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อาคารคลับเฮาส หมูที่ ๒ ตําบลคําน้ําแซบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐  
 

ระเบียบนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ 
วาดวยการอยูรวมกันอยางเปนสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖, ๓๐ (๓) และ ขอ ๓๑ แหงขอบังคับนิติบุคคลหมูบาน 

จัดสรรสาริน ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหเปนไปตามความในมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการหมูบานจัดสรรสาริน ๗ จึงกําหนดระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ วาดวย 
การอยูรวมกันอยางเปนสุข” 

ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
ขอ ๓. ในระเบียบนี้ 

“ขอบังคับ” หมายถึง ขอบังคับนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ 
“นิติบุคคลหมูบานจัดสรร” หมายถึง นิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการหมูบานจัดสรรสาริน ๗ 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการหมูบานจัดสรรสาริน ๗ 
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการหมูบานจัดสรรสาริน ๗ 
“สมาชิก” หมายถึง ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรในหมูบานจัดสรรสาริน ๗ ทุกราย และ ผู

จัดสรรท่ีดินสําหรับท่ีดินแปลงยอยท่ียังไมมีผูซ้ือหรือไดโอนกลับมาเปนของผูจัดสรรท่ีดิน 
“สาธารณูปโภค” หมายถึง การใหบริการ หรือส่ิงอํานวยความสะดวก ตามท่ี 

กฎหมายกําหนดใหจัดทํา เพื่ออํานวยประโยชนแกสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ ในส่ิง 
อุปโภคท่ีจําเปนตอการดําเนนิชีวิตอันไดแก ถนน ไฟฟา ประปา 

“บริการสาธารณะ” หมายถึง การใหบริการหรือส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ีจัดทําเพื่อ 
อํานวยประโยชนแกสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ อันไดแก การใหบริการเพื่อ ความ
ปลอดภัย การรักษาความสะอาด สโมสร เปนตน 

“การรักษาความปลอดภัยหมูบาน” หมายถึง มาตรการในการดําเนินการเพ่ือพิทักษ 
รักษา และคุมครองปองกันส่ิงเปนความปลอดภัยในชีวติ ทรัพยสิน ของสมาชิกในหมูบาน 

“เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย” หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงต้ัง และ 
มอบหมายจากคณะกรรมการหมูบาน ใหทําหนาท่ีดแูล ควบคุม รักษาความปลอดภัยในหมูบาน 

/”การจราจร” .. 
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“การจราจร” หมายถึง การใชทางสัญจรของผูขับข่ียานพาหนะ คนเดนิเทา หรือ คน
ท่ีจูง ข่ี หรือไลตอนสัตว อณโุลมตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

“สัตวเล้ียง” หมายถึง สัตวท่ีสมาชิกในหมูบานไดเล้ียงดู เปนเจาของ และใหท่ีอยู 
อาศัย เชน สุนขั แมว เปนตน 

หมวดท่ี ๒ 
การรักษาความปลอดภัยหมูบาน 

ขอ ๔. ใหคณะกรรมการฝายบริหารทั่วไป เปน คณะรักษาความปลอดภัย มีหนาท่ี 
๑) จัดทําแผนรักษาความปลอดภัย มาตรการในการรักษาความปลอดภัย ของ 

หมูบาน 
๒) ใหคําแนะนํา กํากับ ดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของยามรักษาการณ ในการสํารวจ 

ตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของสมาชิก 
๓) รับแจงเหตุและประสานงานกับเจาหนาท่ีรัฐในการสอบสวน สืบสวน กรณีเกิด

เหตุการณอันเปนภัย หรือคาดวาจะเปนภัยตอชีวิตและทรัพยสินของสมาชิก 
๔) จัดทําประกาศ แจงเตือน ใหสมาชิกไดทราบเหตุ หรือระมัดระวังในการดูแล 

รักษาทรัพยสินของตน 
ขอ ๕. จัดใหมีการจางยามรักษาการณความปลอดภัยในหมูบาน โดยใหมีหนาท่ีดังนี ้

๑) ตรวจตราดูแลการเขาออกของบุคคล ยานพาหนะภายในหมูบาน ทําการบันทึก 
หมายเลขทะเบียนรถ ท่ีเขาออกภายในหมูบานทุกชนิด เพื่อใหคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 
ตรวจรับรอง 

