ภาคผนวก ค-4
หนังสือแจ้งแผนการดำเนินโครงการจากผู้พัฒนาโครงการ
ไปยังสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง

ภาคผนวก ค4-1

ภาคผนวก ค-5
สัญญาบริการดูแลสวน

ภาคผนวก ค5-1

ภาคผนวก ค5-2

ภาคผนวก ค5-3

ภาคผนวก ค5-4

ภาคผนวก ค-6
ระเบียบการพักอาศัย

ภาคผนวก ค6-1

ภาคผนวก ค6-2

ผูบร�หารจัดการอาคาร

ผูมาติดตอ / แขก

บร�วารของเจาของรวม
(“บร�วาร”)

คณะกรรมการ

เจาของรวม

ทรัพยสวนบุคคล

อาคารชุด
นิติบุคคลอาคารชุดฯ
ทรัพยสวนกลาง

คำนิยามความหมาย
หมายถึง อาคารชุด แชปเตอรวนั อีโค
หมายถึง นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอรวัน อีโค
หมายถึง ทรัพยสินสวนที่มีไวเพ�่อใชหร�อเพ�่อประโยชน
รวมกันสำหรับเจาของรวม
หมายถึง หองชุด และหมายความรวมถึงสิง� ปลูกสราง หร�อ
ทีด่ นิ ทีจ่ ดั ไวใหเปนกรรมสิทธิข์ องเจาของหองชุดแตละราย
หมายถึง เจาของกรรมสิทธิห์ อ งชุด และ / หร�อ ผูแ ทนใน
กรณีทน่ี ติ บิ คุ คลเปนเจาของกรรมสิทธิห์ อ งชุด
หมายถึง บุคคลซึง่ ไดรบั การเลือกตัง้ จากเจาของรวมตาม
ขอบังคับในการดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
เจาของรวม
หมายถึง บุคคลใดๆ ทีไ่ ดรบั อนุญาตใหครอบครองหองชุดได
เชน ผูเ ชา ผูพ กั อาศัย ซึง่ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของ
บุคคลดังกลาวดวย
หมายถึง บุคคลทีไ่ มไดพกั อาศัยอยูใ นอาคารชุด ซึง่ เปนผู
ไดรับเชิญจากเจาของรวม / ผูพักอาศัยใหเขามาใน
อาคารชุดและผูใชบร�การรานคาในโครงการ
หมายถึ ง นิ ต ิ บ ุ ค คลอาคารชุ ด ฯ รวมถึ ง บุ ค คลหร� อ
ตัวแทนทีไ่ ดรับการแตงตั้งจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ให
ดำเนินงานดานการบร�หารจัดการอาคาร

คูม อื นีไ้ ดจดั ทำข�น้ เพ�อ่ ใหทา นเจาของรวมไดทราบถึงขอมูลตางๆ สำหรับการพักอาศัย
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในโครงการ แชปเตอร วัน อีโค แหงนี้ อยางไรก็ตาม ระเบียบ
และขอกำหนดตางๆ ที่ปรากฏในเอกสารคูมือนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแกไข ปรับปรุง หร�อ
เพ�ม่ เติมไดตามความเหมาะสมในอนาคต ทานเจาของรวมจะไดรบั ขอมูลเปนลายลักษณ
อักษรจากนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ หากมีการแกไข ปรับปรุง หร�อเพ�ม่ เติมเนือ้ หาในคูม อื ฉบับนี้
โปรดศึกษารายละเอียดในคูมือฉบับนี้ พรอมอธิบายรายละเอียดตางๆ ใหกับสมาชิก
ในครอบครัวของทานไดรับทราบดวย หากมีขอสงสัยหร�อประสงคจะทราบขอมูลเพ�่ม
เติมประการใด กรุณาติดตอนิติบุคคลอาคารชุดฯ
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สิ�งอำนวยความสะดวก

จำนวนยูนิตทั้งหมด

ชื่อโครงการ
เจาของโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ขนาดที่ดิน
ลักษณะโครงการ

