กฎระเบียบการปรับปรุงตอเติมพื้นที่หองชุดในอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล
วัตถุประสงคของกฎระเบียบนี้เพื่อสรางความสมดุลระหวางสิทธิ สวนบุคคลผูเปนเจาของ รวมนิติบุคคลอาคารชุดแกรนด
คอนโดเทล ใหไดรับประโยชนสูงสุดและมีความสุขในเคหะสถานของทาน ขณะเดียวกันก็เพื่อที่จะลดผลกระทบในแงลบของ
การดําเนินการปรับปรุงตอเติมพื้นที่หองชุดของเจาของรวมหองชุด ที่มีตอเจาของรวมหองชุดทานอื่นๆ ในเรื่องความปลอดภัย
, มลภาวะเรื่องเสียง, ความไมสะดวกตางๆ และการทําใหความรื่นรมยในการใชทรัพยสวนกลางอาคารชุดฯ ลดนอยถอยลง
ผูจัดการทั่วไปจะบริหารจัดการคํารอง ขอปรับปรุง ตอเติมพื้นที่ หองชุด โดยความชวยเหลือพนักงานชางของ นิติบุคคล
อาคารชุดฯ โดยยึดกฎระเบียบฉบับนี้เปนสําคัญ การตัดสินใจของผูจัดการทั่วไป ถือเปนขอตกลงยอมรับทายสุดตอเจาของ
รวมทั้งปวง
การละเมิดกฎระเบียบที่ผานมา
เมื่อคํานึงถึงกรณีตัวอยางการฝาฝนกฎระเบียบการปรับปรุงตอเติมพื้นที่หองชุดที่ผานมา ทุกความพยายามที่จะแกไขใน
สิ่งที่ไมถูกตองใหถูกตองกับระเบียบที่ตั้งขึ้น เมื่อใดที่มีการขอทําการปรับปรุงตอเติมพื้นที่หองชุดในอนาคต จึงหมายถึงวา
หากเจาของรวมหองชุดใดประสงคที่จะดัดแปลง หรือปรับปรุงตอเติมพื้นทีห
่ องชุดของทาน การเปลี่ยนแปลงใดๆ กอนหนานั้น
ที่พบวาไมเปนไปตามกฎระเบียบฉบับนี้ ตัวอยางเชน หากมีการติดตั้งเครื่องปรับ อากาศในที่ไมไดรับอนุญาตใหทําการติดตั้ง
ในการปรับปรุงตอเติม ครั้งกอน ฉะนั้นในครั้งนี้เจาของรวมหองชุดนั้น จะตองยาย เครื่องปรับอากาศ ไปติดตั้งยังพื้นที่ที่ไดรับ
อนุมัติซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของขอบเขตงานปรับปรุงตอเติมพื้นที่หองชุดตามแบบที่ทานไดยื่นขอไว ฝายบริหารอาคารชุดจะ
ถายรูปทุกๆ รายการที่ไมเปนไปตามกฎระเบียบการปรับปรุงและตอเติมหองชุดไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อตองการใหมีการ
แกไขใหถูกตอง และรายการเหลานี้จะถือเปนสวนหนึ่งของความเห็นชอบในการปรับปรุงตอเติมหองชุดดวย
1. จะตองยื่นแบบแผนงานกอสราง และตารางการทํางานของงานกอสรางและปรับปรุงตอเติมทั้งหมด ตอฝายบริหาร อาคาร
ชุดแกรนด คอนโดเทล เพื่อขออนุมัติกอนเริ่มงานปรับปรุงตอเติมใดๆ
เจาของรวมยอมรับที่ใหฝายบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล และ /หรือ ตัวแทนฝายบริหารจัดการ
เขาทําการ ตรวจสอบ ภายในพื้นที่ทํางาน เพื่อที่จะพิจารณา วางานปรับปรุงดําเนินการไปอยางถูกตองเหมาะสมตาม
แผนงานที่กําหนดไว
ฝายบริหาร อาคารชุด แกรนด คอนโดเทล จะตอบรับความประสงคภายใน 10 วัน นับจากวันที่ไดรับยื่นแบบ สรุป การ
กอสรางและแผนงานกอสราง
2. หามดัดแปลงอาคารหรือการกระทําการใดๆ อันอาจเปนการกระทบกระเทือนตอโครงสรางความมั่นคงและการปองกัน
ความเสียหายตอตัวอาคารและบริการระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ดวยประการฉะนี้เพื่ออนุลักษณความสวยงามทาง
สถาปตยกรรมดั้งเดิม
