
ข้อบังคับ 

ของ 

นิติบุคคลอาคารชุด แกรนด์ คอนโดเทล 

แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. อาคารชุด (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 
 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ข้อ 1.  บทน ำ 

1.1 ข้อบงัคับนีเ้รียกว่ำ “ข้อบงัคับนิติบุคคลอำคำรชุด แกรนด์ คอนโดเทล” และ นิติบุคคลอำคำรชุดนี ้มีช่ือว่ำ “นิติบุคคลอำคำรชุด                
แกรนด์ คอนโดเทล” เขียนเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “GRAND CONDOTEL” อ่ำนออกเสียงเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “แกรนด ์คอนโดเทล”  

1.2 กฎข้อบงัคับนีไ้ด้รับกำรแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชบญัญัติอำคำรชุด ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2522 , ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2534, ฉบบัท่ี 3 
พ.ศ. 2542 และ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 

1.3 ข้อควำมใดท่ีขัดแย้งระหว่ำงกฎข้อบงัคับ กับบทบญัญัติแห่งพระรำชบญัญัติอำคำรชุด ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2522 , ฉบบัท่ี  2 พ.ศ. 
2534,  ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2542 และ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551  ให้ใช้บทบญัญัติแห่งพระรำชบญัญัตอิำคำรชุด ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2522 , 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2534,  ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2542 และ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551  รวมถึงข้อบงัคับใดๆ ท่ีตรำขึน้เพื่อแก้ไข หรือกำรแก้ไข
ข้อบงัคับใดๆ ในอนำคตตำมควำมในพระรำชบญัญัติอำคำรชุด  

1.4 ข้อควำมใดท่ีขัดแย้งระหว่ำงข้อบงัคับฉบบัภำษำไทย และ ฉบบัแปลภำษำอังกฤษ  ให้ใช้ข้อบงัคับภำษำไทยมำใช้บงัคับ 

ข้อ 2.  ในข้อบงัคับนี ้
 “ นิติบุคคลอำคำรชุด ” หมำยถึง “ นิติบุคคลอำคำรชุด แกรนด์ คอนโดเทล ”  
 

“ กำรประชุมใหญ่ ” หมำยถึง “ กำรประชุมใหญ่สำมัญหรือกำรประชุมใหญ่วิสำมัญของเจ้ำของร่วม ” 
 
“ กรรมกำร ” หมำยถึง “ กรรมกำรนิติบุคคลอำคำรชุด แกรนด์ คอนโดเทล  ” 
 
“ คณะกรรมกำร ” หมำยถึง “ คณะกรรมกำรนิติบุคคลอำคำรชุด ท่ีแต่งตัง้ขึน้จำกบุคคลตำมข้อ 41  ของข้อบงัคับนี ้
ซ่ึงได้รับกำรแต่งตัง้จำกเจ้ำของร่วมตำมข้อ 40   ของข้อบงัคับในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถปุระสงค์ของเจ้ำของร่วม ” 
 
“ ผู้ จัดกำร ” หมำยถึง “ ผู้ จัดกำรนิติบุคคลอำคำรชุด แกรนด์ คอนโดเทล ” 
 



ข้อ 3.  ข้อบงัคับนีใ้ห้ใช้บงัคับเจ้ำของร่วม พร้อมทัง้บริวำรหรือผู้แทนเจ้ำของร่วมทุกคน นับแต่วันท่ีได้จดทะเบยีนนิติบุคคลอำคำรชุด เป็นต้น
ไป กำรเปลี่ยนแปลงข้อบงัคับให้เป็นไปตำมมติท่ีประชุมใหญ่ ภำยใต้ข้อบงัคับของพระรำชบญัญัตอิำคำรชุด ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2522 ,  
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2534, ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2542 และ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551  รวมถึงข้อบงัคับใดๆ ท่ีตรำขึน้เพื่อแก้ไข  หรือกำรแก้ไขข้อบงัคับ
ใดๆ ในอนำคตตำมควำมในพระรำชบญัญัตอิำคำรชุด  และข้อบงัคับนี ้และเม่ือมีมติถูกต้องแล้วให้คณะกรรมกำรควบคุมนิติบุคคล
อำคำรชุด มอบหมำยให้ผู้ จัดกำรน ำไปจดทะเบยีนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี ภำยใน 30 วัน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมใหญ่เจ้ำของร่วมมีมติ 
และเม่ือพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีได้จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงแล้ว จึงจะมีผลสมบูรณ์บงัคับใช้ 

ข้อ 4.  นอกจำกท่ีได้ตรำไว้ในข้อบงัคับแล้ว ให้ใช้บทบญัญัติแห่งพระรำชบญัญัติอำคำรชุด พ.ศ. 2522 เป็นข้อบงัคับของนิติบุคคลอำคำรชุด
โดยอนุโลม 

 
 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ 5. นิติบุคคลอำคำรชุด มีวัตถุประสงค์เพือ่จัดกำร และดูแลทรัพยส์่วนกลำงของอำคำรชุด และให้มีอ ำนำจกระท ำกำรใดๆ เพื่อประโยชน์
ตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ทัง้นี ้ตำมมติของเจ้ำของร่วม ภำยใต้ข้อบงัคับแห่งพระรำช บญัญัติอำคำรชุด ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2522 , ฉบบัท่ี 
2 พ.ศ. 2534, ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2542 และ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551  รวมถึงข้อบงัคับใดๆ ท่ีตรำขึน้เพื่อแก้ไข หรือกำรแก้ไขข้อบงัคับใดๆ ใน
อนำคตตำมควำมในพระรำชบญัญัติอำคำรชุด  

5.1 ด ำเนินกำรบ ำรุง ดูแลรักษำระบบสำธำรณูปโภค เรียกเก็บเงินและหำรำยได้เพื่อใช้จ่ำยในกำรดังกล่ำว ตลอดจนเพื่อกำรช ำระ
ภำษีอำกรท่ีทรัพย์ส่วนกลำงจะต้องช ำระให้แก่ทำงรำชกำร 

5.2 จัดกำรด ำเนินกำรด้วยวธิีใดๆ เพื่อควำมปลอดภัยและป้องกันอุบตัิเหตุของอำคำรและทรัพยส์่วนกลำง รวมทัง้ท ำสัญญำ
ประกันภัยทุกชนิดกับบริษัทประกันภัย 

5.3 จัดกำรดูแลรักษำ และซ่อมแซม บรรดำทรัพย์สว่นกลำงท่ีมีอยู่และท่ีจะจัดให้มีขึน้ในอนำคต ให้อยู่ในสภำพท่ีเจ้ำของร่วมใน
อำคำรชุดจะใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลำ 

5.4 ด ำเนินกำรติดต่อว่ำจ้ำงหน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือบุคคลภำยนอกเข้ำมำดแูลรักษำ ซ่อมแซม บรรดำทรัพย์ส่วนกลำงใน
อำคำรชุดฯ 

5.5 เพื่อด ำเนินกำรซือ้ขำยแลกเปลี่ยน โอน หรือรับโอน เช่ำ หรือให้เช่ำ เช่ำซือ้ หรือให้เช่ำซือ้ จ ำนอง หรือรับจ ำนอง จ ำน ำ หรือรับ
จ ำน ำ หรือให้ได้มำโดยนิติกรรม ซ่ึงทรัพย์สินอันเป็นสังหำริมทรัพย์และอสังหำริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์สว่นรวมของเจ้ำของ
ร่วม 

5.6 เพื่อด ำเนินกำรป้องกัน ต่อสู้  หรือเรียกร้อง ซ่ึงสิทธิหรือทรัพย์สินใดๆ อันเป็นประโยชน์ส่วนรวมของเจ้ำของร่วม  

5.7 เพื่อด ำเนินกำรใดๆ ภำยใต้ข้อบงัคับของพระรำชบญัญัติอำคำรชุด  เพื่อประโยชน์ในกำรอยู่ร่วมกันของเจ้ำของร่วม 
 



หมวดที่ 3 
ทรัพย์ส่วนกลาง 

ข้อ 6. ทรัพย์ส่วนกลำงของนิติบุคคลอำคำรชุดนี ้ได้แก่ ส่วนกลำงของอำคำรชุดท่ีมิใช่ห้องชุด ส ำนักงำนของนิติบุคคลอำคำรชุด 
อสังหำริมทรัพย์ท่ีซือ้หรือรับกำรให้ เพื่อเป็นทรัพย์ส่วนกลำงโดยมีค่ำภำระตดิพัน ทรัพย์สินท่ีใช้เงนิท่ีเจ้ำของร่วมร่วมกันออก         ใน
กำรดูแลรักษำ ท่ีดินท่ีตัง้อำคำรชุด และท่ีดินหรือทรัพยส์ินอ่ืนท่ีมีไว้เพื่อใช้ หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันส ำหรับเจ้ำของร่วม ได้แก่  

6.1 ส่วนของอำคำรชุดท่ีมิใช่ห้องชุด เช่น ฐำนรำก เสำเข็ม เสำหลังคำ บนัได ทำงเดินในตัวอำคำร  สระว่ำยน้ำ, ลิฟท์,  
สวนสำธำรณะ ทำงรถวิง่ ผนังกัน้ช่องโล่ง ช่องเดินน ำ้ประปำ ท่อสำยไฟฟำ้ ลำนจอดรถ และรำวเหลก็ กันรถตก ห้อง             
หรือ สถำนท่ี หรือส่วนกลำงของอำคำรชุดท่ีจัดไว้เพือ่ใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันส ำหรับเจ้ำของร่วม  เป็นต้น 

6.2 ท่ีดินท่ีตัง้อำคำรชุดนี ้ได้แก่ ท่ีดินตำมโฉนดเลขท่ี 25577   ถนนทัพพระยำ, ต ำบลหนองปรือ,  อ ำเภอบำงละมุง,            
จังหวัดชลบุรี มีเนือ้ท่ี 9 ไร่  2  งำน  98.4 ตำรำงวำ รวมทัง้สิ่งปลูกสร้ำง หรือสิ่งพัฒนำ ใดๆ ของท่ีดินดังกล่ำวทัง้ปวง                
ท่ีมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันส ำหรับเจ้ำของร่วม 

6.3 สิ่งก่อสร้ำง หรือระบบท่ีสร้ำงขึน้เพื่อรักษำควำมปลอดภัย หรือสภำพแวดล้อมภำยในอำคำรชุด เช่นระบบป้องกันอัคคีภัย  
กำรจัดแสงสว่ำง กำรระบำยอำกำศ กำรปรับอำกำศ กำรระบำยน ำ้ กำรบ ำบดัน ำ้เสีย หรือกำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  

6.4 ทรัพย์สินอ่ืนท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ หรือเป็นสิทธิของนิติบุคคลอำคำรชุด ท่ีมีไว้เพื่อใช้ หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันส ำหรับเจ้ำของร่วม 
เช่น เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่ำงๆ ลิฟท์ อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบน ำ้ประปำและอุปกรณ์ รัว้ เคร่ืองอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ  ระบบ
โทรศัพท์ สำยล่อฟ้ำ สำยอำกำศโทรทัศน์ และเฟอร์นิเจอร์ต่ำงๆ ท่ีลงทะเบยีนไว้ เป็นต้น 