ประวัติความเปนมา

อาคารแชปเตอร วัน อีโค
บร�ษัท พฤกษา เร�ยลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กทม.
13-0-45.5 ไร
อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 22-26 ชั้น
จำนวน 8 อาคาร และอาคาร
จอดรถยนต จำนวน 2 อาคาร
รวมทั้งสิ�น 1886 ยูนิต
(แบงเปนหองชุดสำหรับพักอาศัยรวม 1886 ยูนิต,
หองชุดสำนักงาน จำนวน 1 หองชุด,
หองชุดเพ�่อการพาณิชย (รานคา) จำนวน 4 หองชุด)
- ลิฟทโดยสาร 2 ตัว,
- บารบีคิว (BBQ)
Fire Man Lift 1 ตัว - โฮมเทียรเตอร
(สำหรับอาคารพักอาศัย), (Home theater)
ลิฟทโดยสาร 3 ตัว
- สตร�ท บาสเก็ตบอล
(สำหรับอาคารจอดรถ) (Street basketball)
- ระบบเขาออกดวยบัตรผาน - สกาย เลานจ
- สวนสวนกลาง
(Sky lounge)
- พ�้นที่จอดรถ
- รถบร�การ
- สระวายน้ำ
(Shuttle van)
(Swimming Pool)
- จักรยานภายในโครงการ
- หองอบไอน้ำ
(Service Bike)
(Steam Room)
- บร�การอินเตอรเน็ตไรสาย
- หองจักรยาน (Bike club) (Wi-Fi Service)
- ที่นั่งอเนกประสงค
- บร�การตูจ ดหมาย
(Co Working space) (Mail Box)
- หองออกกำลังกาย
- ระบบโทรทัศนวงจรปด
(Fitness gym)
(CCTV)
- หองอานหนังสือ
- ระบบรักษาความปลอดภัย
(Reading room)
24 ชั่วโมง
- ฟารมผัก
(24 Hour Security)
(Hydroponics farm)

บทที่ 1
รายละเอียดโครงการ
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6. ระบบลิฟท (ELEVATOR) ควบคุมดวยระบบ Access Card และจะมีลิฟทสำหรับ
พนักงานดับเพลิงอีก 1 ชุด

5. ไฟแสงสวางฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHTING) อุปกรณใหไฟแสงสวางฉุกเฉิน
ทีจ่ ะทำงานทันทีทไ่ี ฟฟาจากสวนกลางดับ โดยจะติดตัง้ ไวบร�เวณทางเดินสวนกลาง
และหองควบคุมระบบทีส่ ำคัญ เชน บร�เวณทางเดินทุกชัน้ ,พ�น้ ทีห่ นาบันไดหนีไฟของ
ทุกชัน้ เปนตน

4. บันไดหนีไฟภายในอาคาร (FIRE STAIRCASE) ชองบันไดหนีไฟมีไวเพ�อ่ จ�ดประสงค
ในการอพยพในกรณีที่เกิดเพลิงไหมภายในอาคารตามกฏหมายกำหนด

3. ตูสายฉีดน้ำดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET) ตูสายฉีดน้ำดับเพลิงจะติดตั้งที่
ทางเดินภายในอาคารทุกชั้นและที่ลานจอด สำหรับการดับเพลิงภายในอาคารชุด

2. ระบบสัญญาณเตือนภัย (MANUAL PULL DOWN) อุปกรณทใ่ี ชสำหรับแจงเตือน
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจำเปนเรงดวน ซึ่งติดตั้งไวทุกชั้นของอาคาร โดยระบบนี้จะทำให
เกิดเสียงเตือนดังทั้งอาคารเมื่อถูกดึง

1. ระบบตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) อุปกรณตรวจจับควัน และจะแจง
บร�เวณที่มีควันไปยังสวนควบคุมของอาคารโดยอัตโนมัติ อุปกรณตรวจจับดัง
กลาวจะติดตั้งไวภายในหองชุดทั้งหมดและทางเดินภายในอาคารและจ�ดสำคัญ
ของทรัพยสินสวนกลางตางๆ

บทที่ 2
ระบบตางๆภายใน
อาคารชุด

9. ระบบควบคุมประตูเขา-ออก (ACCESS CONTROL) เปนระบบทีใ่ ชควบคุมการผาน
เขา-ออกเพ�อ่ ปองกันมิใหบคุ คลทีไ่ มไดรบั สิทธิจ์ ากภายนอกผานเขาโดยไมไดรบั อนุญาต

