
รายงานการประชุมการจดัตั้งนิตบุิคคลหมู่บ้านจดัสรรสาริน ๗  
คร้ังที ่๑/๒๕๕๘ 

วนัท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ บริเวณส่วนกลางหมู่บา้นจดัสรรสาริน ๗ 

.......................................... 
สมาชิกท่ีมาประชุม จาํนวน         ราย           คะแนนเสียง  
สมาชิกท่ีไม่มาประชุม จาํนวน         ราย           คะแนนเสียง 
สมาชิกทั้งหมด จาํนวน ๑๔๗ ราย ๑๗๗ คะแนนเสียง 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. 

วาระที ่๑  เร่ือง ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

วาระที ่๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมเม่ือวนัที ่๒๐ กนัยายน ๒๕๕๗ 
คุณสุรินทร์ นาคง ประธานในท่ีประชุม ไดก้ล่าสถึง การประชุมใหญ่คร้ังท่ีผ่านมา กรณีท่ี คุณ

สิรินทร์นา ภาติยะศิขณัฑ ์ผูจ้ดัสรรท่ีดินโครงการหมู่บา้นสาริน ๗ ไดด้าํเนินการจดัประชุมใหญ่สมาชิก
หมู่บา้นสาริน ๗ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ ข้ึน เม่ือวนัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๗ เพื่อลงมติในการจดัตั้งนิติบุคคล
หมู่บา้นจดัสรร และท่ีประชุมมีมติเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนแปลงย่อยในโครงการให้จดัตั้งนิติบุคคล
หมู่บา้นจดัสรร พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจาํนวน ๑๔ ท่าน โดยใหผ้ม นายสุรินทร์ นาคง เป็นประธาน
กรรมการ 

มติท่ีประชุม รับรอง 

วาระที ่๓  เร่ือง การแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านสาริน ๗ 
ตามมติท่ีประชุมใหญ่สมาชิกเม่ือวนัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๗ ไดแ้ต่งตั้ง ผม นายสุรินทร์ นาคง 

และกรรมการอีก ๑๔ ท่าน ไดก้าํหนดขอบข่ายและมอบหมายหนา้ท่ีต่างๆ ใหก้รรมการดงัน้ี 
๑. คุณสุรินทร์  นาคง เป็นประธานกรรมการหมู่บา้นสาริน ๗ 
๒. คุณมงคล  เทศนา เป็นรองประธานกรรมการ คนท่ี ๑ 
๓. คุณฐานิฏฐ ์ ศรีธนสุวรรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ คนท่ี ๒ 
๔. คุณสมาน  บุญลน้ เป็นกรรมการท่ีปรึกษา 
๕. คุณอดุลย ์ โคตรพนัธ์ เป็นกรรมการท่ีปรึกษา 
๖. คุณมนตรี  โคตรคนัทา เป็นกรรมการฝ่ายกฎระเบียบ/ขอ้บงัคบัและเลขานุการ 



๗. คุณมนตรี  กมณีย ์ เป็นกรรมการฝ่ายกฎระเบียบ/ขอ้บงัคบั 
๘. คุณนริศรา  ไชยพฒัน์ เป็นกรรมการฝ่ายการเงิน/พสัดุ 
๙. คุณธานี  ดีเมืองปัก เป็นกรรมการฝ่ายการเงิน/พสัดุ 
๑๐. คุณกญัญา  เกิดศิริ เป็นกรรมการฝ่ายกิจกรรมชุมชน 
๑๑. คุณลีลาวดี  รักวงศ ์ เป็นกรรมการฝ่ายกิจกรรมชุมชน 
๑๒. คุณวชัรากร  ตระการไทย เป็นกรรมการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
๑๓. คุณนิธินนัท ์ คาํเพราะ เป็นกรรมการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
๑๔. ร.อ.กิตติพงษ ์ วงษป์ระสานต ์เป็นกรรมการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

มติท่ีประชุม  รับรอง 

วาระที ่๔  เร่ือง พจิารณาร่างข้อบังคบันิติบุคคลหมู่บ้านสาริน ๗ 
ก่อนท่ีจะร่วมกนัพิจารณาร่างขอ้บงัคบันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรสาริน ๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 

ขอให้คุณบรรจง สิงห์บวั ผูจ้ดัการโครงการหมู่บา้นสาริน ๗ ไดอ้ธิบายขั้นตอนระเบียบ กฎหมาย ให้ท่ี
ประชุมทราบพอสงัเขป 

คุณบรรจง ช้ีแจงขั้นตอนการจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรตามมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ.๒๕๔๓ กาํหนดให้ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรจาํนวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนแปลงย่อยตามแผนผงัโครงการมีมติให้จดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร และแต่งตั้งตวัแทน 
ยืน่คาํขอจดทะเบียนต่อเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดั หรือเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัสาขา พร้อมดว้ยขอ้บงัคบั
ท่ีมีรายการตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง ว่าดว้ยการขอจดทะบียนจดัตั้ง การบริหาร การควบ และ
การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร พ.ศ.๒๕๔๓ และตามมาตรา ๔๖ กาํหนดให้นิติบุคคลหมู่บา้น
จดัสรรท่ีจดทะเบียนแลว้มีฐานะเป็นนิติบุคคล มาตรา ๔๗ ให้ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรทุกรายเป็นสมาชิกนิติ
บุคคลหมู่บา้นจดัสรร 

และตามระเบียบคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง ว่าดว้ยการจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน และการขออนุมติัดาํเนินการเพื่อบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ขอ้ ๗ ในการลงคะแนนเสียง ใหผู้ซ้ื้อท่ีดินจดัสรรแต่ละแปลงมีเสียงคะแนนเทากบัหน่ึงเสียง ในกรณีท่ีผู ้
ซ้ือท่ีดินจดัสรรไดแ้บ่งแยกท่ีดินแปลงยอ่ยตามแผนผงัและโครงการท่ีไดรั้บอนุญาตออกไปอีก ใหถื้อว่า
ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรแปลงคงเหลือและผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรแปลงท่ีไดแ้บ่งแยกออกไปภายหลงัมีเสียงเท่ากบั
หน่ึงคะแนนเสียง เช่นเดียวกบัเจา้ของรวม 

ในการยื่นคาํขอจดทะเบียนจัดตั้ งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด
อุบลราชธานี สาขาวารินชาํราบ จะตอ้งยื่นสาํเนาขอ้บงัคบันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรดว้ย คณะกรรมการ



จึงไดเ้สนอร่างขอ้บงัคบันิติบุคคลหมู่บา้นสาริน ๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณา (ตาม
เอกสารท่ีแจกไปยงัทุกบา้น) หากสมาชิกท่านใดพิจารณาแลว้ เห็นควรแกไ้ขประการใด กข็อใหเ้สนอต่อ
ท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณาแกไ้ขใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ 

มติท่ีประชุม รับรองขอ้บงัคบัดงักล่าว 

วาระที ่๕  เร่ือง แต่งตั้งตัวแทนเพือ่ไปยืน่คาํขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านสาริน ๗ 
มติท่ีประชุมมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการหมู่บา้น (นายสุรินทร์ นาคง) เป็นตวัแทนผู ้

ซ้ือท่ีดินจดัสรรโครงการหมู่บา้นสาริน ๗ ไปดาํเนินการยืน่คาํขอจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคลหมู่บา้นสา
ริน ๗ ต่อเจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดัอุบลราชธานี สาขาวารินชาํราบ ตลอดจนดาํเนินการต่างๆ เก่ียวกบั
เร่ืองน้ีจนเสร็จส้ินกระบวนการ 

วาระที ่๖  เร่ือง อืน่ๆ  
๖.๑ เร่ือง พจิารณาร่างระเบียบการบัญชีและการเงินหมู่บ้านสาริน ๗ 
ประธานในท่ีประชุม แจง้เร่ืองค่าใชจ่้ายในการดูแลสาธารณูปโภคของโครงการหมู่บา้นสาริน 

๗ ท่ีทางผูจ้ดัสรรท่ีดินจ่ายใหจ้นถึงส้ินเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ในแต่ละเดือนมีค่าใชจ่้ายดงัน้ี 
ลาํดับ รายการ จํานวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
๑. ค่ากระแสไฟฟ้า ๒๐,๐๐๐  
๒. ค่านํ้ าประปา ๔,๐๐๐  
๓. ค่าจา้งคนสวน ๙,๐๐๐  
๔. ค่าจา้งพนกังานรักษาความปลอดภยั ๓๖,๐๐๐ (กลางวนั ๒/กลางคืน ๒) 
๕. ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีธุรการ ๙,๐๐๐  
๖. ค่าคลอรีน/ความสะอาดสระนํ้า ๓,๐๐๐  

 รวมค่าใช้จ่าย ๘๑,๐๐๐  
ขอให้คุณบรรจง สิงห์บวั เสนอแนวทางในการจดัเก็บค่าใชจ่้ายตามกฎหมาย หรือตวัอยา่งจาก

นิติบุคคลอ่ืนๆ เรียกเกบ็ 
คุณบรรจง ช้ีแจงวา่ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ค่าใชจ่้าย

ในการบาํรุงรักษาและจดัเก็บสาธารณูปโภคให้จดัเก็บเป็นรายเดือนจากท่ีดินแปลงย่อยในโครงการ
จดัสรรท่ีดินทุกแปลง ทั้งน้ี อาจกาํหนดค่าใชจ่้ายในอตัราท่ีแตกต่างตามประเภทการใชป้ระโยชน์ใน
ท่ีดิน หรือขนาดพ้ืนท่ีได้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางกาํหนด และตามระเบียบ
คณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง ว่าดว้ยการกาํหนดค่าใชจ่้าย หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัเกบ็ค่าใชจ่้าย ใน



การบาํรุงรักษาและการจดัการ สาธารณูปโภค และการจดัทาํบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ้ ๕ นิติบุคคลหมู่บา้น
จดัสรรอาจกาํหนดค่าใชจ่้ายท่ีจะจดัเก็บจากท่ีดินแปลงยอ่ยในโครงการจดัสรรท่ีดินทุกแปลง ในอตัรา
ตามประเภทการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน หนือขนาดพ้ืนท่ี ดงัต่อไปน้ี 

