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อาคารชุด แกรนด คอนโดเทล, พัทยา 

แนวทางประพฤติปฎิบัติสําหรับเจาของรวมและผูพักอาศัย 

วัตถุประสงคของการกําหนดแนวทางประพฤติปฏิบัติสําหรับเจาของรวมและผูพักอาศัยอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล 
เพ่ือดํารงไวซ่ึงความสมดุลระหวางสิทธิ์ของเจาของรวมแตละหองชุด ใหไดรับประโยชนและความร่ืนรมยอยางสูงสุด
ภายในอาคารชุดฯ  ในขณะเดียวกันก็เพ่ือลดผลกระทบในแงลบตอเจาของรวมและผูพักอาศัยอื่นๆ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย, เสียงรบกวน, ความไมสะดวก และการลดนอยถอยลงของมูลคาทรัพยสินสวนกลางเปนหลัก  

การขอใหมีการปฏิบัติและบังคับใหเปนไปตามแนวทางประพฤติปฎิบัติ สําหรับเจาของรวมและผูพักอาศัย อาคารชุด 
แกรนด คอนโดเทล จะบริหารจัดการโดยผูจัดการทั่วไป  การตัดสินใจของผูจัดการทั่วไป ถือเปนขอตกลงยอมรับ
ทายสุดตอบรรดาเจาของรวมและผูพักอาศัยทั้งปวง 

1.การพักอาศัยในอาคารชุด 

1.1 ใหผูเขาพักดูแลมิใหเกิดการรบกวน หรือ กอความรําคาญแกผูพักอาศัยทานอื่นๆ 
1.2 อนุญาตใหมีเฉพาะสัตวเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวเล็กๆ เทาน้ันรวมถึงสุนัขและแมวตัวเล็กๆ โดยมีเง่ือนไขวาสัตวเหลาน้ัน

จะไมรบกวนเพ่ือนบาน และผูพักอาศัยรวมทานอื่น ไมทําสิ่งปฎิกูลภายในบริเวณอาคารชุดฯ  และสัตวเลี้ยงของ
ทานจะตองสงบเสง่ียมภายใตการดูแลตลอดเวลา ในกรณีที่เกิดการรองทุกข หรือ เกิดการรบกวน ที่เกิดจากสัตว
เลี้ยงของทาน ผูจัดการทั่วไปจะเรียกเก็บคาปรับจํานวน 500 บาทแตละกรณี 

1.3 หามมิใหกอเสียงดังรบกวน รวมทั้งเสียงดังผิดปกติที่เกิดจากการทํางานของคอมเพรสเซอรเคร่ืองปรับอากาศ  
หรือการเปดเคร่ืองเสียงทีวีที่ดังเกินควร  ไมอนุญาติใหนําอุปกรณออกกําลังกายชนิดที่อาจจะกอใหเกิด
ผลกระทบดานเสียงตอหองชุดที่ผนังหรือพ้ืนเชื่อมตอติดระหวางกัน การทําใหเกิดเสียงที่ดังเกินควรใดๆ ภายใน
หองชุด หรือ ในบริเวณพ้ืนที่สวนกลางน้ันไมสมควรกระทําและจะตองถูกระงับยับย้ังไมใหเกิดข้ึน  

1.4 หามเคลื่อนยายอุปกรณสัญญาณเตือนภัย เคร่ืองดับเพลิง หรือ เสาอากาศรับสัญญาณทีวี ซ่ึงเปนทรัพยสิน
สวนกลาง 

1.5  หามเทนํ้า หรือ ทิ้งขยะลงจากระเบียงหอง 
1.6  หามทิ้งนํ้าเสีย  นํ้ามันจากการปรุงอาหาร ผาอนามัย ถุงยางอนามัย ถุงพลาสติก ขวดหรือฝาพลาสติก หรือขยะ

ลงในทอระบายนํ้า หรือ ลงในโถชักโครก  
1.7  หามวางขยะหนาหองพัก ยกเวนบริเวณที่มีถังขยะจัดวางไว ตองมัดปากถุงขยะใหแนนกอนนํามาทิ้งถังขยะที่จัด

ไวให 
1.8  หามเจาะ หรือ ร้ือพ้ืน ผนัง หรือ เพดาน เวนเสียแตจะไดรับความเห็นชอบอนุมัติจากฝายบริหารโดยยึดถือ 

