รายงานการประชุมการจัดตั้งนิตบิ ุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ บริ เวณส่ วนกลางหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗
..........................................
สมาชิกที่มาประชุม จํานวน ราย
คะแนนเสี ยง
สมาชิกที่ไม่มาประชุม จํานวน ราย
คะแนนเสี ยง
สมาชิกทั้งหมด
จํานวน ๑๔๗ ราย ๑๗๗ คะแนนเสี ยง
เริ่ มประชุมเวลา
๐๘.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทราบ
วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุ มเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗
คุณสุ รินทร์ นาคง ประธานในที่ประชุม ได้กล่าสถึง การประชุมใหญ่ครั้งที่ผ่านมา กรณี ที่ คุณ
สิ รินทร์นา ภาติยะศิขณ
ั ฑ์ ผูจ้ ดั สรรที่ดินโครงการหมู่บา้ นสาริ น ๗ ได้ดาํ เนิ นการจัดประชุมใหญ่สมาชิก
หมู่บา้ นสาริ น ๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อลงมติในการจัดตั้งนิติบุคคล
หมู่บา้ นจัดสรร และที่ประชุ มมีมติเกิ นกึ่ งหนึ่ งของจํานวนแปลงย่อยในโครงการให้จดั ตั้งนิ ติบุคคล
หมู่บา้ นจัดสรร พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจํานวน ๑๔ ท่าน โดยให้ผม นายสุ รินทร์ นาคง เป็ นประธาน
กรรมการ
มติที่ประชุม รับรอง
วาระที่ ๓ เรื่อง การแต่ งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านสาริน ๗
ตามมติที่ประชุมใหญ่สมาชิกเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้ง ผม นายสุ รินทร์ นาคง
และกรรมการอีก ๑๔ ท่าน ได้กาํ หนดขอบข่ายและมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ให้กรรมการดังนี้
๑. คุณสุ รินทร์ นาคง
เป็ นประธานกรรมการหมู่บา้ นสาริ น ๗
๒. คุณมงคล เทศนา
เป็ นรองประธานกรรมการ คนที่ ๑
๓. คุณฐานิฏฐ์ ศรี ธนสุ วรรณ์ เป็ นรองประธานกรรมการ คนที่ ๒
๔. คุณสมาน บุญล้น
เป็ นกรรมการที่ปรึ กษา
๕. คุณอดุลย์ โคตรพันธ์
เป็ นกรรมการที่ปรึ กษา
๖. คุณมนตรี โคตรคันทา
เป็ นกรรมการฝ่ ายกฎระเบียบ/ข้อบังคับและเลขานุการ

๗. คุณมนตรี กมณี ย ์
เป็ นกรรมการฝ่ ายกฎระเบียบ/ข้อบังคับ
๘. คุณนริ ศรา ไชยพัฒน์
เป็ นกรรมการฝ่ ายการเงิน/พัสดุ
๙. คุณธานี ดีเมืองปั ก
เป็ นกรรมการฝ่ ายการเงิน/พัสดุ
๑๐. คุณกัญญา เกิดศิริ
เป็ นกรรมการฝ่ ายกิจกรรมชุมชน
๑๑. คุณลีลาวดี รักวงศ์
เป็ นกรรมการฝ่ ายกิจกรรมชุมชน
๑๒. คุณวัชรากร ตระการไทย เป็ นกรรมการฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
๑๓. คุณนิธินนั ท์ คําเพราะ
เป็ นกรรมการฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
๑๔. ร.อ.กิตติพงษ์ วงษ์ประสานต์ เป็ นกรรมการฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
มติที่ประชุม รับรอง
วาระที่ ๔ เรื่อง พิจารณาร่ างข้ อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านสาริน ๗
ก่ อนที่ จะร่ วมกันพิจารณาร่ างข้อบังคับนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
ขอให้คุณบรรจง สิ งห์บวั ผูจ้ ดั การโครงการหมู่บา้ นสาริ น ๗ ได้อธิ บายขั้นตอนระเบียบ กฎหมาย ให้ที่
ประชุมทราบพอสังเขป
คุณบรรจง ชี้ แจงขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรตามมาตรา ๔๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ กําหนดให้ผซู ้ ้ื อที่ดินจัดสรรจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจํานวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการมีมติให้จดั ตั้งนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร และแต่งตั้งตัวแทน
ยืน่ คําขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรื อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา พร้อมด้วยข้อบังคับ
ที่มีรายการตามที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจดทะบียนจัดตั้ง การบริ หาร การควบ และ
การยกเลิกนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร พ.ศ.๒๕๔๓ และตามมาตรา ๔๖ กําหนดให้นิติบุคคลหมู่บา้ น
จัดสรรที่จดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล มาตรา ๔๗ ให้ผซู ้ ้ื อที่ดินจัดสรรทุกรายเป็ นสมาชิกนิ ติ
บุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
และตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการจัดตั้งนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
หรื อนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมตั ิดาํ เนินการเพื่อบํารุ งรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๗ ในการลงคะแนนเสี ยง ให้ผซู ้ ้ือที่ดินจัดสรรแต่ละแปลงมีเสี ยงคะแนนเทากับหนึ่งเสี ยง ในกรณี ที่ผู ้
ซื้อที่ดินจัดสรรได้แบ่งแยกที่ดินแปลงย่อยตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตออกไปอีก ให้ถือว่า
ผูซ้ ้ื อที่ดินจัดสรรแปลงคงเหลือและผูซ้ ้ื อที่ดินจัดสรรแปลงที่ได้แบ่งแยกออกไปภายหลังมีเสี ยงเท่ากับ
หนึ่งคะแนนเสี ยง เช่นเดียวกับเจ้าของรวม
ในการยื่ น คํา ขอจดทะเบี ย นจัด ตั้ง นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ ้า นจัด สรรต่ อ เจ้า พนั ก งานที่ ดิ น จัง หวัด
อุบลราชธานี สาขาวาริ นชําราบ จะต้องยื่นสําเนาข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรด้วย คณะกรรมการ

