
 

 

 
ข้อบงัคบันิติบคุคลหมู่บา้นจดัสรร “เอม็เมอรลั กรีน” 

By-Laws of the Emerald Green Housing Estate Juristic Person 
 

หมวดท่ี 1 / SECTION 1 
บททัว่ไป / GENERAL PROVISIONS 

 
ข้อ 1. นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรน้ีมีช่ือว่า “นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร เอม็เมอรลั กรีน” เขียนเป็น 
 ภาษาองักฤษว่า “Emerald Green Housing Estate Juristic Person” และ ข้อบงัคบัน้ี 
 เรียกว่า “ข้อบงัคบันิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร เอม็เมอรลักรีน”  
Article 1. This Housing Estate Juristic Person shall be named the “Emerald Green Housing  
 Estate Juristic Person” and these By-Laws shall be called “The By-Laws of Emerald 
 Green Housing Estate Juristic Person”  
 
ข้อ  2. ค านิยาม 
Article 2. Definition of terms 

 
ในข้อบงัคบัน้ี / In these By-Laws 

 
“หมู่บ้านจสัรร”  หมายถึงหมู่บ้านส าหรบัการอยู่อาศยั (ไม่ใช่เพ่ือท าธุรกิจ) ซ่ึงได้จดัสรรตาม 

พ.ร.บ. จดัสรรท่ีดิน ประเทศไทย กฎหมาย และข้อบงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
“Housing Estate”  means residential (none commercial/business) housing development, which has 

been developed in accordance with the Thailand land development acts, and 
other relevant laws and regulations. 

 
“นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร”   หมายถึง นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน  
“Housing Estate Juristic Person”  means the Emerald Green Housing Estate Juristic Person. 

 
“ข้อบงัคบั”  หมายถึง ข้อบงัคบั นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร เอม็เมอรลั กรีน 
 “By-Laws”   means the By-Laws of the Emerald Green Housing Estate Juristic Person. 
 
“สมาชิก”  หมายถึง ผู้ซ้ือซ่ึงมีกรรมการสิทธ์ิในท่ีดินจดัสรร และผู้จดัสรรท่ีดินส าหรบัท่ีดิน

แปลงย่อยท่ียงัไม่มีผู้ซ้ือ หรือท่ีดินท่ีได้ โอนกรรมสิทธ์ิ กลบัมาเป็นของผู้จดัสรร
ท่ีดิน 
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 “Member”  means all developed land purchasers, and the Developer for the sub-divided 
land plots without purchasers or land plots which have been transferred back to 
the Developer. 

 
“ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรร” หมายถึงผู้ท าสัญญาซ้ือขายท่ีดินจัดสรรกับผู้จ ัดสรรท่ีดินเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินจดัสรรในหมู่บ้านจดัสรร เอม็เมอรลั กรีน และหมายรวมถึง 
ผูร้บัโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินคนต่อๆไปด้วย 

 “Purchaser”  or developed land purchasers, means the persons who have entered into the 
sales and purchase agreement with the developer in order to gain rights on the 
developed land in the Emerald Green Housing Estate.  It also means 
subsequent persons who receive rights on the developed land.  

 
“ผูจ้ดัสรรท่ีดิน” หมายถึง ผู้ท่ีได้รบัใบอนุญาตให้ท าการจดัสรรท่ีดิน และให้ความหมายรวมถึง

ผูร้บัโอนใบอนุญาตด้วย 
 “Developer” means the authorized party who received the land development permit (s), 

including the transferee of such permit. 
“ท่ีดินจดัสรร” หมายถึง ท่ีดินท่ีได้แบ่งเป็นแปลงย่อยในหมู่บ้านจดัสรรจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน 

ตามแผนผงัและโครงการท่ีได้รบัอนุญาตให้ท าการจดัสรรท่ีดิน 
 “Developed Land” means the subdivided land plots in the Emerald Green Housing Estate, made 

according to the approved map and project plan. 
 
“กรรมการ” หมายถึงกรรมการนิติบคุคล หมู่บ้านจดัสรร เอม็เมอรลั กรีน 
 “Director”  means Directors of the Emerald Green Housing Estate Juristic Person. 
 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการนิติบุคคล หมู่บ้านจดัสรรจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน ซ่ึงท า

หน้าท่ีควบคมุ ให้แนวทาง และนโยบาย เก่ียวกบัการบริหารจดัการนิติบคุคลฯ 
 “Board of Directors” means the Board of Directors of the Emerald Green Housing Estate Juristic 

Person, which supervises, guides, and makes policies for the Juristic Person 
management. 

 
“ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านจดัสรรจดัสรรเอ็มเมอรลั กรีน ซ่ึงรบั

การแต่งตัง้ โดยตรงจากท่ีประชุมใหญ่ สมาชิก 
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 “Chairperson”  means the Chairperson of the Housing Estate Juristic Person Board of Directors 
of the Emerald Green Housing Estate. The Chairperson is directly elected at a 
general meeting of members. 

 
“ส านักงาน”  หมายถึง ส านักงานนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรจดัสรร เอม็เมอรลั กรีน 
 “Office”  means the office of the Emerald Green Housing Estate Juristic Person. 
 
“ค่าส่วนกลาง” หมายความถึงค่าบ ารงุรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคของนิติบุคคลหมู่บ้าน

จดัสรร ซ่ึงสมาชิกทุกรายต้องช าระตามท่ีข้อบงัคบัน้ีก าหนด  
“CAM due” or Common area maintenance due, means the due mandated by this By-Laws 

to be paid by all Members, and used for the maintenance and management of 
the public utilities of the housing estate juristic person. 

 
“ประชุมใหญ่” หมายความถึงการประชุมใหญ่สามญัสมาชิกประจ าปี ซ่ึงปกติต้องมีปีละ 1 ครัง้ 

สมาชิกทุกท่านสามารถเข้าร่วมประชุม และต้องมีองค์ประชุมจึงจะเปิดการ
ประชุมได้  

“AGM” or Annual General Meeting of Members, means the annual general meeting of 
Members.  This meeting is required to be held once a year.  All members are 
invited to attend.  A certain quorum is generally required for the meeting to be 
called to order.  

 
“ประชุมใหญ่วิสามญั” หมายความถึงการประชุมใหญ่วิสามญัสมาชิก ซ่ึงสามารถเรียกการประชุมได้

เม่ือมีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วน สมาชิกทุกท่านสามารถเข้าร่วมประชุมและต้องมี
องคป์ระชุมจึงจะเปิดการประชุมได้  

“EGM” means the Extra-ordinary General Meeting of Members, which can be called 
any time under an extra ordinary circumstance.  All members are invited to 
attend.  A certain quorum is required for the meeting.  

 
ข้อ 3. ข้อบงัคับน้ีให้ใช้บงัคับนับแต่วันท่ีได้จดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรท่ี

ส านักงานท่ีดินฯ แล้วเสรจ็และได้รบั จสก.10 (หนังสือส าคญัการจดทะเบียนจดัตัง้ นิติ
บคุคลหมู่บ้านจดัสรร)  
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Article 3. These By-Laws shall come into force and effect from the date the housing estate has 
been registered as a juristic person at the Land Office, and the “จสก.10” has been 
issued to the JP. 