ขอสังเกตุ การเปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคารภายในหองชุด โดยใชวัสดุเดียวกันกับ
ของเดิมหรือวัสดุอื่น ซึ่งไมเปนการเพิ่มน้ําหนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิมสวนหนึ่งสวนใดเกินกวารอยละสิบไมถือวา
เปนการดัดแปลงอาคาร ซึ่งหากเกินขอกําหนดขางตนจะตองยื่นคําขออนุญาตดัดแปลงอาคารตอเมืองพัทยาตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ 2551
3. การปรับปรุงตอเติมจะไมสามารถดําเนินการได หากไมไดรับการอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูจัดกา
รทั่วไปและ
เจาของรวมลงนามในขอตกลงยอมรับของกฎระเบียบเหลานี้และเงื่อนไข และขอตกลง พิเศษใด ๆ ที่ใช ในกรณีที่มีการ
ละเมิดกฎ ระเบียบ กอนหนานี้ ที่จําเปนตองไดรับการแกไข โดยตกลงวา จะถือ เปนสวนหนึ่งของขอตกลงและเงื่อนไข
สําหรับการทําขอตกลงภายใตกฎระเบียบนี้
4. การปรับปรุงตอเติมจะไมสามารถดําเนินการได หากไมมีการจายคาประกันความเสียหายจํานวน 60,000 บาท ใหแกนิติ
บุคคลอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล นอกจากนั้นก็จะมีการเก็บเงิน
คาการบริการอํานวยความสะดวกตองานกอสราง
นอกเหนือการดําเนินประจําวันตามปกติเปนเงินจํานวน 250 บาทตอหนี่งวันทํางานเพื่อเปนคาการใชลิฟท ไฟฟา และการ
บริการสาธารณูปโภคและงานบริการอื่นๆ (125 บาทตอหนึ่งวันทํางานสําหรับ บีชฟรอนท คอนโด ซึ่งไมมีลิฟท ไฟฟา )
เงินจํานวนนี้จะหักจากเงินคาประกัน การพิจารณาคืนเงินประกันหลังหักคาใชจายและความเสียหายตางๆถามี จะคืนใหก็
ตอเมื่องานปรับปรุงตอเติมพื้นทีห
่ องชุดดําเนินการเสร็จเรียบรอยสมบูรณทุกประการ (ไมใชเสร็จเพียงงานบางสวน) การ
คืนเงินคาประกันความเสียหาย นิติบุคคลอาคารชุดแกรนดคอนโดเทลจะจายคืนเปนเช็ค
5. การกอสราง และงานปรับปรุงตอเติมตางๆ จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 60 วันทํางานตอเนื่องสําหรับ
หองชุดขนาดพื้นที่ไมเกิน 95 ตารางเมตร 70 วันทํางานตอเนื่องสําหรับหองชุดขนาดไมเกิน 130 ตารางเมตร และ 90
วันทํางานตอเนื่องสําหรับหองชุดขนาดใหญ ในกรณีที่ระยะเวลาทํางานนานเกินกวาระยะเวลาที่ฝายบริหารกําหนดไว
จะมีการเรียกเก็บเงินคาวันทํางานที่เกินกําหนดระยะเวลาในอัตรา 500 บาทตอหนึ่งวันทํางาน
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กฎระเบียบการปรับปรุงตอเติมพื้นที่หองชุดในอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล
ในกรณีที่งานนั้นไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน ฝายบริหารมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช บริการและ สาธารณูปโภค ๆ
ตางๆ การพิจารณาคืนเงินประกันหลังหักคาใชจายและความเสียหายตางๆ จะคืนใหก็ตอเมื่องานปรับปรุงตอเติมพื้นที่
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยสมบูรณทุกประการ (ไมใชเสร็จเพียงงานบางสวน ) การคืนเงินคาประกันความนิติบุคคลอาคาร
ชุดแกรนด คอนโดเทลจะจายคืนเปนเช็ค