จึงได้เสนอร่ างข้อบังคับนิ ติบุคคลหมู่บา้ นสาริ น ๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุ มร่ วมกันพิจารณา (ตาม
เอกสารที่แจกไปยังทุกบ้าน) หากสมาชิกท่านใดพิจารณาแล้ว เห็นควรแก้ไขประการใด ก็ขอให้เสนอต่อ
ที่ประชุมร่ วมกันพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์
มติที่ประชุม รับรองข้อบังคับดังกล่าว
วาระที่ ๕ เรื่อง แต่ งตั้งตัวแทนเพือ่ ไปยืน่ คําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านสาริน ๗
มติที่ประชุมมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการหมู่บา้ น (นายสุ รินทร์ นาคง) เป็ นตัวแทนผู ้
ซื้ อที่ดินจัดสรรโครงการหมู่บา้ นสาริ น ๗ ไปดําเนิ นการยืน่ คําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิ ติบุคคลหมู่บา้ นสา
ริ น ๗ ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวาริ นชําราบ ตลอดจนดําเนิ นการต่างๆ เกี่ยวกับ
เรื่ องนี้จนเสร็ จสิ้ นกระบวนการ
วาระที่ ๖ เรื่อง อืน่ ๆ
๖.๑ เรื่อง พิจารณาร่ างระเบียบการบัญชีและการเงินหมู่บ้านสาริน ๗
ประธานในที่ประชุม แจ้งเรื่ องค่าใช้จ่ายในการดูแลสาธารณู ปโภคของโครงการหมู่บา้ นสาริ น
๗ ที่ทางผูจ้ ดั สรรที่ดินจ่ายให้จนถึงสิ้ นเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายดังนี้
ลําดับ
รายการ
จํานวนเงิน(บาท)
หมายเหตุ
๑. ค่ากระแสไฟฟ้ า
๒๐,๐๐๐
๒. ค่านํ้าประปา
๔,๐๐๐
๓. ค่าจ้างคนสวน
๙,๐๐๐
๔. ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
๓๖,๐๐๐ (กลางวัน ๒/กลางคืน ๒)
๕. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ
๙,๐๐๐
๖. ค่าคลอรี น/ความสะอาดสระนํ้า
๓,๐๐๐
รวมค่ าใช้ จ่าย
๘๑,๐๐๐
ขอให้คุณบรรจง สิ งห์บวั เสนอแนวทางในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย หรื อตัวอย่างจาก
นิติบุคคลอื่นๆ เรี ยกเก็บ
คุณบรรจง ชี้แจงว่า ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ค่าใช้จ่าย
ในการบํารุ งรั กษาและจัดเก็บสาธารณู ปโภคให้จดั เก็บเป็ นรายเดื อนจากที่ดินแปลงย่อยในโครงการ
จัดสรรที่ดินทุกแปลง ทั้งนี้ อาจกําหนดค่าใช้จ่ายในอัตราที่แตกต่างตามประเภทการใช้ประโยชน์ใน
ที่ ดิ น หรื อ ขนาดพื้น ที่ ไ ด้ ตามระเบี ย บที่ คณะกรรมการจัดสรรที่ ดินกลางกําหนด และตามระเบี ยบ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการกําหนดค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่าย ใน