ข้อ7. นิติบุคคลอำคำรชุดใช้สิทธิของเจ้ำของร่วมครอบไปถึงทรัพย์สว่นกลำงทัง้หมด ในกำรต่อสู้ บุคคลภำยนอก หรือเรียกร้องเอำทรัพยส์ิน
คืน เพื่อประโยชน์ของเจ้ำของร่วมทัง้หมดได้ โดยผู้ จัดกำรนิติบุคคลอำคำรชุด หรือ คณะกรรมกำรบริหำร มีอ ำนำจหน้ำท่ีด ำเนินกิจกำร
ทัง้ปวงของนิติบุคคลฯ เช่น แจ้งควำมฟ้องร้องด ำเนินคดี  เป็นต้น 

 

 

หมวดที่ 4 
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและการจัดการอาคารชุด 

ข้อ 8. นิติบุคคลอำคำรชุด มีส ำนักงำนตัง้อยู่ เลขท่ี 319 หมู่ 12 ถนนทัพพระยำ, ต ำบลหนองปรือ, อ ำเภอบำงละมุง, จ.ชลบุรี   โดยมีผู้ จัดกำร
เป็นผู้ มีอ ำนำจด ำเนินกำรแทนในฐำนะผู้ จัดกำรนิตบุิคคลอำคำรชุด (ต่อไปใน ข้อบงัคับนีเ้รียกว่ำ “ผู้ จัดกำร”) โดยมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ี
จะได้ระบุไว้ในข้อบงัคับนี ้และตำมพระรำชบญัญัต ิอำคำรชุด ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2522 , ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2534, ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2542 และ 
ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 รวมถึงข้อบงัคับใดๆ ท่ีตรำขึน้เพื่อแก้ไข หรือกำรแก้ไขข้อบงัคับใดๆ ในอนำคตตำมควำมในพระรำชบญัญัติ
อำคำรชุด พ.ศ. 2522  

 



ข้อ 9. ผู้ จัดกำรต้องมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 25 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี ้

9.1 เป็นบุคคลล้มละลำย 

9.2 เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

9.3 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร องค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน  
ฐำนทุจริตต่อหน้ำท่ี 

9.4 เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสดุให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำท หรือควำมผดิ
ลหุโทษ 

9.5 เคยถูกถอดถอนจำกกำรเป็นผู้ จัดกำรเพรำะเหตุทุจริต หรือมีควำมประพฤตเิสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  

9.6 มีหนีค้้ำงช ำระค่ำใช้จ่ำยอันเป็นค่ำใช้จ่ำยซ่ึงเจ้ำของร่วมต้องร่วมกันออก  

 ในกรณีท่ีผู้ จัดกำรเป็นนิติบุคคล ผู้ด ำเนินกำรแทนนิติบุคคลนัน้ในฐำนะผู้จัดกำร ต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมวรรค
หน่ึงด้วย 

 ข้อ 10. กำรแต่งตัง้ผู้ จัดกำรให้เป็นไปตำมมติท่ีประชุมใหญ่เจ้ำของร่วม ตำมข้อบงัคับ ข้อ 50.2 และให้ผู้ จัดกำรซ่ึงได้รับแต่งตัง้น ำหลกัฐำน 
หรือสัญญำจ้ำงไปจดทะเบยีนตอ่พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี ภำยในสำมสิบวนันับแต่วันท่ีท่ีประชุมใหญ่เจ้ำของร่วมมีมติ 

ข้อ 11. ผู้ จัดกำรนิติบุคคลอำคำรชุด มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี  ้

11.1 ปฏิบตัิกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีระบุในข้อบงัคับ ข้อ 5 หรือตำมมติของท่ีประชุมใหญ่เจ้ำของร่วม หรือคณะกรรมกำร  
ทัง้นีโ้ดยไม่ขัดต่อกฎหมำย 

11.2 ในกรณีจ ำเป็นและรีบด่วน ให้ผู้ จัดกำรมีอ ำนำจโดยควำมริเร่ิมของตนเองสัง่กำรหรือกระท ำกำรใดๆ เก่ียวกับควำมปลอดภัย
ของอำคำรดังกล่ำวเช่นวิญญูชนจะพงึรักษำและจัดกำรกับทรัพย์สนิของตนเอง 

11.3 จัดให้มีกำรดูแลควำมปลอดภัยตำมสมควรแก่เหตุผล และดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในอำคำรชุด 

11.4 เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอำคำรชุด 

11.5 ด ำเนินกำรพิจำรณำแต่งตัง้ ว่ำจ้ำง และถอดถอนพนักงำน ลูกจ้ำงของนิติบุคคลอำคำรชุด ให้เป็นไปโดยถูกต้อง ส ำหรับ
พนักงำนในระดับหัวหน้ำหน่วย ให้แต่งตัง้และถอดถอนโดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรควบคุม  กำรจัดกำรนิติ
บุคคลอำคำรชุดฯ 

11.6 เป็นผู้บงัคับบญัชำควบคุมกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน ลูกจ้ำงของนิติบุคคลอำคำรชุดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย  

11.7 จัดให้มีกำรท ำบญัชีรำยรับรำยจ่ำยประจ ำเดือน และติดประกำศให้เจ้ำของร่วมทรำบ ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันสิน้เดือน และ
ต้องติดประกำศเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่สบิห้ำวนัต่อเน่ืองกัน 



11.8 จัดให้มีและดูแลรักษำให้เรียบร้อย ซ่ึงบรรดำเอกสำร สมุดบญัชี ทะเบยีนงบประมำณ รำยวนั-รำยจ่ำยประจ ำปี วัสดุอุปกรณ์ 
กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของ นิติบุคคลอำคำรชุด รวมทัง้อำคำรสถำนท่ี และบรรดำทรัพยส์่วนกลำงทัง้ปวงของนิติบุคคลอำคำร
ชุด  

11.9 จัดเตรียมงบดุล และรำยงำนประจ ำปี แสดงผลกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลอำคำรชุด ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองจำก
ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตแล้ว เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่เจ้ำของร่วม 

11.10 ควบคุมดูแลให้ผู้อยู่อำศัย ปฏิบตัิตนให้อยู่ในกรอบของวัฒนธรรมอันดีงำม ภำยใต้ระเบยีบข้อบงัคับ 

11.11 ฟ้อง ต่อสู้  เรียกร้อง หรือด ำเนินคดี รวมทัง้กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เก่ียวกับกิจกำรของนิติบุคคลอำคำรชุด หรือประนีประนอม
ควำม หรือมอบข้อพิพำทให้อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำ 

11.12 ฟ้องบงัคับช ำระหนีจ้ำกเจ้ำของร่วมท่ีค้ำงช ำระค่ำใช้จ่ำยซ่ึงเจ้ำของร่วมต้องร่วมกันออกเกินหกเดือนขึน้ไป หรือด้วยเหตุผล       
ใดก็ตำมท่ีอำจได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร 

11.3     จัดให้มีกำรประกวดรำคำงำนท่ีมีงบประมำณใช้จ่ำยเกินกวำ่ 30,000 บำท  ในกรณีงำนซ่อมแซมเชิงเทคนิคเฉพำะทำง       
หรืองำนท่ียกระดับให้ดีกว่ำเดิมและไม่อำจหำผู้เสนอรำคำท่ีเหมำะสมถึง 3 รำย ผู้ จัดกำรจะขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษต่อ
คณะกรรมกำรเพื่ออธิบำยเหตุผล 

11.14 อ ำนำจหน้ำท่ีอ่ืนตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อบงัคับนิติบุคคลอำคำรชุด หรือกฎหมำยวำ่ด้วยอำคำรชุด ผู้ จัดกำรต้องปฏิบตัิหน้ำท่ี
ด้วยตนเอง เว้นแต่ กิจกำรซ่ึงตำมข้อบงัคับหรือมติของท่ีประชุมใหญ่เจ้ำของร่วมตำมข้อบงัคับ ข้อ 50.1 ก ำหนดให้มอบหมำย
ให้ผู้ อ่ืนท ำแทนได้ ทัง้นีผู้้ จัดกำรต้องอยู่ปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมเวลำท่ีก ำหนดไว้ในข้อบงัคับ 

ข้อ 12 ผู้ จัดกำรมีอ ำนำจก ำหนดระเบยีบของนิติบุคคลอำคำรชุด เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
อำคำรชุด ทัง้นี ้ต้องไม่ขัดต่อข้อบงัคับหรือต่อพระรำชบญัญัติอำคำรชุด ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2522 , ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2534, ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 
2542 และ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551  รวมถึงข้อบงัคับใดๆ ท่ีตรำขึน้เพื่อแก้ไข หรือกำรแก้ไขข้อบงัคับใดๆ ในอนำคตตำมควำมใน
พระรำชบญัญัติอำคำรชุด  

ข้อ 13. ผู้ จัดกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และให้มีกำรแต่งตัง้ผู้ จัดกำรใหม่ภำยใน 30 วัน นับแต่วันครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ดังกล่ำว ผู้ จัดกำรเม่ือพ้นจำกกำรด ำรงต ำแหน่งแล้ว อำจได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นผู้ จัดกำรอีกได้ 

ข้อ14. ให้ผู้ จัดกำรหรือผู้ด ำเนินกำรแทนในฐำนะผู้ จัดกำรพ้นจำกต ำแหน่งในกรณีดงัต่อไปนี  ้

14.1 ตำยหรือสิน้สภำพกำรเป็นนิติบุคคล 

14.2 ต้องค ำพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย 

14.3 ตกเป็นคนวิกลจริต หรือศำลสั่งให้ตกเป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถหรือคนไร้ควำมสำมำรถ  

14.4 ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 



14.5 ลำออก 

14.6 ท่ีประชุมใหญ่เจ้ำของร่วมมีมติให้ถอดถอน 

14.7 สิน้สุดระยะเวลำตำมท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำจ้ำง 

14.8 ไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด หรือไม่ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำจ้ำงและท่ีประชุมใหญ่เจ้ำของร่วมมี
มติให้ถอดถอน 

ข้อ 15. ให้นิติบุคคลอำคำรชุดจัดท ำงบดุลอย่ำงน้อยหน่ึงครัง้ทุกรอบสิบสองเดือน โดยให้ถือว่ำเป็นรอบปีในทำงบญัชีของ นิติบุคคลอำคำรชุด
นัน้ 

 งบดุลตำมวรรคหน่ึงต้องมีรำยกำรแสดงจ ำนวนสนิทรัพยแ์ละหนีส้ินของนิติบุคคลอำคำรชุดกับทัง้บญัชีรำยรับ รำยจ่ำย และต้องจัดให้
มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบ แล้วน ำเสนอเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่เจ้ำของร่วมภำยในหน่ึงร้อยยีส่ิบวัน นับแต่วันสิน้ปีทำงบญัชี 

