อาคารชุด แกรนด คอนโดเทล, พัทยา
แนวทางประพฤติปฎิบัติสําหรับเจาของรวมและผูพักอาศัย
วัตถุประสงคของการกําหนดแนวทางประพฤติปฏิบัติสําหรับเจาของรวมและผูพักอาศัยอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล
เพื่อดํารงไวซึ่งความสมดุลระหวางสิทธิ์ของเจาของรวมแตละหองชุด ใหไดรับประโยชนและความรื่นรมยอยางสูงสุด
ภายในอาคารชุดฯ ในขณะเดียวกันก็เพื่อลดผลกระทบในแงลบตอเจาของรวมและผูพักอาศัยอื่นๆ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย, เสียงรบกวน, ความไมสะดวก และการลดนอยถอยลงของมูลคาทรัพยสินสวนกลางเปนหลัก
การขอใหมีการปฏิบัติและบังคับใหเปนไปตามแนวทางประพฤติปฎิบัติ สําหรับเจาของรวมและผูพักอาศัย อาคารชุด
แกรนด คอนโดเทล จะบริหารจัดการโดยผูจัดการทั่วไป การตัดสินใจของผูจัดการทั่วไป ถือเปนขอตกลงยอมรับ
ทายสุดตอบรรดาเจาของรวมและผูพักอาศัยทั้งปวง
1.การพักอาศัยในอาคารชุด
1.1 ใหผูเขาพักดูแลมิใหเกิดการรบกวน หรือ กอความรําคาญแกผูพักอาศัยทานอื่นๆ
1.2 อนุญาตใหมีเฉพาะสัตวเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวเล็กๆ เทานั้นรวมถึงสุนัขและแมวตัวเล็กๆ โดยมีเงื่อนไขวาสัตวเหลานั้น
จะไมรบกวนเพื่อนบาน และผูพักอาศัยรวมทานอื่น ไมทําสิ่งปฎิกูลภายในบริเวณอาคารชุดฯ และสัตวเลี้ยงของ
ทานจะตองสงบเสงี่ยมภายใตการดูแลตลอดเวลา ในกรณีที่เกิดการรองทุกข หรือ เกิดการรบกวน ที่เกิดจากสัตว
เลี้ยงของทาน ผูจัดการทั่วไปจะเรียกเก็บคาปรับจํานวน 500 บาทแตละกรณี
1.3 หามมิใหกอเสียงดังรบกวน รวมทั้งเสียงดังผิดปกติที่เกิดจากการทํางานของคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศ
หรือการเปดเครื่องเสียงทีวีที่ดังเกินควร ไมอนุญาติใหนําอุปกรณออกกําลังกายชนิดที่อาจจะกอใหเกิด
ผลกระทบดานเสียงตอหองชุดที่ผนังหรือพื้นเชื่อมตอติดระหวางกัน การทําใหเกิดเสียงที่ดังเกินควรใดๆ ภายใน
หองชุด หรือ ในบริเวณพื้นที่สวนกลางนั้นไมสมควรกระทําและจะตองถูกระงับยับยั้งไมใหเกิดขึ้น
1.4 หามเคลื่อนยายอุปกรณสัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง หรือ เสาอากาศรับสัญญาณทีวี ซึ่งเปนทรัพยสิน
สวนกลาง
1.5 หามเทน้ํา หรือ ทิ้งขยะลงจากระเบียงหอง
1.6 หามทิ้งน้ําเสีย น้ํามันจากการปรุงอาหาร ผาอนามัย ถุงยางอนามัย ถุงพลาสติก ขวดหรือฝาพลาสติก หรือขยะ
ลงในทอระบายน้ํา หรือ ลงในโถชักโครก
1.7 หามวางขยะหนาหองพัก ยกเวนบริเวณที่มีถังขยะจัดวางไว ตองมัดปากถุงขยะใหแนนกอนนํามาทิ้งถังขยะที่จัด
ไวให
1.8 หามเจาะ หรือ รื้อพื้น ผนัง หรือ เพดาน เวนเสียแตจะไดรับความเห็นชอบอนุมัติจากฝายบริหารโดยยึดถือ
“ระเบียบการปรับปรุงตอเติมพื้นทีห
่ องชุดของอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล”
1.9 หามติดโปสเตอร รูปภาพ สัญลักษณ รวมทั้งปายประกาศใหเชา หรือขาย หรือวัตถุใดๆ บนกําแพง หรือ สวน
