รายงานการประชุมการจัดตั้งนิตบิ ุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ บริ เวณส่ วนกลางหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗
..........................................
สมาชิกที่มาประชุม จํานวน ๘๗ ราย ๑๐๗ คะแนนเสี ยง (ปรากฏตามรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแนบ
ท้ายรายงานการประชุมนี้)
สมาชิกที่ไม่มาประชุม จํานวน ๖๐ ราย ๗๐ คะแนนเสี ยง
สมาชิกทั้งหมด
จํานวน ๑๔๗ ราย ๑๗๗ คะแนนเสี ยง
เริ่ มประชุมเวลา
๑๔.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่อง การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านสาริน ๗
คุ ณ สิ ริ น ทร์ น า ภาติ ย ะศิ ขณ
ั ฑ์ ชี้ แ จง ตามที่ ไ ด้มี ห นังสื อ เรี ย นเชิ ญ สมาชิ ก ผูซ้ ้ื อที่ ดิ น จัดสรร
โครงการหมู่บา้ นสาริ น ๗ ให้เข้าร่ วมประชุ มในวันนี้ ก็สืบเนื่ องมาจาก ผูป้ ระกอบการจัดสรรที่ ดิ น
(นางสาวสิ รินทร์ นา ภาติยะศิขณ
ั ฑ์) ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
ให้ทาํ การจัดสรรที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๙๕๖, ๔๘๙๕๗ ตําบลคํานํ้าแซบ อําเภอวาริ น
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ชื่อโครงการว่า “หมู่บา้ นสาริ น ๗”
ได้ทาํ การแบ่งที่ดินเป็ นแปลงย่อยเพื่อจําหน่ ายทั้งหมด ๑๗๗ แปลง แยกเป็ นประเภทอาคาร
พาณิ ชย์ จํานวน ๓๐ แปลง และประเภทบ้านเดี่ ยว ๑๔๗ แปลง มี สาธารณู ปโภค จํานวน ๔ แปลง
ประกอบด้วยถนน ๒ แปลง สวนสาธารณะ ๑ แปลง และที่ต้ งั นิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร ๑ แปลง และได้
ขายไปแล้วจํานวน ๑๗๗ แปลง
ซึ่ งตามแผนงานโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีน้ นั ผูจ้ ดั สรรที่ดินจะดูแลบํารุ งรักษาสาธารณูปโภคมีกาํ หนดระยะเวลา
๑ ปี นับแต่วนั ที่จดั ทําระบบสาธารณูปโภคแล้วเสร็ จทั้งโครงการ
บัดนี้ ได้ครบกําหนดตามระยะเวลา ๑ ปี แล้ว ประกอบกับได้มีผซู ้ ้ื อที่ดินจัดสรรเกินกึ่งหนึ่ งของ
จํา นวนแปลงย่ อ ยตามแผนผัง โครงการ ผู ้จ ัด จรรจึ ง มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะโอนทรั พ ย์สิ น ที่ เ ป็ น
สาธารณูปโภค คือ
 ถนนในโครงการตามหลักฐานโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๘๙๕๖ เนื้ อที่ดิน ๕-๐-๖๖ ไร่ เลขที่
๔๘๙๕๗ เนื้อที่ดิน ๔-๓-๔๔ ไร่

 สวนสาธารณะ ตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๗๕๓ เนื้อที่ดิน ๑-๑-๕๒ ๖/๑๐ ไร่
 ที่ต้ งั นิติบุคคลตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๗๕๒ เนื้อที่ ๐-๐-๒๐ ไร่
 เงินค่าบํารุ งรักษาสาธารณูปโภค จํานวน ๕๒๘,๓๓๖.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพัน
สามร้อยสามสิ บหกบาทถ้วน)
ให้กบั ผูซ้ ้ือที่ดินจัดสรรหมู่บา้ นสาริ น ๗ โดยให้ผซู ้ ้ือที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรื อจัดตั้งนิ ติบุคคลตามกฎหมายอื่น เพื่อรับโอน
สาธารณูปโภคไปดูแลให้แล้วเสร็ จภายในกําหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วนั ที่ผซู ้ ้ือที่ดินจัดสรรในหมู่บา้ น
สาริ น ๗ รายสุ ดท้ายได้รับหนังสื อแจ้งจากผูจ้ ดั สรร
จึ ง แจ้งให้ที่ประชุ มทราบและขอความเห็ นจากสมาชิ กผูซ้ ้ื อที่ ดินจัดสรรทุ กท่ านว่า มี ความ
ประสงค์ที่จะจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ หรื อไม่
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้จดั ตั้งนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อรับโอนที่ดินอันเป็ นสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินไปจัดการและดูแล
รักษา รวมทั้งจํานวนเงินค่าบํารุ งรักษาสาธารณูปโภคตามบัญชีทรัพย์สินด้วย
วาระที่ ๒ เรื่อง การแต่ งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านสาริน ๗
ที่ ประชุ มมี มติ แต่งตั้ง คุ ณสุ รินทร์ นาคง เป็ นประธานกรรมการ และกรรมการอี ก ๑๘ ท่าน
ประกอบด้วย
๑. คุณมงคล เทศนา
เป็ นกรรมการ
๒. คุณฐานิฏฐ์ ศรี ธนสุ วรรณ์ เป็ นกรรมการ
๓. คุณสมาน บุญล้น
เป็ นกรรมการ
๔. คุณอดุลย์ โคตรพันธ์
เป็ นกรรมการ
๕. คุณมนตรี โคตรคันทา
เป็ นกรรมการ
๖. คุณมนตรี กมณี ย ์
เป็ นกรรมการ
๗. คุณธานี ดีเมืองปั ก
เป็ นกรรมการ
๘. คุณลีลาวดี รักวงศ์
เป็ นกรรมการ
๙. คุณกัญญา เกิดศิริ
เป็ นกรรมการ
๑๐. คุณนริ ศรา ไชยพัฒน์
เป็ นกรรมการ
๑๑. คุณวัชรากร ตระการไทย เป็ นกรรมการ
๑๒. คุณนิธินนั ท์ คําเพราะ
เป็ นกรรมการ
๑๓. ร.อ.กิตติพงษ์ วงษ์ประสานต์ เป็ นกรรมการ

๑๔. คุณประเสริ ฐ เลิศลํ้า
๑๕. คุณทินกร มณี กลุ
๑๖. คุณมนูญ มณี วงศ์
๑๗. คุณโชคชัย แซ่จึง
๑๘. คุณหทัยรัตน์ ตั้งรัตนาพิบูล

เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ

วาระที่ ๓ เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ คณะกรรมการหมู่บา้ น ดําเนินการออกข้อบังคับนิ ติบุคคลหมู่บา้ น
จัดสรรสาริ น ๗ ระเบียบว่าด้วยการเงินการบัญชี และระเบียบว่าด้วยการอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ข นําเสนอ
ในการประชุมครั้งต่อไป
ปิ ดประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

ลงชื่อ

ประธาน
(นายสุ รินทร์ นาคง)

มนตรี โคตรคันทา บันทึก

