่รบั ผิดชอบต่อเหตุการณ์หรืออุบตั ิเหตุทเี่ กิดขึ้ นภายในหมู่บา้ น
ผูอ้ ยู่อาศัยจะชดใช้ค่าเสียหายแก่คณะกรรมการต่อค่าใช้จ่ายใดทีเ่ กิดขึ้ นจากการเรียกร้องและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
และเงินทีน่ ามาจ่ายเป็ นเงินทีไ่ ด้รบั มาจากกองทุนหมู่บา้ น
ข้อ 5.2 คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้ องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าห้ าคน และไม่เกินสิบเอ็ดคน
หากเจ้ าบ้ านที่ได้ รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามารถเลือกบุคคลอืน่ เพิ่มเติมได้ อกี 5
คนเพื่อเป็ นทางเลือกในกรณีท่สี มาชิกคนหนึ่งหรือหลายคนสิ้นสุดการเป็ นสมาชิกในระหว่างปี
ข้อ 5.3
คณะกรรมการที่อยู่อาศัยเป็ นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายและข้ อบังคั
บนี้และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสมาชิกตามที่ได้ แสดงในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบารุงรักษารายปี การรักษาความปลอดภัย
การบารุงรักษาสวนสาธารณะ สระว่ายนา้ ส่วนกลาง สโมสรและห้ องนา้ ที่อยู่ติดกัน และระบบสาธารณูปโภค
และการจัดการประชุมใหญ่
ข้อ 5.4 เพื่อให้ เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะเป็ นตัวแทนของหมู่บ้านจัดสรรและจัดการธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลภายนอก เช่น (ก)
การทากฎหมายและสัญญา (ข) ติดต่อประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ (ค) จัดซื้อของในหมู่บ้าน (ง)
ฟ้ องร้ องบุคคลภายนอกสาหรับความเสียหายหรือหนี้สินที่เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร
ข้อ 5.5
คณะกรรมการที่อยู่อาศัยอาจออกกฎเกณฑ์และข้ อบังคับที่สมาชิกในหมู่บ้านต้ องปฏิบัติตามเพื่อรักษาสภาพแวดล้ อมให้ อยู่ใน
สภาพที่ดี สะอาดและปลอดภัยต่อทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร
ข้อ 5.6 คณะกรรมการที่อยู่อาศัยมีอานาจที่จะจ้ างหรือทาสัญญากับบุคคลและบริษัท เพื่อให้ บริการแก่หมู่บ้านจัดสรร
ข้อ 5.7 การดารงตาแหน่งของคณะกรรมการที่อยู่อาศัยให้ มีวาระหนึ่งปี ต้งั แต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม
ข้อ 5.8 บุคคลต่อไปนี้จะได้ รับเลือกเป็ นคณะกรรมการที่อยู่อาศัย: (ก) เจ้ าบ้ าน หรือ (ข)
บุคคลอืน่ ที่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าบ้ านเพื่อเป็ นตัวแทนของตน
ข้อ 5.9
เจ้ าบ้ านหรือบุคคลที่เป็ นตัวแทนเจ้ าบ้ านสามารถเป็ นสมาชิกคณะกรรมการที่อยู่อาศัยได้ หากเจ้ าบ้ านไม่ได้ ค้างชาระเงินค่าบารุง
รักษารายปี เกินกว่าสองเดือน
ข้อ 5.10 จะสิ้นสุดการเป็ นสมาชิกคณะกรรมการที่อยู่อาศัยในกรณีต่อไปนี้ : (ก) การเสียชีวิตของสมาชิก (ข)
การลาออกของสมาชิก (ค) สมาชิกถูกคุมขัง (ง) เจ้ าบ้ านที่เป็ นคณะกรรมการและสิ้นสุดการเป็ นเจ้ าบ้ าน
หรือผู้ท่มี อบอานาจให้ บุคคลทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของตนในคณะกรรมการ (จ)
การถอดถอนสมาชิกได้ นามาใช้ ในที่ประชุมใหญ่ (ฉ)