๒) ตรวจสอบบุคคลภายนอกท่ีขออนุญาตเขามาภายในหมูบาน แลกบัตรผานเขา - 
ออก บันทึกช่ือ - สกุล หมายเลขบัตรประชาชน ท่ีอยู ในบัตรอนุญาตเขาในหมูบาน เพื่อใหนําไป 
ประทับตราจากบานท่ีเขาไปติดตอหรือ/ปฏิบัติภารกิจ 

๓) อํานวยความสะดวกในดานการจราจรภายในหมูบานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๔) ออกตรวจตราดูแลภายในหมูบาน ตามรอบระยะเวลาท่ี คณะกรรมการรักษา 

ความปลอดภัย กําหนด บันทึก หรือใหอาณัติสัญญาณเวลาของการตรวจตราตามจุดท่ีกําหนด 
๕) เม่ือมีเหตุหรือมีการแจงเหตุแหงภยันตราย เชน อัคคีภัย ไฟฟาลัดวงจร มีบุคคล 

ตองสงสัยในอันท่ีจะทําใหเกิดการละเมิด เส่ียงตอความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของสมาชิก 
ในหมูบาน ใหรายงานตอคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย และ/หรือแจงเจาหนาท่ีตํารวจหรือ 
ผูเกี่ยวของในทันที 
  

/ ขอ ๖. รถยนต .. 
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ขอ ๖. รถยนต หรือรถจักรยานยนตของสมาชิก ตองติดสติกเกอรอนุญาตเขาออกหมูบาน ท่ี
ดานหนากระจกท่ีมองเห็นไดชัดเจน สําหรับใชในการเขา - ออกหมูบาน ในสวนกรณีของผูมา 
ติดตอ ใหรวมถึงรถรับจาง  หรือรถแท็กซ่ีรับสงผูโดยสาร จะตองแลกบัตรผานเขา - ออก และตอง 
ใหความรวมมือในการขอตรวจคนของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ท้ังนี้ ไมอนุญาตรถรับซ้ือ 
ของเกาเขามาภายในบริเวณหมูบาน เปนอันขาด รวมท้ังปฏิบัติตามกฎเกณฑ หรือระเบียบท่ีผาน 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ หรือท่ีประชุมใหญ 

ขอ ๗. ในการขนยาย หรือ นําทรัพยสินของมีคา ออกภายนอกบริเวณหมูบาน จะกระทําได 
ในเวลาตั้งแต ๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เทานั้น ยกเวนไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบาน 
จัดสรรสาริน ๗ เปนกรณีไป 

 

หมวดท่ี ๓ 
การจัดการจราจรภายในหมูบาน 

ขอ ๘. การขับข่ียานพาหนะทุกชนิดภายในหมูบาน ตองคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต 
และทรัพยสินของเพื่อนสมาชิก และะตองไมใชความเร็วเกินกวา ๓๐ กิโลเมตรตอช่ัวโมง และ 
ปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด  

ขอ ๙. หามมิใหผูใดนํารถท่ีเกิดเสียงอ้ืออึง (เกินกวาท่ีกฎหมายหรือ พรบ. จราจรทางบก 
กําหนดไว) หรือมีเคร่ืองยนตกอใหเกิดกาซ ฝุน ควัน ละอองเคมี หรือเสียงเกินเกณฑท่ีกฎหมาย 
กําหนด หรือมีส่ิงลากถูไปบนทางเดินรถมาใชในทางเดินรถภายในหมูบาน 

ขอ ๑๐. ในเวลาท่ีแสงสวางไมเพียงพอท่ีจะมองเห็นคน รถ หรือส่ิงกีดขวางในทางไดโดย 
ชัดแจงภายในระยะไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร ผูขับข่ีจะตองเปดไฟ หรือใชแสงสวางตามประเภท 
ลักษณะ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด 