8. ระบบรับสัญญาณภาพโทรทัศนรวม (MATV) ระบบจานรับสัญญาณโทรทัศนรวม
และกระจายผานสายสัญญาณไปยังหองชุดแตละหอง

7. ระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ระบบโทรทัศนวงจรปดมีไวสำหรับเฝาระวังรักษา
ความปลอดภัยในอาคารชุดประกอบดวย กลองวงจรปดจะถูกติดตั้งตามบร�เวณ
ตางๆ เพ�อ่ สงสัญญาณมาบันทึกยังเคร�อ่ งบันทึก (DVR) และ สวนดูภาพซึง่ เร�ยกวา
จอภาพ (Monitor)
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13. ระบบโซลาเซลล (Solar cell panel) เปนระบบจายพลังงานไฟฟาทางเลือกกับ
ระบบของอาคาร เชน ไฟฟาแสงสวาง

12. ระบบโทรศัพท เปนระบบโทรศัพทพน้� ฐานบนโครงขายไฟเบอรออพติค

11. เคร�่องปมน้ำดี (COLD WATER PUMP) เปนระบบสงน้ำที่ใชภายในอาคารข�้นไป
พักไวในบอพักชั้นบนเพ�่อจายใหกับหองชุดและพ�้นที่สวนกลางที่กำหนดไว

10. ไมกน้ั ทางเขา-ออกสำหรับรถยนตอตั โนมัติ (GATE BARRIER) เปนระบบอำนวย
ความสะดวกในการเขา – ออก สำหรับรถยนต เพ�อ่ ปองกันมิใหบคุ คลภายนอกผาน
เขา – ออก ในพ�น้ ทีโ่ ดยไมไดรบั อนุญาต
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1.1. เจาของรวมและบร�วารจะตองดูแลรักษาหองชุด และทรัพยสว นบุคคลของตนใหอยูใ น
สภาพทีด่ ี และไมกระทำใดๆ ใหเปน ทีก่ ระทบตอสิทธิ กอใหเกิดความเดือดรอน ความ
เสียหายตลอดจนการรบกวนตอความสงบสุขในการอยูอ าศัยของผูอ น่ื หร�อทรัพย
สวนกลางของอาคาร
1.2. เจาของรวมและบร�วาร ตองรับผ�ดชอบตอการซอมแซม ภายในหองชุดของตนเอง
และควรรักษาใหอยูใ นสภาพการดูแลรักษาอยางดี และสะอาดตลอดเวลา
1.3. ไมอนุญาตใหเลีย้ งสุนขั แมว นก และสัตวเลีย้ งทีม่ ขี นาดใหญอน่ื ๆ รวมถึงสัตวเลือ้ ย
คลานตางๆ หร�อสัตวทอ่ี าจกอใหเกิดความรำคาญ หร�อเปนอันตรายตอบุคคลอืน่
ไวภายในหองชุดหร�อบร�เวณพ�น้ ทีส่ ว นกลางของอาคาร
1.4. เจาของรวมและบร�วาร ตองไมกระทำการใดเปนการรบกวนผูอ น่ื โดยเฉพาะอยางยิง�
ระหวางเวลา 21.00 น. - 7.00 น.
1.5. หามเปลี่ยนแปลงหร�อเคลื่อนยายระบบเตือนภัย ระบบปองกันอัคคีภัย และระบบ
อื่นๆ ที่ใชรวมกัน
1.6. การติดตัง้ เคร�อ่ งปรับอากาศเพ�ม่ เติมจะตองไดรบั คำยินยอมจากนิตบิ คุ คลอาคาร
ชุดฯกอน และในกรณีใดๆ ก็ตามหามทิง� น้ำระบายความรอน (Condensing water)
ไปในสถานทีต่ ง้ั ใดๆ นอกเหนือไปจากชองระบายน้ำบนระเบียงทีจ่ ดั ให

การจัดการ และใชประโยชนหองชุดเปนสิทธิของเจาของรวม และบร�วาร หร�อบุคคลที่
เจาของรวมอนุญาต หร�อมอบหมายใหใชหองชุด ซึ่งจะอยูภายใตความรับผ�ดชอบ
ของเจาของรวมและภายใตระเบียบการอยูอาศัยที่ตองปฏิบัติ ดังนี้

