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สํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ ตําบลคํานํ้าแซบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ข้อบังคับ 
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวง ว่าด้วย

การขอจดทะเบียนจัดต้ัง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕  
จึงให้ออกข้อบังคับไว้ต่อไปน้ี 
 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

ข้อ ๑. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรน้ีมีช่ือว่า “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗” และ ข้อบังคับน้ี
เรียกว่า “ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒. ข้อบังคับน้ีจะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 
ข้อ ๓. ในข้อบังคับน้ี 

“นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” หมายถึง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรสาริน  ๗ ที่ได้รับเลือกต้ังตาม

ข้อบังคับน้ี 
“ประธาน” หมายถึง ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ ที่ได้รับเลือกต้ังตาม

ข้อบังคับน้ี 
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการหมู่บ้านจัดสรรสาริน  ๗ ที่ได้รับเลือกต้ังตามข้อบังคับน้ี 
“ระเบียบ/ข้อบังคับ” หมายถึง ระเบียบ/ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน  ๗ 
“สมาชิก” หมายถึง ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านจัดสรรสาริน  ๗ ทุกราย และผู้จัดสรร

ที่ดินสําหรับที่ดินแปลงย่อยที่ยังไม่มีผู้ซื้อหรือได้โอนกลับมาเป็นของผู้จัดสรรที่ดิน 
“ผู้จัดสรรที่ดิน” หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดินหมู่บ้านสาริน  ๗ และ

หมายความรวมถึงผู้รับโอนใบอนุญาตด้วย 
“ที่ดินจัดสรร” หมายถึง ที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยในหมู่บ้านจัดสรรสาริน  ๗  ตาม

แผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต 
“ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร” หมายถึง ผู้ทําสัญญากับผู้จัดสรรที่ดินเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรรใน

หมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ และหมายความรวมถึงผู้รับโอนสิทธิในที่ดินคนต่อไปด้วย 
“ที่ประชุมใหญ่” หมายถึง ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ 
“สาธารณูปโภค” หมายถึง การให้บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตามที่กฎหมาย

กําหนดให้จัดทําเพ่ืออํานวยประโยชน์แก่สมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน  ๗ ในสิ่งอุปโภคที่จําเป็น
ต่อการดําเนินชีวิต อันได้แก่ ถนน, ไฟฟ้า, ประปา  

“บริการสาธารณะ” หมายถึง การให้บริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดทําเพ่ืออํานวย
ประโยชน์แก่สมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน  ๗  อันได้แก่ การให้บริการความปลอดภัย การรักษา
ความสะอาด สโมสร สระว่ายนํ้า เป็นต้น 
 

         /“ค่าใช้จ่าย” ... 
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“ค่าใช้จ่าย” หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา การจัดการสาธารณูปโภค บริการ
สาธารณะและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ มีหน้าที่บํารุงรักษาและต้อง
รับผิดชอบ 

“คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน” หมายถึง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 
“เจ้าพนักงานที่ดิน” หมายถึง เจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการในการจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
“เจ้าหน้าที่นิติบุคคล” หมายถึง เจ้าหน้าที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ ที่ได้รับการ

ว่าจ้างให้ปฏิบัติงานของสํานักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ 
 

หมวดท่ี ๒ 
วัตถุประสงค์และอํานาจหน้าท่ีของนิติบุคคลหมู่บา้นจัดสรร 

ข้อ ๔. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค และการ
บริการสาธารณะทั้งหมด ที่ผู้จัดสรรที่ดินจัดให้มีขึ้นเพ่ือการจัดสรรที่ดินตามแผนผังโครงการท่ีได้รับ
อนุญาต รวมทั้งจํานวนเงินค่าบํารุงรักษาสาธารณูปโภคท่ีผู้จัดสรรที่ดินต้องรับผิดชอบไปจัดการ และดูแล
บํารุงรักษาให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทําขึ้น เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก 

ข้อ ๕. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เมื่อจดทะเบียนแล้ว มีฐานะเป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดินแปลงย่อยของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทุกรายเป็นสมาชิก 

ข้อ ๖. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
๖.๑ กําหนดระเบียบเก่ียวกับการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะของนิติ

บุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
๖.๒ กําหนดระเบียบเก่ียวกับการอยู่อาศัย และการจราจรภายในนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
๖.๓ เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติ

บุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่บํารุงรักษาจากสมาชิก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 
๖.๔ ย่ืนคําร้องทุกข์ หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกเก่ียวกับกรณีที่กระทบสิทธิ หรือ

ประโยชน์ของสมาชิกจํานวนต้ังแต่สิบรายขึ้นไป 
๖.๕ จัดให้มีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงิน หรือทรัพย์สินเพ่ือ

สาธารณประโยชน์ 
๖.๖ ดําเนินการอื่นใดให้ได้เป็นไปตามกฎกระทรวง ระเบียบ หรือข้อบังคับ ซึ่งออกโดย

อาศัยอํานาจ  ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
การดําเนินการตามข้อ ๖.๑,๖.๒ และ ๖.๕ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 

 
 

หมวดท่ี ๓ 
ท่ีตั้งสํานักงาน และทรัพย์สินนิตบิุคคลหมู่บ้านจัดสรร 

ข้อ ๗. ที่ต้ังสํานักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อาคารคลับเฮ้าส์ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๒ ตําบลคํา 
นํ้าแซบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

 
....../ข้อ ๘ ทรัพย์สิน.... 
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ข้อ ๘. ทรัพย์สินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามบัญชีทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค และ
ทรัพย์สินอ่ืนที่มีไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันสําหรับสมาชิก ดังต่อไปน้ี 

๘.๑ ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ รวมท้ังสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งพัฒนา
ใดๆ ของที่ดินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 

๘.๒ ทรัพย์สินที่ใช้เงินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจัดซื้อหรือได้มาภายหลัง และมีไว้เพ่ือ
ใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันสําหรับสมาชิก 
 

หมวดท่ี ๔ 
คณะกรรมการและอํานาจหน้าท่ี 

 

ข้อ ๙. ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีคณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินการกิจการของนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรรตามกฎหมายและข้อบังคับน้ี ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่ และเป็นผู้แทนของนิติ
บุคคลหมู่บ้านจัดสรรในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

ข้อ ๑๐. คณะกรรมการตามข้อ ๙ ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าสิบสามคน แต่ไม่
เกินย่ีสิบคน ซึ่งได้รับการเลือกต้ังตามมติของที่ประชุมใหญ่ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด และเป็นไป
ตามข้อบังคับน้ี 

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหน่งประธานหน่ึงคน รองประธานไม่เกิน
สองคน และเลขานุการหน่ึงคน นอกน้ันเป็นกรรมการ แล้วประกาศให้สมาชิกทราบ 

กรณีที่ประชุมใหญ่เห็นว่าเหมาะสม จะให้เลือกประธานในคราวเดียวกับเลือกกรรมการ
ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๑. ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่บริหารจัดการ และดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของนิติ
บุคคล หมู่บ้านจัดสรรในข้อ ๖ และหน้าที่อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี หรือระเบียบที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามข้อบังคับน้ี ตลอดจนการวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ของสมาชิก และการกระทําใดๆ 
ที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 

คณะกรรมการจะว่าจ้างบุคคล หรือนิติบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่นิติบุคคล ทําหน้าที่บริหาร
จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือเพ่ือการซ่อมแซมสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ หรือเพ่ือการ
อ่ืนใด แทนคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม  ภายใต้การควบคุม ดูแล และหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การกําหนดอัตราค่าจ้าง วิธีการจ้าง และคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ว่าจ้างตาม
วรรคสองให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่กําหนด โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
กฎหมายแรงงานหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี นับต้ังแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ัง
เป็นกรรมการ และให้ส่งมอบงานในความรับผิดชอบของคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการชุดใหม่ดํารงตําแหน่ง 

เมื่อดํารงตําแหน่งครบตามวาระแล้ว หากยังไม่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ ให้
คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกต้ังใหม่ แต่ต้องไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วัน
ครบวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการชุดเดิม 

...../ข้อ ๑๓ กรณีที่กรรมการ.... 
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ข้อ ๑๓. กรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้เลื่อนผู้สมัครรับเลือกต้ังที่ได้รับ
คะแนนเสียงจากที่ประชุมใหญ่ในลําดับถัดไปดํารงตําแหน่งแทน หากไม่มีผู้ได้รับเลือกต้ังในลําดับถัดไป 
และมีจํานวนคณะกรรมการเหลือ  ไม่ถึงสิบสามคน ให้จัดการเลือกต้ังกรรมการดํารงตําแหน่งแทนโดยเร็ว 
และมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับว่าระที่เหลือ  ของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่คณะกรรมการ
มีวาระการดํารงตําแหน่งน้อยกว่าเก้าสิบวัน ไม่ต้องมีผู้ดํารงตําแหน่งแทน 