“ระเบียบการปรับปรุงตอเติมพ้ืนทีห่องชุดของอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล”  
1.9  หามติดโปสเตอร รูปภาพ สัญลักษณ รวมทั้งปายประกาศใหเชา หรือขาย หรือวัตถุใดๆ บนกําแพง หรือ สวน  

ภายนอกคอนโด 
1.10  หามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินบนพ้ืนทีส่วนกลาง, บริเวณลอบบี้และบันได รวมทั้งพรมหนาหอง รองเทา 

เปนตน เพ่ือใหสอดคลองกับกฎระเบียบแนวทางปฎิบัติกรณีเกิดเพลิงไหม 
1.11  หามตากผา หรือ ผ่ึงผา ในที่ๆ มองเห็นไดอยางเปดเผย ควรต่ํากวาขอบกําแพงระเบียงหอง 
1.12  การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ จานดาวเทียมรับสัญญาณทีวี หรือ เสาอากาศทีวี และการติดตั้งอุปกรณอื่นๆที่

คลายคลึงกัน จะตองกระทําภายใตกฎระเบียบเดียวกันกับ “ระเบียบการปรับปรุง ตอเติมพ้ืนที่หองชุดของอาคาร
ชุดแกรนด คอนโดเทล” 

1.13  เจาของรวม ผูพักอาศัยรวม หรือผูไดรับอนุญาตใหเขาพัก จะตองปฏิบัติตามแนวทางประพฤติปฎิบัติน้ี และ
ตองปฎิบัติตามขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล 

1.14  เจาของรวมที่ประสงคจะนําสิ่งของออกจากอาณาบริเวณแกรนด คอนโดเทล จะตองแจงผูจัดการทั่วไปเพ่ือ
กรอกแบบฟอรมการขอนําทรัพยสิน, สิ่งของออกนอกบริเวณ นโยบายน้ีตั้งใจที่จะชวยปองกันมิใหบุคคลที่ไมได
รับมอบหมายสิทธิ์ไดทําการเคลื่อนยายทรัพยสินสิ่งของออกจากหองชุดเจาของรวม 

1.15  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ หรือธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากการพักอาศัย 
1.16  เจาของรวมผูประสงคจะทําการปรับปรุงหรือตอเติมพ้ืนที่ของหองพักจะตองแจงใหฝายบริหารแกรนด 

คอนโดเทลทราบลวงหนาอยางนอย 10 วันทําการ และใหเปนไปตามเง่ือนไขที่ระบุใน “ ระเบียบการปรับปรุง
หองชุดของอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล ” 

1.17 ผูพักอาศัยที่ออกจากหองชุดและปลอยหองชุดโดยไมมีคนพักอาศัยขามคืน หรือไมไดพักอาศัยเปนระยะ
เวลานานดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม  จะตองปดการใชนํ้าทั้งหมดที่วาลวเปด-ปดนํ้าหลักของหองชุดทานซ่ึงติดตั้งอยู
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ในชองชารปบนฟลอรของอาคาร    เจาของรวม หรือ ผูพักอาศัยควรที่จะฝากกุญแจหองชุดไวกับฝายบริหาร 
หากทานใดประสงคจะฝากกุญแจ  ทานสามารถนํากุญแจใสซองปดผนึกและลงลายมือชื่อกํากับไว  ฝายบริหาร
จะเก็บรักษาไวในตูเซฟของสํานักงาน  และใหผูมีอํานาจที่จะใชเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเรงดวนเทาน้ัน  ในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินถาทานไมไดฝากกุญแจไวฝายบริหาร  ฝายบริหารขอสงวนสิทธิ์ในการเขาไปในหองชุดของทาน
ไดดวยวิธีการใด ๆ ก็ตาม   และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการเพ่ือเขาไปในหองชุดของทานจะ
ถือเปนคาใชจายสวนตัวของเจาของรวมหรือผูอาศัยหองชุดน้ันๆ 