1. ระเบียบการอยูอาศัย และการใชทรัพยสวนบุคคล

นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ แชปเตอร วัน อีโค บร�หารงานโดยทีมงานมืออาชีพ มี
พนักงานปฏิบตั งิ านประจำหนวยงานตลอด 24 ชัว่ โมง มีผจู ดั การอาคารเปนหัวหนางาน
และพนักงานที่มีประสิทธิภาพ รับผ�ดชอบดูแลทรัพยสินของอาคาร ที่อยูภายใตการ
บร�หารจัดการอาคารรวมถึงการบำรุงรักษาพ�้นที่สวนกลาง สันทนาการ สิ�งอำนวย
ความสะดวก รวมถึงการรักษาความปลอดภัย และความสะอาด ฯลฯ

บทที่ 3
การบร�หารงานอาคาร และการ
ดูแลทรัพยสวนกลาง

1.7. หามสกัด เจาะ หร�อดัดแปลงแกไข พ�น้ เพดาน และผนังหองชุดดานทีต่ ดิ กับทางเดิน
สวนกลาง และระเบียง หร�อผนังดานขางทีใ่ ชรว มกับหองชุดอืน่
1.8. หามกอสราง หร�อดัดแปลงสิง� ใดเพ�ม่ เติมบนราวระเบียงหองชุด รวมทัง้ การติดตัง้
ลูกกรงเหล็กดัด
1.9. ไมอนุญาตใหทำการติดตัง้ เคร�อ่ งปองกันหนาตาง รมเงาภายนอก หร�อผาใบกันแดด
การติดตั้งเสาอากาศโทรทัศนภายนอก และจานดาวเทียม หร�อการติดตั้งใดๆ
ที่ยื่นออกมานอกกำแพง หร�อยื่นออกนอกแนวระเบียงอาคาร หร�อในลักษณะที่
สูงกวาหร�อเกินกวาขอบระเบียง
1.10. หามวางสิง� ของบนระเบียง ซึง่ อาจจะตกหลนมายังดานลาง อันจะกอใหเกิดอันตราย
หร�อเสียหายแกผูอื่นหร�อทรัพยสวนกลางได รวมถึงการปลูกตนไมใหญซึ่งมี
ความสูงเกินกวาราวระเบียง
1.11. เจาของรวมและบร�วาร หามรดน้ำตนไม ใหไหลลงมายังพ�้นดานลาง หร�อพ�้นที่
สวนกลาง อันจะกอใหเกิดความสกปรก และเสียหายตอทรัพยสนิ ของผูอ น่ื หร�อ
ทรัพยสวนกลางได
1.12. หามดัดแปลง หร�อเพ�ม่ เติมในสวนของโครงสรางหร�อทาสีภายนอก เปลีย่ นประตู
กระจก หร�อกรอบหนาตางดานนอก การติดฟ�ลม สะทอนแสงหร�อฟ�ลม ประเภทอืน่ ๆ
รวมถึงการกระทำสิ�งใดๆ ที่เปนการดัดแปลง และอาจมีผลกระทบตอรูปลักษณ
ภายนอกของอาคารชุด
1.13. เจาของรวมและบร�วาร ควรใชโถชักโครก ทอระบายน้ำ และหองน้ำทุกหอง ตาม
วัตถุประสงคที่เหมาะสมและสมควร ไมควรทิ�งเศษขยะ น้ำปูน น้ำที่เปนตะกอน
จับแข็ง เศษดินทรายลงในนัน้ หากมีการอุดตันหร�อการรัว่ ไหล หร�อความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดจากการใชผ�ดวัตถุประสงค คาใชจายจากการซอมจะเร�ยกเก็บจาก
บุคคลทีต่ อ งรับผ�ดชอบ หร�อเจาของรวม ทัง้ นีร้ วมถึงบร�เวณอืน่ ๆ เชน อางลาง
จาน รางน้ำระเบียงดานนอก เปนตน
1.14. เจาของรวมและบร�วาร หามแกไขดัดแปลงประตูหองชุด ยกเวนการติดตั้งล็อค
ประตูเพ�่มเติม
1.15. หามทิ�งสิ�งของตางๆ เทน้ำ หร�อขยะ ออกนอกระเบียงหร�อหนาตางของทาน
1.16. หามนำวัสดุอุปกรณการกอสราง เศษวัสดุกอสรางและวัสดุตกแตง มาวางไว
บร�เวณพ�้นที่สวนกลาง
1.17. หามแขวนเสื้อผาหร�อสิ�งอื่นใดภายนอกหองชุด โดยเฉพาะที่ระเบียงซึ่งสามารถ
มองเห็นจากภายนอกอาคาร นอกเหนือจากบร�เวณซักลางของหองชุด
1.18. หามปดแผนภาพปายชื่อหร�อปายโฆษณาบร�เวณผนัง หร�อระเบียงดานนอก