ข้อ 16.  ให้นิติบุคคลอำคำรชุดจัดท ำรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่เจ้ำของร่วมพร้อมกับกำรเสนองบดุล และ
ให้ส่งส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวให้แก่เจ้ำของร่วมก่อนวันนัดประชุมใหญ่ลว่งหน้ำไม่น้อยกวำ่เจ็ดวัน 

ข้อ 17. ให้นิติบุคคลอำคำรชุดเก็บรักษำรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนและงบดุล พร้อมทัง้ข้อบงัคับไว้ท่ีส ำนักงำนของนิติบุคคล
อำคำรชุดเพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีหรือเจ้ำของร่วมตรวจดูได้ 

 รำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนและงบดุลตำมวรรคหน่ึง ให้นิติบุคคลอำคำรชุดเก็บรักษำไว้ไม่น้อยกวำ่สิบปี นับแต่วันท่ีได้รับ
อนุมัติจำกท่ีประชุมใหญ่เจ้ำของร่วม 

 
 

หมวดที่ 5 
การออกค่าใช้จ่ายของเจ้าของร่วม 

ข้อ 18. เพื่อให้นิติบุคคลอำคำรชุดสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมวัตถปุระสงค์ เจ้ำของร่วมจะต้องร่วมกันออกค่ำใช้จ่ำย 

18.1 เจ้ำของร่วมต้องร่วมกันจัดตัง้กองทุนให้แก่นิติบุคคลอำคำรชุด เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรดูแลบ ำรุงรักษำทรัพย์สว่นกลำง และ
กำรบริกำรท่ัวไปให้แก่เจ้ำของร่วม  ตำมอัตรำส่วนท่ีเจ้ำของร่วมแต่ละรำยมีกรรมสิทธิใ์นทรัพยส์่วนกลำงตำมท่ีได้ระบุไว้ใน
ข้อบงัคับนี ้

18.2 เงินกองทุนใน ข้อ 18.1  ให้คณะกรรมกำรมอบหมำยให้ผู้จัดกำรน ำฝำกธนำคำรในนำมของนิติบุคคลอำคำรชุดแกรนด์ 
คอนโดเทล เพื่อไว้ใช้จ่ำยในกำรจัดกำรนิติบุคคล ตำมวัตถุประสงค์ และระเบยีบข้อบงัคับว่ำด้วยเงินกองทุนและระเบยีบอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง เงินกองทุนท่ีเก็บจำกเจ้ำของร่วมจะต้องบนัทึกบญัชีเพื่อรำยงำนแยกออกจำกค่ำส่วนกลำง  และอำจจะน ำมำใช้
จ่ำยส ำหรับโครงกำรหลักๆ เท่ำนัน้ ไม่ใช้กับกำรด ำเนินกำรปกตขิองอำคำรชุด 



ข้อ 19. เจ้ำของร่วมแต่ละรำยกำรจะต้องออกค่ำใช้จ่ำยดังต่อไปนี  ้

19.1 ค่ำใช้จ่ำยท่ีเจ้ำของร่วมได้รับประโยชน์  เจ้ำของร่วมจะต้องออกค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดจำกกำรท่ีได้รับประโยชน์โดยตรง 
เช่น ค่ำไฟฟ้ำ น ำ้ประปำ ค่ำโทรศัพท์ และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จำกสิ่งท่ีอยู่ในควำมดแูลรับผิดชอบของเจ้ำของร่วมเอง ค่ำ
ซ่อมแซมส่วนท่ีเป็นทรัพย์ส่วนบุคคล ค่ำใช้จ่ำยท่ีก่อให้เกิดขึน้ในทรัพยส์่วนบุคคลของเจ้ำของร่วมอ่ืน หรือค่ำใช้จ่ำยท่ีเจ้ำของ
ร่วมก่อให้เกิดขึน้โดยตรงในทรัพยส์่วนกลำง ค่ำน ำ้ประปำ จะคิดตำมมิเตอร์ท่ีติดตัง้แยกไว้แตล่ะห้อง ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้
ดังกล่ำว เจ้ำของร่วมจะต้องช ำระทันทีเม่ือได้รับแจ้งจำกผู้จัดกำรนิตบุิคคลอำคำรชุด  

19.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกำรตำมปกติของนิติบุคคลอำคำรชุด เจ้ำของร่วมจะต้องออกค่ำภำษีอำกรค่ำธรรมเนียม และ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรดูแลรักษำ และกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับทรัพย์สนิส่วนกลำง เช่น เงินเดือนผู้ จัดกำร  พนักงำน  เจ้ำหน้ำท่ี 
ค่ำวัสดุของใช้สิน้เปลือง ค่ำไฟฟ้ำ-น ำ้ประปำ และค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำอันเป็นปกติของทรัพยส์ินสว่นกลำง รวมทัง้
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำรของนิติบุคคลอำคำรชุดค่ำใช้จ่ำยส่วนนีเ้จ้ำของห้องชุดจะต้องจ่ำยไม่ว่ำจะได้อยูอ่ำศัยใน
ห้องชุดหรือไม่ก็ตำม 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนนี ้ เจ้ำของร่วมจะต้องเฉลี่ยกันออกตำมอัตรำสว่นท่ีมีกรรมสทิธิ์ในทรัพยส์่วนกลำงท่ี 
จดทะเบยีนไว้ 

19.3 ค่ำใช้จ่ำยเป็นครัง้ครำวเพื่อบริกำรสว่นรวม ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จำกกำรให้บริกำรส่วนรวม  
และท่ีเกิดจำกเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดจนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ท่ีมีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ก่อสร้ำงต่อเติม ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำอำคำรทรัพย์สว่นกลำงอ่ืน 

 ค่ำใช้จ่ำยนี ้เจ้ำของร่วมจะต้องเฉลี่ยกันออกตำมอัตรำส่วนท่ีมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สว่นกลำงท่ีได้ 
จดทะเบยีนไว้ 

19.4 ค่ำประกันภัย นิติบุคคลอำคำรชุด จะต้องท ำสัญญำประกันภัยในตัวอำคำรชุดและทรัพย์สว่นกลำงอ่ืนๆ ทัง้หมดตำมมูลค่ำ
รำคำทดแทน  (Replacement Cost)   กับบริษัทประกันภัยท่ีเช่ือถือได้ โดยนิติบุคคลอำคำรชุดจะเป็นผู้ รับผลประโยชน์จำก
กำรประกันภัยนีโ้ดยตรง 

 ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จำกกำรประกันภัยนี ้เจ้ำของร่วมจะต้องเฉลีย่กันออกตำมอัตรำส่วนท่ีมีกรรมสทิธิ์ท่ีได้จดทะเบยีนไว้ 

19.5 ค่ำใช้จ่ำย อ่ืนๆ ตำมมติท่ีประชุมใหญ่ภำยใต้เงื่อนไขซ่ึงมีประชุมใหญ่ก ำหนด 

19..6     ก ำหนดกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวข้ำงต้นให้เป็นไปตำมท่ีระบุในใบแจ้งให้ช ำระเงินจำกนิติบุคคลอำคำรชุดแกรนด์       
คอนโดเทล 

ข้อ 20. เจ้ำของร่วมจะต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยในข้อ 19 ตำมอัตรำส่วนท่ีเจ้ำของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สว่นกลำง และตำมท่ีได้รับ
ประโยชน์โดยตรง ณ ส ำนักงำนนิติบุคคลอำคำรชุดแห่งนี ้ภำยในก ำหนดเวลำ  

            ในกรณีท่ีเจ้ำของร่วมไม่ช ำระค่ำใช้จ่ำยในข้อ 19 ภำยในเวลำท่ีก ำหนดต้องเสยีเงนิเพิ่มในอัตรำร้อยละ 12 ต่อปี ของจ ำนวนเงินท่ีค้ำง
ช ำระโดยไม่คิดทบต้น 



 เจ้ำของร่วมท่ีค้ำงช ำระค่ำใช้จ่ำยในข้อ 19 ตัง้แต่ 6  เดือนขึน้ไปต้องเสียเงินเพิ่มในอัตรำร้อยละ 15 ต่อปี และอำจถูกระงับกำรให้บริกำร
ส่วนรวม หรือกำรใช้ทรัพย์ส่วนกลำง รวมทัง้ไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรประชุมใหญ่  

 เงินเพิ่มตำมวรรค 2 และ วรรค 3 ให้ถือเป็นค่ำใช้จ่ำย ตำมข้อ19 

 ให้ผู้ มีสิทธิในท่ีดินและอำคำร เป็นเจ้ำของร่วมในห้องชุดท่ียังไม่มีกำรโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง และต้องร่วมออก
ค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 19 ส ำหรับห้องชุดดังกล่ำวด้วย 

ข้อ 21. นิติบุคคลอำคำรชุดจะเร่ิมด ำเนินกำรจัดกำรอำคำรชุดนับตัง้แต่วนัท่ีได้มีกำรจดทะเบยีนนิติบุคคลอำคำรชุด ตำมกฎหมำยเรียบร้อย
แล้ว ดังนัน้ ค่ำใช้จ่ำยของนิติบุคคลอำคำรชุดท่ีเจ้ำของร่วมจะต้องรับผิดชอบตำมท่ีระบุไว้ข้ำงต้นจะเร่ิมตัง้แตว่ันท่ีดังกล่ำวข้ำงต้นเป็น
ต้นไป 

ข้อ 22. ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์พิเศษ ฉุกเฉิน และ/หรือ จ ำเป็นรีบด่วนเพื่อกำรจัดกำรบ ำรุงรักษำกำรซ่อมแซมตลอดจนกำรจัดกำรเพื่อประโยชน์
ในทรัพย์ส่วนกลำง หรือเพื่อประโยชน์ของเจ้ำของร่วมส่วนใหญ่ หรือกำรจัดกำรตำมมติของท่ีประชุมเจ้ำของห้องชุดท่ีไม่ขัดต่อ
ข้อบงัคับหรือ พระรำชบญัญัติอำคำรชุด และท่ีนิติบุคคลอำคำรชุดจะต้องใช้จ่ำยเงินเป็นกรณีพเิศษเพือ่กำรนัน้ ผู้ จัดกำรโดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรควบคุมนิติบุคคลอำคำรชุด มีอ ำนำจใช้จ่ำยเงนิจำกกองทุนของอำคำรชุดท่ีจัดไว้เฉพำะส ำหรับเหตุฉุกเฉิน
หรือกรณีพิเศษหรือใช้จ่ำยจำกเงินกองทุนปกติและเรียกเก็บเงินกองทุนเพิ่มเพือ่กำรพิเศษหรือฉุกเฉินนัน้ได้ 