ขอ ๑๑. การใชเสียงสัญญาณแตรสําหรับรถจักรยานยนต หรือรถยนต ผูขับข่ีจะใชไดเฉพาะ 
เม่ือจําเปนหรือปองกันอุบัติเหตุเทานั้น แตจะใชเสียงยาวหรือซํ้าเกินควรไมได เพื่อไมใหเปนการ
รบกวนความสงบแกมวลสมาชิก 

ขอ ๑๒. ผูขับข่ียานพาหนะตองปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเครงครัด ไมฝาฝนเคร่ืองหมาย 
บังคับการจราจร ท่ีคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของหมูบานกําหนด ดังนี้ 

๑) การเดินรถในเสนทางหลักของหมูบาน ถนนซอยเปนการเดินรถแบบสวนทาง 
เวนแตในเสนทางรอบอาคารสโมสร/สระวายน้ําดานทิศใต และวงเวียน ใหเดินรถทางเดียวจาก ซอย
ท่ี ๙ ถึง ซอยท่ี ๑๕ ผูอยูอาศัยในซอยท่ี ๙ ถึงซอยท่ี ๑๓ เม่ือออกจากซอย ใหเล้ียวซายไปกลับรถท่ีวง
เวียน เพื่อวนออกนอกหมูบาน / ๒) จากวงเวยีน..
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๒) จากวงเวียน ผานเสนทางรอบอาคารสโมสร/สระวายน้ําดานทิศเหนือ ใหเดินรถ 
ทางเดียวจากซอยท่ี ๑๖ ถึง ซอยท่ี ๑๐ กรณีผูอยูอาศัยในซอยท่ี ๑๔ ถึงซอยท่ี ๑๐ เม่ือออกจากซอยให
เล้ียวซาย หากตองการวนกลับเขาไปในหมูบานใหวนรอบสโมสร/สระวายน้ํา (ดูตาม แผนท่ีทาย
ระเบียบ) 

ขอ ๑๓. ผูขับข่ียานพาหนะทุกชนิดเม่ือจะหยุดพาหนะ หรือเม่ือจะทําการเล้ียวเปล่ียนเสน 
ทาง จะตองใหอาณัติสัญญาณแสดงตอผูขับข่ียานพาหนะอ่ืนๆ หรือผูเดินถนน ตาม พรบ. การจราจร 
ทางบก โดยเครงครัด 

ขอ ๑๔. สมาชิกหรือผูใชประโยชนท่ีดินแปลงจัดสรร จะตองจอดรถในท่ีดินแปลงจัดสรร 
ของตนเอง และหรือบริเวณหนาท่ีดินแปลงจัดสรรของสมาชิก และหามจอดกีดขวางชองทางจราจร 
ใหจอดชิดขอบทางดานซาย หางจากทางรวมทางแยกไมนอยกวา ๒๐๐ เซนติเมตร หรือตามท่ี 
เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา และตองไมกีดขวางทางเขาออกของสมาชิกอ่ืนในหมูบาน 

ขอ ๑๕. หามสมาชิก หรือบุคคลใดมาใชถนนสาธารณะในหมูบาน เพื่อการหัดขับรถ หรือ
จัดประลองความเร็ว อันอาจจะกอใหเกิดอันตรายตอมวลสมาชิก หรือสรางความเสียหายตอ 
ทรัพยสินของสวนรวม 

ขอ ๑๖. ใหคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของหมูบาน มีอํานาจหนาท่ีในการแจงแก 
ผูกระทําการจอดยานพาหนะ วาง ต้ัง ยื่น หรือแขวนส่ิงหนึ่งส่ิงใดในลักษณะที่เปนการกีดขวาง 
การจราจร ใหเคล่ือนยายส่ิงกีดขวางนั้น หากผูนั้นไมกระทําการตามคําขอที่แจง ใหคณะกรรมการ 
ดําเนินการเคล่ือนยาย ร้ือถอน ส่ิงกีดขวางนั้น  หรือแจงแกผูมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายให 
ดําเนินการตอไป 
 