หองชุด ซึ่งอาจมีผลกระทบตอรูปลักษณภายนอกของอาคารชุด
1.19. หามประกอบอาหาร บร�เวณระเบียงของหองชุด
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1.20. หามประกอบอาหารทีม่ กี ลิน� แรง ซึง่ เปนการรบกวนเจาของรวมและบร�วารรายอืน่ ๆ
ในอาคารชุด
1.21. เจาของรวมและบร�วาร ตองใหความยินยอมนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ หร�อ
ฝายว�ศวกรรมเขาทำการตรวจสอบภายในหองชุด และซอมแซมแกไข ในกรณีที่
ทรัพยสินสวนกลาง หร�อหองชุดขางเคียงไดรับความเสียหาย หร�อมีผลกระทบ
กระเทือนอันเนือ่ งมาจากวัสดุอปุ กรณภายในหองชุดนัน้ ชำรุดบกพรอง
1.22. เจาของรวมและบร�วาร ตองรับผ�ดชอบความเสียหายตอทรัพยสินสวนกลาง
และทรัพยสินของหองชุดขางเคียงหร�อหองชุดชั้นบน และชั้นลาง อันเนื่อง
มาจากการตอเติม ตกแตง ซอมแซมแกไข หร�อการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนยาย
ระบบสาธารณูปโภค ระบบปองกันอัคคีภัยหร�อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
หองชุดนั้นเปนเหตุ
1.23. หามติดตัง้ เตาแกส ไมวา กรณีใดๆ ก็ตาม
1.24. หามเก็บวัตถุไวไฟไวในหองชุด และไมวางวัตถุที่สามารถติดไฟไดหร�องายตอ
การติดไฟไวที่ระเบียง ซึ่งอาจปลิวรวงหลนไปยังอาคารขางเคียง
1.25. หามเสพสารเสพติดใดๆ รวมถึงสูบบุหร�่บร�เวณทรัพยสวนบุคคล
1.26. เจาของรวมทุกทาน ตองแจงนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทราบชื่อของบุคคลที่เปน
บร�วารทีพ่ กั อาศัยตามปกติในหองชุด โดยกรอกแบบฟอรมลงทะเบียนผูอ ยูอ าศัย
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการครอบครอง การเชา หร�อการถือกรรมสิทธิ์
เพ�่อใหนิติบุคคลอาคารชุดฯ ไดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจ�บันอยูเสมอ
1.27. เจาของรวมและบร�วาร ควรจัดหาการคุม ครองจากการประกันภัยทีเ่ หมาะสมกับ
เหตุอัคคีภัย การโจรกรรม ลักทรัพย และความเสียหายจากเหตุอื่นใดที่มีตอ
ทรัพยสนิ สวนบุคคล เฟอรนเิ จอรเคร�อ่ งประดับตกแตงภายในหองชุด ยานพาหนะ
และทรัพยสินสวนบุคคลอื่นๆ นอกจากนั้น เจาของรวมและบร�วาร ควรจัดหา
การคุม ครองจากการประกันภัยความเสีย่ งตางๆ ของตนเอง ลูกจางในครอบครัว
และบุคคลทีส่ ามตามความเหมาะสม
1.28. เจาของรวมและบร�วาร จะตองใชหองชุด ตามที่ขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุด
แชปเตอรวัน อีโค กำหนดเทานั้น
1.29. เจาของรวมและบร�วาร จะตองตรวจสอบความเร�ยบรอยของระบบตางๆ เชน
ระบบประปา ระบบไฟฟา รวมถึงการปดล็อคประตู หนาตาง เตาหุงตม กอนออก
จากหองชุดใหเร�ยบรอยทุกครั้ง
1.30. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกเวลาทำงานปกติ เจาของรวมและบร�วาร สามารถ
แจงพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจำโครงการ เพ�่อประสานงานไปยัง
นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ ผูร บั ผ�ดชอบดูแลตอไป