๑. ท่ีดินท่ีใชเ้พื่อประกอบการอุตสาหกรรม 
๒. ท่ีดินท่ีใชเ้พื่อประกอบการพาณิชยกรรม 
๓. ท่ีดินท่ีใชเ้พื่อเกษตรกรรม 
๔. ท่ีดินท่ีใชเ้พื่ออยูอ่าศยั 
๕. ท่ีดินเปล่า 
ตามระเบียบคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลางว่าดว้ยการกาํหนดค่าใชจ่้าย พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ้ ๖ 

และขอ้บงัคบันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรวาริน ๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดท่ี ๕ ขอ้ ๒๑ ให้คณะกรรมการ
กาํหนดอตัราจดัเก็บค่าใชจ่้ายเป็นรายเดือนจากท่ีดินแปลงยอ่ยของสมาชิกทุกแปลง ในอตัราท่ีแตกต่าง
กนัตามประเภทการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน หรือตามขนาดพื้นท่ี ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
จดัสรรท่ีดินกลาง แลว้เสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบ 

ประธานในท่ีประชุม ไดเ้สนอแนวทางการจดัเก็บค่าใชจ่้ายเป็นรายเดือน ให้ท่ีประชุมร่วมกนั
พิจารณา ดงัน้ี 

๑. ใหคิ้ดจากแปลงยอ่ยเท่ากนั 
๒. ใหคิ้ดตามเน้ือท่ีโดยคิดเป็นตารางวาของโฉนดท่ีดินแต่ละแปลง 

ลาํดบั ประเภทการใชป้ระโยชน ์ อตัราค่าใชจ่้าย (แบบท่ี ๑) อตัราค่าใชจ่้าย (แบบท่ี ๒) 
๑. ท่ีอยูอ่าศยั ๖๕๐ บาท ๗๐๐ บาท 
๒. ท่ีดินแปลงควบ (ต่อแปลง) ๓๐๐ [km ๓๕๐ บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหก้าํหนดอตัราค่าใชจ่้ายรายเดือนของสมาชิกทุกแปลงตามประเภทท่ีอยู่
อาศยัในอตัราเท่ากนัท่ี แปลงละ ๖๕๐ บาท/เดือน และแปลงควบใหจ่้ายเพิ่มแปลงละ ๓๐๐ บาท/เดือน 

๖.๒ เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหาร การบัญชีและการเงิน 
ตามขอ้บงัคบันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรสาริน ๗ หมวด ๑๐ ขอ้ ๔๓ ให้คณะกรรมการหมู่บา้น

จดัสรร แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหาร การบญัชี และการเงิน เรียกช่ือยอ่วา่ “คตง.” เพื่อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารจดัการของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร จาํนวน ๕ ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

๑. คุณประเสริฐ  เลิศลํ้า เป็นประธาน คตง. 
๒. คุณทินกร  มณีกลุ เป็นรองประธาน คตง. 
๓. คุณมนูญ  มณีวงศ ์ เป็นกรรมการ คตง. 



๔. คุณโชคชยั  แซ่จึง เป็นกรรมการ คตง. 
๕. คุณหทยัรัตน์  ตั้งรัตนาพิบูล เป็นกรรมการ คตง. 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
คุณทินกร  มณีกุล ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะอนุกรรมการชุดน้ี จะไม่ขอรับเบ้ียประชุม

เช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริหารงานหมู่บา้น 
๖.๓ เร่ือง แต่งตั้งคณะทีป่รึกษาหมู่บ้านสาริน ๗ (เพิม่เติม) 
ประธานกรรมการหมู่บา้น เสนอ ตามขอ้บงัคบันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรสาริน ๗ หมวด ๔ ขอ้ 

๑๙ ให้ประธานมีอาํนาจแต่งตั้งสมาชิกผูมี้ความรู้ความสามารถ หรือเป็นผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ เป็นท่ีปรึกษาประธาน เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรได ้ตาม
จาํนวนท่ีเห็นสมควรแต่ไม่เกิน ๑๐ คน ดังนั้นจึงได้เรียนเชิญสมาชิกอีก ๗ ท่าน เพื่อให้เป็นคณะท่ี
ปรึกษาเพิ่มเติม ดงัน้ี 

๑. คุณชูพงศ ์ บรรทะโก 
๒. วา่ท่ี ร.ต. ดร.ทวีศกัด์ิ  นามศรี 
๓. คุณศิรินทร์ทิพย ์ นามศรี 
๔. คุณเธียรชยั  พทุธรังสี 
๕. คุณพีระศกัด์ิ  องกิตติคุณ 
๖. คุณพยม  ธารีชาญ 
๗. ร.ต.ท.ชชัวาล  จิตจกัร 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

    ลงช่ือ               ประธาน 
     (นายสุรินทร์  นาคง) 
 
 

มนตรี โคตรคนัทา บนัทึก 