ข้อ 23. ให้ผู้ จัดกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรควบคุมนิติบุคคลอำคำรชุด เป็นผู้ด ำเนินกำรให้มีกำรประกันอัคคีภัยอำคำรชุดนี ้และ
ภัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับอำคำรชุดนี ้รวมทัง้ภัยจำกกำรโจรกรรม และภัยจำกควำมรับผิดชอบหรือควำมรับผิดชอบต่ำงๆ ตำมท่ีผู้ จัดกำร และ
คณะกรรมกำรนิติบุคคลอำคำรชุดจะได้เลือกท ำสัญญำประกันภัยท่ีสมควรต่ำงๆ นัน้ กับบริษัทประกันภัยท่ีเช่ือถือได้ตำมมูลคำ่รำคำ
ตลำดท่ีเป็นจริง  โดยให้นิติบุคคลอำคำรชุด แกรนด์ คอนโดเทล เป็นผู้ เอำประกันในฐำนะตัวแทนของเจ้ำของร่วมทัง้หมด และเป็น
ผู้ รับผิดชอบแทนเจ้ำของร่วมทัง้หมดจำกกำรประกันภัย เพื่อท่ีจะสำมำรถใช้เงนินัน้ในกำรซ่อมแซม ควำมเสียหำยของอำคำรชุด หำก
เกิดมีขึน้ตำมท่ีเอำประกันไว้ หรือในกำรใช้เงินนัน้จ่ำยชดเชยควำมเสยีหำยให้แก่ผู้ เสยีหำย โดยให้เรียกเก็บค่ำเบีย้ประกันภัยทัง้หมด
จำกเจ้ำของร่วมท่ีจะต้องร่วมกันช ำระตำมอัตรำส่วนแห่งกรรมสทิธิ์ในทรัพยส์่วนกลำง 

ข้อ 24. เม่ือมีอัคคีภัยหรือควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึน้ ถ้ำไม่เป็นกำรเสยีหำยทัง้หมด เจ้ำของร่วมจะต้องด ำเนินกำรซ่อมแซมทันที โดยให้
ผู้ จัดกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรควบคุมนิติบุคคลอำคำรชุดเป็นผู้ด ำเนินกำรโดยใช้เงินท่ีได้รับจำกบริษัทประกันภัย หรือ
โดยเรียกเก็บเป็นค่ำใช้จ่ำยจำกเจ้ำของร่วมตำมกฎหมำย  ในกรณีท่ีไม่มีประกัน หรือเงินท่ีได้รับจำกบริษัทประกันภัย และเงินกองทุน
ไม่พอค่ำซ่อมแซม ยกเว้นในกรณีท่ีอำคำรชุดเสยีหำยทัง้หมด เจ้ำของร่วมจะต้องประชุมใหญ่ทันที เพื่อลงมติว่ำ จะท ำกำรก่อสร้ำง
อำคำรชุดใหม่หรือไม่ ซ่ึงในกรณีท่ีมีมติให้ก่อสร้ำงใหม่ ผู้ จัดกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรควบคุมนิติบุคคลอำคำรชุด 
จะต้องท ำกำรก่อสร้ำงอำคำรชุดนัน้ใหม่ โดยใช้เงินท่ีได้จำกบริษัทประกันภัย หรือโดยเรียกเก็บเงนิจำกเจ้ำของร่วมเป็นค่ำใช้จ่ำย ตำม
พระรำชบญัญัติอำคำรชุด พ.ศ. 2522 นี ้  ในกรณีท่ีไม่มีประกันหรือเงินท่ีได้รับจำกบริษัทประกันภัยและเงินกองทุนไม่พอค่ำก่อสร้ำง 
และในกรณีท่ีมีมติไม่ก่อสร้ำง ซ่ึงเป็นกำรเลิกอำคำรชุด ให้ผู้ จัดกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรควบคุมนิติบุคคลอำคำรชุด 
เสนอขอมติจำกท่ีประชุมใหญ่เจ้ำของร่วมเพื่อเลกิอำคำรชุด และหำกนิติบุคคลอำคำรชุดได้รับเงินชดเชยจำกบริษัทประกันภัย ให้
ผู้ จัดกำรหรือคณะกรรมกำรนิติบุคคลอำคำรชุดเฉลีย่จ่ำยเงินท่ีได้รับจำกบริษัทประกันภัยให้แก่เจ้ำของร่วมตำมอัตรำสว่นท่ีเจ้ำของร่วม
แต่ละรำยมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สว่นกลำงทันที และให้จัดกำรขำยทรัพยส์ินสว่นกลำงของอำคำรชุดทัง้หมดรวมทัง้ท่ีดินโดยวธิีกำรขำย
ทอดตลำด เพื่อน ำเงินท่ีได้รับมำเฉลี่ยจ่ำยให้แก่เจ้ำของร่วมตำมอัตรำสว่นท่ีเจ้ำของร่วมแต่ละรำยมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สว่นกลำงทันที 



และดังนัน้ ในกรณีท่ีมีประกันภัยเพื่อควำมรอบคอบในเร่ืองวงเงินประกัน ให้ผู้ จัดกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรควบคุมนิติ
บุคคลอำคำรชุดจ้ำงผู้ช ำนำญกำรตรวจสอบวงเงนิประกันทุกๆ ปี ให้คุ้มค่ำรำคำก่อสร้ำงท่ีสูงขึน้เร่ือยๆ และปรับวงเงินเอำมำประกันให้
มีวงเงินคุ้มค่ำก่อสร้ำง โดยกำรประมำณกำรหน่ึงปีล่วงหน้ำทุก ๆ  ปี 

ข้อ 25. เพื่อประโยชน์ในกำรบงัคับช ำระหนีอั้นเกิดจำกค่ำใช้จ่ำยท่ีเจ้ำของร่วมแต่ละรำยรับผิดชอบตำมกฎหมำย ให้นิติบุคคลอำคำรชุดมี
บุริมสิทธิ ดังนี ้

25.1 บุริมสิทธิเก่ียวกับค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรบริกำรส่วนรวม และท่ีเกิดจำกเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีมีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันท่ีเจ้ำของ
ร่วมแต่ละรำยจะต้องรับผิดชอบตำมส่วนแห่งประโยชน์ท่ีมีต่อห้องชุดของตนให้ถือว่ำ เป็นบุริมสิทธิในล ำดับเดียวกับบุริมสทิธิ
ตำมมำตรำ 258 (1) แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และมีอยู่เหนือสังหำริมทรัพย์ท่ีปรำกฏอยู่ในห้องชุดของตน  

25.2 บุริมสิทธิเก่ียวกับค่ำภำษีอำกรและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรดูแลรักษำซ่อมแซม และกำรจัดกำรและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ
ทรัพย์ส่วนกลำงท่ีเจ้ำของร่วมแต่ละรำยจะต้องรับผิดชอบตำมอัตรำส่วนท่ีเจ้ำของร่วมแต่ละรำยมีกรรมสทิธิ์ในทรัพย์
ส่วนกลำงตำมท่ีระบุไว้ใน ข้อ 33 ให้ถือว่ำเป็นบุริมสิทธิในล ำดับเดียวกับบุริมสิทธิตำมมำตรำ 273 (1) แห่งประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ และมีอยู่เหนือทรัพยส์่วนบุคคลของแต่ละเจ้ำของห้องชุด บุริมสิทธิตำม ข้อ 25.2  นี ้ถ้ำผู้ จัดกำรโดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรได้สง่รำยกำรหนีต้่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี แล้วให้ถือว่ำอยู่ในล ำดับก่อนจ ำนอง 

 

หมวดที่ 6 
การใช้ทรัพย์ส่วนบุคคล 

ข้อ 26. กำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์ห้องชุดเป็นสิทธิของเจ้ำของร่วมหรือบุคคลท่ีเจ้ำของร่วมอนุญำตหรือมอบหมำยให้ใช้ได้เป็นลำย
ลักษณ์อักษรแล้ว ซ่ึงจะอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของเจ้ำของร่วม และภำยใต้กฎเกณฑท่ี์ต้องปฏิบตัิ ดังนี ้

26.1 เจ้ำของร่วมใช้ประโยชน์ในห้องชุดส ำหรับเป็นท่ีอยู่พักผ่อนอำศัยเท่ำนัน้ ห้ำมมิให้ท ำกิจกำรค้ำขำย กิจกำรอุตสำหกรรม 
กิจกำรสโมสร กิจกำรสถำนท่ีเลีย้งเด็ก กิจกำรโรงเรียน กิจกำรโกดังเก็บสินค้ำ กิจกำรอ่ืนใดท่ีสังคมรังเกียจ หรือก่อให้เกิด
ควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่เจ้ำของร่วมอ่ืน 

26.2 เจ้ำของร่วมหรือผู้ ท่ีได้รับอนุญำตแต่ละรำยจะต้องรับผิดชอบดูแลรักษำห้องชุด และทรัพย์ส่วนบุคคลของตน และตลอดจน
ทรัพย์ส่วนกลำงท่ีได้รับอนุญำตให้ใช้ได้ให้อยู่ในสภำพดี และไม่กระท ำกำรใดๆ ให้เป็นท่ีอันตรำยเดือดร้อน ร ำคำญตอ่ควำม
สงบสุขของผู้อยู่ร่วมกันในอำคำรชุดนัน้ หรือ ไม่เหมำะสมหรือขัดต่อเกณฑ์ข้อบงัคับของอำคำรชุด หรือขัดต่อกฎหมำย  

26.3 เจ้ำของร่วมหรือผู้ ท่ีได้รับอนุญำตแต่ละรำย จะต้องไม่ท ำกำรใดๆ ท่ีจะเป็นกำรกระทบกระเทือนต่อโครงสร้ำงควำมม่ันคง 
ปลอดภัย หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยใดต่อตัวอำคำร ไม่ว่ำกำรกระท ำหรือด ำเนินกำรนัน้จะได้ท ำในห้องชุด หรือในบริเวณ
ทรัพย์ส่วนกลำงก็ตำม โดยรวมถึงกำรห้ำมมิให้เจ้ำของร่วมหรือผู้ ท่ีได้รับอนุญำตเปลี่ยนแปลงต่อเติม กำรเดนิทำงของระบบ
น ำ้หรือระบบไฟ เจำะรูพืน้ หรือเจำะรูผนัง หรือท ำกำรติดตัง้เตมิสิ่งใดท่ีอำจท ำให้พืน้ หรือฝำผนัง หรือส่วนของตัวอำคำรช ำรุด
เสียหำย หรือเป็นอันตรำย หรือเป็นท่ีเดือดร้อนร ำคำญ หรือแลดูน่ำเกลียดไม่สวยงำม ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำในห้องชุด หรือ
ส่วนของอำคำรท่ีอยู่นอกห้องชุด หรือในบริเวณทรัพย์สว่นกลำงก็ตำม หรือกระท ำกำรใดๆ ท่ีละเมิดต่อข้อห้ำมของบริษัท
ประกันภัยในเร่ืองเก่ียวกับวัตถรุะเบดิ วัสดุไวไฟ เก่ียวกับกำรป้องกันอัคคีภัยและวินำศภัย ทัง้นีย้กเว้นในกรณีท่ีได้รับกำร
วินิจฉัย และได้รับอนุญำตยกเว้นจำกผู้ จัดกำรอำคำรชุดเป็นลำยลกัษณ์อักษรแล้วเท่ำนัน้  