1.18  ผูพักอาศัยพึงสังเกตุวาการกอสรางดั้งเดิมน้ันพ้ืนหองปูพรมและพ้ืนดานลางพรมเสริมวัสดุโฟมเปนฉนวนกัน
ความรอนและลดผลกระทบเสียง ปจจุบันน้ีหองชุดที่ดําเนินการปรับปรุงไปแลวเกือบทั้งหมดไดแทนพ้ืนพรมดวย
การปูพ้ืนกระเบื้องเซรามิก ในขณะที่การกอสรางเดิมไมไดระบุรายละเอียดใหมีวัสดุโฟมแข็งสอดแทรกอยูตรงชั้น
กลางระหวางชั้นคอนกรีต  เหมือนดังที่นานาประเทศสากลสวนใหญกําหนดตามกฎระเบียบของอาคาร เสียงที่
สงผานออกมา ตัวอยางเชน เสียงลากเฟอรนิเจอร เปนตน  มีความเปนไปไดสูงที่เพ่ือนบานจะไดยิน ดังน้ันผูพัก
อาศัยควรดูแลเพ่ือหลีกเลี่ยงการกอใหเกิดเสียงดังรบกวน เพ่ือแสดงใหเห็นความเอื้ออาทรและเห็นอกเห็นใจตอ
เพ่ือนบาน  เพ่ือเปนการลดปญหาอันน้ี ทานเจาของรวมควรใชแผนรองขาโตะ ขาเกาอี้ และไมควรสวมรองเทา
ภายในหองชุด 
 

2 การตกแตงภายใน 
2.1 เจาของรวมที่ตองการจะดัดแปลง หรือ ตกแตงหองชุดของทานจะตองย่ืนแบบกอสรางดวยขอมูลที่เพียงพอตอ

ผูจัดการทั่วไปอยางนอย 10 วัน กอนจะเขาทําการ ผูจัดการฯ อาคารชุดจะเปนผูพิจารณาวาจะตองไม
กระทบกระเทือนตอโครงสรางสวนรวม หรือ รูปลักษณภายนอกของตึก  และไมเปนการละเมิดตอและระเบียบ
ของอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล 

2.2 ไมใหทําลาย หรือ ขุด เจาะ พ้ืน กําแพง หรือ เพดาน  นอกเหนือไปจากที่ไดรับเห็นชอบจากฝายบริหารจัดการ
โดยสอดคลองกันกับ “ระเบียบการปรับปรุงหองชุดของอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล” 

2.3 การเปลี่ยนแปลง หรือ เพ่ิมเติม ทอระบายนํ้า ระบบไฟฟา ระบบเตือนภัย และ เสาอากาศรับสัญญาณทีว ี จะตอง
แจงใหทราบกอน เพ่ือความปลอดภัย 

2.4 หามเปลี่ยนแปลง รูปแบบ ของระเบียง หรือ กันสาด ของคอนโด  รูปแบบการติดตั้งผืนผาใบกันสาดสีขาวที่
ไดรับการอนุมัตสําหรับหองชุดโซนเอ และ จี  สามารถถามหาไดจากสํานักงานบริหารจัดการ 

2.5 หามมิใหเก็บ วัสดุ อุปกรณ ตางๆ ในบริเวณพ้ืนที่สวนกลาง เวนเสียแตจะไดรับความเห็นชอบจากฝายบริหาร
จัดการ 

2.6 เศษวัสดุจากการกอสรางจะตองนําถุงนําออกไปทิ้งอยางระมัดระวัง  หามมิใหเจาของรวมหรือผูรับเหมานําเศษ
วัสดุกอสรางใดๆ มาทิ้งภายในอาณาบริเวณอาคารชุดฯ  

2.7 เจาของรวมจะตองยินยอม ใหพนักงาน หรือ ชางของอาคารชุดฯ  เขาทําการตรวจสอบและซอมแซมทรัพย
สวนกลาง หรือ ทรัพยสินของเจาของรวมทานอื่น หากวามีเพียงวิธีการเดียวที่สามารถกระทําได  เหตุเพราะ
ชองวางระหวางเพดานหองหน่ึงกับพ้ืนของหองหน่ึงน้ันเปนพ้ืนที่สวนกลางสําหรับเขาไปดําเนินการซอมแซม 

2.8 ในกรณีที่มีการตกแตงภายในหองชุด ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสวนกลาง หรือ ทรัพยสินของเจาของ
รวมทานอื่น เจาของรวมน้ันจะตองรับผิดชอบ 