เจ้ าบ้ านมากกว่าครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านจัดสรรได้ เขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าควรถอดถอนสมาชิกผู้น้ันออก
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ข้อ 5.11 คณะกรรมการมีอานาจในการถอดถอนสมาชิกออกจากการเป็ นคณะกรรมการได้ ถ้ากรรมการคนนั้นไม่เข้ าประชุม 3
ครั้งติดต่อกัน หรือติดต่อกันเป็ นระยะเวลามากกว่าสองเดือน (แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า)
ข้อ 5.12 ในกรณีท่กี รรมการที่อยู่อาศัยไม่ได้ ดารงตาแหน่งตามวาระ: (1)
ถ้ าเหลือน้ อยกว่าสองเดือนจนถึงวาระการประชุมใหญ่ถัดไป ให้ ตาแหน่งว่างลง (2)
ถ้ าเหลือมากกว่าสองเดือนก่อนวาระการประชุมใหญ่ถัดไป
ให้ คณะกรรมการที่อยู่อาศัยเติมตาแหน่งให้ เต็มตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ ในข้ อ 5.13
ข้อ 5.13 เมื่อคณะกรรมการที่อยู่อาศัยพยายามเติมตาแหน่งที่ว่างให้ เต็ม จะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี้: (1)
ให้ มีการยื่นขอเสนอชื่อในห้ องประชุมและส่งอีเมลถึงเจ้ าบ้ าน (2)
คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะเลือกบุคคลจากบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ (3)
ผลจะต้ องแจ้ งให้ เจ้ าบ้ านทราบโดยการประกาศทางหนังสือแจ้ งที่ห้องประชุมและส่งหนังสือแจ้ งไปยังเจ้ าบ้ านเหล่านั้นที่ได้ ให้ ท่ี
อยู่อเี มล บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อต้ องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับนี้ สาหรับสมาชิกที่ได้ รับเลือกในที่ประชุมใหญ่
ข้อ 5.14 ให้ การเลือกสมาชิกคณะกรรมการที่อยู่อาศัยมีข้ ึนในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ในกรณีท่ีมีการประชุมวิสามัญที่จัดขึ้นระหว่างการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
และตาแหน่งกรรมการที่ว่างให้ สามารถเติมได้ ตลอดระยะเวลาตามวาระ
ข้อ 5.15 ให้ เลือกคณะกรรมการที่อยู่ อาศัยจากเจ้ าหน้ าที่ต่อไปนี้: ประธาน รองประธาน เลขานุการและเหรัญญิก
เหรัญญิกอาจได้ รับการว่าจ้ างจากภายนอก
คณะกรรมการที่อยู่อาศัยอาจแต่งตั้งตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่เพิ่มเติมและเลือกบุคคลจากคณะกรรมการเพื่อทาหน้ าที่ในตาแหน่ง เห
ล่านี้ และสมาชิกคนหนึ่งอาจดารงตาแหน่งได้ มากกว่าหนึ่งตาแหน่ง
ข้อ 5.16 ประธานมีหน้ าที่ในการจัดระเบียบและเป็ นประธานในการประชุมของคณะกรรมการที่อยู่อาศัย
ข้อ 5.17
เลขานุการจะเป็ นผู้รับผิดชอบจัดทารายงานการประชุมของคณะกรรมการที่อยู่อาศัยเพื่อเก็บรักษาเอกสารทางการของหมู่บ้าน
จัดสรรและเพื่อปรับปรุงรายชื่อของเจ้ าบ้ านให้ ทันสมัย
ข้อ 5.18 เหรัญญิกมีหน้ าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาบัญชีของหมู่บ้านจัดสรรและจ่ายเงินให้ กบั พนักงานและผู้รับเหมา
ข้อ 5.19 ประธานคณะกรรมการที่อยู่อาศัยอาจเรียกประชุมได้ ทุกเมื่อ แต่ต้องเรียกประชุมอย่างน้ อยสี่ครั้งต่อปี
และอาจเรียกประชุมได้ ทุกเมื่อโดยสมาชิกอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด
ข้อ 5.20 เพื่อให้ ครบองค์ประชุมต้ องมีผู้เข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยสามคนในการประชุมคณะกรรมการที่อยู่อาศัย