ข้อ ๑๔. กรณีมีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการไม่ถึงจํานวนขั้นตํ่าหรือไม่เกินจํานวนขั้นสูงที่
กําหนดในข้อ ๑๐ หรือกรณีไม่มีผู้สมัครหรือมีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการทดแทนตามข้อ ๑๓ แต่รวม
แล้วไม่ถึงหรือไม่เกินจํานวนที่กําหนดไว้ดังกล่าว ให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการได้โดยไม่ต้องจัดให้มี
การเลือกต้ัง เว้นแต่มีสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบเข้าช่ือร่วมกันร้องคัดค้านการดํารงตําแหน่งของ
ผู้รับสมัครเลือกต้ังคนใดให้ผู้น้ันเป็นกรรมการได้เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบ
แล้วกรณีมีกรรมการไม่ครบจํานวนตามวรรคแรกให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่เสมือน
กรรมการมีจํานวนครบตามข้อ ๑๐ 

ข้อ ๑๕. การประชุมของคณะกรรมการ ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง การนัดประชุม
และการดําเนินการประชุม ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท่ีเหลือ จึง
จะครบเป็นองค์ประชุม 

กรณีที่ยังไม่มีประธาน หรือมีทั้งประธานและรองประธาน แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการหน่ึงคน ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุม 

มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเอาเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานเป็นผู้ช้ีขาด แล้วปิดประกาศรายงานการประชุมให้สมาชิกทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 

การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา และมีมติโดย
คะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม และให้กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมมีสิทธิเบิกเบ้ียประชุม
ได้ไม่เกินเดือนละหน่ึงครั้งๆ ละ ๕๐๐ (ห้าร้อยบาทถ้วน) หรือตามมติที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ ๑๖. กรณีคณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งน้อยกว่าเก้าสิบวัน หรือครบวาระการดํารง
ตําแหน่งตามข้อ ๑๒ วรรคสอง หรือมีคณะกรรมการไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ห้ามมิให้
คณะกรรมการพิจารณาและ/หรือมีมติในเรื่องใดๆ ที่ต้องใช้งบประมาณ โดยให้สั่งจ่ายงบประมาณได้
เฉพาะที่เป็นรายจ่ายประจํา หรือรายจ่ายอ่ืนที่ได้ทําสัญญาผูกพัน หรือคณะกรรมการได้มีมติไว้แล้ว และ
ค่าใช้จ่ายสําหรับดําเนินการประชุมใหญ่เท่าน้ัน เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง
กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๑๗. ผู้มีสิทธิได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
๑๗.๑ เป็นสมาชิก หรือคู่สมรสตามกฎหมาย หรือบิดา หรือ มารดา หรือผู้สืบสันดานที่

บรรลุนิติภาวะของสมาชิก และพักอาศัยเป็นประจําในนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
๑๗.๒ เป็นผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกเป็น

ผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ 
๑๗.๓ เป็นผู้จัดการ หรือตัวแทนตามกฎหมายของนิติบุคคล กรณีสมาชิกเป็นนิติบุคคล 
๑๗.๔ ไม่เป็นเจ้าหน้าที่นิติบุคคล 

......./๑๗.๕ ไม่ค้างชําระ...... 
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๑๗.๕ ไม่ค้างชําระเงินค่าใช้จ่าย หรือเงินกองทุน ในวันสมัครรับเลือกต้ัง 
๑๗.๖ ไม่อยู่ในตําแหน่งกรรมการ และดํารงตําแหน่งมาแล้วสองวาระติดต่อกัน เว้นแต่จะ

ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมใหญ่ 
ข้อ ๑๘. นอกจากจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อครบวาระตามข้อ ๑๒ แล้ว ให้กรรมการพ้นจาก

ตําแหน่งในกรณีดังต่อไปน้ี 
๑๘.๑ ตาย 
๑๘.๒ ลาออก 
๑๘.๓ ศาลมีคําพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมี

คําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
๑๘.๔ ตกเป็นคนวิกลจริต หรือศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้

