ระเบียบขอบังคับในการปรับปรุงตอเติมพื้นที่ในอาคารชุด แกรนด คอนโดเทล
วัตถุประสงคของระเบียบนี้เพื่อสรางความสมดุลระหวางสิทธิของบุคคลผูเปนเจาของคอนโดใหไดรับประโยชนสูงสุดและ
ความสุขในเคหะสถานของทาน ขณะเดียวกันก็ตองเคารพในสิทธิของเจาของรวมทานอื่นเกี่ยวกับความปลอดภัย เสียง และความไม
สะดวกตางๆ และการทําใหทรัพยสินสวนกลางเสียหายนอยที่สุด
ผูจัดการฯ และพนักงานชางตองชวยกันดําเนินการพิจารณาคํารองและยึดกฎระเบียบฉบับนี้เปนหลัก เจาของรวมทุกทานจะ
เขาสูกระบวนการตัดสินของผูจัดการฯ หากไมพอใจในการตัดสินของผูจัดการฯ ก็สามารถยื่นอุทธรณใหคณะกรรมการ โดยทํา
หนังสือเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหคณะกรรมการตัดสินในการประชุมครั้งหนา แตจะไมอนุญาตใหทํางานตอใหเสร็จสิ้นเฉพาะงาน
ที่มีปญหาในระหวางรอการตัดสินจากคณะกรรมการ
เมื่อพิจารณาการฟองรองกรณีฝาฝนระเบียบในครั้งกอนแลว ตองพยายามแกไขในสิ่งที่ไมถูกตองใหถูกตองกับระเบียบที่
ตั้งขึ้นในครั้งตอๆ ไป ถาเจาของหองตองการที่จะปรับปรุงดัดแปลงหองของทาน ทานจะตองไมฝาฝนกฎระเบียบฉบับนี้ ตัวอยางเชน
นี้ถาทานตองการที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศในที่ไมไดรับอนุญาตใหทําการติดตั้งในครั้งกอน ทานจะตองยายไปติดตั้งยังพื้นที่ที่ไดรับ
อนุมัติตามที่ไดยื่นเสนอแบบโครงการไว
1.

จะตองยื่นแบบแผนงานกอสราง และตารางการทํางานของงานกอสรางและปรับปรุงตอเติมทั้งหมด ตอฝายบริหารของแกรนด
คอนโดเทล เพื่อขออนุมัติกอนเริ่มงานปรับปรุงตอเติมใดๆ ผูบริหารแกรนด คอนโดเทล จะตอบรับความประสงคภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ไดรับยื่นแบบแบบการกอสรางและแผนงานกอสราง

2.

การปรับปรุงตอเติมจะไมสามารถดําเนินการไดหากไมไดรับการอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูจัดการอาคาร

3.

การปรับปรุงตอเติมจะไมสามารถดําเนินการได หากไมมีการจายคาประกันความเสียหายจํานวน 40,000 บาทใหแกฝายบริหาร
ของอาคารชุด นอกจากนั้นก็จะมีการเก็บเงินเพิ่มเปนจํานวน 250 บาทตอหนี่งวันทํางานเพื่อเปนคาใชลิฟทและสาธารณูปโภค
อื่นๆ ของอาคารชุด (125 บาทตอหนึ่งวันทํางานสําหรับมินิคอนโดซึ่งไมมีลิฟท) เงินจํานวนนี้จะหักจากเงินคาประกัน การ
พิจารณาคืนเงินประกันหลังหักคาใชจายและความเสียหายตางๆ จะคืนใหก็ตอเมื่องานปรับปรุงตอเติมสียพื้นที่ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยสมบูรณทุกประการ (ไมใชเสร็จเพียงงานบางสวน) การคืนเงินคาประกันความเสียหาย นิติบุคคลอาคารชุดแกรนด
คอนโดเทลจะจายคืนเปนเช็ค

4.