ภายนอกคอนโด
1.10
หามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินบนพื้นทีส
่ วนกลาง, บริเวณลอบบี้และบันได รวมทั้งพรมหนาหอง รองเทา
เปนตน เพื่อใหสอดคลองกับกฎระเบียบแนวทางปฎิบัติกรณีเกิดเพลิงไหม
1.11
หามตากผา หรือ ผึ่งผา ในที่ๆ มองเห็นไดอยางเปดเผย ควรต่ํากวาขอบกําแพงระเบียงหอง
1.12
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จานดาวเทียมรับสัญญาณทีวี หรือ เสาอากาศทีวี และการติดตั้งอุปกรณอื่นๆที่
คลายคลึงกัน จะตองกระทําภายใตกฎระเบียบเดียวกันกับ “ระเบียบการปรับปรุง ตอเติมพื้นที่ หองชุดของอาคาร
ชุดแกรนด คอนโดเทล”
1.13
เจาของรวม ผูพักอาศัยรวม หรือผูไดรับอนุญาตใหเขาพัก จะตองปฏิบัติตามแนวทางประพฤติปฎิบัตินี้ และ
ตองปฎิบัติตามขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล
1.14
เจาของรวมที่ประสงคจะนําสิ่งของออกจากอาณาบริเวณแกรนด คอนโดเทล จะตองแจงผูจัดการทั่วไปเพื่อ
กรอกแบบฟอรมการขอนําทรัพยสิน, สิ่งของออกนอกบริเวณ นโยบายนี้ตั้งใจที่จะชวยปองกันมิใหบุคคลที่ไมได
รับมอบหมายสิทธิ์ไดทําการเคลื่อนยายทรัพยสินสิ่งของออกจากหองชุดเจาของรวม
1.15
ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ หรือธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากการพักอาศัย
1.16
เจาของรวมผูประสงคจะทําการปรับปรุงหรือตอเติมพื้นที่ของหองพักจะตองแจงใหฝายบริหารแกรนด
คอนโดเทลทราบลวงหนาอยางนอย 10 วันทําการ และใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุใน “ ระเบียบการปรับปรุง
หองชุดของอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล ”
1.17 ผูพักอาศัยที่ออกจากหองชุดและปลอยหองชุดโดยไมมีคนพักอาศัยขามคืน หรือไมไดพักอาศัยเปนระยะ
เวลานานดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม จะตองปดการใชน้ําทั้งหมดที่วาลวเปด-ปดน้ําหลักของหองชุดทานซึ่งติดตั้งอยู
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ในชองชารปบนฟลอรของอาคาร เจาของรวม หรือ ผูพักอาศัยควรที่จะฝากกุญแจหองชุดไวกับฝายบริหาร
หากทานใดประสงคจะฝากกุญแจ ทานสามารถนํากุญแจใสซองปดผนึกและลงลายมือชื่อกํากับไว ฝายบริหาร
จะเก็บรักษาไวในตูเซฟของสํานักงาน และใหผูมีอํานาจที่จะใชเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเรงดวนเทานั้น ในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินถาทานไมไดฝากกุญแจไวฝายบริหาร ฝายบริหารขอสงวนสิทธิ์ในการเขาไปในหองชุดของทาน
ไดดวยวิธีการใด ๆ ก็ตาม และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการเพื่อเขาไปในหองชุดของทานจะ
ถือเปนคาใชจายสวนตัวของเจาของรวมหรือผูอาศัยหองชุดนั้นๆ
1.18
ผูพักอาศัยพึงสังเกตุวาการกอสรางดั้งเดิมนั้นพื้นหองปูพรมและพื้นดานลางพรมเสริมวัสดุโฟมเปนฉนวนกัน