หมวดท่ี ๔ 
การจัดระเบียบสัตวเลี้ยงในหมูบาน 

ขอ ๑๗. การเล้ียงสัตวภายในท่ีดินแปลงจัดสรร สมาชิกจะตองปฏิบัติภายใตกฎหมายอ่ืนท่ี
บัญญัติไว โดยตองดูแลใหเรียบรอย ไมรบกวนความสงบเรียบรอย หรือกอเหตุเดือดรอนรําคาญ 
หรือเปนอันตรายแกสมาชิกอ่ืนๆ และในกรณีท่ีจะนําสัตวออกจากท่ีดินแปลงจัดสรร สมาชิก หรือ 
บริวารของสมาชิกจะตองดูแลใหเรียบรอยและควบคุมไดตลอดเวลา โดยปฏิบัติดังนี้ 

๑) หากสัตวเล้ียงจากบานใดออกมาในที่สาธารณะ ไลกัดคนอ่ืน หรือสัตวเล้ียงอ่ืน 
เจาของสัตวเล้ียงจะตองชดใชคาเสียหาย และคาพยาบาล เต็มจํานวน 

๒)  หากสัตวเล้ียงจากบานใด ออกมาถายอุจจาระในบริเวณพื้นท่ีสวนกลาง ซ่ึงรวม 
ถึงถนน ทางเดินเทา พุมไม สวนหยอม สนามหญา และบริเวณบานขางเคียง  จะตองจัดการเก็บ 
กวาดใหเรียบรอยโดยทันที 

/ ๓) หากสัตวเล้ียง ..



 สํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ 5 
 

อาคารคลับเฮาส หมูที่ ๒ ตําบลคําน้ําแซบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐  
 

๓) หากสัตวเล้ียงจากบานใด ออกมาในท่ีสาธารณะโดยไมมีผูจูงไว  เกิดประสบ 
อุบัติเหตุบาดเจ็บ หรือเกิดอันตรายแกชีวิต  เจาของสัตวเล้ียงไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
ท้ังส้ิน 

๔)  สมาชิกท่ีเล้ียงสัตวเล้ียงท่ีดุราย อันตราย และนาเกรงขาม  และ/หรือสุนัขสาย
พันธุท่ีดุราย จะตองควบคุมดูแลอยางใกลชิดภายในแปลงท่ีดินจัดสรรของสมาชิก ซ่ึงมีแนวร้ัว และ 
แนวกําแพงที่ม่ันคงแข็งแรง ซ่ึงสัตวเล้ียงพันธุดังกลาวไมสามารถหลุดลอดออกมาได และใหละเวน
การนําสัตวเล้ียงพันธุดังกลาวออกมาในท่ีสาธารณะภายในหมูบาน เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก 
 

หมวดท่ี ๕ 
การใชประโยชนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

ขอ ๑๘. เพื่อประโยชนสุขรวมกันของสมาชิกหมูบานจัดสรรสาริน ๗ จึงไดกําหนดแนว 
ปฏิบัติเพื่อการอยูรวมกันอยางเปนสุข ดังนี้  

๑) หามมิใหสมาชิกตกแตง ตอเติม หรือขยายร้ัวของท่ีดินแปลงจัดสรร รุกลํ้าถนน 
หรือทางเทา อันกอใหเกิดความเสียหาย หรือเส่ือมเสียตอทัศนวิสัยและภาพลักษณของหมูบาน 

๒)  หามมิใหผูใดนําทรัพยสินสวนบุคคลไวในบริเวณพื้นท่ี ท่ีเปนสวนกลาง เชน 
ในบริเวณสวนสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ 

๓)  หามมิใหสมาชิกหรือผูใชประโยชน   นําปายโฆษณาเพื่อติดต้ัง หรือนํา 
ทรัพยสินมาวาง หรือจําหนายบริเวณสวนหยอมของหมูบาน ท่ีดินแปลงสาธารณูปโภค หรือ บริการ
สาธารณะ เวนแตไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรร สาริน ๗ หรือท่ี
ประชุมใหญ 

๔)  หามมิใหสมาชิกหรือผูใชประโยชนใชท่ีดินแปลงสาธารณูปโภค หรือบริการ 
สาธารณะ ผิดวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสวนรวม อันกอความเดือดรอนรําคาญแกสมาชิกอ่ืนๆ 

๕)  หามมิใหสมาชิกหรือผูใชประโยชน นําสัตวเล้ียงท่ีมิไดมีสายลากจูง หรือ สัตว 
เล้ียงท่ีดุราย หรืออาจกอใหเกิดอันตราย เขามาบริเวณท่ีดินแปลงสาธารณูปโภค หรือบริการ 
สาธารณะ 