 
ข้อ 4. ถ้าข้อก าหนดใดมิได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบั ให้บงัคบัตามพระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน 

พ.ศ. 2543 และ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบัใดท่ีผิด หรือแย้งกบับทบญัญติัแห่ง 
พ.ร.บ. จดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 กฎกระทรวงฯ หรือระเบียบฯ ให้ใช้พ.ร.บ. จดัสรรท่ีดิน 
พ.ศ. 2543 กฎกระทรวงฯ หรือระเบียบนัน้แทน 

Article 4. If a regulation is not stipulated in these By-Laws, the Land Development Act, B.E. 2543 
(2000) and other related laws shall apply. Any article, which is in conflict with the Land 
Development Act of BE 2543, Ministerial rules, or rules, the Land Development Act, the 
Ministerial rules, or relevant rules shall apply accordingly 

 
หมวดท่ี 2 / SECTION 2  

วตัถปุระสงค ์/ PURPOSES  

 
ข้อ 5. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับโอนทรพัย์สินรวมทัง้ท่ีดิน อันเป็น

สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะท่ีผู้จดัสรรท่ีดินได้จดัให้มีขึ้นเพ่ือการจดัสรรท่ีดิน
ตามแผนผงัโครงการท่ีได้รบัอนุญาตไปจดัการและดแูลบ ารงุรกัษาให้คงสภาพดีดงัเช่นท่ี
ได้จดัท าขึ้น เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัของสมาชิกหมู่บ้านจดัสรรทุกท่านและให้มีอ านาจ
กระท าการใดๆ ตามวตัถปุระสงค์ดงักล่าวภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบญัญติัการจดัสรร
ท่ีดิน พ.ศ. 2543 ดงัน้ี 
(1) ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค  
(2) ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการอยู่อาศยั และการจราจรภายในหมู่บ้านจดัสรร  
(3) จดัการดูแลและบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้าน

จดัสรรให้คงสภาพท่ีดีเพ่ือสมาชิกใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา   
(4) เรียกเกบ็เงินค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษา และจดัการสาธารณูปโภค และบริการ

สาธารณะในส่วนท่ีนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรมีหน้าท่ีบ ารงุรกัษา จากสมาชิก รวมทัง้
ค่าปรบักรณีช าระค่าใช้จ่ายล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด    

(5) จดัให้มีบริการสาธารณะเพ่ือสวสัดิการของสมาชิก หรือจดัสรรเงิน หรือทรพัย์สิน
เพ่ือสาธารณะประโยชน์   

(6) ย่ืนค าร้องทุกข ์หรือเป็นโจทกฟ้์องแทนสมาชิกเก่ียวกบักรณีท่ีมีการกระทบสิทธิ หรือ
ประโยชน์ของสมาชิกตัง้แต่สิบรายขึ้นไป  
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(7) ด าเนินการเก่ียวกบัการช าระหน้ีกรณีสมาชิกไม่ช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามท่ีเรียกเกบ็  
(8) ด าเนินการติดต่อว่าจ้างบุคคลนิติบุคคล หน่วยราชการ หรือรฐัวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง 

ให้เข้ามาดูแลบ ารุงรกัษาซ่อมแซมสาธารณูปโภคส่วนกลาง หรือบริการสาธารณะ
ของหมู่บ้านจดัสรร   

(9) ด าเนินการอ่ืนใดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงระเบียบของคณะกรรมการจดัสรรท่ีดิน
กลาง หรือข้อบงัคบัของคณะกรรมการท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติั
การจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543   

(10) การด าเนินการตาม 1, 2 ,5 และ 6 ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากมติท่ีประชุมใหญ่ของ
สมาชิก 

Article 5. The Purposes of the Housing Estate Juristic Person is to accept the transfer of assets, 
including lands, which are considered Public Utilities and Public Services, which the 
Developer had provided for the development and per the approved development plans.  
The Juristic Person shall manage and maintain the development in a good state for the 
mutual benefits of all Members of the Housing Estate, and to be bestowed with the 
power to execute and act according to such Purposes under the Land Development 
Act, B.E. 2543 (2000) as follow. 
(1) To derive rules on the utilization of the Public Utilities.   
(2) To derive rules on the living, and traffic within the Development.  
(3) To manage, supervise, and maintain the Public Utilities and Public Services within 

the Housing Estate in a good state for Members to be able to utilize at all times.  
(4) To collect dues/fees, and their late penalties, from Members for the maintenance 

and management of Public Utilities and Public Services, which are within the 
responsibility of the Housing Estate Juristic Person.   

(5) To provide Public Services as benefits to Members, or allocate funds, or assets for 
public use.    

(6) To submit complaints, or to be a plaintiff on behalf of the Members when the rights 
or benefits of at least 10 Members have been violated.   

(7) Deal with debt payments when Members are delinquent on their debts.   
(8) To employ related persons, juristic persons, or government units and state 

enterprises, in order to care for, and maintain the Public Utilities or Public Services 
of the Housing Estate.   
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(9) To take other actions to comply with the Ministerial Regulations, rules, or the By-
Laws of the Board of Directors of Central Land Development, issued by virtue of 
Land Development Act, B.E. 2543 (2000).   

(10) The execution of Article 1, 2, 5 and 6 shall be approved by the resolution of a      
General Meeting of Members.   

 
หมวดท่ี 3 / SECTION 3  

ท่ีตัง้ส านักงาน / OFFICE LOCATION  

 
ข้อ 6.  ส านักงานนิติบุคคลหมู่ บ้านจัดสรรตั ้งอยู่ เลข ท่ี  357  ม.13  ต.ทับใต้  อ .หัว หิน                      

จ.ประจวบคีรีขนัธ ์77110 
Article 6. The office of the Housing Estate Juristic Person is located at No. 357 Locality No. 13, 

Thap Tai Subdistrict, Hua Hin District, Prachuab Khirikhan Province 77110. 
 

หมวดท่ี 4 / SECTION 4  
กรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ / DIRECTORS;  BOARD OF DIRECTORS MEETING  

 
ข้อ7  นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรฯมีคณะกรรมการเป็นผูค้วบคมุดแูลให้แนวทางและนโยบาย

เก่ียวกบั การบริหารจดัการของนิติบคุคลฯ ภายใต้กฎหมายข้อบงัคบัของนิติบุคคลฯ 
โดยมีเหน็ชอบจากมติคณะกรรมการหรือมติของท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิก
คณะกรรมการหมู่บ้านจดัสรรเป็นผูแ้ทนของนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรในกิจการอนั
เก่ียวกบับคุคลภายนอก 

Article 7.  The Housing Estate Juristic Person has a Board of Directors as the party to supervise, 
oversee, and provide guideline and policies on the management of the Juristic Person 
pursuant to the law, the By-Laws of the Juristic Person, resolutions of Board Of 
Directors Meeting or resolutions of the Members’ general meetings.  

  The Board of Directors is the representative of the Housing Estate Juristic 
Person in business affairs dealing with external entities. 