งานกอสรางและปรับปรุงตอเติมตางๆ จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 90 วันทํางานตอเนื่อง ในกรณีที่ระยะเวลา
ทํางานนานเกิน 90 วันทํางาน จะมีการริบเงินประกันจํานวน 40,000 บาท และจะมีการเรียกเก็บเงินคาประกันเพิ่มเติมในอัตรา
500 บาทตอหนึ่งวันทํางาน ในกรณีที่งานนั้นไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน ฝายบริหารมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช

สาธารณูปโภคตางๆประกัน การพิจารณาคืนเงินประกันหลังหักคาใชจายและความเสียหายตางๆ จะคืนใหก็ตอเมื่องานปรับปรุง
ตอเติมพื้นที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยสมบูรณทุกประการ (ไมใชเสร็จเพียงงานบางสวน) การคืนเงินคาประกันความเนิติบุคคล
อาคารชุดแกรนดคอนโดเทลจะจายคืนเปนเช็ค
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5.

งานกอสรางตางๆ สามารถดําเนินการไดในชวงเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และ จากเวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น. วันจันทรถึง
ศุกร จะอนุญาตใหคนงานเขามาไดในชวงเวลา 08.30 น. เพื่อเตรียมงาน ไมอนุญาตใหทําการกอสรางใดๆ ในวันเสารอาทิตยหรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ นอกจากจะมีการตกลงกันเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษรกับฝายบริหารแลว

6.

ไมอนุญาตกระทําการใดๆ ตอโครงสรางของอาคารอันจะมีผลกระทบตอความมั่นคงของโครงสราง หรือ ตอระบบสาธารณูปโภค
ของอาคาร

7.

การเจาะหรือการทํารองบนพื้นและผนังที่ใชรวมกันระหวางหองอื่นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณสําหรับไฟฟาและน้ํา จะตองทําใน
ปริมาณนอยที่สุด ไมอนุญาตใหเจาะ ตัด เลื่อย ตอกตะปู หรือ ทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตอเสา หรือ คานที่เปนโครงสรางของ
อาคาร

8.

งานกอสรางที่มีการนําเครื่องมือเชื่อมโลหะ เครื่องมือตัดโลหะ หรือ เครื่องมือตัดแก็ส มาใช จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดการทํางานที่ตองใชความรอน ตามกฎขอบังคับของแกรนด คอนโดเทล ในกรณีนี้จะตองแจงขออนุมัติตอแกรนด คอนโด
เทลลวงหนา 24 ชั่วโมง และคอนโดจะไดจัดใหมีเจาหนาควบคุมดูแลงานที่ตองใชความรอนตามที่แจงขอ

9.

ผนังอิฐที่กั้นระหวางหองสามารถที่จะทุบออกได ถาหากวาผนังนั้นไมไดอยูตรงคาน และผนังกั้นที่สรางขึ้นใหมจะตองทําอยาง
ถูกตองตามหลักการกอสราง

10.

เพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถในการรับน้ําหนักของพื้นวัสดุที่นํามาปู พื้นจะตองมีความหนาไมเกิน 10 ม.ม.

11.

วัสดุอุปกรณกอสรางตางๆ ทุกชนิดจะตองเก็บไวดวยความระมัดระวังเพื่อจะไมใหเกิดความเสียหายตอโครงสรางของอาคารและ
ระบบสาธารณูประโภคตางๆ กระเบื้อง, อิฐ, ปูนซีเมนต และวัสดุกอสรางหนักตางๆ จะตองไมวางไวบริเวณเดียวกัน และน้ําหนัก
ของวัสดุที่จะวางไวจะตองกระจายน้ําหนักใหเสมอกันทั่วบริเวณพื้นที่ ไมใหนําสิ่งของ, อุปกรณ หรือ วัสดุกอสรางใดๆ ที่มีน้ําหนัก
มากวางไวที่ระเบียงหองพัก เพราะโครงสรางสวนนี้เปนสวนที่ยื่นออกมาและไมสามารถรับน้ําหนักไดมาก

12.