ข้อ 5.21 การตัดสินใจในที่ประชุมคณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้ องเป็ นไปตามข้ อตกลงมากเท่าที่เป็ นไปได้
ถ้ าการลงคะแนนเสียงเป็ นสิ่งจาเป็ น ให้ สมาชิกแต่ละคนมีหนึ่งคะแนนเสียง
ประธานจะลงคะแนนเสียงในกรณีท่มี ีคะแนนเสียงเท่ากันเท่านั้น
ข้อ 5.22 การจัดทารายงานการประชุมของคณะกรรมการที่อยู่อาศัยให้ จัดทาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และให้ ประกาศไว้ ในห้ องประชุม และจะต้ องส่งรายงานทางอีเมลให้ แก่เจ้ าบ้ านทุกรายที่ให้ ท่อี ยู่อเี มลภายใน 30
วันนับจากวันประชุม
ข้อ 5.23 ในกรณีท่บี ุคคลใดฝ่ าฝื นระเบียบและข้ อบังคับที่กาหนดไว้ สาหรับพื้นที่ส่วนกลาง (เช่น สระว่ายนา้
ห้ องออกกาลังกายและสนามเด็กเล่น) คณะกรรมการที่อยู่อาศัยมีสิทธิท่จี ะห้ ามบุคคลนั้นเข้ ามาใช้ พ้ ืนที่ส่วนกลาง
ข้อ 5.24 คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้ องบารุงรักษาข้ อมูลอย่างเป็ นทางการของหมู่บ้านจัดสรร
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บทที่ 6: เรือ่ งการเงินและกฎหมายและการลงนามของผูม้ ีอานาจ
ข้อ 6.1 ปี งบประมาณของหมู่บ้านจัดสรรให้ เหมือนกับปี ปฏิทิน - คือ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ข้อ 6.2 คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้ องเปิ ดบัญชีธนาคารให้ แก่หมู่บ้านจัดสรร
ข้อ 6.3 รายได้ ท้งั หมดจะต้ องนาฝากเข้ าบัญชีธนาคารของหมู่บ้านจัดสรร
ข้อ 6.4 ให้ คณะกรรมการที่อยู่อาศัยเลือกกรรมการ 4 คนจากคณะกรรมการเป็ นผู้มีอานาจลงนามในบัญชีธนาคาร
เช็คและถอนเงินจากบัญชีธนาคารของหมู่บ้านจัดสรร และจะต้ องลงนามโดยสมาชิก 2 คนที่มีอานาจในการลงนาม
ข้อ 6.5 ในการกระทาทางกฎหมายและสัญญาทั้งหมด ลายมือชื่อของประธานและสมาชิกอีกคนเป็ นสิ่งจาเป็ น
ข้อ 6.6 เหรัญญิกจะต้ องจัดทารายงานประจาปี ให้ แก่หมู่บ้านจัดสรร
และสาเนาใบแจ้ งยอดบัญชีจะต้ องส่งไปพร้ อมกับเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ข้อ 6.7
คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้ องเสนอให้ ท่ปี ระชุมใหญ่สามัญประจาปี ทราบถึงจานวนเงินค่าบารุงรักษารายปี สาหรับปี ถัดไป
ข้อ 6.8
คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้ องเสนองบประมาณให้ ท่ปี ระชุมใหญ่สามัญประจาปี เพื่อประมาณการรายได้ และค่าใช้ จ่ายในปี ถัด
ไป
ข้อ 6.9 ให้ คณะกรรมการที่อยู่อาศัยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ แก่หมู่บ้านจัดสรร และกาหนดค่าตอบแทนดังกล่าว
ข้อ 6.10 คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้ องพิจารณาอนุ มัติรายงานงบดุล
รายรับและรายจ่ายประจาปี ท่ตี รวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ข้อ 6.11 คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้ องจัดทารายงานกิจกรรม งบดุล
บัญชีรายรับและรายจ่ายที่ได้ รับอนุมัติจากผู้สอบบัญชีให้ แก่สานักงานจัดสรรที่ดินภายในสามเดือนนับจากวันสิ้นสุดปี งบประม