 
ข้อ 8. คณะกรรมการมีจ านวน 5-7 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก

ไม่น้อยกว่า 4 คน ซ่ึงรวมทัง้หมดไม่เกิน 7 คน โดยเป็นการได้รบัการเลือกตัง้จากมติของ
ท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิก  
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วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ จะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้
จากท่ีประชุมใหญ่ ของสมาชิก  

โดยคณะกรรมการจะเป็นผูเ้ลือกประธานกรรมการนิติบคุคลและแจ้งผลการ
เลือกตัง้ให้นายทะเบียนรบัทราบ 

Article 8.  The Board of Directors shall be comprised of 5 - 7 (five to seven) persons, including 1 
(one) Chairperson and 4 - 6 (four to six) other Directors, by the selection and resolution 
of the Member´s general meetings.  

  Terms of the Board of Directors shall begin as of the date on which the 
Directors are selected by the General Meeting of Members.  

  The Board of Directors shall select their Chairperson and inform the Registrar 
when elected. 

 
ข้อท่ี 9.  บคุคลดงัต่อไปน้ี มีสิทธิได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการ  

(1) สมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิก หรือบิดามารดาของสมาชิกหรือบคุคลท่ีมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้านของสมาชิกท่ีหมู่บ้านจดัสรรฯ  

(2) ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ์ในกรณีท่ีสมาชิกเป็นคนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถแล้วแต่กรณี  

(3) ผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนอ่ืนของนิติบคุคลในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็นสมาชิก  
(4) ผูเ้ช่าระยะยาวอย่างน้อย 30 ปี (กรณีผูเ้ช่าได้เข้ารบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ผูใ้ห้เช่า

ท่ีเป็นสมาชิกจะถกูตดัสิทธิในการได้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการฯ หรือเป็นประธาน
กรรมการฯ ในท่ีดินแปลงเดียวกนั โดยผูเ้ช่าต้องย่ืนความจ านงการสละสิทธิเป็น
กรรมการนิติบคุคลฯ ของผูใ้ห้เช่าดงักล่าว เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้เป็นหลกัฐาน)  

(5) กรรมการและประธานกรรมการจะต้องเป็นผูท่ี้อาศยัอยู่ในหมู่บ้านจดัสรรอย่างน้อย
ปีละ 240 วนั นอกเหนือจากน้ี จะต้องได้รบัมติเหน็ชอบจากมติท่ีประชุม
คณะกรรมการ 

Article 9.  The following persons have rights to be selected as Director, or as Chairperson:  
(1) Members, or their spouse, or the Member´s parents, or persons with their names in 

the “House Registration of the house of the Member in the housing estate.  
(2) The legal representative, guardian or the curator in case the Member is an 

incapacitated person, or a person under disability.  
(3) The authorized director or a representative of the juristic person, in case where a 

juristic person is the Member.  
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(4) Long-term lessees of at least 30 years. In the event that a lessee is elected to be a 
director, the Lessor shall forfeit her/his rights in becoming a director, or the 
chairperson of the same land plot. Furthermore, the Lessee shall submit a written 
letter by the lessor agreeing to forfeit such rights.  

(5) Directors and Chairpersons have to be resident on the Housing Estate for a 
minimum of 240 days per year. Exceptions to this have to be agreed by a resolution 
at a Board Meeting.  

 
ข้อ 10.  กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วนัท่ีได้รบัเลือกตัง้ เม่ือพ้นจาก

ต าแหน่งแล้วอาจได้รบัการเลือกตัง้อีกได้ตามมติท่ีประชุมใหญ่ก าหนด  
ถ้าปรากฏว่าการจดทะเบียนแต่งตัง้คณะกรรมการใหม่ ณ ส านักงานท่ีดิน และธนาคาร 
ท่ีหมู่บ้านจดัสรรมีบญัชีอยู่ยงัมิได้ด าเนินการ กรรมการท่านท่ีก าลงัพ้นจากหน้าท่ีจะ
ยงัคงท าหน้าท่ีอยู่ต่อไปซ่ึงรวมถึงการอนุมติัทางด้านการเงินตามความเหมาะสม จนกว่า
จะมีการจดทะเบียนแต่งตัง้กรรมการท่านใหม่ กรรมการท่ีก าลงัพ้นจากหน้าท่ีจะมอบ
งานให้กบัสมาชิกคณะกรรมการท่านอ่ืน ๆ หรือผู้สืบทอดตามล าดบั โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เร่ืองงานท่ีได้รบัหน้าท่ีให้เป็นผู้ด าเนินการหรือเร่ืองท่ีเป็นประเด็นในการประชุม
คณะกรรมการครัง้ท่ีผา่นๆ มา 

Article 10.  The Directors shall hold office for a 2years term form the date of election. An outgoing 
Director may be re-appointed by resolution of the Member´s general meeting.  

If the registrations of new director at the Land department and the Bank, holding 
accounts of the Housing Estate, have not yet been made, the outgoing director shall 
further perform the functions of the directors, including financial approvals where 
applicable, until the registration of the new director is made. An outgoing Director will 
hand over her/his duties to other Board Members or her/his successor in order, 
especially when the outgoing Director was appointed as owner of an action or subject 
in one of the previous board meetings. 

 
ข้อ 11.  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ตามข้อ 10 กรรมการต้องพ้นจากต าแหน่งเม่ือ

เกิดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี  ดงัต่อไปน้ี 
(1) ขาดจากการเป็นสมาชิก หรือขาดจากการเป็นผู้เช่าระยะยาว กรรมการ หรือ

ประธานกรรมการท่ีอาศยัฐานะเป็นบิดามารดาของสมาชิก หรือบุคคลท่ีมีช่ือใน
ทะเบียนบ้านของสมาชิกฯ จะต้องพ้นจากการด ารงต าแหน่งฯด้วย เม่ือสมาชิกหมด
สภาพการเป็นสมาชิก 
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(2) ความตาย 
(3) หนังสือลาออก เรียนถึงประธานคณะกรรมการ หรือผูท้ าการแทน 
(4) เป็นบคุคลล้มละลาย 
(5) กลายเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  ทัง้น้ีไม่สามารถ

ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการได้อย่างถกูต้อง หรือมีประสิทธิภาพ 
(6) ท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอน หรือสมาชิกมากกว่าก่ึงหน่ึงลงช่ือให้ถอดถอน 
(7) ได้รบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ เว้นแต่เป็นโทษส าหรบัความผิดท่ีได้

กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 
(8) ค้างช าระค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภค และบริการ

สาธารณะติดต่อกนัตัง้แต่ 3 เดือนข้ึนไป 
(9) เม่ือปฏิบติังานครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
(10)  ขาดการประชุมคณะกรรมการติดต่อกนั 3 ครัง้ หรือขาดการประชุมรวมทัง้ส้ิน 

ตัง้แต่ 6 ครัง้ขึ้นไป 
Article 11. In addition to vacating the office at the expiration of the term under section 10, directors 

must vacate their office per one, or more of the following conditions: 
(1) No longer a member of the juristic person, or a long-term lessee (30 years).  

Directors or chairpersons who took office as parents, or as persons with their name 
in the “House Registration” of the house of the Member, their term shall also end 
when the membership expired, or terminated.  