ความสามารถ 
๑๘.๕ ค้างชําระเงินค่าใช้จ่าย ต้ังแต่สามเดือนขึ้นไป หรือค้างชําระเงินกองทุน 
๑๘.๖ ขาดการประชุมคณะกรรมการติดต่อกันสามคร้ังขึ้นไป โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลเป็นลาย

ลักษณ์อักษรให้ประธานการประชุมทราบ 
๑๘.๗ ฝ่าฝืน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม

ข้อบังคับน้ี   หรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือประมาทเลินเล่อจนทําให้เกิดความเสียหาย และ/หรือเสีย
ประโยชน์ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือสมาชิก หรือใช้ตําแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
และคณะกรรมการมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมหรือที่ประชุม
ใหญ่มีมติด้วยเสียงข้างมากของจํานวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ 

๑๘.๘ ขนาดคุณสมบัติรับเลือกต้ังเป็นกรรมการตามข้อ ๑๗ 
ข้อ ๑๙. ให้ประธานมีอํานาจแต่งต้ังสมาชิกผู้มีความรู้ความสามารถ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นที่ปรึกษาประธานเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ 
ตามจํานวนที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสิบคน และให้นําความตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ มาใช้ในการแต่งต้ัง
และพ้นจากตําแหน่งของที่ปรึกษาประธานโดยอนุโลม ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการและตัวแทนซอย
หรือโซนที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และได้เข้าร่วมการประชุมน้ัน ให้มีสิทธิได้รับเบ้ีย
ประชุมเช่นเดียวกับกรรมการ 

ข้อ ๒๐. ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และได้เข้า
ร่วมการประชุมน้ัน ให้มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับกรรมการ 
 

หมวดท่ี ๕ 
การดําเนินการ การบญัช ีและการเงิน 

 

ข้อ ๒๑. ให้คณะกรรมการกําหนดอัตราจัดเก็บค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน จากที่ดินแปลงย่อยของ
สมาชิกทุกแปลง ในอัตราที่แตกต่างกันตามประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือตามขนาดของพ้ืนที่ ให้
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง แล้วเสนอให้ที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบ 

เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบอัตราค่าใช้จ่ายตามวรรคแรกแล้ว ให้คณะกรรมการแจ้ง
สมาชิกให้ทราบว่า จะจัดเก็บค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนในอัตราเท่าใด และจะเริ่มเก็บภายในวันที่เท่าใดของ 

......./ทุกเดือน พร้อมทั้ง..... 
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ทุกเดือน พร้อมทั้งวิธีการและสถานท่ีในการจัดเก็บ โดยวันเริ่มจัดเก็บของเดือนแรกจะต้องมีระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ประชุมใหญ่    มีมติเห็นชอบ การแจ้งตามวรรคสอง ต้องระบุค่าปรับใน
กรณีที่มีผู้ที่ชําระเงินค่าใช้จ่ายล่าช้ากว่าเวลาที่กําหนด หรือค้างชําระเงินติดต่อกันต้ังแต่สามเดือนขึ้นไป 
อาจถูกระงับการให้บริการหรือการใช้สิทธิในสาธารณูปโภค และค้างชําระเงินติดต่อกันต้ังแต่หกเดือนขึ้น
ไป เจ้าพนักงานที่ดินมีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินที่ค้างชําระค่าใช้จ่ายจนกว่า
จะชําระครบถ้วน รวมท้ังให้ถือว่าหน้ีค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นหน้ีบุริมสิทธิในมูลทรัพย์เหนือที่ดินจัดสรรของ
ผู้ค้างชําระ 

การกําหนดและแก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ 
ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กําหนดในข้อ ๒๑ จากที่ดินแปลงย่อย 

ทุกแปลง 
ให้สมาชิกทุกรายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสําหรับที่ดินแปลงที่ตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรือมี

สิทธิครอบครอง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่าย และการจัดทําบัญชี ให้เป็นตามที่ข้อบังคับและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๒๓. การจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๒ ผู้รับเงินจะต้องออกหลักฐานเป็นหนังสือให้แก่ผู้ชําระ
เงินทุกคร้ังโดยหลักฐานทุกฉบับต้องมีสําเนาเก็บไว้ที่สํานักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอย่างน้อยหน่ึงฉบับ 
และหลักฐานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายการดังน้ี 