6. งานกอสรางตางๆ สามารถดําเนินการไดในชวงเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และ จากเวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น. วัน
จันทรถึงศุกร จะอนุญาตใหคนงานเขามาไดในชวงเวลา 08.30 น. เพื่อเตรียมงาน เทานั้น หามมิใหกระทําการใดใหเกิด
เสียงรบกวนเพื่อนบาน ไมอนุญาตใหทําการกอสรางใดๆ ในวันเสารอาทิตยหรือวันหยุดนักขัตฤกษ นอกจากจะมีการตก
ลงอยางอื่นเปนลายลักษณอักษรกับฝายบริหาร และงานที่จะทําตองเปนงานทีจ
่ ะไมกอใหเกิด เสียงรบกวนตอเพื่อนบาน
เทานั้น
7. การเจาะหรือการทํารองบนพื้นและผนังที่ใชรวมกันระหวางหองอื่นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณสําหรับไฟฟาและน้ํา จะตอง
ทําในปริมาณนอยที่สุด ไมอนุญาตใหเจาะ ตัด เลื่อย ตอกตะปู หรือ ทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตอเสา หรือ คานที่เปน
โครงสรางของอาคาร
8. เสียงดังทีเ่ กี่ยวของกับการทํางาน ทุกครั้งที่เจาของรวมและ / หรือผูรับเหมาและคนงานของพวกเขาจะตองทําดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการที่จะลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนอันเปนการรบกวน เจาของรวมทานอื่นๆ
หากวางานปรับปรุงของทานมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดเสียงดัง เชนการสกัดและเจาะผนังและพื้น,การรื้อกระเบื้อง และการ
รื้อ พื้น วัสดุหองชุด เจาของรวม / ผูรับเหมา จะตองสงรายละเอียดของพื้นที่ที่จะทํางาน กอนที่จะเริ่มตน ทํางาน ทาน
จะตองเห็นดวยกับการบริหารจัดการเสนเวลาทีค
่ าดการณวาจะเสร็จสิ้นการทํางานดังกลาว
ในทุกกรณีที่กอใหเกิดเสียงดังจากงานที่เกี่ยวของกับงานปรับปรุงตอเติมหองชุด งานเหลานั้นจะตองดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ตกลงจํานวนวันทํางานอยางตอเนื่อง (จํานวนทั้งหมดไมเกิน 15_ วัน) และการทํางานที่มีเสียง
ดัง ถูก จํากัด เวลาใหเริ่มทํางานเวลา 10:00 น. ถึง 12.00 น. เที่ยง วัน และจาก 13:00 น.จนไปถึง 17:00 น. ในกรณี
ยกเวนเมื่อเกิดสถานการณทําใหงานที่กอใหเกิดเสียงดังเกินไปจากการคาดคะเนระยะเวลาที่ตกลงกันไว จําเปนตองไดรับ
การอนุมัติพิเศษจากฝายบริหารกอนที่จะเริ่มทํางานใด ๆ ที่กอใหเกิดเสียงดังตอไปอีก
9. งานกอสรางที่มีการนําเครื่องมือเชื่อมโลหะ เครื่องมือตัดโลหะ หรือ เครื่องมือตัดแก็ส มาใช จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดการทํางานที่ตองใชความรอน ตามกฎขอบังคับของแกรนด คอนโดเทล ในกรณีนี้จะตองแจงขอ
อนุมัติตอฝายบริหารอาคารชุดแกรนด คอนโดเทลลวงหนา 24 ชั่วโมง และอาคารชุดฯ จะไดจัดใหมีเจาหนาควบคุมดูแล
งานที่ตองใชความรอนตามที่แจงขอไว
10. ผนังอิฐที่กั้นระหวางหองสามารถที่จะทุบออกได สําหรับผนังที่จะสรางขึ้นใหมหากผนังนั้นไมไดอยูตรงกับ คาน จะตอง
ทําอยางถูกตองตามหลักการกอสราง หรือใชวัสดุมวลเบา ไมอนุญาตใหกอผนังหนักเชน ผนังกออิฐหรือบล็อกซีเมนตใน
พื้นที่นอกเหนือบริเวณที่มีคานมารับ
11. เพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถในการรับน้ําหนักของพื้น วัสดุที่นํามาปูพื้นจะตองมีความหนาไมเกิน 10 ม.ม. การ
ยกระดับพื้นควรกระทําโดยการใชวัสดุมวลเบาที่เหมาะสม เชน คอนกรีตมวลเบา หรืออิฐมวลเบา
ไมใชบลอคคอนกรีต
เมื่อตองเตรียมกระเบื้องสําหรับปูพื้น เพื่อเปนการลดเสียงรบกวนผูรับเหมาจะตองใชเครื่องมือตัดกระเบื้องแบบที่มืออาชีพ
มาใชงานสําหรับงานตัดแนวตรงทั่วไป ที่มีความสามารถในการตัดกระเบื้องถึง 60 x 60 ซ.ม. x 10 ม.ม. ทั้งนี้ จะตองมี
การตรวจสอบโดยชางประจําอาคารชุดแกรนด คอนโดเทลกอนที่จะมีการปูกระเบื้อง เปนที่ยอมรับกันวา “เครื่องเจียรตัด
มุม” ยังคงมีความจําเปนที่จะใชสําหรับปฎิบัติการตัดกระเบื้องบางกรณี แตเครื่องมือตัด กระเบื้องจะชวยใหเจาของรวม /
ผูรับเหมาประหยัดเวลาและลดเสียงดังทึ่จะสงผลกระทบตอเจาของรวมทานอื่นๆ
12. เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวง หรือกฎหมายที่บังคับใชในทองถิ่น เจาของรวมและผูรับเหมาจะตองขอใหมีการ
แสดง
หลักฐานใด ๆ ที่จําเปนของ ดาน ความสามารถ หรือวุฒิการศึกษาระดับมืออาชีพของผูปฏิบัติงาน ในสวนของงานที่มี
ลักษณะพิเศษตามกฎกระทรวง เชน การติดตั้งระบบไฟฟา ฯลฯ
13. วัสดุอุปกรณกอสรางตางๆ ทุกชนิดจะตองเก็บไวดวยความระมัดระวังเพื่อจะไมใหเกิดความเสียหายตอโครงสรางของ
อาคารและระบบสาธารณูประโภคตางๆ กระเบื้อง, อิฐ, ปูนซีเมนต และวัสดุกอสรางหนักตางๆ จะตองไมวางไวบริเวณ
เดียวกัน และน้ําหนักของวัสดุที่จะวางไวจะตองกระจายน้ําหนักใหเสมอกันทั่วบริเวณพื้นที่ ไมใหนําสิ่งของ, อุปกรณ
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กฎระเบียบการปรับปรุงตอเติมพื้นที่หองชุดในอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล
หรือ วัสดุกอสรางใดๆ ที่มีน้ําหนักมากวางไวที่ระเบียงหองพัก เพราะโครงสรางสวนนี้เปนสวนที่ยื่นออกมาและไมสามารถ
รับน้ําหนักไดมาก
14. พัดลมดูดอากาศในหองน้ํา หรือบริเวณหองครัว ไมสามารถติดตั้งกับหนาตาง หรือ ติดกับ ผนัง ดานทางเดิน สวนกลางใช
รวมกัน บริเวณที่จําเปนตองมีตัว ระบายอากาศและ พัดลมดูดอากาศ จะตองตอทอลมออกมาและติดตรึงเขาไปในจุด
กึ่งกลางของเพดานแขวนภายในทางเดินสวนกลาง
15. ไมอนุญาตใหทําการติดตั้งอุปกรณ หรือ เครื่องใชใดๆ อันจะกอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงของอาคารชุด ระบบ
ไฟฟา น้ํา โทรศัพท โทรทัศน หรือ ระบบสุขาภิบาล ไมอนุญาตใหติดตั้งเครื่องปมน้ําในหองชุดเพื่อเพิ่มแรงดันน้ําภายใน
หองชุด การเดินสายไฟฟา, การติดตั้งระบบไฟฟา, อุปกรณไฟฟา และเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดจะตองทําตาม
รายละเอียดชี้จําเพาะของทองถิ่นหรือสากลของอุปกรณนั้นๆ และดําเนินการตามกฎเกณฑที่เหมาะสม สายไฟฟาจะตอง
หอหุมและอยูในราง
16. ถาประตูบานเลื่อนดานระเบียง และโคมไฟที่ติดตั้งเดิมถูกแทนที่ดวยวัสดุที่ทําดวยยูพีวีซี วัสดุทั้งหลายเหลานั้นจะตอง