(2) Death; 
(3) A written resignation to the Chairperson, or his/her deputy; 
(4) Being in bankruptcy;   
(5) Become an incapacitated person, or semi-incapacitate person rendering him/her 

unable, or/and unfit to properly, or effectively function as a Director.  
(6) The Member’s general meeting renders a resolution to remove, or more than half of 

Members serves a written petition to remove the director(s); 
(7) Being sentenced to imprisonment by a final judgment except for an offence 

committed through negligence or a petty offence; 
(8) Being in arrears for paying expenses for the common area maintenance dues (and 

Public Utilities management and Public Services) for more than 3 consecutively 
months;  

(9) Has fully served the term of the office 
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(10) Being absent from juristic person Board of Directors meetings for more than 3 
consecutively meetings, or being absent a total of 6 times. 

  
ข้อ 12 .  ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระตามข้อ 10 และจ านวนกรรมการท่ีเหลือมี

ไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้ก าหนดไว้ให้ ประธานเรียกประชุม
ใหญ่ เพ่ือเลือกตัง้กัรรมการทดแทนและให้ผู้ได้ร้บัการเลือกตัง้ด ารงต าแหน่งแทน อยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่ของผูซ่ึ้งตนแทน 

Article 12.  In cases where directors vacate the office before the expiration of their term in article 
10, and the existing directors are less than half of the appointed directors, Chairman 
shall call the general meeting to appoint director(s) in order to fulfill the vacated 
position. Another director may be elected by resolutions of the Member’s general 
meeting to replace the outgoing Director, and such selected director shall hold office for 
the remaining term of the replaced director. 

 
ข้อ 13.  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่า ก่ึงหน่ึงของจ านวน

กรรมการทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุมและสามารถใช้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์หรือการ
ประชุมผ่านทางภาพและเสียงในการประชุมและถือเสมือนเป็นการประชุมร่วมในการ
ประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ี
ได้ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม มติท่ีประชุม
คณะกรรมการต้องได้รบัเสียงข้างมาก โดยกรรมการหน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึง
เ ป็นเ สียง ช้ีขาดให้ นิ ติบุคคลหมู่ บ้านจัดสรรปิดประกาศรายงานการประชุม
คณะกรรมการท่ีผ่านการรบัรองของ คณะกรรมการแล้วไว้ในท่ีเปิดเผย ภายใน 30 วนั 
นับแต่วนัท่ีรบัรอง 

Article 13.  At a meeting of the Board of Directors, the presence of at least one-half of the total 
number of existing directors is required, which can include joining by electronic devices 
or video call, to constitute a quorum. 

At a meeting of the Board of Directors, if the Chairperson is not present or is 
unable to perform his/her duties, the directors present shall appoint a chairperson 
among themselves to preside over the meeting.  

Resolutions of the juristic person board of directors meetings shall be made by 
a majority of vote, and each director shall have one vote. In case of an equal number 
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of votes, the Chairperson presiding over the meeting can cast an additional vote to 
break the tie.  

The Housing Estate Juristic Person shall publish the approved minutes of the 
Board of Directors’ meeting in open/common place within 30 days from the date of 
approval. 

 
ข้อ 14  ให้คณะกรรมการประชุม อย่างน้อยปีละ 6 คร้งั 
Article 14 The Board of Directors shall hold meetings as frequently as necessary, but at least 6 

times a year. 
 

หมวดท่ี 5 / SECTION 5  
การด าเนินงาน การบญัชี และการเงิน / OPERATION, ACCOUTING, AND FINANCE 

 
ข้อ 15.   การลงลายมือช่ือเพ่ือให้มีผลผกูพนันิติบคุคล หมู่บ้านจดัสรร ให้ปฏิบติัดงัน้ี  

(1) กรณีลงนามเอกสารทัว่ไป ให้ลงลายมือช่ือประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือกรรมการท่ีได้รบัมอบหมายจากประธานกรรมการหรือตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการอย่างหน่ึงอย่างใดกไ็ด้  

(2) กรณีท านิติกรรมสัญญาต่างๆ ให้มีการอนุมติัโดยมติคณะกรรมการฯ หรือมติ
ประชุมใหญ่สมาชิก และลงลายมือช่ือโดยประธานกรรมการฯ และกรรมการอ่ืน
อย่างน้อยอีกหน่ึงท่าน  

(3) กรณีเอกสารท่ีเก่ียวกบับญัชีและการเงิน ให้ลงลายมือช่ือของกรรมการอย่างน้อย 2 
ท่านท่ีได้รบัการแต่งตัง้ให้ดแูลการบญัชีและการเงิน โดยคณะกรรมการฯ  

(4) การสัง่จ่ายโดยเชค็ยอดเงินไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จะต้องเซนต์ลง
นามโดย กรรมการ 2 (สอง) ท่าน การสัง่จ่ายโดยเชค็ยอดเงินไม่เกิน 50,000 บาท (ห้า
หมื่นบาทถ้วน) จะต้องเซนต์ลงนามโดยกรรมการ 3 (สาม) ท่าน การสัง่จ่ายเช็ค
ยอดเงินเกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จะต้องเซนตลง์นามโดยกรรมการ 4 (ส่ี) 
ท่าน 

Article 15.  The Housing Estate Juristic Person shall legally enter into, and/or be bounded by 
contractual agreements as follow:  
(1) General documents shall be approved by a signature of the Chairperson, vice-

Chairperson, or another Director appointed by the Chairperson, or by a resolution of 
the Board of Directors.  
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(2) Legal actions, or contractual agreements shall be approved by resolution of the JP 
Board of Directors, or the general meeting of Members, and ratified by signatures of 
the Chairperson and at least another JP director.  

(3) Accounting and financial documents shall be approved by signatures of at least two 
directors, who are appointed to oversee accounting and finance matters by the 
Board of Directors.  

(4) Cheques for an amount not exceeding THB 20,000.- (twenty thousand Thai Baht) 
signatures of 2 (two) Directors are required. Cheques for an amount not exceeding 
THB 50,000.- (fifty thousand Thai Baht) signatures of 3 (three) Directors are 
required. Cheques for an amount exceeding THB 50,000.- (fifty thousand Thai Baht) 
signatures of 4 (four) Directors are required. 

 
ข้อ 16.  เม่ือจดัตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรแล้ว ให้คณะกรรมการก าหนดอตัราค่าบ ารุงรกัษา

และการจดัการสาธารณูปโภค โดยให้สมาชิกช าระล่วงหน้าเป็นราย 6 เดือน และเสนอให้
ท่ีประชุมมีมติเหน็ชอบก่อน เม่ือท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเหน็ชอบก าหนดอตัราค่า
บ ารุงรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภค ตามวรรคแรกแล้วให้คณะกรรมการแจ้งให้
สมาชิกทราบว่าจะจดัเกบ็ค่าใช้จ่ายเป็นราย 6 เดือนล่วงหน้าในอตัรา 20 บาท ต่อตาราง
วาต่อเดือนและจะเร่ิมจดัเกบ็ค่าใช้จ่ายจากสมาชิกภายในวนัท่ีเท่าใดของทุกเดือน โดย
ให้สมาชิกทุกท่านโอนผ่านบญัชีนิติบุคคลฯ เท่านัน้ โดยทางนิติบุคคลฯ ไม่รบัเงินสดใน
การช าระค่าใช้จ่าย การก าหนดวนัเร่ิมจดัเกบ็ค่าใช้จ่ายของเดือนแรกจะต้องก าหนด
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั นับแต่วนัท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิกมี มติเหน็ชอบ
การก าหนดอตัราค่าใช้จ่าย 

Article16.  The housing estate juristic person shall stipulate common maintenance rate for 
administration, maintenance of common utility to be collected by 6 months in advance 
from members and present this procedures for approval in the general meeting.  