2.9 เจาของรวมหรือผูรับเหมา จะตองวางเงินมัดจํา ตามจํานวนเงินที่อาคารชุดฯ กําหนดไวเพ่ือเปนเงินประกันการ
เสียหายอันจะเกิดแกทรัพยสวนกลาง หรือ ทรัพยสินของเจาของรวมทานอื่น  ผูรับเหมาและคนงานจะตองรักษา
กฎและระเบียบของอาคารชุดฯ ดวยเชนกัน 

2.10  หากมีการละเมิดกฎและระเบียบของคอนโดเกิดข้ึน ผูจัดการทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะใหหยุดการตกแตง และสั่งให
แกไข โดยเจาของรวมตองเปนผูออกคาใชจาย 

2.11  หามมิใหมีการติดตั้งอางจากุซชี่ และการเคลื่อนยายอางอาบนํ้าจากเดิมที่ติดตั้งไวจะทําไดก็ตอเม่ือไดรับ
การอนุญาตจากผูจัดการทั่วไปเทาน้ัน 

2.12   ไมอนุญาตใหปรับยกระดับพ้ืนที่ ที่จะทําใหนํ้าหนักเพ่ิมข้ึน หรือการปูพ้ืนหินออน หรือ หินแกรนิต  การ
ยกระดับพ้ืนควรกระทําโดยการใชวัสดุมวลเบาที่เหมาะสม เชน คอนกรีตมวลเบา หรืออิฐมวลเบา ไมใชบลอค
คอนกรีต  

2.13 หากเจาของรวมหรือผูอยูอาศัยมีความประสงคที่จะดําเนินการงานซอมแซมเล็ก ๆนอย ภายในหองชุดที่ไม
เขาขายการขอปรับปรุงหองชุด จะตองแจงใหผูจัดการทั่วไป และบอกกลาวเพ่ือนบานหองชุดที่ติดกันกับทาน
กอนเปนอันดับแรก และการทํางานน้ีจะกระทําไดในเวลาที่ระบุไวในระเบียบการปรับปรุงหองชุดอาคารชุดแกรนด 
คอนโดเทลเทาน้ัน 
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3 การใชทรัพยสวนกลาง 
3.1 หามติดตั้ง หรือ กอสรางสิ่งใดในบริเวณพ้ืนที่สวนกลาง หรือย่ืนรุกล้ําพ้ืนที่สวนกลาง  
3.2 หามเลนกีฬาทุกชนิดในพ้ืนที่สวนกลาง นอกจากพ้ืนที่จะจัดไวเทาน้ัน หามวิ่งเลนบริเวณทางเดิน พ้ืนที่สวนกลาง

หนาหอง บริเวณลอบบี้  
3.3 ผูอาศัย หรือ แขกผูมาเยือนจะตองแตงกายใหเหมาะสม  สามารถสวมชุดวายนํ้า และถอดเสื้อไดบริเวณสระวาย

นํ้าเทาน้ัน 
3.4 เจาของรวมและผูเชา  (รวมทั้งเพ่ือน หรือ ญาติ ที่มาใชบริการพรอมกับเจาของรวม หรือ ผูเชา ) เปนผูมีสิทธิ์ใช

สิ่งอํานวยความสะดวกของอาคารชุดแกรนด คอนโดเทลเทาน้ัน  บุคคลภายนอกไมมีสิทธิ์เขามาใช 
3.5 การใชบริเวณทรัพยสวนกลางเพ่ือรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่ม รวมถึงการดื่มแอลกอฮอลจะตองเปนไปอยาง

เรียบรอย 
3.6 การขอใชทรัพยสวนกลาง เจาของรวมจะตองรักษากฎและระเบียบของการใชทรัพยสวนกลางน้ันๆ 
3.7 เจาของรวม จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการกระทําของทาน 

 
4 ที่จอดรถ 
4.1 ที่จอดรถในรมจัดไวสําหรับเจาของรวม และ ผูเชาที่ทําสัญญาการเชาและไดรับโอนกรรมสิทธิ์จากเจาของรวม