ไมอนุญาตใหทําการติดตั้งอุปกรณ หรือ เครื่องใชใดๆ อันจะกอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงของอาคารชุด ระบบไฟฟา น้ํา
โทรศัพท โทรทัศน หรือ ระบบสุขาภิบาล การเดินสายไฟฟา, การติดตั้งระบบไฟฟา, อุปกรณไฟฟา และเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาทุก
ชนิดจะตองทําตามรายละเอียดชี้จําเพาะของทองถิ่นหรือสากลของอุปกรณนั้นๆ และดําเนินการตามกฎเกณฑที่เหมาะสม
สายไฟฟาจะตองหอหุมและอยูในราง

13.

ไมอนุญาตใหทําการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงลักษณะภายนอกของอาคารชุด ยกตัวอยางเชน ประตู ระเบียง หรือ สี และไม
อนุญาตใหทําการกอสรางใดๆ บนระเบียงอันจะทําใหดูไมเปนหนึ่งเดียวกันกับหองของเพื่อนบาน จานดาวเทียมจะตองติดตั้งไว
กับพื้นและใหต่ํากวาระดับราวหรือลูกกรงของระเบียง มานบังตาของระเบียงจะตองเปนแบบลูกรอกและทําจากวัสดุสีขาวที่ไดการ
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อนุมัติ และตองไมติดตั้งไวที่พื้นผิวภายนอกของตัวอาคาร ประตูทางเขาดานหนาทั้งหมดและมานที่ประตูจะตองเปนวัสดุและสีที่
ไดรับการอนุมัติแลวเทานั้น ไมอนุญาตใหติดตั้งประตูที่ทําจากโลหะ รายละเอียดเกี่ยวกับสีและวัสดุที่อนุญาตสามารถรับไดที่ฝาย
จัดการ
14.

ไมอนุญาตใหยายสวมหรือทอระบายน้ําที่พื้น เพราะอาจมีผลกระทบตอระบบสุขาภิบาล

15.

เจาของรวมตองจัดทางเขาและอํานวยความสะดวกใหผานไปยังพื้นที่เพดานหอง เพื่อไปยังหองที่อยูตรงกัน ในกรณีที่เกิดการ
รั่วซึมของทอประปา

16.

ไมอนุญาตใหติดตั้งอางอาบน้ําที่มีระบบไหลของน้ํา หรือ อางจากุซซี่

17.

ในระหวางเวลาทํางานจะตองปดประตูเอาไว เพื่อปองกันไมใหเกิดเสียงรบกวนผูอื่นและไมใหฝุนกระจายออกไปยังหองขางๆ

18.

จะตองไมนําวัสดุหรืออุปกรณไปวางไวที่พื้นที่สวนกลางทั้งหมดของอาคารชุด จะตองไมมีสิ่งกีดขวางอยูบนทางเดินระหวางอาคาร
ทางเดินทั่วไป บันได ลิฟท หองเก็บของ หรือพื้นที่สําหรับระบบสาธารณูปโภคตางๆ ผูกอสรางจะตองไมใชพื้นที่สวนกลางเพื่อ
พักผอนหรือพักเหนื่อย ที่สําคัญที่สุด ผูกอสรางจะตองไมใชหองขยะ/หองเก็บของเปนหองสวม จะตองรักษาความสะอาดพื้นที่
ตางๆ ในชวงเวลาทํางาน และเมื่อทํางานเสร็จแตละวัน จะตองมีการถูพื้นทําความสะอาด ซึ่งควรเริ่มทําในเวลา 06.30 น. เปน
อยางชา หากฝายจัดการของอาคารชุดไมพอใจกับมาตรฐานความสะอาด ฝายจัดการสามารถมอบหมายใหพนักงานของอาคาร
ชุดไปทําความสะอาดให และในกรณีนี้ จะมีการเก็บเงินจากผูทําการปรับปรุงตอเติมในอัตรา 150 บาทตอชั่วโมง โดยหักจากเงิน
คาประกัน

19.