ความรอนและลดผลกระทบเสียง ปจจุบันนี้หองชุดที่ดําเนินการปรับปรุงไปแลวเกือบทั้งหมดไดแทนพื้นพรมดวย
การปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ในขณะที่การกอสรางเดิมไมไดระบุรายละเอียดใหมีวัสดุโฟมแข็งสอดแทรกอยูตรงชั้น
กลางระหวางชั้นคอนกรีต เหมือนดังที่นานาประเทศสากลสวนใหญกําหนดตามกฎระเบียบของอาคาร เสียงที่
สงผานออกมา ตัวอยางเชน เสียงลากเฟอรนิเจอร เปนตน มีความเปนไปไดสูงที่เพื่อนบานจะไดยิน ดังนั้นผูพัก
อาศัยควรดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงการกอใหเกิดเสียงดังรบกวน เพื่อแสดงใหเห็นความเอื้ออาทรและเห็นอกเห็นใจตอ
เพื่อนบาน เพื่อเปนการลดปญหาอันนี้ ทานเจาของรวมควรใชแผนรองขาโตะ ขาเกาอี้ และไมควรสวมรองเทา
ภายในหองชุด
2 การตกแตงภายใน
2.1 เจาของรวมทีต
่ องการจะดัดแปลง หรือ ตกแตงหองชุดของทานจะตองยื่นแบบกอสรางดวยขอมูลที่เพียงพอตอ
ผูจัดการทั่วไปอยางนอย 10
วัน กอนจะเขาทําการ ผูจัดการฯ อาคารชุดจะเปนผูพิจารณาวาจะตองไม
กระทบกระเทือนตอโครงสรางสวนรวม หรือ รูปลักษณภายนอกของตึก และไมเปนการละเมิดตอและระเบียบ
ของอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล
2.2 ไมใหทําลาย หรือ ขุด เจาะ พื้น กําแพง หรือ เพดาน นอกเหนือไปจากที่ไดรับเห็นชอบจากฝายบริหารจัดการ
โดยสอดคลองกันกับ “ระเบียบการปรับปรุงหองชุดของอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล”
2.3 การเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม ทอระบายน้ํา ระบบไฟฟา ระบบเตือนภัย และ เสาอากาศรับสัญญาณทีวี จะตอง
แจงใหทราบกอน เพื่อความปลอดภัย
2.4 หามเปลี่ยนแปลง รูปแบบ ของระเบียง หรือ กันสาด ของคอนโด รูปแบบการติดตั้งผืนผาใบกันสาดสีขาวที่
ไดรับการอนุมัตสําหรับหองชุดโซนเอ และ จี สามารถถามหาไดจากสํานักงานบริหารจัดการ
2.5 หามมิใหเก็บ วัสดุ อุปกรณ ตางๆ ในบริเวณพื้นที่สวนกลาง เวนเสียแตจะไดรับความเห็นชอบจากฝายบริหาร
จัดการ
2.6 เศษวัสดุจากการกอสรางจะตองนําถุงนําออกไปทิ้งอยางระมัดระวัง หามมิใหเจาของรวมหรือผูรับเหมานําเศษ
วัสดุกอสรางใดๆ มาทิ้งภายในอาณาบริเวณอาคารชุดฯ
2.7 เจาของรวมจะตองยินยอม ใหพนักงาน หรือ ชางของอาคารชุดฯ เขาทําการตรวจสอบและซอมแซมทรัพย
สวนกลาง หรือ ทรัพยสินของเจาของรวมทานอื่น หากวามีเพียงวิธีการเดียวที่สามารถกระทําได เหตุเพราะ
ชองวางระหวางเพดานหองหนึ่งกับพื้นของหองหนึ่งนั้นเปนพื้นที่สวนกลางสําหรับเขาไปดําเนินการซอมแซม
2.8 ในกรณีที่มีการตกแตงภายในหองชุด ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสวนกลาง หรือ ทรัพยสินของเจาของ
รวมทานอื่น เจาของรวมนั้นจะตองรับผิดชอบ
2.9 เจาของรวมหรือผูรับเหมา จะตองวางเงินมัดจํา ตามจํานวนเงินที่อาคารชุดฯ กําหนดไวเพื่อเปนเงินประกันการ
เสียหายอันจะเกิดแกทรัพยสวนกลาง หรือ ทรัพยสินของเจาของรวมทานอื่น ผูรับเหมาและคนงานจะตองรักษา