  After the proposed maintenance expense rate referred in the first paragraph 
was approval in the general meeting, the committee shall announced such 6-month 
advance payment of common maintenance at the rate of 20 baht per square wa per 
month and the date of collection commencement. Payment must be made by transfer 
into bank account of Emerald Green Juristic Person only, cash will not be accepted. 
First payment must be scheduled not longer than 30 (thirty) days after approval of 
common area maintenance rate in the member’s general meeting. 
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ข้อ 17.  การแจ้งตามข้อ 16 ต้องระบุค่าปรบัตามอตัราท่ีคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ก าหนด ส าหรบักรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีช าระเงินค่าบ ารงุรกัษาและการจดัการ
สาธารณูปโภค ได้ช าระเงินล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด รวมทัง้มาตรการบงัคบัในกรณีท่ีมีผู้
มีหน้าท่ี ช าระเงินค่าบ ารงุรกัษา และการจดัการ สาธารณูปโภคได้ค้างช าระเงินติดต่อกนั
ตัง้แต่ 3 เดือนขึ้นไป และตัง้แต่ 6 เดือนข้ึนไป 
 การแจ้งตามวรรคหน่ึงให้แจ้งด้วยว่า หน้ีค่าบ ารุงร ักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภค เป็นหน้ีบริุมสิทธ์ิ ในมลูทรพัยเ์หนือท่ีดิน จดัสรรของผูค้้างช าระ 

Article 17. Notification in Article 16 shall specify the late penalty fine rate determined by the 
Prachuab Khiri Khan Provincial Land Development Board of Directors.  It also must 
include enforcement measures in case where payees are consecutively late on their 
CAM payment for the duration of 3 months and 6 months. 
 Notification in the first paragraph must also state that the CAM debts are priority 
debts and are liens over the Developed land of the defaulter.  
 

ข้อ 18.  ในการจดัเกบ็ค่าใช้จ่ายการบ ารงุรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภค นิติบุคคลหมู่บ้าน
จดัสรรต้องออกหลกัฐานเป็นหนังสือให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครัง้ และหลกัฐานดงักล่าวทุก
ฉบบั ต้องเกบ็รกัษาอย่างน้อยหน่ึงฉบบั ไว้ ณ ส านักงานนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร 
หลกัฐานตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยต้องมีรายการ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ช่ือของส านักงานผูร้บัเงิน 
(2) วนั เดือน ปี ท่ีรบัเงิน 
(3) ช่ือผูช้ าระเงิน 
(4) จ านวนเงินท่ีรบัช าระทัง้ตวัเลขและตวัอกัษร  
(5) สาธารณูปโภค ประจ าเดือน หรืองวดใดไว้เป็นการถกูต้อง (ถ้าม)ี 
(6) ข้อความท่ีระบุว่าได้มีการรบัเงินค่าปรบัประจ าเดือน/งวด ใดไว้เป็นการถกูต้อง (ถ้า

มี) 
(7) ลายมือช่ือผูร้บัเงิน พร้อมตราประทบั (ถ้าม)ี 

Article 18. Collection of the maintenance and management of Public Utilities dues of the Housing 
Estate Juristic Person shall be issued in written form to the payees every time, with at 
least one copy of such written evidence kept at the Office of the Housing Estate Juristic 
Person. 

 The written copy record as in the first paragraph must contain the following details: 
(1) Name of the Payee (example., Emerald Green Housing Estate Juristic Person); 
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(2) Date, month, year received; 
(3) Payor’s name;  
(4) Amount received with figure and written amount. 
(5) A statement specifying the monthly, or period for which the CAM payment was 

made (if any). 
(6) A statement specifying a receipt of penalty payments (if any). 
(7) The signature of the person receiving the payment and stamp (if any). 

   
ข้อ 19.  นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร จะด าเนินการออกระเบียบ กฎเกณฑต่์าง ๆ โดยความเหน็ชอบ

ของมติท่ี ประชุมใหญ่สมาชิกเพ่ือให้สมาชิกปฏิบติัตาม ทัง้น้ี เพ่ือให้หมู่บ้านจดัสรรมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและปลอดภัย บรรลุ
วตัถปุระสงคข์องนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร 

Article 19 The Housing Estate Juristic Person shall issue rules and regulations approved by the 
general meetings of members so to maintain the Housing Estate in good condition, 
clean, and safe, achieving the Purposes of Housing Estate Juristic Person. 

 
ข้อ 20. เม่ือเร่ิมจดัเกบ็ค่าใช้จ่าย ตามข้อ 16 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจดัสรรจดัท าบญัชี ตาม

หลกัการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไปในแต่ละเดือน เกบ็ไว้ ณ ส านักงานนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร 
 การจดัท าบญัชีตามวรรคหน่ึง ต้องมีรายการแสดงงบรายรบั รายจ่าย ตาม
มาตรฐานหลกัการบญัชี   และงบดลุเก่ียวกบัสินทรพัย ์หน้ีสินและส่วนของสมาชิกด้วย 
โดยก าหนดให้วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปีเป็นวนัส้ินงวดทางบญัชีนิติบุคคลหมู่บ้าน
จดัสรร 

Article 20 When CAM dues are collected, as specified in Article 16, the Board of Directors shall 
make monthly accounts according to generally accepted accounting principles and kept 
at the Office of the Housing Estate Juristic Person. 
 Accounting as specified in the above paragraph shall contain statements of 
income and expenditures, according to general accounting principle standards, with 
proper balance sheets of assets, liabilities and Member’s equity, with the 31st of 
December of every year being the end of the fiscal year of the Housing Estate Juristic 
Person. 
 

ข้อ 21.  คณะกรรมการหมู่บ้านจดัสรรต้องจดัให้มีการตรวจสอบบญัชีรบัรองงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และ รายรบัรายจ่ายประจ าปีโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต และต้องจดัท า
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งบประมาณการรายรบัค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายของปีถดัไปภายใน 90 วนั นับจากวนั 
ส้ินงวด ทางบญัชีโดยก าหนดรอบบญัชีให้เป็น 1 มกราคม  –  31 ธนัวาคม ของทุกปีและ
ให้น าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ สามญัสมาชิกประจ าปี 

Article 21  The Board of Directors shall provide auditing and certify the balance sheet and annual 
income and expenditures by an independent CPA (certified public accountant). Also the 
budgeting of the common property income and expenses for the next year is to be 
proposed in the general meeting of Members for approval within 90 days from the end 
of fiscal year. The fiscal period will be from 1 January to 31 December each year. 