าณ รายงานของผู้สอบบัญชีจะนาส่งไปพร้ อมกับเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ข้อ 6.12 ตราประทับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิ ลด์วิลล่า 2
ออกแบบโดยมีรูปทรงเป็ นวงรีพร้ อมกับข้ อความภาษาอังกฤษ GFV II อยู่ตรงกลางและข้ อความภาษาไทย
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกรีนฟิ ลด์วิลล่า 2 อยู่ด้านล่างพร้ อมสัญลักษณ์สองดาว (**) ตรงกลางทางด้ านซ้ ายและด้ านขวา
ข้อ 6.13 จะใช้ ตราประทับของหมู่บ้านจัดสรรก็ต่อเมื่อมีการทาธุรกรรมทางกฎหมาย
ข้อ 6.14 เหรัญญิกของคณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะเป็ นผู้เก็บตราประทับของหมู่บ้านจัดสรรไว้
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บทที่ 7: การชาระค่าบารุงรักษารายปี
ข้อ 7.1 ค่าบารุงรักษารายปี ให้ เจ้ าบ้ านในที่ประชุมใหญ่เป็ นผู้กาหนด
ข้อ 7.2 เจ้ าบ้ านแต่ละรายให้ ชาระค่าธรรมเนียมเหมือนกันโดยไม่คานึงถึงขนาดทรัพย์สินของเขา/เธอ
หากเจ้ าบ้ านมีทรัพย์สินมากกว่าหนึ่งแห่ง เจ้ าบ้ านจะต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมแต่ละแห่ง
ข้อ 7.3 ให้ ชาระค่าธรรมเนียมการบารุงรักษารายปี ในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี
และสามารถชาระได้ สองงวดโดยมีกาหนดชาระ 50 เปอร์เซ็นต์ในวันที่ 1 ม.ค. และ 50 เปอร์เซ็นต์ในวันที่ 1 กรกฎาคม
ข้อ 7.4 คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะแจ้ งเตือนถึงเจ้ าบ้ านทุกรายเกี่ยวกับการชาระค่าบารุงรักษารายปี ไม่เกิน 15
วันก่อนถึงวันชาระเงิน
ข้อ 7.5 หากไม่ได้ รับเงินภายใน 15 วันหลังจากวันที่ครบกาหนด
คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะแจ้ งให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอีกครั้ง
ข้อ 7.6 หากมีการค้ างชาระค่าบารุงรักษารายปี เกินหนึ่งเดือน เจ้ าบ้ านจะต้ องชาระค่าปรับเพิ่ม 10
เปอร์เซ็นต์ของจานวนเงินคงค้ าง
ข้อ 7.7 หากเจ้ าบ้ านค้ างชาระเกินกว่าสองเดือน
คณะกรรมการที่อยู่อาศัยอาจดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้: (ก) ประกาศว่า
เจ้ าบ้ านไม่สามารถเป็ นผู้สมัครในการรับตาแหน่งเป็ นคณะกรรมการที่อยู่อาศัยได้ (ข)
หากเจ้ าบ้ านมีตาแหน่งอยู่ในคณะกรรมการที่อยู่อาศัย ให้ ประกาศตาแหน่งนี้ว่าง (ค)
ระงับการใช้ บริการในทรัพย์ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร (ง)
แจ้ งสานักงาน/เจ้ าหน้ าที่ท่เี หมาะสมให้ ใช้ อานาจในการเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและหน้ าที่ทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่จัด
สรรของเจ้ าบ้ านดังกล่าวจนกว่าจะมีการชาระเงินพร้ อมดอกเบี้ย (ถ้ ามี) (จ)
แจ้ งให้ หน่วยงานไฟฟ้ าและประปาจังหวัดหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้ าและประปาให้ แก่เจ้ าบ้ านดังกล่าวจนกว่าจะมีการชาระเงิน
พร้ อมดอกเบี้ย (ถ้ ามี) (ฉ)
แจ้ งสานักงานทะเบียนบริษัทที่เกี่ยวข้ องเพื่อหยุดการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทจนกว่าจะมีการชาระเงินคงค้ างและดอก