26.4 เจ้ำของร่วมหรือผู้ ท่ีได้รับอนุญำตจะต้องไม่กระท ำกำร หรือด ำเนินกำรใดๆ อันเป็นท่ีเดือดร้อน ร ำคำญ อันตรำย น่ำเกลียด ไม่
สุภำพ หรือไม่เหมำะสม หรือไม่เป็นระเบยีบเรียบร้อย หรือรบกวนควำมสงบสุขของเจ้ำของร่วมอ่ืนๆ ไม่ว่ำกำรกระท ำกำร หรือ
ด ำเนินนัน้ จะได้กระท ำในห้องชุด  หรือในบริเวณทรัพย์ส่วนกลำงก็ตำม และนอกจำกนีเ้จ้ำของร่วม หรือผู้ ท่ีได้รับอนุญำต
จะต้องไม่ด ำเนินกิจกำรธุรกิจท่ีผิดกฎหมำย หรือไม่เหมำะสมในด้ำนควำมสงบสุข หรือควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัย 
หรือควำมสะอำด ทัง้นี ้ให้ผู้ จัดกำรอำคำรชุดเป็นผู้ มีอ ำนำจวินิจฉัย และก ำหนดข้อยกเว้นในเร่ืองนีไ้ด้ทุกประกำร 

26.5 เจ้ำของร่วมหรือผู้ได้รับอนุญำตจะต้องไม่กระท ำกำรให้บริวำรหรือบุคคลในควำมดูแลของตนส่งเสียงรบกวน หรือออกเดิน
เพ่นพ่ำนภำยนอกห้องชุด หรือก่อควำมเดือดร้อนร ำคำญหรืออันตรำยต่อผู้ อ่ืน 

26.6 กฎเกณฑ์ท่ีกล่ำวแล้วนี ้ผู้ จัดกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจท่ีจะออกเพิ่มเติมอีกได้ เป็นครัง้เป็นครำวตำม
ควำมเหมำะสม โดยกำรปิดประกำศให้ทรำบเพื่อกำรยดึถือปฏิบตัิของเจ้ำของร่วม และผู้ ท่ีได้รับอนุญำตทุกคน และตลอดจน
บริวำร และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องทุกประกำร 

26.7 หำกเจ้ำของร่วม หรือผู้ ท่ีได้รับอนุญำต ไม่ปฏิบตัิตำมข้อบงัคับนี ้ยอมให้นิติบุคคลอำคำรชุดด ำเนินกำรแทนในฐำนะผู้ เสียหำย 
ก ำหนดเบีย้ปรับ ก ำหนดมำตรฐำนในกำรด ำเนินกำรให้เจ้ำของร่วม หรือผู้ ท่ีได้รับอนุญำตปฏิบตัิตำมข้อบงัคับ ตลอดจนกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรนัน้ๆ รวมทัง้แจ้งควำมฟ้องร้อง และบงัคับคดีให้เจ้ำของร่วม หรือผู้ ท่ีได้รับอนุญำตนัน้ปฏิบตัิตำม
ข้อบงัคับ   และ / หรือให้ชดใช้ค่ำเสียหำยท่ีเกิดขึน้ได้ 

26.8   ห้องชุดอำคำรชุดสำมำรถจะให้เช่ำอย่ำงต ่ำสุดสำมเดอืนติดต่อกันเท่ำนัน้ นิติบุคคลอำคำรชุดแกรนด์ คอนโดเทลขอสงวนสิทธิ์

ในกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยท่ีบงัคับใช้, และระงับกำรให้บริกำรแก่ห้องชุดท่ีเก่ียวข้องเน่ืองจำกกำรไม่ปฏิบตัิตำม   
ข้อบงัคับใดๆ 

ข้อ 27. เจ้ำของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยส์่วนบุคคลท่ีเป็นของตน และมีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สว่นกลำง พืน้ห้อง ผนังกัน้ห้อง ท่ีแบง่ระหว่ำง
ห้องชุดใดให้ถือว่ำเป็นกรรมสิทธิ์รวมของเจ้ำของร่วมระหวำ่งห้องชุดนัน้ และกำรใช้สิทธิเก่ียวกับทรัพยด์ังกลำ่วให้เป็นไปตำมข้อบงัคับ 

ข้อ 28. ห้ำมมิให้เจ้ำของห้องชุดใดๆ ท ำกำรก่อสร้ำง หรือติดตัง้สิ่งใดๆ ในทรัพย์ส่วนกลำง หรือในส่วนของอำคำรหรือส่วนบุคคลท่ีมีผลกระทบ
กระเทือนต่อทรัพย์ส่วนกลำง ยกเว้นในกรณีท่ีได้รับกำรวนิิจฉัยจำกผู้ มีอ ำนำจตำมข้อบงัคับนีแ้ล้ววำ่ไม่อยู่ในข่ำยเช่นนัน้ หรือได้รับกำร
อนุมัติจำกผู้ มีอ ำนำจตำมข้อบงัคับนี ้หรือตำมกฎหมำยแล้วว่ำให้ท ำได้ 

 

หมวดที่ 7 
การจัดการทรัพย์ส่วนกลาง 

ข้อ 29. กำรจัดกำรทรัพย์สว่นกลำง ให้ผู้ จัดกำรโดยควำมเห็นชอบของ คณะกรรมกำรควบคุมนิติบุคคลอำคำรชุดเป็นผู้ จัดกำรตำม 
อ ำนำจ และข้อก ำหนดท่ีได้ระบุไว้ในข้อบงัคับนีทุ้กประกำร โดยรวมถึงกำรระเบยีบปฎิบตัิเพิ่มเติมอ่ืนๆ โดยท่ัวไป กำรจัดระบบควำม
ปลอดภัยต่ำงๆ จัดยำมตรวจสอบบุคคลภำยนอกเข้ำ-ออก และกำรจัดกำรอ่ืนๆ ตำมควำมจ ำเป็น รวมทัง้กำรจ้ำงพนักงำน จ้ำง
ผู้ด ำเนินกำรต่ำงๆ และก ำหนดเงนิเดือน และค่ำใช้จ่ำยท่ีสมควรในกำรนัน้ๆ  

ข้อ 30. ในกรณีท่ีอำคำรชุดถูกเวนคืนบำงส่วน ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ ให้เจ้ำของร่วมซ่ึงถกูเวนคืนห้องชุดหมดสิทธใิน



ทรัพย์ส่วนกลำงท่ีเหลือจำกกำรเวนคืน ในกรณีนีใ้ห้ผู้จัดกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรควบคุมนิติบุคคลอำคำรชุด ให้
เจ้ำของห้องชุดซ่ึงไม่ถูกเวนคืนร่วมกันชดใช้รำคำให้แก่เจ้ำของร่วมซ่ึงหมดสิทธิไปดังกล่ำว ทัง้นีต้ำมอัตรำส่วนท่ีเจ้ำของร่วมแต่ละคนมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลำง 

ข้อ 31. ในกรณีท่ีมีกำรจัดพืน้ท่ีของอำคำรชุดเพือ่ประกอบกำรค้ำ ต้องจัดระบบกำรเข้ำออกในพืน้ท่ีดังกลำ่วเป็นกำรเฉพำะ ไม่ให้รบกวนควำม
เป็นอยู่โดยปกติสุขของเจ้ำของร่วม 

 ห้ำมผู้ใดประกอบกำรค้ำในอำคำรชุด เว้นแต่เป็นกำรประกอบกำรค้ำในพืน้ท่ีของอำคำรชุดท่ีจัดไว้ตำมวรรคหน่ึง 
 

หมวดที่ 8 
การใช้ทรัพย์ส่วนกลาง 

ข้อ 32. กำรใช้ทรัพย์ส่วนกลำงให้ผู้ จัดกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรควบคุมนิติบุคคลอำคำรชุด เป็นผู้ควบคุม และให้เจ้ำของร่วม 
หรือบริวำร และ / หรือ บุคคลท่ีได้รับอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อักษรจำกเจ้ำของร่วมแล้วใช้ทรัพยส์่วนกลำงภำยใต้ควำมรับผิดชอบของ
เจ้ำของร่วม ตำมกฎเกณฑ์ ตลอดจน วิธีกำรใช้ตำมท่ีก ำหนดไว้ให้ถูกต้อง และรักษำควำมสะอำดเป็นระเบยีบเรียบร้อย แล้วระมัดระวงั
ในกำรใช้ทรัพย์ส่วนกลำงดังกล่ำวภำยใต้ข้อบงัคับ ดังนี ้

32.1 ห้ำมมิให้เจ้ำของร่วมหรือบุคคลใดๆ ใช้ทรัพย์ส่วนกลำง นอกเหนือจำกกำรใช้ประโยชน์ตำมกฎเกณฑ ์ตลอดจนวิธีกำรใช้ และ
ระยะเวลำกำรใช้และกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ให้ใช้ โดยกำรจัดกำรและควบคุมดูแลของผู้ จัดกำร หำกเจ้ำของร่วมหรือ
บุคคลใดๆ ท่ีได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของร่วมแล้ว ดังกล่ำวข้ำงต้นไม่ปฏิบตัิตำม หรือปฏิบตัิไม่ถูกต้อง ผู้ จัดกำรมีสิทธิห้ำมมิให้
เจ้ำของร่วมหรือบุคคลนัน้ๆ ใช้ทรัพย์ส่วนกลำงนัน้ได้จนกว่ำเจ้ำของร่วมหรือบุคคลนัน้ๆ จะได้ปฏิบตัิตำมข้อบงัคับนี  ้

32.2 ห้ำมมิให้บริวำรของเจ้ำของร่วม หรือบุคคลใดท่ีได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของร่วม  เข้ำมำในอำคำรชุดโดยท่ีไม่มีเหตุผลอันควร
หรือเข้ำไปในสถำนท่ีท่ีไม่เก่ียวข้องกับวัตถปุระสงค์ในกำรเข้ำมำในอำคำรชุด หรือกำรพักอำศัยในอำคำรชุด  ซ่ึงในกรณี
เช่นนัน้ ผู้ จัดกำรมีสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรได้ตำมท่ีจะเห็นสมควร 

32.3 ห้ำมมิให้บุคคลใดๆท่ีไม่ใช่เจ้ำของร่วมเข้ำมำในอำคำรชุด หรือใช้ทรัพย์ส่วนกลำงนอกเสยีจำกวำ่จะได้รับอนุญำตแล้วจำก
เจ้ำของร่วม หรือจำกผู้ จัดกำรหรือผู้ มีอ ำนำจด ำเนินกำรแทนแล้ว และนิติบุคคลอำคำรชุดสงวนสทิธิท่ีจะไม่ต้อนรับบุคคลใดๆ 
ท่ีแต่งกำย หรือประพฤติตัวไม่สุภำพ หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีไม่เหมำะสม หรือขัดแย้งต่อข้อบงัคับ หรือกฎหมำย และในกรณี
เช่นนัน้ ให้ผู้ จัดกำรมีอ ำนำจเด็ดขำดในกำรวนิิจฉัย และห้ำมมิให้บุคคลนัน้เข้ำมำในอำคำรชุด หรือใช้ หรือใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์ส่วนกลำง และมีอ ำนำจเชิญให้บุคคลนัน้ออกไปจำกอำคำรชุด หรือทรัพย์สว่นกลำงได้  