เทาน้ัน  รถทุกคันจะตองแสดงบัตรอนุญาตจอดรถในรม ใหเปนที่สังเกตุเห็นอยางชัดเจนบริเวณกระจกหนารถ 
4.2 สําหรับทานอื่น อาทิเชน แขกผูมาเยือนเจาของรวม อาคันตุกะภายนอก ผูรับเหมา จะตองจอดรถภายนอกในที่ๆ 

กําหนดใหจอดได 
4.3 หามลางยานพาหนะสวนตัวในอาณาบริเวณอาคารชุดฯ   
4.4 ยานพาหนะที่ไมมีคียการด หรือ รีโมทอัตโนมัติเพ่ือใชผานเขา -ออก  จะตองรับการตรวจและแลกบัตรผานกับ

บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบขับข่ี เพ่ือเขามาในอาณาบริเวณแกรนด คอนโดเทล 
4.5 เพ่ือความปลอดภัย หามการละเลนใดๆ ในบริเวณลานจอดรถทุกจุด  
 
5 การเปล่ียนแปลงกรรมสิทธิ ์ 

5.1 การโอนกรรมสิทธิ์ จะตองปฏิบัติดังน้ี 

ก.)  แจงใหผูจัดการทั่วไปทราบ อยางนอย 7 วันทําการลวงหนา 

ข.)  รับใบปลอดหน้ี หากมีหน้ีคางจาย จะตองชําระใหเรียบรอยกอน ใบปลอดหน้ีจะออกใหโดยผูจัดการนิติบุคคล 
ภายใน 15 วันทําการหลังจากไดมีการแจงขอ   

ค.)  ลงลายมือชื่อรวมกันในกฎและระเบียบของอาคารชุดฯ  

ง.)  เจาของรวมผูใหเชาหองชุด ตองแจงใหผูเชา ลงลายมือชื่อรวมกันในกฎระเบียบของอาคารชุดฯ 

จ.)  เจาของรวมผูใหเชาหองชุดตอชาวตางชาติ จะตองแนใจวาผูเชาของทานไดลงทะเบียนที่พํานักอาศัยกับ
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองพัทยาแลว 

5.2 นิติบุคคลฯ ไมสามารถออกใบปลอดหน้ีได หากเจาของรวมปฏิเสธการจายคาใชจายคางชําระ 

5.3 เจาของรวมจะแจงที่อยูตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และที่อยูสําหรับติดตอไดของผูซ้ือหองชุด
(เจาของรวมทานใหม หรือ ผูเชา) ตอนิติบุคคลฯ  

5.4 เจาของรวมใหม จะตองเคารพกฎแลระเบียบของอาคารชุดฯ  และจะตองแสดงความเห็นชอบโดยการลงลายมือ
ชื่อในแนวทางประพฤติปฏิบัติสําหรับเจาของรวม และผูพักอาศัยอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล 

5.5 หลังจากการโอนกรรมสิทธิ์สําเร็จลุลวงลง เจาของรวมทานใหมจะตองมอบสําเนาโฉนดฉบับใหมตอผูจัดการ
ทั่วไป 

 

ปรับปรุงลาสุดวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  
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อาคารชุด แกรนด คอนโดเทล, พัทยา 

แนวทางประพฤติปฎิบัติสําหรับเจาของรวม และ ผูพักอาศัย 

ขาพเจาเขาใจและยืนยันวาจะปฎิบัติตามแนวทางประพฤติปฎิบัติสําหรับเจาของรวมและผูพักอาศัยอาคารชุดแกรนด 
คอนโดเทลขางตน ขาพเจาเขาใจวาหากขาพเจาไมปฏิบัติตามแนวทางประพฤติปฎิบัติน้ีอาจจะกอผลใหฝายบริหาร
จัดการดําเนินการทางกฎหมายตอขาพเจาได 

 

 

 

ลายมือชื่อเจาของรวมผูโอนกรรมสิทธิ์    วันที่  

 

 

ลายมือชื่อเจาของใหมผูรับโอนกรรมสิทธิ์    วันที่  

 

 

 

ลายมือชื่อผูเชา       วันที่  

 

 

ลายมือชื่อผูจัดการทัวไปอาคารชุด แกรนดคอนโด เทล   วันที่  

 

 

หมายเหตุ : กรุณาลงลายมือชื่อรับทราบในเอกสารทุกหนา 