๒๓.๑ ช่ือของสํานักงานผู้รับชําระเงิน 
๒๓.๒ วัน เดือน ปี ที่รับเงิน  
๒๓.๓ ช่ือผู้ชําระเงิน 
๒๓.๔ จํานวนเงินที่รับชําระ ทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
๒๓.๕ ข้อความท่ีระบุว่าได้มีการรับเงินค่าใช้จ่ายสําหรับเดือนใดไว้เป็นการถูกต้อง 
๒๓.๖ ข้อความที่ระบุว่าได้มีการรับเงินค่าปรับสําหรับเดือนใดไว้เป็นการถูกต้อง รวมทั้งค่า

ทวงถาม (ถ้ามี) 
๒๓.๗ ลายมือช่ือผู้รับเงิน พร้อมตราประทับ(ถ้ามี) 

ข้อ ๒๔. เมื่อเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจัดทําบัญชีในแต่
ละเดือนเก็บไว้ ณ สํานักงานตามท่ีกําหนดในหมวดนี้ แล้วปิดประกาศให้สมาชิกได้ทราบ และเห็นได้
ชัดเจนทุกเดือน การจัดทําบัญชีน้ัน ต้องมีรายการแสดงงบรายรับ รายจ่าย ตามมาตรฐานหลักการบัญชี
และงบดุลเก่ียวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของสมาชิกด้วย 

ข้อ ๒๕. กรณีสมาชิกมีความประสงค์จะขอตรวจ หรือขอสําเนาเอกสาร บัญชี หรือรายงาน
เก่ียวกับบัญชีหรือการเงินของสมาชิกเอง ให้คณะกรรมการดําเนินการให้ตามท่ีร้องขอ 

ข้อ ๒๖. ให้คณะกรรมการรายงานกิจการ งบดุล บัญชีรายรับ รายจ่าย ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรอง
แล้วต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นงวดการบัญชี และเสนอผลการดําเนินงาน 
และงบดุลให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ แล้วประกาศรายงานโดยเปิดเผยให้สมาชิกทราบทั่วกัน งวดการบัญชี
ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร คือวันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี 

ข้อ ๒๗. กรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินแจ้งเป็นหนังสือให้แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน
หรือการบัญชี ตามรายงานในข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่รับผิดชอบ แก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ตามวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกําหนด 

......./ข้อ ๒๘ นิติบุคคล..... 
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สํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ ตําบลคํานํ้าแซบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ข้อ ๒๘. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอาจจัดต้ังกองทุนไว้เป็นทุนหมุนเวียน สําหรับการบริหาร
จัดการหรือเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงและซ่อมแซม หรือจัดซื้อทรัพย์สินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 

การจัดต้ังและเรียกเก็บเงินกองทุนน้ี ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 
 

หมวดท่ี ๖ 
สิทธิ และหน้าท่ีของสมาชิก 

ข้อ ๒๙. สมาชิกมีหน้าที่ 
๒๙.๑ ชําระค่าใช้จ่ายตามท่ีกําหนดในหมวดที่ ๕ ของข้อบังคับน้ี หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๒๙.๒ ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติที่ประชุมใหญ่ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
๒๙.๓ ให้ความร่วมมือและสนับสนุน ในการบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของ

คณะกรรมการให้สําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุมใหญ่ และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๓๐. สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปน้ี 
๓๐.๑ ร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 
๓๐.๒ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ และ/หรือลงมติออกเสียงให้ความเห็นชอบเร่ืองที่นําเข้า

พิจารณาในที่ประชุมใหญ่ 
๓๐.๓ ใช้สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน หรือฝ่าฝืน

ระเบียบข้อบังคับ 
๓๐.๔ สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการ และออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 
๓๐.๕ ขอตรวจสอบหรือขอให้ผู้รับผิดชอบสําเนาเอกสาร ซึ่งเป็นข้อสงสัยเก่ียวการบริหาร

บัญชีการเงินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยผ่านคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามหมวดที่ ๑๐ 
ข้อ ๓๑. กรณีสมาชิก หรือบุคคลภายนอกขออนุญาตใช้สาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ 

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบ
ที่เก่ียวข้องเท่าน้ัน 
 

หมวดที่ ๗ 
การประชุมใหญ่สมาชิก 

ข้อ ๓๒. ให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง โดยอย่างน้อยต้องมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 