เบี้ยทั้งหมด (ถ้ ามี) เต็มจานวน และ (ช) เริ่มคดีทางแพ่งเพื่อเรียกเก็บจานวนเงินที่ค้างชาระ
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บทที่ 8: การประชุมใหญ่สามัญ
ข้อ 8.1 คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้ องจัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี เจ้ าบ้ านทุกปี
ข้อ 8.2 การประชุมใหญ่สามัญประจาปี จะต้ อง (ก) เลือกสมาชิกคณะกรรมการที่อยู่อาศัยในปี ต่อไป (ข)
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้ อบังคับนี้ (ถ้ ามี) (ค) กาหนดค่าบารุงรักษาสาหรับปี ถัดไป (ง) อนุมัติงบประมาณของปี ถัดไป และ
(จ) ให้ คาแนะนาแก่คณะกรรมการที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร
การประชุมสามัญประจาปี เป็ นเวทีสาหรับเจ้ าบ้ านที่จะยกประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง
ข้อ 8.3 จะต้ องแจ้ งให้ เจ้ าบ้ านทุกคนทราบอย่างน้ อย 30 วันก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
หนังสือแจ้ งนัดประชุมจะต้ องระบุวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม การแจ้ งให้ ทราบจะต้ องประกาศในห้ องประชุม
และส่งทางอีเมลไปยังเจ้ าของทั้งหมดที่ได้ ให้ ท่อี ยู่อเี มล นาส่งไปยังแต่ละกล่องจดหมายในหมู่บ้านจัดสรร
และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังเจ้ าบ้ านผู้ท่ียังไม่ได้ ยืนยันว่าได้ รับหนังสือแจ้ งจากทางอีเมลหรือนาส่งไปยังกล่องจดหมาย
ภายในหมู่บ้านจัดสรร
ข้อ 8.4 เพื่อให้ ครบองค์ประชุม จานวนของเจ้ าบ้ านที่เข้ าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
รวมทั้งจานวนผู้รับมอบฉันทะอย่างถูกต้ องซึ่งถือโดยบุคคลที่เข้ าร่วมประชุมจะต้ องมีจานวนรวมอย่างน้ อยหนึ่งในสาม (19)
ของจานวนเจ้ าบ้ านในหมู่บ้านจัดสรร
ข้อ 8.5 หากไม่มีองค์ประชุมให้ ใช้ วิธกี ารต่อไปนี้ : (ก) ให้ ยกเลิกการประชุม (ข)
ให้ คณะกรรมการที่อยู่อาศัยเรียกประชุมครั้งที่สองโดยให้ นัดประชุมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ ประชุมครั้งแรก
และในการประชุมครั้งที่สองไม่จาเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
ข้อ 8.6
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี จะจัดขึ้นโดยประธานคณะกรรมการที่อยู่อาศัยหรือโดยเจ้ าบ้ านอืน่ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะก
รรมการที่อยู่ อาศัย
ข้อ 8.7 ให้ เลขานุการคณะกรรมการที่อยู่อาศัยรับหน้ าที่และจัดทารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ในกรณีท่ไี ม่มีเลขานุการให้ แต่งตั้งเจ้ าบ้ านหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ า ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทาหน้ าที่น้ ีแทน
ข้อ 8.8
การลงมติในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของเจ้ าบ้ านและให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงอีกหนึ่ง เสี
ยงเป็ นเสียงชี้ขาดถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ข้อ 8.9 เจ้ าบ้ านแต่ละรายมีหนึ่งคะแนนเสียง หากบุคคลใดเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินมากกว่าหนึ่งแห่งในหมู่บ้านจัดสรร