 
ข้อ 22.  ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรรายงานกิจการ งบดุล บญัชีรายรบั รายจ่าย ซ่ึงผู้สอบบญัชี

ได้รบัรองแล้ว ต่อคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ภายใน 3 เดือน นับ
แต่วนัส้ินงวดทางบญัชีและประกาศรายงานดงักล่าวโดยเปิดเผยให้สมาชิกทราบ 

Article 22 The Housing Estate Juristic Person shall make reports of its business, balance sheet, 
income and expenditure accounts certified by a CPA, to the Land Development Board 
of Directors of Prachuab Khiri Khan Province within 3 months from the end of the fiscal 
year and also to announce such report to Members. 

 
ข้อ 23.  ในกรณีผู้มีหน้าท่ีช าระเงินมีความประสงค์จะขอตรวจหรือส าเนาเอกสารบญัชี หรือ

รายงานในหมวดน้ี ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจดัสรรด าเนินการให้โดยสมาชิกผู้นัน้ต้อง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการน้ีเท่าท่ีจ าเป็น ทัง้น้ีให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการเป็นผู้
ก าหนด 

Article 23 In case any payor intends to inspect, copy documents or reports in this chapter; the 
Board of Directors shall cooperate, subject to Board of Directors stipulations, to such 
Member, at their own cost in this matter. 

 
หมวดท่ี 6 / SECTION 6 

สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก / MEMBER’S RIGHTS AND DUTIES 

 
ข้อ 24.          สมาชิก ประกอบด้วย 

(1) ผูซ้ื้อท่ีดินจดัสรรทุกราย 
(2) ผูจ้ดัสรรท่ีดิน ในกรณีท่ีมีท่ีดินจดัสรรแปลงย่อยท่ียงัไม่มีผู้ใดซ้ือหรือได้โอนกลบัเป็น

ของผูจ้ดัสรรท่ีดิน 
Article 24 The Members are comprised of;  
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(1) All Developed Land  Purchasers; 
(2) The Developer, in case of such Developed Land has not been purchased or has 

been transferred to the Developer. 
 
ข้อ 25.  สมาชิกมีสิทธิใช้สาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านจดัสรร แต่ทัง้น้ี ต้องไม่กระท าการใด ๆ 

อันเป็นการเสียหายต่อการใช้สิทธิของสมาชิกรายอ่ืน หรือรบกวน หรือก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสมาชิกรายอ่ืน และเป็นไปตามระเบียบการพกัอาศยัของหมู่บ้านท่ีออกโดย
คณะกรรมการหรือท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิกด้วย 
 หากมีกรณีกระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิกตัง้แต่ 10 รายขึ้นไป ให้นิติ
บคุคลหมู่บ้านจดัสรรย่ืนค าร้องทุกขห์รือเป็นโจทกฟ้์องแทนสมาชิกได้ 

Article 25 The Members have the right to utilize the Public Utilities within the Housing Estate, in 
reasonable means, and shall not cause damage to other Members’ rights or to disturb 
or cause danger to other Members, and to comply with the By-Laws, as stipulated by 
the Board of Directors or the general meeting of Members. 
 In case the rights or benefits of the Members are affected in the amount of 10 
or more persons, the Housing Estate Juristic Person may submit a complaint or sue on 
behalf of the Members.  
 

ข้อ 26.  สมาชิกมีหน้า ท่ี ต้องเ สียค่าใช้ จ่ายในการบริการ การจัดการดูแลบ ารุงร ักษา
สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะในอตัราตารางวาละ 20 บาท ต่อเดือน โดยสถานท่ี
และวนั เวลา ท่ีก าหนดตามข้อบงัคบั หรือตามมติคณะกรรมการหรือมติท่ีประชุมใหญ่
ของสมาชิกก าหนด 

Article 26  The Members shall rate of payment 20 baht per sq wah per month, the due for the 
management and maintenance of Public Utilities fees and the Public Service fees per 
the billing period/cycle, method, place, date and time stipulated in the By-Laws, or per 
the resolution of the Board of Directors, or resolution of general meeting of Members. 

 
ข้อ 27.  สมาชิกต้องปฏิบติัตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหมู่บ้านจัดสรรท่ีผ่านความ

เหน็ชอบของมติท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิก หรือมติคณะกรรมการแล้ว 
Article 27 The Members shall follow the rules and By-Laws of the Housing Estate approved by 

the general meeting of Members or the Board of Directors. 
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ข้อ 28.  หากสมาชิกไม่ช าระเงินตามก าหนดเวลา และค้างช าระนานกว่า 30 วนั จะถือว่าสมาชิก
ช าระ เงินล่าช้า  
(1) หลงั 30 วนั จะส่งจดหมายแจ้งเตือนโดยการส่ง อีเมล ์ 
(2) หลงจัากนัน้อีก 30 วนั หากยงัไม่มีการช าระเงิน จะส่งจดหมายทวงหน้ี โดยส่งทาง

อีเมลแ์ละส่งเป็นจดหมายลงทะเบียน  
(3) หลงัจากนัน้ 3 เดือนหากยงัไม่มีการช าระเงิน   จะส่งจดหมายทวงหน้ีฉบบัท่ีสอง โดย

ส่งทางอีเมล์และส่งเป็นจดหมายลงทะเบียน บตัรกญุแจอิเล็กทรอนิคส์ทัง้หมดท่ี
ลงทะเบียนใช้ส าหรบับ้านแปลงท่ีช าระเงินล่าช้าน้ีจะถกูยกเลิกการใช้งาน  

(4) จดหมายลงทะเบียนท่ีส่งให้และมีผู้เซนต์รบัจะถือว่าได้มีการจดัส่งและท่านได้รบั
จดหมายทวงหน้ีทัง้สองฉบบันัน้แล้ว  

หากสมาชิกช าระเงินค่าบ ารงุรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะเป็นรายเดือนตามข้อ 26 ล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด สมาชิกจะต้องเสีย
ค่าปรบัต่อปีตามท่ีกฎหมายก าหนดขัน้สูงสุดของจ านวนเงินท่ีค้างช าระทัง้ส้ินโดยจะ
มีการประกาศให้สมาชิกรบัทราบในการประชุมใหญ่ประจ าปีและค่าด าเนินการทวง
ถามในครัง้แรก ช าระ 500 บาท , ครัง้ท่ี 2 ช าระ 1,000 บาท , ครัง้ท่ี 3 ช าระ 2,000 บาท 
หากเกินกว่านัน้ให้เป็นไปตามมติท่ีคณะกรรมการก าหนด 

28.  Late payment occur if the Member is in arrears of payment for more than 30 days of 
the payment date.  
(1) After 30 days, an email-reminder will be sent.  
(2) After another 30 days, a demand note will be sent by email and registered letter. 
(3) After 3 months a second demand note will be sent by email and registered letter. 

All electronic key cards, registered on the default plot, will be deactivated.  
(4) Post receipts for the registered letters will prove the sending of the demand notes.  

In the event of late payment specified under Article 26, such Members shall be 
liable for default interests at the highest rate permitted by Thai Laws which will be 
announced in the General Meeting. In addition to this default interests, the referred 
Member shall also be responsible for pursuance expenses at the rates of 1st pursuance 
500 Baht, 2nd pursuance 1,000.- Baht, 3rd pursuance 2,000.- Baht. The Committee 
shall prescribe next pursuance expenses at its discretion. 

