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รายงานคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านกรีนฟิล วลิล่า 2  
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563 
 
รายงานฉบบันีค้รอบคลมุถงึงานต่าง ๆ ที่กรรมการไดท้ าภายในเวลา 15 เดอืนท่ีผ่านมาและรวมถึงส่ิงที่ตอ้งท าในปีต่อไป  
 
คณะกรรมการ ประจ าปี 2563 
นายแอนเดรียส ์จาคอบ ซเลเกล  ประธาน  
นายไคลฟ์ เชสแมน  รองประธาน, กรรมการฝ่ายดแูลหมู่บา้น  
นายอลนั โซเดนแคมป์   กรรมการฝ่ายดแูลบ ารุงรกัษาทั่วไป ความปลอดภยั 
นางแอนเดรีย อารน์สไ์วลด ์  เลขาณกุารและกรรมการดแูลเงินสดย่อย 
นายรชิารด์ อาเธอร ์  กรรมการฝ่ายดแูลหมู่บา้น 
นางจฑุาธิป โบวส ์  เหรญัญิก (จา้ง) 
 
กรรมการลาออกหลงัจากการประชมุใหญ่นี ้
นายรชิารด์ อาเธอร ์  
 
ขอแจง้ใหท้ราบว่านายแบรี่ จอหน์สโตนจะเสนอตวัเพื่อเป็นกรรมการหมู่บา้นในปีนี ้
 
หากท่านเจา้ของบา้นท่านใดตอ้งการท่ีจะเขา้รว่มเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น กฏของหมู่บา้นยงัใหม้ีคณะกรรมการเพิ่มได ้
 
สระว่ายน ้า 
มีการซ่อมป๊ัมน า้หน่ึงตวั ป๊ัมลมที่จากชุชี่ และหลอดไฟทกุตวัไดถ้กูเปล่ียน ในเดอืนกนัยายน ตลุาคม ที่ผ่านมา เราพบวา่มี
ปรมิาณการใชน้ า้ที่เพิม่ขึน้ผิดปกติ ทางบรษิัท Your Greater View ไดท้ าการตรวจสอบทนัทีและพบว่ามกีารรั่วไหล ซึง่
ขณะนีเ้ราไดท้ าการซ่อมแซมรอยรั่วที่เราเจอแลว้ 
ปัญหาที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต คอื บรเิวณสระว่ายน า้อาจมีการยบุตวั ทางคณะกรรมการฯ ไดม้ีการตรวจสอบระดบัน า้และ
บิลค่าน า้ประปาอย่างใกลช้ิด 
 
การรักษาความปลอดภัย 
เมื่อตน้ปี ไดม้กีารเปล่ียนบรษิัทรกัษาความปลอดภยัซึ่งถือวา่เป็นการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึน้ และพอใจในผลการ
ปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัชดุปัจจบุนัรวมทัง้การส่ือสารกบัผูบ้รหิารบรษิัท 
เราขอแจง้ใหผู้ท้ี่อาศยัทกุท่านทราบวา่ เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัไม่ใชเ่จา้หนา้ที่เปิดประตู ฉะนัน้ เจา้หนา้ที่จะไม่เปิด
ประตใูหก้บัผูท้ี่มาเยี่ยมเยือนหรือคนขบัรถที่เขา้มารบัคนในหมู่บา้น หากไม่มีการแลกบตัร 
คณะกรรมการฯ ขอใหท้า่นถือบตัรเขา้ออกประตตูิดตวั หรือตดิสตกิเกอรเ์พื่อใชเ้ปิดประต ู
การติดตัง้ระบบประตูเขา้หมู่บา้นแบบใหม ่
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เมื่อประมาณปลายปีที่แลว้ ระบบเปิดประตูทางเขา้มีปัญหาบ่อย ตอ้งมกีารซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่บางส่วน ซึง่อะไหล่บาง
ตวัไม่สามารถหาซือ้ไดแ้ลว้ ทางเราจึงตอ้งมีการติดตัง้ระบบเปิดประตูทางเขา้ใหม่ ซึง่ไดม้กีารเริม่ใชง้านแลว้และมีการ
กระจายบตัรใหก้บัเจา้ของบา้นแลว้ ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดือนมีนาคมหรือตน้เดือนเมษายนนี ้
 
ห้องออกก าลังกาย/อุปกรณ ์
มีการซ่อมแซม บ ารุงรกัษาตามปกต ิ
 
การซ่อมแซมทั่วไป การบ ารุงรักษา และอื่น ๆ  
การก าจดัมด แมลง ปลวก 
คณะกรรมการฯ ไดต้่อสญัญากบับรษิัท เจเคพ ีก าจดัปลวก ในการก าจดัปลวกและแมลงสาบที่ป้อมยาม สวนสาธารณะ 
รวมถงึบรเิวณรอบ ๆ สระวา่ยน า้ 
สญัญาอีกหนึ่งฉบบัเพื่อพ่นยาก าจดัแมลงสาบท่ีท่อระบายน า้ในหมู่บา้นจ านวน 96 ท่อทกุสองดือน 
 