การบํารุ งรักษาและการจัดการ สาธารณูปโภค และการจัดทําบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๕ นิติบุคคลหมู่บา้ น
จัดสรรอาจกําหนดค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากที่ดินแปลงย่อยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลง ในอัตรา
ตามประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หนือขนาดพื้นที่ ดังต่อไปนี้
๑. ที่ดินที่ใช้เพื่อประกอบการอุตสาหกรรม
๒. ที่ดินที่ใช้เพื่อประกอบการพาณิ ชยกรรม
๓. ที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม
๔. ที่ดินที่ใช้เพื่ออยูอ่ าศัย
๕. ที่ดินเปล่า
ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางว่าด้วยการกําหนดค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๖
และข้อบังคับนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรวาริ น ๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๕ ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการ
กําหนดอัตราจัดเก็บค่าใช้จ่ายเป็ นรายเดือนจากที่ดินแปลงย่อยของสมาชิกทุกแปลง ในอัตราที่แตกต่าง
กันตามประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรื อตามขนาดพื้นที่ ให้เป็ นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง แล้วเสนอให้ที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบ
ประธานในที่ประชุม ได้เสนอแนวทางการจัดเก็บค่าใช้จ่ายเป็ นรายเดือน ให้ที่ประชุมร่ วมกัน
พิจารณา ดังนี้
๑. ให้คิดจากแปลงย่อยเท่ากัน
๒. ให้คิดตามเนื้อที่โดยคิดเป็ นตารางวาของโฉนดที่ดินแต่ละแปลง
ลําดับ
ประเภทการใช้ประโยชน์ อัตราค่าใช้จ่าย (แบบที่ ๑) อัตราค่าใช้จ่าย (แบบที่ ๒)
๑.
ที่อยูอ่ าศัย
๖๕๐ บาท
๗๐๐ บาท
๒.
ที่ดินแปลงควบ (ต่อแปลง)
๓๐๐ [km
๓๕๐ บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบให้กาํ หนดอัตราค่าใช้จ่ายรายเดือนของสมาชิกทุกแปลงตามประเภทที่อยู่
อาศัยในอัตราเท่ากันที่ แปลงละ ๖๕๐ บาท/เดือน และแปลงควบให้จ่ายเพิ่มแปลงละ ๓๐๐ บาท/เดือน
๖.๒ เรื่อง แต่ งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหาร การบัญชีและการเงิน
ตามข้อบังคับนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๓ ให้คณะกรรมการหมู่บา้ น
จัดสรร แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริ หาร การบัญชี และการเงิน เรี ยกชื่อย่อว่า “คตง.” เพื่อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริ หารจัดการของนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร จํานวน ๕ ท่าน ดังต่อไปนี้
๑. คุณประเสริ ฐ เลิศลํ้า
เป็ นประธาน คตง.
๒. คุณทินกร มณี กลุ
เป็ นรองประธาน คตง.
๓. คุณมนูญ มณี วงศ์
เป็ นกรรมการ คตง.

๔. คุณโชคชัย แซ่จึง
เป็ นกรรมการ คตง.
๕. คุณหทัยรัตน์ ตั้งรัตนาพิบูล เป็ นกรรมการ คตง.
มติที่ประชุม เห็นชอบ
คุ ณ ทิ น กร มณี กุล ได้แ จ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า คณะอนุ ก รรมการชุ ด นี้ จะไม่ ข อรั บ เบี้ ย ประชุ ม
เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริ หารงานหมู่บา้ น
๖.๓ เรื่อง แต่ งตั้งคณะทีป่ รึกษาหมู่บ้านสาริน ๗ (เพิม่ เติม)
ประธานกรรมการหมู่บา้ น เสนอ ตามข้อบังคับนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรสาริ น ๗ หมวด ๔ ข้อ
๑๙ ให้ประธานมีอาํ นาจแต่งตั้งสมาชิ กผูม้ ีความรู ้ความสามารถ หรื อเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาชี พ
ต่างๆ เป็ นที่ ปรึ กษาประธาน เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานของนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรได้ ตาม
จํานวนที่ เห็ นสมควรแต่ไม่เกิ น ๑๐ คน ดังนั้นจึ งได้เรี ยนเชิ ญสมาชิ กอี ก ๗ ท่ าน เพื่อให้เป็ นคณะที่
ปรึ กษาเพิม่ เติม ดังนี้
๑. คุณชูพงศ์ บรรทะโก
๒. ว่าที่ ร.ต. ดร.ทวีศกั ดิ์ นามศรี
๓. คุณศิรินทร์ทิพย์ นามศรี
๔. คุณเธียรชัย พุทธรังสี
๕. คุณพีระศักดิ์ องกิตติคุณ
๖. คุณพยม ธารี ชาญ
๗. ร.ต.ท.ชัชวาล จิตจักร
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ปิ ดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

ประธาน
(นายสุ รินทร์ นาคง)

มนตรี โคตรคันทา บันทึก