เปนสีขาว โดยใชกระจกใสไมมีลวดลาย หรือเปนกระจกประหยัดพลังงานที่จะมีสีหมนลงเล็กนอย ตัวอยางที่จะนํามาใช
ติดตั้งควรจะไดรับการอนุมัติโดยดุลยพินิจของผูจัดการทั่วไปกอนที่จะเริ่มการดําเนินการติดตั้ง ไมอนุญาตใหมีโครงสราง
ใดๆ ที่จะบดบังแนวสายตาของหองชุดเพื่อนบาน จานดาวเทียมจะตองติดตั้งไวกับพื้นและใหต่ํากวาระดับราวหรือลูกกรง
ของระเบียง ไมอนุญาตใหทําการกอสรางใดๆ บนระเบียงอันจะทําใหดูไมเปนหนึ่งเดียวกันกับหองของเพื่อนบาน มานบัง
ตาของระเบียงจะตองเปนแบบลูกรอกและทําจากวัสดุสีขาวที่ไดการอนุมัติ และตองไมติดตั้งบนฝงดานหนาของตัวอาคาร
ประตูทางเขาดานหนาทั้งหมดและมานที่ประตูจะตองเปนวัสดุและสีที่ไดรับการอนุมัติแลวเทานั้น ไมอนุญาตใหติดตั้ง
ประตูที่ทําจากโลหะ รายละเอียดเกี่ยวกับสีและวัสดุที่อนุญาตสามารถรับไดที่ฝายจัดการ ดําเนินการติดตั้ง ไมอนุญาตให
ทําการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงลักษณะภายนอกของอาคารชุด ยกตัวอยางเชน ประตู ระเบียง หรือ สี และไมอนุญาตให
ทําการกอสรางใดๆ บนระเบียงอันจะทําใหดูไมเปนหนึ่งเดียวกันกับหองของเพื่อนบาน แบบการติดตั้งผาใบกันสาดสีขาว
สําหรับหองชุด A และ G ที่ไดรับการอนุมัติมาแลวสามารถสอบถามไดจากสํานักงานนิติบุคคลเพื่อขออนุญาตติดตั้ง
17. ไมอนุญาตใหยายสวมหรือทอระบายน้ําที่พื้น เพราะอาจมีผลกระทบตอระบบสุขาภิบาล หามมิใหปูพื้นกระเบื้องปดรูระบาย
น้ําใชในหองน้ํา หากเกินเหตุการณน้ํารั่วไหลนองพื้น น้ําจะไมมีหนทางระบายไปทางใดนอกจากไหลออกนอกหองและ
ซึมลงสูดานลาง
18. เจาของรวมตองจัดทางเขาและอํานวยความสะดวกใหผานไปยังพื้นที่เพดานหอง เพื่อไปยังหองที่อยูตรงกัน ในกรณีที่
เกิดการรั่วซึมของงานทอประปา
19. ไมอนุญาตใหติดตั้งอางอาบน้ําที่มีระบบไหลของน้ํา หรือ อางจากุซซี่
20. ในระหวางเวลาทํางานจะตองปดประตูเอาไว เพื่อปองกันไมใหเกิดเสียงรบกวนผูอื่นและไมใหฝุนกระจายออกไปยังหอง
ขางๆ
21. จะตองไมนําวัสดุหรืออุปกรณไปวางไวที่พื้นที่สวนกลางทั้งหมดของอาคารชุด จะตองไมมีสิ่งกีดขวาง
บนทางเดิน ใน
อาคาร ทางเดินทั่วไป บันได ลิฟท หองเก็บของ หรือพื้น ที่ติดตั้ง ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก
สวนกลางตางๆ ผูกอสรางจะตองไมใชพื้นที่สวนกลางเพื่อพักผอนหรือพักเหนื่อย ที่สําคัญที่สุด ผูกอสรางจะตองไมใช
หองขยะ/หองเก็บของเปนหองสวม จะตองรักษาความสะอาดพื้นที่ตางๆ ในชวงเวลาทํางาน และเมื่อทํางานเสร็จแตละ
วัน จะตองมีการถูพื้นทําความสะอาด ซึ่งควรเริ่มทําในเวลา 16.30 น. เปนอยางชา หากฝายจัดการ ฯ ของอาคารชุดไม
พอใจกับมาตรฐานความสะอาด ฝายบริหารอาคารชุดฯ สามารถ มอบหมายใหพนักงานของอาคารชุดไปทําความสะอาด
บริเวณนั้นให และในกรณีนี้ จะมีการเก็บเงินจากผูทําการปรับปรุงตอเติมในอัตรา 150 บาทตอชั่วโมง โดยหักจากเงินคา
ประกัน
22. โถสวมและทอระบายน้ําจะตองปดอยางดีในชวงที่ทําการปรับปรุงตอเติม จะตองไมใหน้ําผสมซีเมนตหรือ
กอสรางตกลงไปในโถสวมหรือทอระบายน้ํา