๓๒.๑ แถลงผลการดําเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีให้ที่ประชุมใหญ่
รับรอง 

๓๒.๒ พิจารณาวางแผนงาน และงบประมาณที่จะดําเนินการในปีต่อไป 
๓๒.๓ ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของสมาชิก 
๓๒.๔ ลงมติเลือกต้ังคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

ข้อ ๓๓. ให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญในกรณีดังต่อไปน้ี 
๓๓.๑ มีเหตุจําเป็น และ/หรือคณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดประชุมใหญ่ 

.........../๓๓.๒ ลงมติเลือก....... 
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๓๓ .๒ ลงมติเลือกต้ังกรรมการทดแทนตามข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ ตามวิธีการที่คณะ 
กรรมการกําหนด 

๓๓.๓ สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด ทําหนังสือร้องขอ
ต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุม 

เมื่อคณะกรรมการได้รับหนังสือร้องขอจากสมาชิกให้เรียกประชุมใหญ่ วิสามัญ ให้
คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันที่ได้รับ
การร้องขอ 

ถ้าคณะกรรมการไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้สมาชิกผู้ร้องขอให้เรียก
ประชุมหรือสมาชิกอ่ืนจํานวนไม่น้อยกว่าที่กําหนดตามวรรคแรก จัดการเรียกประชุมได้ 

กรณีสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบคนทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้สมาชิกทราบ และร่วมสนับสนุนการร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญตามวรรคแรก
ให้คณะกรรมการดําเนินตามที่สมาชิกดังกล่าวร้องขอ 

ข้อ ๓๔. ในการเรียกประชุมใหญ่ คณะกรรมการต้องส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารที่
เก่ียวข้องไปยังสมาชิกทุกราย ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และหนังสือนัดประชุมต้องระบุวัน 
เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม 

ข้อ ๓๕. การประชุมใหญ่ ต้องมีสมาชิกมาประชุม ซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงใน
สามของจํานวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

การประชุมใหญ่ ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ และเป็นการเรียกประชุมตามคําร้อง
ขอของสมาชิก ก็ให้งดประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่ที่สมาชิกมิได้เป็นผู้ร้องขอ ให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมใหญ่อีกครั้งหน่ึงภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก และการประชุมครั้งหลัง
ต้องมีสมาชิกมาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจํานวนเสียงลงคะแนน
ทั้งหมด และมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่าสิบคน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ยกเว้นการ
ยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเก่ียวกับการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรร จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามวรรคแรก หรือวรรคสอง จํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ข้อ ๓๖. มติของท่ีประชุมใหญ่ ให้ถือเอาเสียงข้างมากของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของสมาชิก
ที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบสําหรับเรื่องน้ันๆ จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในการลงคะแนน ให้สมาชิกคนหน่ึงมีเสียงเท่ากับอัตราส่วนการถือครองกรรมสิทธ์ิ ถ้า
สมาชิกคนเดียวมีคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด ให้ลดจํานวนคะแนนเสียงของผู้
น้ันลงมาเท่ากับจํานวนคะแนนเสียงของสมาชิกอ่ืนรวมกัน กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้นับจํานวน
สมาชิกที่ออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง 

ข้อ ๓๗. สมาชิกสามารถมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืนออกเสียงแทนตนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะ
คนหน่ึงจะรับมอบฉันทะให้ออกเสียงในการประชุมครั้งหน่ึงเกินสามรายมิได้ 

การนับจํานวนสมาชิก สมาชิกคนหน่ึงไม่ว่าจะมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
แปลงย่อยจํานวนเท่าใด ให้นับเป็นสมาชิกหน่ึงราย การมอบฉันทะตามวรรคแรก ให้ใช้ใบแบบมอบฉันทะ
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําหรือเอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะซึ่งทาง
ราชการออกให้ 

........../ข้อ ๓๘ เรื่องที่ต้อง.............. 
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ข้อ ๓๘. เรื่องที่ต้องขอมติจากที่ประชุมใหญ่ หากมีความจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งการรอมติที่ประชุม
ใหญ่จะเน่ินช้าไม่ทันการ ทําให้เกิดความเสียหายกับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เช่นการลงมติเลือกต้ัง
กรรมการทดแทนตามข้อ ๑๕ หรือการแก้ไขระเบียบเล็กน้อย หากจัดประชุมใหญ่ จะเป็นการสิ้นเปลือง
งบประมาณจํานวนมากไม่คุ้มกับเรื่องที่จะดําเนินการ คณะกรรมการอาจจะใช้วิธีส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องให้สมาชิกทุกรายเพื่อพิจารณาลงมติ แล้วส่งกลับให้คณะกรรมการภายในเวลาท่ี
กําหนด โดยต้องมีจํานวนผู้ลงมติ และส่งกลับซึ่งมีคะแนนเสียงครบองค์ประชุมตามที่กําหนดในข้อ ๓๕ 
 

