กฎระเบียบ
ของ
นิติบุคคลอาคารชุด แกรนด คอนโดเทล
วัตถุประสงคของการกําหนดกฎระเบียบและขอบังคับของคอนโด เพื่อคงไวซึ่งความสมดุลระหวางสิทธิ์ของ
เจาของคอนโดแตละทาน ใหไดรับประโยชนและความรื่นรมยอยางสูงสุดภายในคอนโด ในขณะเดียวกันก็เพื่อ
ลดผลกระทบในแงลบตอเจาของรวมและผูพักอาศัยอื่นๆ โดยยึดความปลอดภัย, เสียงรบกวน, ความไมสะดวก
และการลดนอยถอยลงของมูลคาทรัพยสินสวนกลางเปนหลัก ขอบังคับนี้ไดผนวกเพิ่มในกฎระเบียบของนิติ
บุคคลอาคารชุด แกรนด คอนโดเทล
การขอใหมีการปฏิบัติตามและบังคับใหเปนไปตามกฎระเบียบของคอนโด บริหารจัดการโดยผูจัดการของนิติ
บุคคลอาคารชุด แกรนด คอนโดเทล การตัดสินของผูจัดการถือเปนขอผูกพันตอเจาของรวมและผูอาศัย
การใชคอนโด
1.1 ใหผูเขาพักดูแล มิใหมีการรบกวน หรือ กอความรําคาญแกผูพักอื่น
1.2 อนุญาตใหมีเฉพาะสัตวเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวเล็กๆ เทานั้นรวมถึงสุนัขและแมวตัวเล็กๆ โดยมีเงื่อนไขวาสัตว
เหลานั้นจะไมรบกวนเพื่อนบาน และผูพักอาศัยรวมทานอื่น ไมทําสิ่งปฎิกูลภายในบริเวณอาคารชุดฯ และ
สัตวเลี้ยงของทานจะตองสงบเสงี่ยมภายใตการดูแลตลอดเวลา ในกรณีที่เกิดการรองทุกข หรือ เกิดการ
รบกวน ที่เกิดจากสัตวเลี้ยงของทาน ผูจัดการอาคารชุดฯ จะเรียกเก็บคาปรับจํานวน 500 บาทแตละกรณี
1.3 หามมิใหเกิดเสียงดัง หรือ เปดเครื่องเสียงดังเกินควรภายในหองพัก หรือสวนกลาง
1.4 หามเคลื่อนยายอุปกรณสัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง หรือ เสาอากาศรับสัญญาณทีวี ซึ่งเปนทรัพยสิน
สวนกลาง
1.5 หามเทน้ํา หรือ ทิ้งขยะลงจากระเบียงหอง
1.6 หามทิ้งน้ําเสีย หรือ ผาอนามัย และสิ่งปฏิกูล ลงในทอระบายน้ํา หรือ โถสวม
1.7 หามวางขยะหนาหองพัก ยกเวนบริเวณที่มีถังขยะจัดวางไว
1.8 หามเจาะ หรือ รื้อพื้น ผนัง หรือ เพดาน เวนเสียแตจะไดรับความเห็นชอบอนุมัติจากฝายบริหารโดยยึดถือ
ระเบียบขอบังคับในการปรับปรุงตอเติมพื้นที่ของแกรนด คอนโดเทล
1.9 หามติดโปสเตอร รูปภาพ สัญลักษณ หรือ วัตถุใดๆ บนกําแพง หรือ สวน ภายนอก คอนโด
1.10 หามวางสิ่งของกีดขวางทางเดินสวนกลาง, บริเวณลอบบีแ้ ละบันได รวมทั้งพรมหนาหอง
1.11 หามตากผา หรือ ผึ่งผา ในที่ๆ มองเห็นไดอยางเปดเผย
1