ให้ เขา/เธอมีคะแนนเสียงแต่ละแห่งอีกหนึ่งคะแนน
ข้อ 8.10 เจ้ าบ้ านอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนเจ้ าบ้ าน
ผู้รับมอบฉันทะอาจเป็ น (ก) คู่สมรสทางนิตินัยหรือพฤตินัย บิดามารดา
หรือบุตรของเจ้ าบ้ านที่ได้ รับมอบอานาจจากเจ้ าบ้ านเพื่อเป็ นตัวแทนของตน หรือ (ข)
บุคคลอืน่ ที่ร่วมใช้ บ้านของเจ้ าบ้ านที่ได้ รับมอบอานาจจากเจ้ าบ้ านให้ เป็ นตัวแทนของตน หรือ (ค) เจ้ าบ้ านคนอืน่
ข้อ 8.11 หากไม่มีบุคคลเข้ าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจาปี อาจให้ ระงับโดยผู้รับมอบฉันทะมากกว่าสองคน
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ข้อ 8.12 หากในการประชุมใหญ่ใดที่ประชุมหรือการลงมติไม่เป็ นไปตามกฎหมายหรือข้ อบังคับนี้ หรือมีการละเมิด
เจ้ าบ้ านจะต้ องติดต่อคณะกรรมการเพื่อขอมติภายใน 15 วันนับแต่วันประชุม หากปัญหาไม่ได้ รับการแก้ไข
เจ้ าบ้ านอาจขอให้ ศาลถอดถอนการลงมติของที่ประชุมนั้น คาร้ องขอต่อศาลให้ กระทาภายในสามสิบวันนับแต่วันประชุมใหญ่
ข้อ 8.13 อาจให้ มีการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการที่อยู่อาศัยเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 8.14 การประชุมวิสามัญอาจเรียกประชุมได้ ตามคาร้ องขออย่างน้ อยหนึ่งในห้ า (12) ของเจ้ าบ้ านทั้งหมด
การร้ องขอต้ องทาเป็ นหนังสือถึงคณะกรรมการที่อยู่อาศัย หนังสือจะต้ องระบุเหตุผลในการเรียกประชุม
และให้ คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจัดประชุมวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือดังกล่าว
ข้อ 8.15 การประชุมวิสามัญคณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะต้ องแจ้ งให้ เจ้ าบ้ านทราบอย่างน้ อย 15 วัน
ข้อ 8.16 หากคณะกรรมการที่อยู่อาศัยไม่สามารถเรียกประชุมวิสามัญได้ ภายใน 30
วันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือจากเจ้ าบ้ านตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 8.14 ให้ ผู้ท่ีลงนามในหนังสือเป็ นผู้นัดประชุม
ข้อ 8.17 บทบัญญัติท่รี ะบุไว้ ในข้ อ 8.4 ถึงข้ อ 8.12 ของข้ อบังคับนี้ให้ ใช้ บังคับกับการประชุมวิสามัญด้ วย
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บทที่ 9: การก่อสร้างทรัพย์สินส่วนบุคคล
ข้อ 9.1 ก่อนที่จะดาเนินการก่อสร้ างอาคารหรือต่อเติมทรัพย์สินของเจ้ าบ้ าน
จะต้ องได้ รับอนุญาตการก่อสร้ างจากสานักงานท้ องถิ่นเทศบาลตาบลหนองปรือ
ข้อ 9.2 การอนุญาตพร้ อมกับแผนภาพและรายละเอียดเฉพาะข้ างต้ นจะต้ องนาเสนอต่อคณะกรรมการที่อยู่อาศัย
คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะประเมินพร้ อมกับทรัพย์สินใกล้ เคียงตามความเหมาะสมของงานก่อนที่จะดาเนินการก่อสร้ าง
ข้อ 9.3 เจ้ าบ้ านต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ผู้รับเหมาของตนทาตามขั้นตอนต่อไปนี้:
(1) เวลาทางานคือเวลา 08.00 ถึง 17.00 น. ทุกวัน
(2) ไม่ควรทางานที่มีเสียงดังมากเป็ นระยะเวลานาน
(3) ห้ ามใช้ วิทยุและเครื่องสเตอริโอเพราะจะเป็ นการรบกวนเพื่อนบ้ าน