หมวดท่ี ๘  
การเปล่ียนแปลงข้อบังคบั 

ข้อ ๓๙. การเปล่ียนแปลงข้อบังคับ ให้กระทําได้เมื่อคณะกรรมการหรือสมาชิกจํานวนไม่น้อย
กว่าหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดทําหนังสือขอเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการ และที่ประชุมใหญ่มี
มติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนคะแนนเสียงของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่การ
ยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามข้อ ๔๐ วรรคแรก ที่ประชุมใหญ่ต้องมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์และมี
สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

เมื่อที่ประชุมใหญ่เห็นชอบแล้ว ให้คณะกรรมการย่ืนคําขอต่อพนักงานที่ดิน ตามแบบท่ี
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปน้ี 

๓๙.๑ รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกที่มีมติให้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 
๓๙.๒ สําเนาข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ 
ให้ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ดินได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

ข้อบังคับแล้ว 
 

หมวดท่ี ๙ 
การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บา้นจัดสรร 

ข้อ ๔๐. เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ และมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้
คณะกรรมการยื่นคําขอจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามแบบท่ี
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกําหนด พร้อมหลักฐานดังต่อไปน้ี 

๔๐.๑ หนังสือสําคัญการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
๔๐.๒ รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ที่มีมติให้ยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
๔๐.๓ บัญชีที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และทรัพย์สินอ่ืนของนิติบุคคล

หมู่บ้านจัดสรร 
๔๐.๔ บัญชีหน้ี หรือภาระผูกพันของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และหนังสือยินยอมของ

เจ้าหน้ีให้ยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถ้ามี) 
๔๐.๕ หลักฐานการจัดต้ังนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนๆ (ถ้ามี) เพ่ือรับโอนที่ดินอันเป็น

สาธารณูปโภคบริการสาธารณะ และทรัพย์สินอ่ืน ไปจัดการดูแลบํารุงรักษา 
 

............/ข้อ ๔๑. เมื่อเจ้าพนักงาน ... 
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สํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ ตําบลคํานํ้าแซบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ข้อ ๔๑. เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ให้นิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรเป็น  อันยกเลิก 

ให้ที่ประชุมใหญ่ต้ังผู้ชําระบัญชีภายในสี่สิบวันนับแต่วันจดทะเบียนยกเลิก และให้นํา
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัดมาใช้แก่การชําระบัญชีของนิติบุคคลฯ โดยอนุโลม ทั้งน้ี ห้ามมิให้ผู้ชําระ
บัญชีจําหน่ายที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกจะมีมติให้
เป็นอย่างอ่ืนและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง 

ผู้ชําระบัญชีต้องจัดการชําระของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้เสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่
ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ยกเลิก เว้นแต่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๔๒. ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ รวมท้ังทรัพย์สินของนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรรที่เหลือจากการชําระหน้ี ให้ผู้ชําระบัญชีดําเนินการโอนที่ดินและทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลที่
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายอ่ืนกรณีมิได้จัดต้ังนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน เพ่ือรับโอนที่ดินและทรัพย์สินดังกล่าว
ตามวรรคแรกให้ผู้ชําระบัญชีดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

๔๒.๑ จดทะเบียนโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณะประโยชน์ หรือได้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔๒.๒ จดทะเบียนโอนที่ดินอันเป็นบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับโอนต้องไม่ดําเนินการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลง หรือส่งผลกระทบต่อ
การได้รับบริการ หรือใช้ประโยชน์ในสิ่งอํานวยความสะดวกเดิมของสมาชิก 

๔๒.๓ ทรัพย์สินอ่ืน ให้จัดแบ่งแก่สมาชิกตามอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และ
จัดการสาธารณูปโภค 