๖)  หามมิใหนําบุคคลภายนอกหรือบริษัท หางรานตางๆ เขามาแสดงสินคา หรือ 
สาธิตสินคา ซ่ึงนาจะเปนการลอลวง และไมไดมาตรฐานการผลิต เพื่อแสวงหาผลประโยชน โดย 
มิชอบ 
  

/ ขอ ๑๙. การดูแล ..
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ขอ ๑๙. การดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยในหมูบาน ใหถูกสุขอนามัย 
มีมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด จึงกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 

๑)  สมาชิกหรือผูท่ีใชประโยชน จะตองดูแลรักษาความสะอาด ภายในแปลงท่ีดิน 
จัดสรร ถนน และทางเทา บริเวณหนาท่ีดินแปลงจัดสรรของตัวเอง ใหอยูในสภาพท่ีดี ไมทําลาย 
ทัศนวิสัย ภาพลักษณ และสุขอนามัยของสมาชิกอ่ืน และ/หรือสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
หรือตอระบบการรักษาความปลอดภัยของหมูบาน แมจะมิไดอยูอาศัย หรือ อยูอาศัยเปนคร้ังคราว  
ก็ดี หรือแมจะยังไมมีส่ิงปลูกสรางใดๆ  สมาชิกก็จะตองดูแลไมใหเปนบริเวณ หรือสถานท่ีท่ีอาจ 
เกิดภัยอันตราย แกสมาชิกอ่ืนๆ 

๒)  ขยะท่ีเกิดจากกอสราง ซอมแซมอาคาร ใหสมาชิกจัดการนําออกไปกําจัดเอง 
นอกหมูบานสาริน ๗ และเศษกิ่งไมท่ีเกิดจากการตัดแตงหรืออ่ืนใด ใหสมาชิกตัดหรือยอยเปนช้ิน 
เล็กๆ ใสถุง หรือถังขยะไวในบริเวณแปลงท่ีดินของตนเอง กรณีท่ีเปนกิ่งใหญ ใหสมาชิกจัดการ 
นําออกไปกําจัดเองนอกหมูบานสาริน ๗ 

๓) สมาชิกท่ีทําการซอมแซมอาคาร ตองคอยสอดสองดูแลใหผูรับเหมาตางๆ ท่ีเขา 
มาทํางานภายในหมูบานสาริน ๗ ใหปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด รวมถึงการสอดสองดูแล 
ความปลอดภัยใหกับสมาชิก ตลอดเวลาท่ีผูรับเหมากอสราง ดําเนินการอยู 

๔)  หามสมาชิกทํากิจกรรมใดๆ อันกอใหเกิดมลพิษตางๆ เชน การเผาขยะ หญา 
วัชพืช หรือส่ิงของตางๆ  หรือเกิดกล่ินอันไมพงึประสงค ภายในบริเวณหมูบาน 

๕) หามมิใหผูใดการกระทําการท่ีกอใหเกิดเสียงดัง เชน ใชเคร่ืองขยายเสียง หรือ 
สงเสียงอึกทึกครึกโครม จนเปนเหตุเดือดรอนรําคาญแกบุคคลอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ 

๖)  สมาชิก หรือผูใชประโยชนในท่ีดินแปลงจัดสรร ตองไมกระทําการใดๆ  
อันเปนการเดือดรอนนารังเกียจ หรือจัดใหมีการลักลอบเลนการพนัน เสพยา หรือสารเสพติด หรือ 
ขัดตอขนบประเพณี หรือศีลธรรมอันดี หรือเปนอันตราย หรือกอใหเกิดความนารําคาญแกสมาชิก
อ่ืนๆ หรือเปนอุปสรรคตอการใชสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะของสมาชิก  

๗)  หามสมาชิกหรือบุคคลใดนํารถบรรทุกหนักเกินกวา 6 ลอ เขามาในหมูบาน 
โดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ แลวเทานั้น 