1.12 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จานดาวเทียมรับสัญญาณทีวี หรือ เสาอากาศทีวี จะตองอยูใน กฎระเบียบของ
คอนโด
1.13 เจาของรวม ผูไดรับอนุญาตใหเขาพัก หรือ ผูเชา จะตองปฏิบัติตามหลักการ และ กฎระเบียบ ของคอนโด
1.14 เจาของรวมที่ประสงคจะนําของออกจากคอนโด จะตองแจงใหทางคอนโดทราบ
1.15 ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ หรือธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากการพักอาศัย
1.16 เจาของรวมผูประสงคจะทําการปรับปรุงหรือตอเติมพื้นที่ของหองพักจะตองแจงใหฝายบริหารแกรนด
คอนโดเทลทราบลวงหนาอยางนอย 10 วันทําการ และใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกฎระเบียบการ
ปรับปรุงหรือตอเติมพื้นที่ของแกรนด คอนโดเทล
2 การตกแตงภายใน
2.1 เจาของรวมที่ตองการจะดัดแปลง หรือ ตกแตงคอนโด จะตองยื่นแบบตอผูจัดการคอนโด อยางนอย 10 วัน
กอนจะเขาทําการ ผูจัดการจะเปนผูพิจารณาวา จะตองไมกระทบกระเทือนตอโครงสรางสวนรวม หรือ
รูปลักษณภายนอกของตึกและไมขัดตอกฎและระเบียบของคอนโด
2.2 ไมใหทําลาย หรือ ขุด เจาะ พื้น กําแพง หรือ เพดาน
2.3 การเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม ทอระบายน้ํา ระบบไฟฟา ระบบเตือนภัย และ เสาอากาศทีวี จะตองแจงให
ทราบกอน เพือ่ ความปลอดภัย
2.4 หามเปลี่ยนแปลง รูปแบบ ของระเบียง หรือ กันสาด ของคอนโด
2.5 หามมิใหเก็บ วัสดุ อุปกรณ ตางๆ ในบริเวณสวนกลาง
2.6 หามทิ้งเศษวัสดุ กอสรางลงทางระเบียงคอนโด
2.7 เจาของรวมจะตองยินยอม ใหพนักงาน หรือ ชางของคคอนโด เขาตรวจสอบและซอมแซมทรัพยสินของ
เจาของรวมผูอื่น
2.8 ในกรณีที่มีการตกแตงภายใน ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินสวนกลาง หรือ ทรัพยสินของเจาของ
รวมอื่น เจาของรวมนั้นจะตองรับผิดชอบ
2.9 เจาของรวมหรือผูรับเหมา จะตองมัดจําเงินจํานวน 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) เพื่อเปนเงินประกัน
การเสียหายแกทรัพยสินสวนกลาง หรือ ทรัพยสินของผูอื่น ผูรับเหมาและคนงานจะตองรักษากฎและ
ระเบียบของคอนโดดวย
2.10 หากมีการละเมิดกฎและระเบียบของคอนโดเกิดขึ้น ผูจัดการมีสิทธิ์ที่จะใหหยุดการตกแตง และสั่งให
แกไข โดยเจาของรวมตองเปนผูออกคาใชจาย
2.11 การติดตั้งอางจากกุ ซชี่ หรื อ การเคลื่อ นยายอางอาบน้ําจากเดิมที่ติ ดตั้ งไว จะทําไดก็ตอเมื่อไดรับการ
อนุญาตจากผูจัดการคอนโดเทานั้น
2.12 ไมอนุญาตใหปรับยกระดับพื้นที่ ที่จะทําใหน้ําหนักเพิ่มขึ้น หรือการปูพื้นหินออน หรือ หินแกรนิต
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3 การใชทรัพยสนิ สวนกลาง
3.1 หามติดตั้ง หรือ กอสรางสิ่งใดในบริเวณทรัพยสินสวนกลาง
3.2 หามเลนกีฬาทุกชนิดในบริเวณสวนกลาง นอกจากจะเลนในบริเวณที่กําหนดไวเทานั้น
3.3 ผูอาศัย หรือ แขกผูมาเยือนจะตองแตงกายใหเหมาะสม สามารถสวมวายน้ํา และถอดเสื้อไดบริเวณสระ
วายน้ํา
3.4 เจ า ของร ว มและผู เ ช า (รวมทั้ ง เพื่ อ น หรื อ ญาติ ) เป น ผู มี สิ ท ธิ์ ใ ช ท รั พ ย สิ น ส ว นกลางของคอนโด
บุคคลภายนอกไมมีสิทธิ์เขามาใช
3.5 การใชบริเวณทรัพยสินสวนกลางเพื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการดื่มแอลกอฮอลจะตอง
เปนไปอยางเรียบรอย
3.6 การขอใชทรัพยสินสวนกลาง เจาของรวมจะตองรักษากฎและระเบียบของการใชทรัพยสินสวนกลางนั้นๆ
3.7 เจาของรวม จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
4 ที่จอดรถ
4.1 เจาของรวม หรือ ผูที่ไดรับอนุญาต จะตองจอดรถในที่ๆ กําหนดไวเทานั้น
4.2 เจาของรวมผูที่ไมมีที่จอดรถ หรือ แขกผูมาเยือน จะตองจอดรถในที่ๆ กําหนดใหจอดได
4.3 หามลางรถในบริเวณที่จอดรถ นอกจากจะไดทําการลางโดยพนักงานของคอนโดเทานั้น
4.4 ยานพาหนะที่ไมมีคียการด หรือ บัตรผาน จะตองแลกบัตรผานกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบขับขี่
เพื่อเขามาในคอนโด
5 การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
5.1 การโอนกรรมสิทธิ์ จะตองปฏิบัติดังนี้
- แจงใหผูจัดการนิติบุคคลทราบ อยางนอย 7 วันทําการลวงหนา
- รับใบปลอดหนี้ หากมีหนี้คางจาย จะตองชําระใหเรียบรอยกอน
- ลงลายมือชื่อรวมกันในกฎและระเบียบของคอนโด
- เจาของรวมผูใหเชาคอนโด ตองแจงใหผูเชา เพื่อลงลายมือชื่อรวมกันในกฎระเบียบของคอนโด
- นําเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ตัวจริง ไปยื่นยังกรมที่ดิน
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5.2 นิติบุคคลฯ ไมสามารถออกใบปลอดหนี้ได หากเจาของรวมปฏิเสธการจายคาใชจายคางชําระ
5.3 เจาของรวมจะแจงที่อยูของเจาของรวมใหมตอนิติบุคคลฯ
5.4 เจาของรวมใหม จะตองเคารพกฎ และ ระเบียบของคอนโด

นิติบุคคลอาคารชุด แกรนด คอนโดเทล

กฎและระเบียบ
ของ
นิติบุคคลอาคารชุด แกรนด คอนโดเทล

ลายมือชื่อเจาของรวมผูโอนกรรมสิทธิ์

วันที่

ลายมือชื่อเจาของใหมผูรับโอนกรรมสิทธิ์

วันที่

ลายมือชื่อผูเชา

วันที่

ลายมือชื่อผูจัดการอาคารชุด แกรนดคอนโด เทล

วันที่
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