กฎและระเบียบของอาคารชุดฯ ดวยเชนกัน
2.10
หากมีการละเมิดกฎและระเบียบของคอนโดเกิดขึ้น ผูจัดการทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะใหหยุดการตกแตง และสั่งให
แกไข โดยเจาของรวมตองเปนผูออกคาใชจาย
2.11
หามมิใหมีการติดตั้งอางจากุซชี่ และการเคลื่อนยายอางอาบน้ําจากเดิมที่ติดตั้งไวจะทําไดก็ตอเมื่อไดรับ
การอนุญาตจากผูจัดการทั่วไปเทานั้น
2.12
ไมอนุญาตใหปรับยกระดับพื้นที่ ที่จะทําใหน้ําหนักเพิ่มขึ้น หรือการปูพื้นหินออน หรือ หินแกรนิต
การ
ยกระดับพื้นควรกระทําโดยการใชวัสดุมวลเบาที่เหมาะสม เชน คอนกรีตมวลเบา หรืออิฐมวลเบา ไมใชบลอค
คอนกรีต
2.13 หากเจาของรวมหรือผูอยูอาศัยมีความประสงคที่จะดําเนินการงานซอมแซมเล็ก ๆนอย ภายในหองชุดที่ไม
เขาขายการขอปรับปรุงหองชุด จะตองแจงใหผูจัดการทั่วไป และบอกกลาวเพื่อนบานหองชุดที่ติดกันกับทาน
กอนเปนอันดับแรก และการทํางานนี้จะกระทําไดในเวลาที่ระบุไวในระเบียบการปรับปรุงหองชุดอาคารชุดแกรนด
คอนโดเทลเทานั้น
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3 การใชทรัพยสวนกลาง
3.1 หามติดตั้ง หรือ กอสรางสิ่งใดในบริเวณพื้นที่สวนกลาง หรือยื่นรุกล้ําพื้นที่สวนกลาง
3.2 หามเลนกีฬาทุกชนิดในพื้นที่สวนกลาง นอกจากพื้นที่จะจัดไวเทานั้น หามวิ่งเลนบริเวณทางเดิน พื้นที่สวนกลาง
หนาหอง บริเวณลอบบี้
3.3 ผูอาศัย หรือ แขกผูมาเยือนจะตองแตงกายใหเหมาะสม สามารถสวมชุดวายน้ํา และถอดเสื้อไดบริเวณสระวาย
น้ําเทานั้น
3.4 เจาของรวมและผูเชา (รวมทั้งเพื่อน หรือ ญาติ ที่มาใชบริการพรอมกับเจาของรวม หรือ ผูเชา ) เปนผูมีสิทธิ์ใช
สิ่งอํานวยความสะดวกของอาคารชุดแกรนด คอนโดเทลเทานั้น บุคคลภายนอกไมมีสิทธิ์เขามาใช
3.5 การใชบริเวณทรัพยสวนกลางเพื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการดื่มแอลกอฮอลจะตองเปนไปอยาง
เรียบรอย
3.6 การขอใชทรัพยสวนกลาง เจาของรวมจะตองรักษากฎและระเบียบของการใชทรัพยสวนกลางนั้นๆ
3.7 เจาของรวม จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทําของทาน
4 ที่จอดรถ
4.1 ที่จอดรถในรมจัดไวสําหรับเจาของรวม และ ผูเชาที่ทําสัญญาการเชาและไดรับโอนกรรมสิทธิ์จากเจาของรวม
เทานั้น รถทุกคันจะตองแสดงบัตรอนุญาตจอดรถในรม ใหเปนที่สังเกตุเห็นอยางชัดเจนบริเวณกระจกหนารถ
4.2 สําหรับทานอื่น อาทิเชน แขกผูมาเยือนเจาของรวม อาคันตุกะภายนอก ผูรับเหมา จะตองจอดรถภายนอกในที่ๆ
กําหนดใหจอดได
4.3 หามลางยานพาหนะสวนตัวในอาณาบริเวณอาคารชุดฯ
4.4 ยานพาหนะที่ไมมีคียการด หรือ รีโมทอัตโนมัติเพื่อใชผานเขา -ออก จะตองรับการตรวจและแลกบัตรผานกับ
บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบขับขี่ เพื่อเขามาในอาณาบริเวณแกรนด คอนโดเทล
4.5 เพื่อความปลอดภัย หามการละเลนใดๆ ในบริเวณลานจอดรถทุกจุด
5

การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์

5.1 การโอนกรรมสิทธิ์ จะตองปฏิบัติดังนี้
ก.) แจงใหผูจัดการทั่วไปทราบ อยางนอย 7 วันทําการลวงหนา
ข.) รับใบปลอดหนี้ หากมีหนี้คางจาย จะตองชําระใหเรียบรอยกอน ใบปลอดหนี้จะออกใหโดยผูจัดการนิติบุคคล
ภายใน 15 วันทําการหลังจากไดมีการแจงขอ
ค.) ลงลายมือชื่อรวมกันในกฎและระเบียบของอาคารชุดฯ
ง.) เจาของรวมผูใหเชาหองชุด ตองแจงใหผูเชา ลงลายมือชื่อรวมกันในกฎระเบียบของอาคารชุดฯ
จ.) เจาของรวมผูใหเชาหองชุดตอชาวตางชาติ จะตองแนใจวาผูเชาของทานไดลงทะเบียนที่พํานักอาศัยกับ
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองพัทยาแลว
5.2 นิติบุคคลฯ ไมสามารถออกใบปลอดหนี้ได หากเจาของรวมปฏิเสธการจายคาใชจายคางชําระ
5.3 เจาของรวมจะแจงที่อยูตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และที่อยูสําหรับติดตอไดของผูซื้อหองชุด
(เจาของรวมทานใหม หรือ ผูเชา) ตอนิติบุคคลฯ
5.4 เจาของรวมใหม จะตองเคารพกฎแลระเบียบของอาคารชุดฯ และจะตองแสดงความเห็นชอบโดยการลงลายมือ
ชื่อในแนวทางประพฤติปฏิบัติสําหรับเจาของรวม และผูพักอาศัยอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล
5.5 หลังจากการโอนกรรมสิทธิ์สําเร็จลุลวงลง เจาของรวมทานใหมจะตองมอบสําเนาโฉนดฉบับใหมตอผูจัดการ
ทั่วไป
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อาคารชุด แกรนด คอนโดเทล, พัทยา
แนวทางประพฤติปฎิบัติสําหรับเจาของรวม และ ผูพักอาศัย
ขาพเจาเขาใจและยืนยันวาจะปฎิบัติตามแนวทางประพฤติปฎิบัติสําหรับเจาของรวมและผูพักอาศัยอาคารชุดแกรนด
คอนโดเทลขางตน ขาพเจาเขาใจวาหากขาพเจาไมปฏิบัติตามแนวทางประพฤติปฎิบัตินี้อาจจะกอผลใหฝายบริหาร
จัดการดําเนินการทางกฎหมายตอขาพเจาได

ลายมือชื่อเจาของรวมผูโอนกรรมสิทธิ์

วันที่

ลายมือชื่อเจาของใหมผูรับโอนกรรมสิทธิ์

ลายมือชื่อผูเชา

วันที่

วันที่

ลายมือชื่อผูจัดการทัวไปอาคารชุด แกรนดคอนโด เทล

วันที่
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