๘)  สมาชิกท่ีฝาฝนขอหามท่ีเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด ทางคณะกรรมการ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ จะดําเนินการเปรียบเทียบปรับตามสมควร แตจะไมเกินกวา ท่ี
กฎหมายเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดกําหนดไว 

/ ขอ ๒๐. หามติดปาย ..
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ขอ ๒๐. หามติดปายหรือแผนภาพโฆษณา ในท่ีดินแปลงจัดสรรของสมาชิก หรือ สถานที่ 
อันเปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ อันกอใหเกิดความเสียหาย หรือเส่ือมเสียตอทัศนวิสัย 
และภาพลักษณท่ีดี หรือความสงบเรียบรอยของหมูบาน 

หมวดท่ี ๖ 
การใชสระวายน้ํา 

ขอ ๒๑. สระวายน้ํา นิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ จัดไวใหบริการเปนการเฉพาะ 
สําหรับสมาชิกในหมูบานจัดสรรสาริน ๗ เทานั้น เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย สงผลดีตอ 
สุขภาพอนามัยของมวลสมาชิก จึงกําหนดระเบียบการใชสระวายน้ําไวดังนี้ 

๑) ผูใชบริการจะตองเปนสมาชิกท่ีอยูอาศัยในหมูบานจัดสรรสาริน ๗ เทานั้น 
๒) ผูใชบริการตองแตงกายดวยชุดวายน้ําท่ีสุภาพ และลงชื่อในสมุดบันทึกขอใช 

บริการทุกคร้ัง 
๓)  ผูท่ีใชบริการควรมีสุขภาพแข็งแรง ผูท่ีเปนโรคติดตอ หรือมีบาดแผล หามลง 

สระนํ้าโดยเด็ดขาด 
๔) อาบน้ําชําระรางกายใหสะอาด กอนและหลังลงสระทุกคร้ัง 
๕) หามนําอาหาร และเคร่ืองดื่มทุกประเภท เขามารับประทานภายในบริเวณสระ 
๖) ตองรักษามารยาท ไมสงเสียงดัง เอะอะ สรางความรําคาญใหกับสมาชิกอ่ืน 
๗) หามนําสัตวเล้ียงทุกชนิดเขามาบริเวณสระวายน้ํา 
๘) หามเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา ๙ ขวบ ลงสระโดยไมมีผูปกครองลงสระดูแลดวย 
๙) โปรดระมัดระวัง ในการเก็บทรัพยสินท่ีมีคาของทานดวย  
๑๐)  หามนาเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลทุกชนิด และส่ิงเสพติดทุกประเภท เขามาใน 

บริเวณสระน้ํา 
๑๑)  หามนําหรือพกพาอาวุธ และส่ิงของผิดกฏหมาย เขามาในบริเวณสระน้ํา โดย 

เด็ดขาด 
๑๒) ผูใชบริการสระน้ํา หากทําลายทรัพยสินชํารุดเสียหาย ตองชดใชราคาของ 

ทรัพยสินนั้นเต็มจํานวน 
๑๓) ผูใชบริการสระน้ําท่ีไมปฏิบัติตามระเบียบขางตน ทางนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

สาริน ๗ จะมีหนังสือแจงไปยังผูปกครองเพ่ือกําชับใหปฏิบัติตามระเบียบ หากยังมีการฝาฝนอีก 
อาจพิจารณางดการใชบริการในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  

/ ขอ ๒๒. การเปดปด ..
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ขอ ๒๒. กําหนดการเปด – ปด ใหบริการสระน้ําของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ 
๑) เปดบริการทุกวัน (เวนวันพุธ) โดยกําหนดเวลาใหบริการ ดังนี้ 

วันราชการ เปดบริการเวลา  ๑๔.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. 
วันเสาร-อาทิตยและวันหยุดนขัตฤกษ เปดใหบริการ ๒ รอบ 

 รอบเชา เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
 รอบบาย เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

๒) วันพุธ ปดใหบริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําและทําความสะอาดสระวายน้ํา 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
 

ลงช่ือ             
 (นายสุรินทร  นาคง) 

ประธานคณะกรรมการนิติบุคคลหมูบานจดัสรรสาริน ๗ 
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ผังแสดงการจราจรในหมูบาน 