 
28.1   หากสมาชิกค้างช าระค่าใช้จ่ายรายเดือนติดต่อกนัตัง้แต่ 3 เดือนขึ้นไป นิติบุคคล

หมู่บ้านจดัสรรจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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(1) ตดัสิทธิในการรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ ถ้าด ารงต าแหน่งกรรมการอยู่แล้ว ให้พ้น
จากต าแหน่งกรรมการทนัที 

(2) ระงบัการให้บริการ หรือการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ของ
นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร  

(3) ปิดประกาศรายช่ือผู้ค้างช าระในท่ีเปิดเผย ณ ส านักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร  
หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสมภายในหมู่บ้านจดัสรร 

(4) ห้ามมิให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใดๆ ของนิติบุคคล
หมู่บ้านจดัสรร 

(5) ระงบัการให้บริการอ านวยความสะดวกในการเข้า - ออก แก่ผูม้าเยือนของสมาชิก 
28.1  If Members default in payment for 3 (three) consecutive months or more, the Housing 

Estate Juristic Person shall take the following measures: 
(1) The defaulted Member shall be prohibited from being a candidate for the Juristic 

Person Board of Directors, if the Member is a Director, such position shall be 
revoked immediately. 

(2) Prohibited from any service, or benefits of Public Utilities and Public Services 
provided by the Housing Estate Juristic Person 

(3) Publish the defaulter’s name at a common area at the office of Housing Estate 
Juristic Person or other suitable place within the Housing Estate Juristic Person. 

(4) Prohibit from attending meetings and voting in any meeting of the Housing Estate 
Juristic Person. 

(5) Cease common services to visitors of the defaulted members.  
 

28.2 หากสมาชิกค้างช าระค่าบ ารงุรกัษาและการจดัการสาธารณูปโภค รายเดือนติดต่อกนั
ตัง้แต่ 6 เดือนขึ้นไป นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรใช้สิทธิในการด าเนินการนอกเหนือจาก
วรรคก่อน ดงัต่อไปน้ี 
(1) แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีส านักงานท่ีดิน เพ่ือให้ใช้อ านาจระงบัการจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมในท่ีดินจดัสรรของ ผูค้้างช าระจนกว่าจะช าระให้ครบถ้วน 
(2) ฟ้องร้องด าเนินคดีทางแพ่งต่อศาลเพ่ือเรียกช าระหน้ี 
(3) ปิดประกาศรายช่ือผู้ค้างช าระ ณ ส านักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร หรือ สถานท่ีท่ี

เปิดเผย      มองเหน็ได้ง่าย หรือ สถานท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสมในหมู่บ้านจดัสรร 
(4) ห้ามมิให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใดๆ ของนิติบุคคล

หมู่บ้านจดัสรร 
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28.2 If a Member defaults in payment for 6 (Six) consecutive monthly costs or more, besides 
the right under preceding paragraph, the Housing Estate Juristic Person has the right 
as follows:  
(1) To put an injunction on the land title deed of the default member at the Land Office 

until all the debts have been rectified/paid. 
(2) To prosecute, in a civil lawsuit, to the court for settlement. 
(3) Publish a defaulter’s name at the Office, or the other openly suitable place in the 

Housing Estate. 
(4) Prohibit from attending the juristic person’s meetings and voting in any such 

meeting.   
 
ข้อ 29.  หากสมาชิกไม่ปฏิบติัตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรท่ีผ่าน

ความเห็นชอบของมติท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิกแล้ว อาจถูกระงับสิทธิการใช้
สาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านจดัสรรเป็นการชัว่คราว 

Article 29 If Members fail to comply with rules and regulations of the Housing Estate Juristic 
Person approved by general meetings of Members, such Members may be temporarily 
prohibited from utilizing the Public Utilities and Public Services provided for in the 
Housing Estate.  

 
ข้อ 30.  การขาดจากสมาชิกภาพ 

(1) ตาย 
(2) โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินจดัสรรให้บคุคลอ่ืน 

Article 30 Termination of Membership 
(1) Death; 
(2) Transfer the ownership of Developed Land to other person(s). 

 
หมวดท่ี 7 / SECTION 7  

การประชุมใหญ่ / GENERAL MEETING  
 

ข้อ 31.  นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรต้องจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 
(หน่ึง) ครัง้ 
Article 31 The Housing Estate Juristic Person shall convene and hold an Annual General Meeting 

(AGM) at least once a year. 
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ข้อ 32.  การเรียกประชุมใหญ่วิสามญัจะมีขึ้นในกรณีดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการเหน็สมควรจะเรียกประชุมเมื่อใดกไ็ด้  
(2) สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนเสียงของสมาชิกทัง้หมด 

เข้าช่ือกนัท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่ โดยต้องระบุใน
หนังสือร้องขอด้วยว่าประสงคใ์ห้เรียกประชุมเพ่ือการใด 

 ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามญัและจดัให้มีการประชุมขึ้นภายใน 30 
วนั นับแต่วนัท่ีได้รบัหนังสือร้องขอ ถ้าคณะกรรมการไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลา
ดงักล่าว สมาชิกท่ีร้องขอหรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวน
เสียงของสมาชิกทัง้หมด สามารถเรียกประชุมฯเองได้ 

Article 32 Calling the extraordinary general meeting shall be organized as follows:  
(1) The Board of Directors will consider an appropriate time to call the meeting. 
(2) The Members, not less than a one-fifth (1/5) of total Member’s votes, may propose 

a written request to the Board of Directors to call an extra-ordinary general meeting 
of members (EGM).  The written request shall also specify the Purposes of such 
meeting. 

 The Board of Directors shall call for the EGM, and organize such meeting within 
30 days from the date of receipt of the request letter. If the Board of Directors fails to 
call for such meeting within such period, the Member who requested or the Members, 
not less than one-fifth (1/5) of total Member’s votes, shall be able to call for the meeting 
by themselves. 

 
ข้อ 33 (1) การเรียกประชุมใหญ่คณะกรรมการจะต้องส่งหน้งสือน้ดประชุมและเอกสารท่ีเก่ียว

ขอ้งไปย้งสมาชิกทุกคนก่อนว้นประชุมไม่น้อ้ยกว่า 15วนั โดยการน าส่งทางไปรษณีย์
หรือน าส่งด้วยตนเอง รวมถึง การน าส่งทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกสใ์ห้ถือเป็นการส่ง
อย่างเป็นทางการ พร้อมทัง้ระบวุนั เวลา สถานท่ีและระเบียบวาระการประชุมด้วย  
(2) การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาประชุมซ่ึงมีเสียง ลงคะแนนรวมกนัไม่น้อยกว่า หน่ึง
ในสาม (1/3) ของ จ านวนเสียงลงคะแนนทัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

Article 33  (1) In calling the general meeting, the Board of Directors shall send the meeting 
invitation and related documents to all Members at least 15 days prior to the meeting 
date. Such invitation may be sent either by hand, via registered mail, or e-mail and  
shall specify the date, time, location and agenda for the meeting.  
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(2) The quorum of the general meeting shall consist of at least one-third (1/3) of the 
total Members vote represented in the meeting. 