32.4 ห้ำมมิให้บุคคลใดๆ ท่ีเป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรของทรัพยส์่วนกลำง  

32.5 กฎเกณฑ์ท่ีกล่ำวแล้วนี ้ผู้ จัดกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร มีอ ำนำจท่ีจะออกเพิ่มเติมอีกได้เป็นครัง้ครำวตำม
ควำมเหมำะสม โดยกำรปิดประกำศให้ทรำบ เพื่อกำรยึดปฏิบตัิของเจ้ำของร่วมทุกคน และบริวำรและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องทุก
ประกำร 

 



 

32.6 หำกเจ้ำของร่วม หรือบริวำร หรือผู้ ท่ีได้รับอนุญำต ไม่ปฏิบตัิตำมข้อบงัคับนี ้ให้นิติบุคคลอำคำรชุดมีอ ำนำจด ำเนินกำรใน
ฐำนะผู้ เสียหำย หรือแทนผู้ เสียหำย ก ำหนดเป็นเบีย้ปรับ หรือก ำหนดมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรให้เจ้ำของร่วม และบริวำร 
หรือผู้ ท่ีได้รับอนุญำตปฏิบตัิตำมข้อบงัคับ ตลอดจนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรนัน้ และรวมทัง้แจ้งควำมฟอ้งร้อง เจ้ำของ
ร่วม และบริวำร หรือผู้ ท่ีได้รับอนุญำตนัน้ ให้ปฏิบตัิตำมข้อบงัคับ และ / หรือให้ชดใช้ค่ำเสียหำยท่ีเกิดขึน้ได้ 

32.7   ในกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สว่นกลำง โดยเจ้ำของร่วม หรือผู้ได้รับอนุญำตนัน้นิตบุิคคลอำคำรชุดอำจคิดค่ำธรรมเนียมกำรใช้
ประโยชน์ก็ได้ ทัง้นีต้ำมกฎเกณฑ ์และอัตรำท่ีผู้ จัดกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจะเป็นผู้ก ำหนด  

 
 
 

 

หมวดที่ 9 
อัตราส่วนการมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วม 

       ข้อ 33.  อัตรำส่วนท่ีเจ้ำของร่วมแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธ์ในทรัพย์สว่นกลำง ตำมท่ีขอจดทะเบยีนอำคำรชุดดังนี  ้

 

อาคาร ช ั้นท่ี ห้องชดุ อตัราสว่นกรรมสิทธ์ิ 

หลงัท่ี   เลขท่ี ในทรัพย์สินสว่นกลาง 

      ของแตล่ะห้องชดุ 

1 ใตดิ้น 319/1 570/100,000  สว่น 

1 ใตดิ้น 319/2 140/100,000  สว่น 

1 ใตดิ้น 319/3 80/100,000  สว่น 

1 1 319/4 755/100,000   สว่น 

1 1 319/5 640/100,000   สว่น 

1 1 319/6 570/100,000   สว่น 

1 1 319/7 570/100,000   สว่น 

1 1 319/8 510/100,000   สว่น 

1 1 319/9 510/100,000   สว่น 

1 1 319/10 640/100,000   สว่น 

1 1 319/11 720/100,000   สว่น 



1 2 319/12 870/100,000   สว่น 

1 2 319/13 580/100,000   สว่น 

1 2 319/14 580/100,000   สว่น 

1 2 319/15 720/100,000   สว่น 

1 2 319/16 580/100,000   สว่น 

1 2 319/17 580/100,000   สว่น 

1 2 319/18 870/100,000   สว่น 

1 3 319/19 870/100,000   สว่น 

1 3 319/20 570/100,000   สว่น 

1 3 319/21 570/100,000   สว่น 

1 3 319/22 720/100,000   สว่น 

1 3 319/23 570/100,000   สว่น 

1 3 319/24 570/100,000   สว่น 

1 3 319/25 870/100,000   สว่น 

1 4 319/26 870/100,000   สว่น 

1 4 319/27 570/100,000   สว่น 

1 4 319/28 570/100,000   สว่น 

1 4 319/29 720/100,000   สว่น 

1 4 319/30 570/100,000   สว่น 

1 4 319/31 570/100,000   สว่น 

1 4 319/32 870/100,000   สว่น 

1 5 319/33 870/100,000   สว่น 

1 5 319/34 570/100,000   สว่น 

1 5 319/35 570/100,000   สว่น 

1 5 319/36 755/100,000   สว่น 

1 5 319/37 570/100,000   สว่น 

1 5 319/38 570/100,000   สว่น 

1 5 319/39 870/100,000   สว่น 



1 6 319/40 850/100,000   สว่น 

1 6 319/41 530/100,000   สว่น  

1 6 319/42 530/100,000   สว่น 

1 6 319/43 700/100,000   สว่น 

1 6 319/44 530/100,000   สว่น 

1 6 319/45 530/100,000   สว่น 

1 6 319/46 850/100,000   สว่น 

1 7 319/47 830/100,000   สว่น 

1 7 319/48 505/100,000   สว่น 

1 7 319/49 505/100,000   สว่น 

1 7 319/50 680/100,000   สว่น 

1 7 319/51 505/100,000   สว่น 

1 7 319/52 505/100,000   สว่น 

1 7 319/53 830/100,000   สว่น 

1 8 319/54 830/100,000   สว่น 

1 8 319/55 505/100,000   สว่น 

1 8 319/56 505/100,000   สว่น 

1 8 319/57 680/100,000   สว่น 

1 8 319/58 505/100,000   สว่น 

1 8 319/59 505/100,000   สว่น 

1 8 319/60 830/100,000   สว่น 

1 9 319/61 850/100,000   สว่น 

1 9 319/62 515/100,000   สว่น 

1 9 319/63 515/100,000   สว่น 

1 9 319/64 700/100,000   สว่น 

1 9 319/65 515/100,000   สว่น 

1 9 319/66 515/100,000   สว่น 

1 9 319/67 850/100,000   สว่น 



1 10 319/68 850/100,000   สว่น 

1 10 319/69 515/100,000   สว่น 

1 10 319/70 515/100,000   สว่น 

1 10 319/71 700/100,000   สว่น 

1 10 319/72 515/100,000   สว่น 

1 10 319/73 515/100,000   สว่น 

1 10 319/74 850/100,000   สว่น 

1 11 319/75 870/100,000   สว่น 

1 11 319/76 520/100,000   สว่น 

1 11 319/77 520/100,000   สว่น 

1 11 319/78 720/100,000   สว่น 

1 11 319/79 520/100,000   สว่น 

1 11 319/80 520/100,000   สว่น 

1 11 319/81 870/100,000   สว่น 

1 12 319/82 870/100,000   สว่น 

1 12 319/83 520/100,000   สว่น 

1 12 319/84 520/100,000   สว่น 

1 12 319/85 720/100,000   สว่น 

1 12 319/86 520/100,000   สว่น 

1 12 319/87 520/100,000   สว่น 

1 12 319/88 870/100,000   สว่น 

1 12A 319/89 870/100,000   สว่น 

1 12A 319/90 520/100,000   สว่น 

1 12A 319/91 520/100,000   สว่น 

1 12A 319/92 720/100,000   สว่น 

1 12A 319/93 520/100,000   สว่น 

1 12A 319/94 520/100,000   สว่น 

1 12A 319/95 870/100,000   สว่น 

1 14 319/96 910/100,000   สว่น 

1 14 319/97 530/100,000   สว่น 



1 14 319/98 530/100,000   สว่น 

1 14 319/99 755/100,000   สว่น 

1 14 319/100 530/100,000   สว่น 

1 14 319/101 530/100,000   สว่น 

1 14 319/102 905/100,000   สว่น 

1 15 319/103 905/100,000   สว่น 

1 15 319/104 530/100,000   สว่น 

1 15 319/105 530/100,000   สว่น 

1 15 319/106 755/100,000   สว่น 

1 15 319/107 530/100,000   สว่น 

1 15 319/108 530/100,000   สว่น 

1 15 319/109 905/100,000   สว่น 

1 16 319/110 905/100,000   สว่น 

1 16 319/111 530/100,000   สว่น 

1 16 319/112 530/100,000   สว่น 

1 16 319/113 755/100,000   สว่น 

1 16 319/114 530/100,000   สว่น 

1 16 319/115 530/100,000   สว่น 

1 16 319/116 905/100,000   สว่น 

1 17-18 319/117 1320/100,000   สว่น 

1 17-18 319/118 870/100,000   สว่น 

1 17-18 319/119 870/100,000   สว่น 

1 17-18 319/120 1130/100,000   สว่น 

1 17-18 319/121 870/100,000   สว่น 

1 17-18 319/122 870/100,000   สว่น 

1 17-18 319/123 1320/100,000   สว่น 

2 1 319/124 515/100,000   สว่น 

2 1 319/125 515/100,000   สว่น 

2 1 319/126 515/100,000   สว่น 

2 1 319/127 515/100,000   สว่น 



2 1 319/128 515/100,000   สว่น 

2 1 319/129 515/100,000   สว่น 

2 1 319/130 515/100,000   สว่น 

2 1 319/131 515/100,000   สว่น 

2 1 319/132 515/100,000   สว่น 

2 1 319/133 515/100,000   สว่น 

2 1 319/134 515/100,000   สว่น 

2 2 319/135 1030/100,000   สว่น 

2 2 319/136 515/100,000   สว่น 

2 2 319/137 515/100,000   สว่น 

2 2 319/138 515/100,000   สว่น 

2 2 319/139 515/100,000   สว่น 

2 2 319/140 1030/100,000   สว่น 

2 2 319/141 515/100,000   สว่น 

2 2 319/142 515/100,000   สว่น 

2 2 319/143 1030/100,000   สว่น 

2 3 319/144 1030/100,000   สว่น 

2 3 319/145 1030/100,000   สว่น 

2 3 319/146 1030/100,000   สว่น 

2 3 319/147 660/100,000   สว่น 

2 3 319/148 515/100,000   สว่น 

2 3 319/149 1030/100,000   สว่น 

2 3 319/150 1030/100,000   สว่น 

รวมอตัราสว่นกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สว่นกลาง 100,000 สว่น 

 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 10 
การประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการ และอ านาจหน้าที่ของเจ้าของร่วม 

และคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

ข้อ 34. ให้ผู้ จัดกำรจัดให้มีกำรประชุมใหญ่ โดยถือว่ำเป็นกำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้แรก ภำยในหกเดอืนนับแต่วันท่ีได้จดทะเบยีนนิติบุคคล
อำคำรชุดฯ เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมกำร และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบข้อบงัคับและผู้ จัดกำรท่ีจดทะเบยีนตำมท่ีได้ยื่นขอจดทะเบยีน
นิติบุคคลอำคำรชุดไว้แล้ว  

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่สำมัญไม่เห็นชอบกับข้อบงัคับ หรือผู้ จัดกำรตำมวรรคหน่ึง ให้ท่ีประชุมใหญ่สำมัญพิจำรณำแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อบงัคับ หรือถอดถอนและแต่งตัง้ผู้ จัดกำรด้วย  