เศษของวัสดุ

23. เจาของหองและผูกอสรางจะตองทราบ และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับในการการปรับปรุงตอเติมพื้นที่นี้
จะมีการ
ริบเงินคาประกันหากมีการฝาฝนระเบียบขอบังคับ ทั้งเจาของหองและผูกอสรางจะตองรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายตางๆ
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กฎระเบียบการปรับปรุงตอเติมพื้นที่หองชุดในอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล
ในอัตราที่ประเมินโดยฝายจัดการ ฝายจัดการมีสิทธิ์ที่จะระงับการปรับปรุงตอเติม ทันที และระงับการใชสาธารณูปโภค
ของหองนั้นจนกวาการฝาฝนระเบียบขอบังคับจะไดรับการแกไข
24. ผูกอสรางและทีมคนงานกอสรางจะตองลงทะเบียนเขาทํางานที่ฝายรักษาความปลอดภัยของอาคารชุดแกรนด คอนโด
เทล ผูกอสรางจะตองประสานกับฝายบริหารอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล และพนักงานเพื่อที่จะแนใจไดวาผูกอสราง
และคนงานทั้งหลายคุนเคยกับกฎระเบียบและขอบังคับในการทํางานปรับปรุงตอเติมพื้นที่ของอาคารชุดแกรนด คอนโด
เทลแลว
25. จะตองยอมใหฝายบริหารสามารถเขาไปตรวจสอบการทํางานไดทุกเวลา
26. เมื่องานปรับปรุงตอเติมพื้นที่ไดเสร็จเรียบรอยทุกประการแลว เจาของหอง ชุดนั้น จะตองพรอมสําหรับการเขาตรวจสอบ
งาน และการอนุมัติจากฝายบริหารอาคารชุดฯ หรือ ผูช
 ํานาญงานที่ไดรับการมอบหมายจากฝายจัดการ ในกรณีที่พบวา
ดวยสาเหตุใดๆ ก็ตามที่ทําใหงานปรับปรุงตอเติมพื้นที่ไมเปนไปกฎระเบียบการปรับปรุงตอเติมพื้นที่ หรือ กฎขอบังคับ
อื่นๆ ที่บังคับใชรวมกัน เจาของหองชุดจะถูกขอใหทําการแกไขปรับเปลี่ยนที่จําเปน จะตองกระทํา เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับในการปรับปรุงตอเติมพื้นที่ หรือ กฎขอบังคับอื่นๆ ที่บังคับใชรวมกัน และเจาของหองชุดจะตอง
รับผิดชอบในการจายคาปรับจํานวน 500 บาทตอวันจนกวางานปรับปรุงและตอเติมพื้นที่นั้นจะเปนไปตาม กฎระเบียบ
ขอบังคับอาคารชุดฯ ในกรณีที่เจาของหองไมทําการจายคาเสียหายตางๆ หรือ คาปรับที่สืบเนื่องจากการงานปรับปรุงตอ
เติมพื้นที่นั้นๆ อาคารชุดแกรนด คอนโดเทล สงวนสิทธิ์ที่จะอาจจะยับยั้งการออกหนังสือปลอดหนิ้ ซึ่งจะตองใชเมื่อ มี
การขายหองชุด
27. ฝายจัดการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแกไข
ลวงหนา