(4) คนงานทุกคนจะต้ องออกจากหมู่บ้านจัดสรรภายในเวลา 17.00 น. ทุกวัน เว้ นแต่อยู่ในบ้ านของเจ้ าบ้ าน
(5) คนงานต้ องไม่ใส่ไฟเพื่อปรุงอาหารหรือสูบบุหรี่
(6) คนงานจะต้ องไม่เดินตระเวนรอบหมู่บ้านจัดสรร
(7) คนงานต้ องไม่เสพหรือเล่นการพนัน
(8) คนงานจะต้ องไม่นาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสถานที่
(9) เจ้ าของต้ องแน่ใจว่า จะไม่มีวัสดุคอนกรีตหรือวัสดุก่อสร้ างใดหลงเหลืออยู่บนถนนหรือทางเดินเมื่อเสร็จสิ้นงาน
คนงานต้ องมั่นใจว่า ดินหรือซีเมนต์ไม่ไหลเข้ าสู่ระบบระบายนา้ เมื่อเสร็จสิ้นการทางาน
จาเป็ นต้ องทาความสะอาดทุกวัน
เพื่อให้ ม่ันใจว่าวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งขี้เหล็กถูกนาออกจากทรัพย์ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร
(10) คนงานต้ องมั่นใจว่า ไม่มีฝนละออง
ุ่
ใบไม้ และวัสดุอนื่ กระจายออกจากพื้นที่ทางานไปยังทรัพย์สินใกล้ เคียง
(11) ผู้รับเหมาก่อสร้ างต้ องไม่ขับรถซึ่งเป็ นยานพาหนะที่ไม่อยู่ในสภาพดีหรือมีเสียงดังมากหรือทาให้ เกิดควันดาเข้ าไ
ปในหมู่บ้านจัดสรร
(12) ผู้รับเหมาต้ องปฏิบัติตามข้ อบังคับเร่งรัดของหมู่บ้านจัดสรร
(13) ผู้รับเหมามีหน้ าที่ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า
หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของทรัพย์สินส่วนกลางเกิดความสกปรกจากการก่อสร้ าง
ส่วนที่สกปรกนั้นจะต้ องทาความสะอาด
(14) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออืน่ ๆ จะต้ องนาออกจากหมู่บ้านจัดสรรระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. เท่านั้น
และผู้รับเหมาต้ องสามารถแสดงให้ เห็นว่า วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวเป็ นของผู้รับเหมาหรือคนงาน
(15) พื้นที่ก่อสร้ างต้ องสะอาดและต้ องมีถังขยะ
(16) ผู้รับเหมาต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากมลภาวะอันเนื่องมาจากการก่อสร้ าง
(17) ขยะจากการก่อสร้ างจะต้ องไม่ นาไปฝากทิ้งไว้ ในถังขยะของเจ้ าบ้ านคนอืน่
(18) ผู้รับเหมาต้ องมั่นใจว่า
คนงานไม่บุกรุกเข้ าไปในทรัพย์สินของเจ้ าบ้ านคนอืน่ และเส้ นเขตแดนทรัพย์สินใกล้ เคียงห้ ามทาหาย

Green Field Villas 2 - Regulations th v1.90

หน้า 13 จาก 16

(19) การเชื่อมท่อระบายนา้ เข้ าอาคารก่อสร้ างของหมู่บ้านจัดสรรจะต้ องได้ รับการอนุมัติก่อนและการเชื่อมท่อนั้นให้
ทาอย่างถูกต้ อง
ก่อนท่อระบายนา้ จะถูกถมด้ วยดินควรแจ้ งให้ คณะกรรมการที่อยู่อาศัยทราบเพื่อป้ องกันปัญหาการอุดตันของท่อ
ระบายนา้ จากดินที่ไหลลงสู่ระบบระบายนา้
(20) ผู้รับเหมาทาสวนต้ องป้ องกันไม่ให้ ดินไหลลงท่อระบายนา้
ข้อ 9.4
หากเจ้ าบ้ านหรือผู้รับเหมาหรือคนงานของตนไม่ปฏิบัติตามข้ อบังคับจนเป็ นเหตุทาให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง
ของหมู่บ้านจัดสรรและสมาชิกของตนหรือมีส่งิ รบกวนต่อความเงียบสงบของเจ้ าบ้ านรายอืน่
คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจะไม่อนุญาตให้ บุคคลเหล่านั้นทางานในหมู่บ้านจัดสรร