 กำรเรียกประชุมใหญ่ ต้องท ำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนท่ี วัน เวลำ ระเบยีบวำระกำรประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม 
พร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร และจัดส่งให้เจ้ำของร่วมทุกคนตำมสถำนท่ีอยู่จริงของเจ้ำของร่วม  ไม่น้อยกว่ำ  7 วันก่อนวัน
ประชุม 

ข้อ 35. ให้คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญปีละหน่ึงครัง้ ภำยในหน่ึงร้อยยีส่ิบวันนับแต่วนัสิน้ปีทำงบญัชีของนิติบุคคลอำคำรชุด
เพื่อกิจกำรดังต่อไปนี ้

 35.1 พิจำรณำอนุมัติงบดุล 

 35.2 พิจำรณำรำยงำนประจ ำปี 

 35.3 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 

 35.4 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ 

ข้อ 36. ในกรณีมีเหตุจ ำเป็น ให้บุคคลดังต่อไปนีมี้สิทธิเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญเม่ือใดก็ได้  

 36.1 ผู้ จัดกำรนิติบุคคลอำคำรชุดฯ 

 36.2 คณะกรรมกำรโดยมติเกินกวำ่ก่ึงหน่ึงของท่ีประชุมคณะกรรมกำร 

 36.3 เจ้ำของร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของคะแนนเสียงเจ้ำของร่วมทัง้หมดลงลำยมือช่ือท ำหนังสือร้องขอให้เปิดประชุมใหญ่ต่อ
คณะกรรมกำร ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประชุมภำยใน  15 วัน นับแต่วันรับค ำร้องขอ ถ้ำคณะกรรมกำรมิได้จัด
ให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว เจ้ำของร่วมตำมจ ำนวนข้ำงต้นมีสทิธิจัดให้มีกำรประชุมใหญ่วิสำมัญเองได้ โดย
ให้แต่งตัง้ตัวแทนคนหน่ึงเพื่อออกหนังสือเรียกประชุม 

ข้อ 37. กำรประชุมใหญ่ต้องมีผู้มำประชุม ซ่ึงมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสี่ของจ ำนวนเสยีงลงคะแนนทัง้หมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม 

 



 ในกรณีท่ีเจ้ำของร่วมมำประชุมไม่ครบองค์ประชุมตำมท่ีก ำหนดไว้ในวรรคหน่ึง  ให้เรียกประชุมใหม่ภำยใน 15 วัน นับแต่วันเรียก
ประชุมครัง้ก่อน และกำรประชุมใหญ่ครัง้หลังนีไ้ม่บงัคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม 

 ผู้ จัดกำรหรือคู่สมรสของผู้จัดกำรจะเป็นประธำนในกำรประชุมใหญ่มิได้  

ข้อ 38. มติของท่ีประชุมใหญ่ต้องได้รับคะแนนสียงข้ำงมำกของเจ้ำของร่วมท่ีเข้ำประชุม เว้นแต่ข้อบงัคับนีจ้ะได้ก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืน  

ข้อ 39. ในกำรลงคะแนนเสียงให้เจ้ำของร่วมแต่ละรำยมีคะแนนเสียงเท่ำกับอัตรำสว่นท่ีตนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สว่นกลำง ถ้ำเจ้ำของร่วมคน
เดียวมีคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจ ำนวนคะแนนเสยีงทัง้หมด ให้ลดจ ำนวนคะแนนเสยีงของผู้ นัน้ลงมำเหลือเท่ำกับจ ำนวนคะแนน
เสียงของบรรดำเจ้ำของร่วมอ่ืนๆ รวมกัน 

ข้อ 40. ให้คณะกรรมกำรนิติบุคคลอำคำรชุด  ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเก้ำคน ซ่ึงแต่งตัง้โดยท่ีประชุมใหญ่    
เจ้ำของร่วม 

 กรรมกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี ในกรณีกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ หรือมีกำรแต่งตัง้กรรมกำรเพิม่ขึน้ใน
ระหว่ำงท่ีกรรมกำรซ่ึงแตง่ตัง้ไว้แล้วยังมีวำระอยู่ในต ำแหน่ง ให้ผู้ ซ่ึงได้รับแต่งตัง้ด ำรงต ำแหน่งแทน หรือเป็นกรรมกำรเพิม่ขึน้อยู่ใน
ต ำแหน่งเท่ำกับวำระท่ีเหลืออยู่ของกรรมกำรซ่ึงได้รับแต่งตัง้ไว้แล้ว  

 เม่ือครบก ำหนดวำระตำมวรรคสอง หำกยังมิได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรขึน้ใหม่ให้คณะกรรมกำร  
ซ่ึงพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนัน้ปฏิบตัิหน้ำท่ีต่อไปจนกวำ่คณะกรรมกำรซ่ึงได้รับแต่งตัง้ใหม่เข้ำรับหน้ำท่ี 

 กรรมกำรซ่ึงพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับแต่งตัง้อีกได้ แต่จะด ำรงต ำแหน่งเกินสองวำระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ไม่อำจหำบุคคลอ่ืนมำ
ด ำรงต ำแหน่งได้ 

 กำรแต่งตัง้กรรมกำร ให้ผู้ จัดกำรน ำไปจดทะเบยีนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีภำยใน 30 วัน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมใหญ่เจ้ำของร่วมมีมติ 

ข้อ 41. บุคคลดังต่อไปนีมี้สิทธิได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 

 41.1 เจ้ำของร่วมหรือคู่สมรสของเจ้ำของร่วม 

 41.2 ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบำลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีท่ีเจ้ำของร่วมเป็นผู้ เยำว ์คนไร้ควำมสำมำรถ  

  หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถแล้วแต่กรณี 

                41,3      ตัวแทนของนิติบุคคลจ ำนวนหน่ึงคน ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็นเจ้ำของร่วมในกรณีท่ีห้องชุดใดมีผู้ ถือกรรมสิทธิ์เป็น                                      

                             เจ้ำของร่วมหลำยคน ให้มีสิทธิได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำร จ ำนวนหน่ึงคน 

ข้อ 42. บุคคลซ่ึงจะได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำรต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี  ้

 42.1 เป็นผู้ เยำว์ คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

 



 42.2  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่เจ้ำของร่วมให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร หรือถอดถอนจำกกำรเป็นผู้ จัดกำรเพรำะเหตุทุจริต หรือมีควำม
ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  

 42.3  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร องค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน  
ฐำนทุจริตต่อหน้ำท่ี 

42.4  เคยได้รับโทษจ ำคุกตำมค ำพพิำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคกุ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผดิท่ีได้กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิด
ลหุโทษ  

ข้อ 43. นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเม่ือ 

 43.1 ตำย 

 43.2 ลำออก 

 43.3 ไม่ได้เป็นบุคคลตำมข้อ 41 หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 42 

 43.4 ท่ีประชุมใหญ่เจ้ำของร่วมมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

ข้อ 44. ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำร และจะเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได้  

ข้อ 45. ให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมกำร และในกรณีท่ีกรรรมกำรตัง้แตส่องคนขึน้ไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมกำร  
ให้ประธำนกรรมกำรก ำหนดวันประชุมภำยในเจ็ดวนันับแต่วันท่ีได้รับกำรร้องขอ  

ข้อ 46. กำรประชุมของคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุม หรือไม่อำจปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในท่ี
ประชุม ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรซ่ึงมำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ี
ประชุม 

 กำรวินิจฉัยชีข้ำดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกันให้ประธำน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้ำด 

ข้อ 47. เม่ือมีข้อบงัคับก ำหนดให้เจ้ำของร่วมเพียงบำงคนต้องเสยีค่ำใช้จ่ำยในกำรใดโดยเฉพำะ ให้เจ้ำของร่วมเหล่ำนีเ้ท่ำนัน้ มีส่วนออกเสียง
ในมติท่ีเก่ียวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรนัน้ โดยแต่ละคนมีคะแนนเสียงตำมส่วนแห่งประโยชน์ท่ีมีต่อห้องชุดของตน 

ข้อ 48. เจ้ำของร่วมอำจมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้ อ่ืนออกเสียงแทนตนได้ แต่ผู้ รับมอบฉันทะคนหน่ึงจะรับมอบฉันทะให้ออกเสียงในกำร
ประชุมครัง้หน่ึงเกินสำมห้องชุดมิได้ 

 บุคคลดังต่อไปนีจ้ะรับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทนเจ้ำของร่วมมิได้ 



 48.1 กรรมกำรและคูส่มรสของกรรมกำร 

 48.2 ผู้ จัดกำรและคู่สมรสของผู้ จัดกำร 

 48.3 พนักงำนหรือลูกจ้ำงของนิติบุคคลอำคำรชุด หรือของผู้ รับจ้ำงของนิติบุคคลอำคำรชุด  

 48.4 พนักงำนหรือลูกจ้ำงของผู้ จัดกำร ในกรณีท่ีผู้ จัดกำรเป็นนิติบุคคล  

ข้อ  49. มติท่ีถือเอำเสียงข้ำงมำกของผู้ เข้ำประชุม 

 49.1 กำรอนุมัติระเบยีบปฏิบตัิและกำรมอบอ ำนำจเร่ืองเก่ียวกับกำรเงิน 

 49.2 กำรอนุมัติงบประมำณประจ ำปีในกำรด ำเนินกิจกำรของนิติบุคคลอำคำรชุด 

49.3 กำรรับรองรองงบดุลและรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลอำคำรชุด ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรอง
จำกผู้สอบบญัชีรับอนุญำตแล้ว 

 49.4 กำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

49.5 กำรพิจำรณำกำรร้องทุกข์เก่ียวกับควำมประพฤติของเจ้ำของร่วม ซ่ึงเป็นกำรละเมิดข้อบงัคับนี ้กำรก ำหนดเบีย้ปรับ และ/หรือ
ข้อห้ำมใด ๆ ซ่ึงเป็นกำรจ ำกัดสิทธิกำรใช้ทรัพยส์่วนบุคคล และทรัพยส์่วนกลำงของเจ้ำของร่วมท่ีละเมิดข้อบงัคับดังกล่ำว  

ข้อ 50. มติเก่ียวกับเร่ืองดังต่อไปนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสี่ของจ ำนวนคะแนนเสยีงของเจ้ำของร่วมทัง้หมด 

50.1 กำรก ำหนดกิจกำรท่ีผู้จัดกำรมีอ ำนำจมอบหมำยให้ผู้ อ่ืนท ำแทน 

50.2 กำรแต่งตัง้หรือถอดถอนผู้ จัดกำรนิติบุคคลอำคำรชุด 

ข้อ 51. มติเก่ียวกับเร่ืองดังต่อไปนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนคะแนนเสียงของเจ้ำของร่วมทัง้หมด  

51.1 กำรซือ้อสังหำริมทรัพย์หรือรับกำรให้อสังหำริมทรัพยท่ี์มีค่ำภำระตดิพันเป็นทรัพย์สว่นกลำง 