การพ่นควนัยาก าจดัยุงลายป้องกนัไข้เลือดออก 
คณะกรรมการฯ ไดท้ าเรื่องขอใหเ้ทศบาลมาพ่นควนัยาก าจดัยงุลายป้องกนัไขเ้ลือดออกทกุเดือน เนื่องจากมีการระบาด
ของโรคนีม้ากขึน้ในประเทศไทย 
เมื่อปลายปีที่แลว้ ทางเทศบาลไม่ไดพ้่นควนัยาอีกแลว้ ทางเราจึงใหบ้รษิัทจ ากดัแมลงพ่นควนัยาใหแ้ทน 
 
ห้องน ้าสาธารณะ 
มีการซ่อมแซมเคานเ์ตอรอ์่างลา้งมือเนื่องจากพงัไม่สามารถใชไ้ด ้และมีการซ่อมขอบประตเูนื่องจากมีความเสียหาย 
 
หลุมบนถนน 
คณะกรรมการฯ เห็นควรระงบัการซ่อมแซมไวก้่อน 
 
ระบบกล้องวงจรปิด 
ในระหวา่งปีระบบกลอ้งวงจรปิดมีความเส่ือมโทรมและตอ้งมีการอพัเกรดทางเทคนิค เลกาซีเ่ทคโนโลยี (ตวัอยา่งเช่น 
กลอ้งทกุตวัตอ้งต่อเขา้กบัตวับนัทึกวีดีโอเป็นรายตวัผ่านสายคอปเปอร)์ จะตอ้งถกูเปล่ียนไปใชส้ายไฟเบอรอ์อฟติคและ
เทคโนโลยีไรส้าย 
คณะกรรมการฯ เสนอใหม้ีการตดิตัง้ระบบใหม่ทลีะขัน้ โดยขัน้แรกในปีนี ้เสนอใหม้ีการติดตัง้สายไฟเบอรอ์อฟติคและเสา
ส าหรบัเทคโนโลยีไรส้ายทั่วทัง้หมู่บา้นและติดตัง้กลอ้งไอพีที่ประตทูางเขา้และในหอ้งออกก าลงักายและบรเิวณสระวา่ยน า้ 
ค่าใชจ้า่ยส าหรบัโครงการนีค้าดการณไ์วท้ี่ 150,000 บาท การตดิตัง้เพิม่เตมิสามารถท าไดห้ลงัจากนี ้
 
เว็บไชตข์องหมู่บ้านกรีนฟิล วลิล่า 2 https://www.greenfieldvillas2.com/ 
ในเดือนพฤศจกิายนที่ผ่านมา เวบ็ไซตข์องหมู่บา้นไดม้ีการเปิดใชง้าน ทางเราอยากใหท้กุท่านไดเ้ขา้ไปชมเว็บไซตน์ี ้
เนื่องจากมีขอ้มลูที่น่าสนใจและเป็นประโยชน ์รวมถงึเอกสารต่าง ๆ  
 

https://www.greenfieldvillas2.com/
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ค่าบริหารส่วนกลาง 
มีการปรบัส าหรบัผูท้ี่ช  าระค่าบรหิารส่วนกลางล่าชา้กบัเจา้ของบา้น 2 – 3 ท่านในปีนี ้
ปี 2563 ยงัมีเจา้ของบา้นท่ียงัไม่ไดช้ าระค่าบรหิารส่วนกลาง 1 หลงั ไดแ้ก่ 
บา้นเลขท่ี 47/28 เจา้ของบา้น – นายเควิน ฮามิลตนัและนางสนุนัท ์สดุอรุา 
 
หากท่านช าระเงินโดยผ่านธนาคารหรือโอนเขา้บญัชี ทา่นจ าเป็นตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการฯ ทราบ เนื่องจากเราไม่สามารถ
ทราบไดว้่าใครจ่ายเงินเขา้บญัชีของหมู่บา้น 
เพราะฉะนัน้ มนัจงึเป็นส่ิงส าคญัที่ท่านจะตอ้งส่งหลกัฐานการโอนเงิน ใบฝากเงินใหก้บัเหรญัญิกหรือกรรมการท่านใดทา่น
หน่ึงหลงัจากที่ไดท้  าการช าระเงินผ่านธนาคารแลว้ 
หากเราไม่ไดร้บัหลกัฐาน ถือวา่ยงัไม่มีการช าระเงินและจะตอ้งจา่ยค่าปรบัในการช าระเงินล่าชา้ 
 
เมื่อการประชมุใหญ่สามญัปีที่ผ่าน ทางคณะกรรมการฯ แจง้ว่ามีความจ าเป็นตอ้งเสนอการขึน้ค่าบรหิารส่วนกลาง แต่
เนื่องดว้ยผลกระทบจากสถานการณโ์รคระบาดโควดิ 19 ทางคณะกรรมการฯ จงึตดัสินใจที่จะคงคา่บรหิารส่วนกลางที่ 
28,000 บาทต่อปีเช่นเดมิ 
 
ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ 
เหรญัญิกจะรายงานคา่ใชจ้า่ยของปีนีร้วมถงึเสนอรา่งงบประมาณส าหรบัปีหนา้ ค่าใชจ้า่ยของปีที่ผ่านมาไดร้บัการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบและสามารถขอดไูด ้
 
คณะกรรมการนิติบคุคลหมู่บา้นกรีนฟิล วิลล่า 2 
มีนาคม 2564 