 
ข้อ 34.  ในการประชุมใหญ่ครัง้ใด ถ้าไม่ได้องคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว้ ให้ด าเนินการดงัน้ี 

(1) ถ้าการประชุมใหญ่ครัง้น้ีได้เรียกตามค าร้องขอของสมาชิก ให้งดประชุม 
(2) ถ้าการประชุมใหญ่ครัง้นัน้เป็นการประชุมใหญ่ท่ีสมาชิกมิได้ร้องขอตาม (1) ให้นิติ

บคุคลหมู่บ้านจดัสรรเรียกประชุมใหญ่อีกครัง้หน่ึง โดยจดัให้มีการประชุมขึ้นภายใน 
30 วนันับแต่วนัท่ีมีการประชุมใหญ่ครัง้แรก การประชุมครัง้หลงัน้ีต้องมีสมาชิกมา
ประชุม ซ่ึงมีคะแนนเสียงลงคะแนน รวมกนัไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวน
คะแนนเสียงทัง้หมด และมีจ านวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสิบคนจึงจะเป็น
องคป์ระชุม 

Article 34 If a quorum for a general meeting is not reached, the following shall be initiated; 
(1) If the general meeting was called by the Members’ request, the meeting shall be 

cancelled; 
(2) If the general meeting was not called by the request of Members as prescribed in 

(1), the Housing Estate Juristic Person shall call a general meeting again within 30 
days from the first general meeting.  The quorum for this second general meeting 
shall consist of not less than one-tenth of total votes, and not less than ten (10) 
Members attending the meeting. 

 
ข้อ 35.  มติของท่ีประชุมใหญ่ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุมใหญ่เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 ให้ประธานกรรมการท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมใหญ่ฯ ถ้าประธานกรรมการ
ไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง
เป็นประธานในท่ีประชุม 
 ในการลงคะแนนเสียง ให้สมาชิกคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับอัตราส่วน
ค่าใช้จ่าย ในการบ ารงุรกัษา ละจดัการสาธารณูปโภค ถ้าสมาชิกคนเดียวมีคะแนนเสียง 
เกินก่ึงหน่ึงของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมด ให้ลดจ านวนคะแนนเสียงของผู้นัน้ลงมา
เหลือเท่ากบั จ านวนคะแนนเสียงของสมาชิกอ่ืนรวมกนั ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ให้นับจ านวนสมาชิกท่ีออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑใ์นการลงคะแนนเสียง 

Article 35 Resolutions of general meetings must constitute at least the majority vote of the 
members represented in the meeting.  If the votes are equal, the Chairman of the 
meeting shall render a decisive vote.  
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 The JP Board of Directors Chairperson shall act as the Chairperson at general 
meetings.  If the Chairperson is absent, or unable to perform such duty, the Directors 
attending the meeting shall select one director among themselves to act as the 
Chairperson for the meeting. 
 In voting, Members shall have voting rights equal to the ratio with which they 
pay the maintenance and management of the Public Utilities dues.  If one Member has 
more than half of the total combined votes of all the other members attending the 
meeting, the vote shall be reduced to equal the votes of the rest of other Members.  In 
case the votes are equal, the votes shall be counted using the number of Members as 
basis.  

 
ข้อ 36.  สมาชิกอาจมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิก และออกเสียง

แทนตนได้ แต่ผู้รบัมอบฉันทะคนหน่ึงจะรบัมอบฉันทะให้ออกเสียงในการประชุมครัง้
หน่ึงได้ไม่เกินท่ีดินจดัสรร3 แปลง 

Article 36 Members may authorize another person in writing to attend and vote in a general 
meetings of Members on their behalf; however, one person shall be authorized to 
represent no more than 3 developed land, or land plots. 

 
ข้อ 37.  ในการประชุมใหญ่ครัง้ใด ถ้าได้มีการประชุมหรือการลงมติโดยไม่ปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืน

กฎหมายหรือข้อบงัคบั สมาชิกอาจร้องขอให้ศาลสัง่เพิกถอนมติในการประชุมครัง้นัน้ได้ 
แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติ 

Article 37 If resolutions of a general meeting of members do not comply with, or violate the law or 
the By-Laws, Members may request the court to dissolve such resolutions within 30 
days from the date of the general meeting. 

 
ข้อ38.  ห้ามมิให้นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรโอนท่ีดินอนัเป็นสาธารณูปโภคทัง้หมดหรือบางส่วนให้ 

เป็นสาธารณประโยชน์  หรือให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือบุคคลอ่ืน เว้นแต่ท่ี
ประชุมใหญ่ของสมาชิก นิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร จะมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ด าเนินการได้ 
และต้องได้รบัอนุญาตจากคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธอี์กด้วย 

Article 38 The Housing Estate Juristic Person is prohibited from transferring the lands, which are 
Public Utilities, whether as a whole or in part, for public benefits, or to the local 
administrative organization, or other persons, except the general meeting of Members 
approved such action with a unanimous vote (100% approval).  If such were the case, 
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the Prachuab Khiri Khan Province Land Development Board of Directors must also 
permit the action. 

 
หมวดท่ี 8 / SECTION 8  

การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อบงัคบั / BY-LAWS AMENDMENT  
 
ข้อ39.  การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อบงัคับให้กระท าโดยมติท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิกและมติ

เก่ียวกบัการแก้ไขเปล่ียน แปลงข้อบงัคบัต้องได้รบัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า
เสียงของจ านวนเสียงของสมาชิกทัง้หมด 

Article 39 Any amendment to these By-Laws must be approved by resolution of the general 
meeting of Members, providing that such resolution shall acquire voting of not less than 
one-five of the total Members. 
 

หมวดท่ี 9 / SECTION 9  
การควบนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร / MERGING OF HOUSING ESTATE JURISTIC PERSON 

 
ข้อ 40.  การควบนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรเอม็เมอรลั กรีน กบันิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรอ่ืน ซ่ึงมี

พื้นท่ีติดต่อกนัหรือใกล้เคียงกนัให้กระท าโดยมติท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิก และมติ
เก่ียวกบัการควบนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรต้องได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จาก
จ านวนเสียงสมาชิก ทัง้หมด 

Article 40 Merging the Emerald Green Housing Estate Juristic Person with other housing estate 
juristic person(s) with adjacent or nearby areas shall be made by the resolution of a 
general meeting of members, and the resolution of merging of the Housing Estate 
Juristic Persons shall be receive a unanimous vote from all Members. 

 
หมวดท่ี 10 / SECTION 10 

การยกเลิกนิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร / DISSOLUTION OF THE HOUSING ESTATE JURISTIC PERSON  
 

ข้อ 41.  การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรร ให้กระท าโดยมติท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิก และมติ
เก่ียวกบัการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจดัสรรจะต้องได้รบัคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จาก
จ านวนเสียงสมาชิกทัง้หมด 
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Article 33), 2018 AGM registered on 16 July 2018 (Section 4: Article 9, 16), 2018 EGM registered on 29 November 2018 (Section 4: Article 
8, 9, 10; Section 5: Article 15; Section 6: Article 28)         
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Article 41 The dissolution of Housing Estate Juristic Person shall be dissolved by resolution of the 
general meeting of Members. Such resolution shall be approved by unanimous votes 
from all Members. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