และผู้รับเหมารายนั้นจะต้ องหยุดการทางานและอธิบายเหตุผลของความเสียหายและจัดทาแผนงานซ่อมแซมความเสียหาย
หากผู้รับเหมารายนั้นไม่สามารถซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพที่ดีได้
ให้ ผู้รับเหมารายอืน่ รับจ้ างซ่อมแซมความเสียหายด้ วยค่าใช้ จ่ายที่ รับผิดชอบโดยผู้รับเหมารายนั้นหรือเจ้ าบ้ านรายนั้นที่จ้างผู้รั
บเหมารายนั้น และ/หรือไม่อนุญาตให้ ผู้รับเหมารายนั้นทางานต่อไปในหมู่บ้านจัดสรร
ข้อ 9.5 ยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกหกล้ อ รถสิบล้ อ รถแทรคเตอร์ JCB
และรถเครนจะได้ รับอนุญาตให้ เข้ ามาในหมู่บ้านจัดสรรได้ กต็ ่อเมื่อได้ รับอนุมัติเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคณะกรรมการ
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บทที่ 10: การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับนี้
ข้อ 10.1 มติการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ต้องใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก (10)
จากเจ้ าบ้ านทุกคนที่ลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่
ข้อ 10.2 ข้ อเสนอที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับนี้อาจทาโดย (ก) คณะกรรมการที่อยู่อาศัย หรือ (ข) อย่างน้ อยหนึ่งในห้ า
(12) ของเจ้ าบ้ านเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการที่อยู่อาศัย
ข้อ 10.3
ข้ อเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้จะต้ องประกาศที่สโมสรและส่งเป็ นอีเมลถึงเจ้ าบ้ านเหล่านั้นที่ได้ ให้ ท่อี ยู่อเี มลอย่างน้ อย
15 วันก่อนการประชุมใหญ่ซ่ึงจะได้ กล่าวถึงการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 10.4 เมื่อข้ อบังคับนี้ได้ รับการแก้ไขในที่ประชุมใหญ่แล้ ว
ให้ คณะกรรมการที่อยู่อาศัยจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยยื่นแบบคาขอตามที่ระบุโดยสานักงานจัดสรรที่ดินพร้ อมด้ วยหลั
กฐานดังต่อไปนี้ (ก) รายงานการประชุมใหญ่ท่ีมีมติผ่านให้ แก้ไขเพิ่มเติม และ (ข) สาเนาข้ อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 10.5 การแก้ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับนี้จะมีผลบังคับใช้ (ก)
เมื่อสานักงานจัดสรรที่ดินยอมรับอย่างเป็ นทางการต่อการแก้ไขเพิ่มเติม และ (ข)
เมื่อมีการบันทึกการแก้ไขไว้ ในบันทึกทางการของหมู่บ้านจัดสรรที่เก็บไว้ โดยคณะกรรมการที่อยู่อาศัย
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บทที่ 11: การควบและการเลิกกิจการของหมู่บา้ นจัดสรร
ข้อ 11.1
การตัดสินใดที่จะควบกิจการหมู่บ้านจัดสรรนี้กบั ที่หมู่บ้านจัดสรรอืน่ ที่อยู่ติดกันหรือบริเวณใกล้ เคียงอาจทาได้ โดยการลงมติใ
นที่ประชุมใหญ่เท่านั้น การลงมติดังกล่าวต้ องได้ รับความยินยอมจากเจ้ าบ้ าน 38 รายขึ้นไป
ข้อ 11.2 การตัดสินใดที่จะเลิกกิจการหมู่บ้านจัดสรรอาจทาได้ โดยการลงมติในที่ประชุมใหญ่เท่านั้น
การลงมติดังกล่าวต้ องได้ รับความยินยอมจากเจ้ าบ้ าน 38 รายขึ้นไป

แก้ไขเพิม่ เติม R & R กันยายน 2560
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