โถสวมและทอระบายน้ําจะตองปดอยางดีในชวงที่ทําการปรับปรุงตอเติม จะตองไมใหน้ําผสมซีเมนตหรือเศษของวัสดุกอสรางตก
ลงไปในโถสวมหรือทอระบายน้ํา

20.

เจาของหองและผูกอสรางจะตองทราบ และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับในการปรับปรุงตอเติมนี้ จะมีการริบเงินคาประกันหากมี
การฝาฝนระเบียบขอบังคับ ทั้งเจาของหองและผูกอสรางจะตองรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายตางๆ ในอัตราที่ประเมินโดยฝาย
จัดการ ฝายจัดการมีสิทธิ์ที่จะระงับการปรับปรุงตอเติมทันที และระงับการใชสาธารณูปโภคของหองนั้นจนกวาการฝาฝนระเบียบ
ขอบังคับจะไดรับการแกไข

21.

ผูกอสรางและทีมคนงานกอสรางจะตองลงทะเบียนเขาทํางานที่ฝายรักษาความปลอดภัยของอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล ผู
กอสรางจะตองประสานกับฝายบริหารของนิติบุคคลอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล และพนักงานเพื่อที่จะแนใจไดวาผูกอสรางและ
คนงานทั้งหลายคุนเคยกับกฎระเบียบและขอบังคับในการทํางานปรับปรุงตอเติมพื้นที่ของอาคารชุดแกรนด คอนโดเทลแล

22.

จะตองยอมใหฝายจัดการสามารถเขาไปตรวจสอบการทํางานไดทุกเวลา
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23.

เมื่องานปรับปรุงตอเติมพื้นที่ไดเสร็จเรียบรอยทุกประการแลว เจาของหองจะตองพรอมสําหรับการเขาตรวจสอบงาน และการ
อนุมัติจากฝายจัดการอาคารชุดฯ หรือ ผูชํานาญงานที่ไดรับการมอบหมายจากฝายจัดการ ในกรณีที่พบวาดวยสาเหตุใดๆ ก็
ตามที่ทําใหงานปรับปรุงตอเติมพื้นที่ไมเปนไประเบียบขอบังคับในการปรับปรุงตอเติมพื้นที่ หรือ กฎขอบังคับอื่นๆ ที่บังคับใช
รวมกัน เจาของหองชุดจะถูกขอใหทําการแกไขปรับเปลี่ยนที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับในการปรับปรุงตอเติม
พื้นที่ หรือ กฎขอบังคับอื่นๆ ที่บังคับใชรวมกัน และเจาของหองชุดจะตองรับผิดชอบในการจายคาปรับจํานวน 500 บาทตอวัน
จนกวางานปรับปรุงและตอเติมพื้นที่นั้นจะเปนไปตามระเบียบขอบังคับในการปรับปรุงตอเติมพื้นที่ ในกรณีที่เจาของหองไมทํา
การจายคาเสียหายตาง ๆ หรือ คาปรับ ที่สืบเนื่องจากการงานปรับปรุงตอเติมพื้นที่นั้นๆ นิติบุคคลอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล
สงวนสิทธิ์ที่จะอาจจะยับยั้งการออกหนังสือปลอดหนิ้ ซึ่งจะตองใชเมื่อมีการขายหองชุด

24.

ฝายจัดการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแกไขระเบียบขอบังคับเหลานี้ตามความเหมาะสมโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
ขาพเจา รับทราบระเบียบขอบังคับในการปรับปรุงตอเติมเหลานี้แลว และจะปฏิบัติตามขอตางๆอยางเครงครัด ขาพเจายอมจาย

คาเสียหายหรือคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการฝาฝนระเบียบขอบังคับเหลานี้ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.
2522
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ผูรับเหมากอสราง
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