กฎระเบียบเหลานี้ตามความเหมาะสมโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบ

ปรับปรุงลาสุดวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

4

กฎระเบียบการปรับปรุงตอเติมพื้นที่หองชุดในอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล
ขอตกลงระหวางเจาของรวมกับนิติบุคคลอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล:
ขาพเจา, ผูลงนามในขอตกลงนี้รับทราบกฎระเบียบการปรับปรุงตอเติมที่กลาวมาขางตน และจะปฏิบัติตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขทุกๆขอ
ขาพเจาเห็นชอบวาขาพเจามีความรับผิดชอบในงานปรับปรุงตอเติมหองชุดนี้ และขอรับผิดชอบตอการทํางานและการกระทํา
ใดๆ ก็ตามอันเกิดจากตัวขาพเจา หรือโดยผูรับเหมาและคนงานที่กระทําการในนามของขาพเจา และขาพเจายอมรับวา
ขาพเจามีความรับผิดชอบตอในการ จัดการแผนการดําเนินงาน ทั้งหมดที่จําเปน ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกฎระเบียบที่ไดมีการ
ปรับปรุงใหมนี้รวมถึงการปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวา จัดแผนงานทั้งหมดที่จําเปนตองานปรับปรุงตอเติมหองชุดขาพเจา รวมทั้ง
ขอใหความมั่นใจวาจะมีการปฎิบัติใหสอดคลองกับขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล และกฎระเบียบทั้งหมด
ขาพเจายินยอมที่จะจายคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากการฝาฝนกฎระเบียบการปรับปรุง ตอเติมพื้นที่
หองชุดในอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล หรือ กฎกระทรวงใดๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
และ พ.ศ. 2551 และจะขอถือวาอยูในความรับผิดชอบตัวเองทั้งหมด
การปรับปรุงตอเติมเริ่มวันที่..................................................................................
กําหนดงานแลวเสร็จวันที่....................................................................................
ระยะเวลากําหนดไมเกิน………………….……วันทํางานตอเนือง
สิ้นสุดการทํางานในวันที่.......................................................................................

ลงชื่อ นาย / นาง / นางสาว .................................................................เจาของหองหมายเลข.......................

ลงชื่อ นาย / นาง / นางสาว...................................................................
ชื่อ ที่อยู เจาของหองชุดในประเทศไทย และตางประเทศ, หมายเลขโทรศัพท และที่อยูอีเมล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูรับเหมากอสรางชื่อ นาย / นาง / นางสาว................................................................ .........................................
ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูรับเหมากอสรางอื่นๆ
ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติโดยฝายบรืหารอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล
...........................................................................................

………………………………………………………………..

ผูจัดการทั่วไป

วันที

ปรับปรุงลาสุดวันที่

30 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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