51.2  กำรจ ำหน่ำยทรัพย์สว่นกลำงท่ีเป็นอสังหำริมทรัพย ์

51.3 กำรอนุญำตให้เจ้ำของร่วมท ำกำรก่อสร้ำง ตกแต่ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมห้องชุดของตนเอง ท่ีมีผลกระทบต่อ
ทรัพย์ส่วนกลำง หรือลักษณะภำยนอกของอำคำรชุด โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้ นัน้เอง  

51.4 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบงัคับเก่ียวกับกำรใช้ หรือกำรจัดกำรทรัพย์สว่นกลำง 

51.5 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยร่วมกันในข้อบงัคับตำมท่ีได้ระบุไว้ในข้อบงัคับนี  ้

51.6 กำรก่อสร้ำงอันเป็นกำรเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงทรัพย์ส่วนกลำง  

51.7 กำรจัดหำผลประโยชน์ในทรัพย์สว่นกลำง   



 ในกรณีท่ีเจ้ำของร่วมเข้ำประชุมมีคะแนนเสียงไม่ครบตำมท่ีก ำหนดไว้ในวรรคหน่ึง ให้เรียกประชุมใหม่ภำยในสิบห้ำวนั นับแต่วันเรียก
ประชุมครัง้ก่อน และมติเก่ียวกับเร่ืองท่ีบญัญัติไว้ตำมวรรคหน่ึงในกำรประชุมครัง้ใหม่นีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ ำหน่ึงในสำม
ของจ ำนวนคะแนนเสียงของเจ้ำของร่วมทัง้หมด 

ข้อ 52. ให้ผู้ จัดกำรฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร เป็นผู้ มีอ ำนำจวินิจฉัยเป็นลำยลักษณ์อักษรได้ว่ำกำรป้องกันควำมเสียหำยต่อตัว
อำคำร หรือกำรอ่ืนตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อบงัคับ หรือว่ำกำรกระท ำใดๆ ของเจ้ำของร่วมคนใดจะมีผลต่อทรัพย์สว่นกลำง หรือลักษณะ
ภำยนอกของอำคำรหรือไม่ หรือว่ำกำรก่อสร้ำงใดๆ จะเป็นกำรก่อสร้ำงอันเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิหรือปรับปรุงทรัพยส์่วนกลำง
หรือไม่ หรือว่ำกำรกระท ำใดของเจ้ำของร่วมหรือบุคคลใดๆ เป็นกำรขัด และ/หรือ ฝ่ำฝืนต่อกฎข้อบงัคับนี ้หรือกฎหมำยอำคำรชุด
หรือไม่ หำกมิฉะนัน้แล้ว กำรกระท ำใดๆ ท่ีน่ำจะอยู่ในข่ำยข้ำงต้นจะกระท ำมิได้ หรือจะกระท ำได้ก็ต่อเม่ือเจ้ำของร่วมได้ประชุม และ
ลงมติวินิจฉัย หรือตัดสินตำมกฎเกณฑ์ท่ีได้ก ำหนดไว้ในข้อบงัคับนี ้และ/หรือในกฎหมำยแล้วเท่ำนัน้  

ข้อ 53. ในกรณีท่ีอำคำรชุดเสียหำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงหรือซ่อมแซมอำคำรท่ีเสยีหำยส ำหรับท่ีเป็นทรัพยส์่วนกลำงให้เจ้ำของร่วมทุกคน
ในอำคำรชุดเฉลี่ยออกตำมอัตรำส่วนท่ีเจ้ำของร่วมแต่ละคนมีกรรมสทิธิ์ในทรัพย์ส่วนกลำง ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงหรือซ่อมแซม
ส ำหรับท่ีเป็นทรัพย์ส่วนบุคคลให้ตกเป็นภำระของเจ้ำของห้องชุดท่ีเสยีหำยนัน้ 

 ห้องชุดท่ีก่อสร้ำงขึน้ใหม่ตำมวรรคหน่ึง ให้ถือว่ำแทนท่ีห้องชุดเดิมและให้ถือว่ำหนังสือกรรมสทิธิ์ห้องชุดส ำหรับห้องชุดท่ีก่อสร้ำงขึน้
ใหม่นัน้ ถ้ำรำยละเอียดในหนังสือกรรมสทิธิ์ห้องชุดเดิมไม่ตรงกับกับห้องชุดท่ีสร้ำงขึน้ใหม่ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีอ ำนำจแก้ไขให้
ถูกต้อง 

 

หมวดที่ 11 

อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอาคารชุดฯ 

ข้อ 54. คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี ้

54.1 มีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรออกกฎระเบยีบต่ำงๆ  ของอำคำรชุดฯ ท่ีอยู่ในขอบเขตของกฎหมำยและข้อบงัคับของอำคำรชุดฯ 
โดยจะต้องเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่เจ้ำของร่วมรับรอง 

54.2 มีอ ำนำจและหน้ำท่ีก ำหนดนโยบำยให้ผู้ จัดกำรนิตบุิคคลอำคำรชุดฯ เพื่อน ำไปปฏิบตัิ  

54.3 คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรท ำนิตกิรรมหรืออนุมัติให้ผู้ จัดกำร หรือบุคคลใดกระท ำนิติกรรมในนำมของนิติบุคคล
อำคำรชุดกับบุคคลภำยนอก 

54.4 มีอ ำนำจและหน้ำท่ีอนุมัติค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้และเกินจำกงบท่ีตัง้ไว้ ซ่ึงได้พิจำรณำแล้ววำ่มีควำมจ ำเป็นต่ออำคำรชุดฯ  

54.5 มีอ ำนำจวินิจฉัยและตัดสินปัญหำข้อขัดแย้งต่ำงๆ  ท่ีเกิดขึน้ในอำคำรชุดฯ และน ำเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่เจ้ำของร่วม รับทรำบ
หรือลงมติในกรณีท่ีจ ำเป็นต้องให้ท่ีประชุมลงมติ 

54.6 มีอ ำนำจควบคุมและตรวจสอบกำรจัดกำรนิตบุิคคลอำคำรชุด ซ่ึงผู้ จัดกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำท่ี และ
ควำมรับผิดชอบของผู้ จัดกำรตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในข้อบงัคับนีห้รือตำมกฎหมำย หรือตำมมติท่ีประชุมเจ้ำของร่วมได้รับ



มอบหมำยให้ไว้ 

54.7 มีหน้ำท่ีพิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในขอบเขตตำมกฎหมำยและข้อบงัคับของอำคำรชุดฯ  

54.8 มีอ ำนำจพิจำรณำชีข้ำดกำรกระท ำใดๆ ต่อทรัพย์สนิส่วนบุคคล อันจะเป็นกำรกระทบกระเทือนต่อโครงสร้ำงควำมม่ันคง กำร
ป้องกันควำมเสียหำยตอ่ตัวอำคำร หรือกำรอ่ืนตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อบงัคับ หรือว่ำกำรกะท ำใดๆ ของเจ้ำของร่วมอันจะมีผล
ต่อทรัพย์ส่วนกลำงหรือลักษณะภำยนอกของอำคำร หรือกำรก่อสร้ำงใดๆ อันจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุง
ทรัพย์ส่วนกลำง หรือกระท ำกำรใดๆ ของเจ้ำของร่วมหรือบุคคลใด อันเป็นกำร       ฝ่ำฝืนต่อกฎข้อบงัคับ หรือกฎระเบยีบของ
อำคำรชุดฯ 

54.9 ให้มีอ ำนำจเรียกประชุมใหญ่เจ้ำของร่วมตำมข้อบงัคับท่ี 34 และ 36 

54.10 มีอ ำนำจแต่งตัง้กรรมกำรคนหน่ึงขึน้ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ จัดกำรในกรณีท่ีไม่มีผู้จัดกำรหรือผู้จัดกำรไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ี
ตำมปกติได้เกินเจ็ดวัน 

ข้อ 55. ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอำคำรชุดฯ ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนต่อครัง้ แต่ถ้ำหำกมีกิจจ ำเป็นก็ให้ผู้ จัดกำรหำรือกับประธำนเพื่อเรียก
ประชุม ส่วนวิธีกำรเรียกประชุม แผนกำรด ำเนินกำรประชุมให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนด  

 
 

 

หมวดที่ 12 
การเลิกอาคารชุดฯ 

ข้อ 56. อำคำรชุดท่ีได้จดทะเบยีนไว้อำจเลกิด้วยเหตุใดเหตหุน่ึง ดังต่อไปนี ้

56.1 ในกรณีท่ียังไม่ได้จดทะเบยีนนิติบุคคลอำคำรชุด ผู้ขอจดทะเบยีนอำคำรชุดหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิใ์นห้องชุดทัง้หมดในอำคำร
ชุด แล้วแต่กรณี ขอเลิกอำคำรชุด 

56.2 เจ้ำของร่วมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกอำคำรชุด 

56.3 อำคำรชุดเสียหำยทัง้หมดและเจ้ำของร่วมมีมติไม่ก่อสร้ำงอำคำรขึน้ใหม่ 

56.4 อำคำรชุดถูกเวนคืนทัง้หมดตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์  

ข้อ 57. กำรจดทะเบยีนเลิกอำคำรชุดในข้อ 56 ให้ปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญัติอำคำรชุด พ.ศ. 2522  

 

 
 



หมวดที่ 13 
ข้อบังคับอื่นๆ 

ข้อ 58. นอกจำกข้อบงัคับต่ำงๆ ท่ีระบุไว้กำรด ำเนินกำรของนิติบุคคลอำคำรชุดให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุดและกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

ข้อ59. หำกเจ้ำของร่วม หรือบริวำรของเจ้ำของร่วม ไม่ปฏิบตัิตำมข้อบงัคับในข้อใดข้อหน่ึง หรือหลำยข้อ หรือไม่ปฏิบตัิตำมระเบยีบอ่ืนใดท่ี
ออกตำมควำมในข้อบงัคับนี ้ผู้ จัดกำรนิติบุคคลอำคำรชุดจะเตือนด้วยวำจำ และด้วยบนัทึกเป็นลำยลกัษณ์อักษร และหำกผู้ถูกเตือน
ไม่น ำพำต่อค ำเตือน ผู้ จัดกำรนิติบุคคลอำคำรชุดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรควบคุมกำรจัดกำรนิตบุิคคลอำคำรชุด มี
อ ำนำจห้ำมมิให้เจ้ำของร่วม หรือบริวำรของเจ้ำของร่วมใช้ทรัพยส์่วนกลำงสว่นใดสว่นหน่ึงหรือทุกส่วน จนกว่ำเจ้ำของร่วม หรือบริวำร
จะได้ปฏิบตัิตำมข้อบงัคับนีแ้ล้ว และให้คณะกรรมกำรควบคุมจัดกำรนิติบุคคลอำคำรชุดมีสิทธิฟอ้งศำล เพื่อขำยทอดตลำดหรือบงัคับ
ซือ้ห้องชุดคืนจำกเจ้ำของห้องชุดท่ีไม่ยอมปฏิบตัิตำมข้อบงัคับ หรือไม่ปฏิบตัิตำมระเบยีบอ่ืนใดท่ีออกตำมควำมในข้อบงัคับนี ้

 
 

 
 