 
หมวดท่ี ๑๐ 

คณะอนุกรรมการการตรวจสอบการบริหาร การบัญชี และการเงิน 
ข้อ ๔๓. ให้คณะกรรมการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหาร การบัญชี และการเงิน

ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เรียกช่ือย่อว่า “คตง.” เพ่ือตรวจสอบ และถ่วงดุลการบริหารจัดการของนิติ
บุคคลหมู่บ้านจัดสรร ประกอบด้วยอนุกรรมการจํานวน ๕ คน ซึ่งเป็นสมาชิกที่สมัครเข้ารับการแต่งต้ัง 
และกรณีที่มีผู้สมัครเกิน ๕ คน ให้ผู้รับสมัครคัดเลือกกันเองให้ได้อนุกรรมการตามจํานวนที่กําหนด 

ให้ คตง. เลือกอนุกรรมการเพ่ือดํารงตําแหน่งประธาน คตง.หน่ึงคน รองประธาน คตง.
หน่ึงคน นอกน้ันเป็นอนุกรรมการ 

ข้อ ๔๔. ให้ “คตง.” มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
๔๔.๑ ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ การบัญชี และการเงินของ

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยส่งหนังสือถึงประธานก่อนวันตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๓ วันขอให้ผู้รับผิดชอบ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที่เก่ียวข้องให้ คตง. พร้อมแนบบันทึกการประชุมของ คตง.ที่มีมติให้
ตรวจสอบและหนังสือดังกล่าวต้องกําหนดวัน เวลา ที่ใช้ในการตรวจสอบด้วย 

๔๔.๒ รายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งคําแนะนํา และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง แก้ไข
ปัญหาหรือข้อบกพร่องเก่ียวกับการบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การบัญชี และการเงินต่อ
คณะกรรมการ 

.............../ข้อ ๔๕ คณะกรรมการ.......... 
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สํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสาริน ๗ ตําบลคํานํ้าแซบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ข้อ ๔๕. คณะกรรมการดําเนินการให้ผู้รับผิดชอบส่งเอกสาร หลักฐาน หรือตอบข้อซักถาม และ
ให้ความร่วมมือกับ คตง. ตามข้อ ๔๔.๑ และพิจารณาตามคําแนะนํา หรือข้อเสนอแนะ ของ คตง. หาก
เห็นชอบด้วย ให้ดําเนินการแก้ไขตามท่ีเห็นสมควร และเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้อง แล้ว
ปิดประกาศและเผยแพร่ผลการตรวจสอบและคําแนะนํา ตามข้อ ๔๔ .๒ และการดําเนินการของ
คณะกรรมการใน Website/Facebook ให้สมาชิกทราบ 

ข้อ ๔๖. ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และเบ้ีย
ประชุมของคณะกรรมการ มาใช้กับ คตง. โดยอนุโลม 
 

บทกําหนดโทษ 
 

ข้อ ๔๗. กรณีสมาชิกชําระค่าใช้จ่ายล่าช้า หรือเช็คที่ชําระค่าใช้จ่ายถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือ
ค้างชําระค่าใช้จ่ายจะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวทวงถาม ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ รวมท้ังมาตรการ
บังคับใดๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี และระเบียบที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามข้อบังคับน้ี 

ข้อ ๔๘. กรณีสมาชิกฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
ข้อบังคับน้ี และ/หรือทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้คณะกรรมการ
เรียกเก็บค่าเสียหาย และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ รวมทั้งดําเนินการตามมาตรการอ่ืนใดให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
และระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการฟ้องร้อง ดําเนินคดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี  

ข้อ ๔๙. กรรมการที่กระทําความผิดตามข้อ ๑๘.๗ ทั้งที่พ้นจากตําแหน่งไปแล้ว หรือยังดํารง
ตําแหน่งอยู่ นอกจากจะต้องรับโทษตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับน้ีแล้ว ยังอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ด้วย เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยสุจริต และไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงไม่ต้องถูกดําเนินคดี 
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๕๐. ให้คณะกรรมการที่ดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนประกาศใช้ข้อบังคับ มีอํานาจหน้าที่ในการ

บริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเสมือนมีคณะกรรมการครบตามจํานวนที่กําหนดในข้อ ๑๐ และ
ครบวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี แล้วดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับ
น้ีกําหนด 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
(นายสุรินทร  นาคง) 

ประธานคณะกรรมการ 
หมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ 

 