2.1. เจาของรวมและบร�วาร ตองมีความเกรงใจตอเพ�อ่ นบาน โดยทัว่ ไป ไมควรกระทำการ
ใดๆ ทีม่ แี นวกอใหเกิดความเสียหาย ทีเ่ ปนการรบกวน ทำใหเกิดความรำคาญ หร�อ
อืน่ ๆ ทีก่ า วกายตอสิทธิ ความสงบหร�อความสะดวกของผูอ ยูอ าศัยนัน้ ๆ
2.2. เจาของรวมและบร�วาร
- ตองไมวางทรัพยสินสวนบุคคล (รวมทั้งรองเทา) ไวในบร�เวณโถง
ทางเดินของพ�้นที่สวนกลางหนาหองชุด
- ไมควรวางทรัพยสินสวนบุคคลโดยไมดูแล ในบร�เวณที่จอดรถ หร�อ
ภายในพ�น้ ทีส่ ว นกลาง เชน รถเข็นเด็ก จักรยาน ของเลนตางๆ อุปกรณ
ลางรถ เปนตน ควรเก็บทรัพยสนิ ดังกลาวไวภายในหองชุดของทานเทานัน้
- นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ มีสทิ ธิย์ า ยวัสดุใดทีผ่ ด� ระเบียบขอบังคับ หร�อสิง�
กีดขวางใดๆออกไปโดยไมตองแจงลวงหนา และไมตองรับผ�ดชอบตอ
ความเสียหายทีจ่ ะเกิดข�น้ จากการเคลื่อนยาย
2.3. เจาของรวมและบร�วาร ตองไมอนุญาตใหคนภายในทีพ่ กั อาศัยอยู เดินเตร็ดเตรใน
บร�เวณพ�้นที่สวนกลาง ซึ่งจะเปนการรบกวน หร�อกอใหเกิดความรำคาญตอ
ผูค รอบครองคนอืน่ ๆ
2.4. เจาของรวมและบร�วาร ตองไมสรางความเสียหายตอบร�เวณพ�น้ ทีส่ ว นกลาง หร�อ
อุปกรณอำนวยความสะดวกตางๆ
2.5. ไมอนุญาตใหนำอาหาร เคร�อ่ งดืม่ ทุกประเภท มารับประทานในล็อบบี้ ภายในลิฟท
ล็อบบี้ลิฟท และพ�้นที่สวนกลางอื่นๆ ยกเวนในบร�เวณที่จัดไวให
2.6. ไมอนุญาตใหสบู บุหร�บ่ ร�เวณพ�น้ ทีส่ ว นกลาง ในล็อบบี้ ภายในลิฟท ล็อบบีล้ ฟิ ท พ�น้ ที่
จอดรถ หร�อสำนักงาน นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ ยกเวนในบร�เวณทีจ่ ดั ไวให
2.7. ไมอนุญาตใหเด็กๆ เลนในล็อบบี้ ภายในลิฟท บันได ล็อบบีล้ ฟิ ท และโถงทางเดินใน
อาคาร รวมถึงการเลนโรลเลอรสเก็ตหร�อสเก็ตบอรดในพ�น้ ทีส่ ว นกลาง หากเกิด
ความเสียหาย หร�อเปรอะเปอ นตอสิง� ประดับตกแตงใดๆ เจาของรวม หร�อผูป กครอง
นัน้ ๆ จะตองรับผ�ดชอบตามมูลคาความเสียหายทีเ่ กิดข�น้ จร�ง
2.8. เจาของรวมและบร�วาร ไมสามารถสัง่ การใหเจาหนาทีข่ องนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ คนใดก็
ตามออกไปนอกอาคาร เพ�อ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจหร�อจ�ดประสงคสว นตัวของตนเอง หร�อออก
นอกอาคาร โดยไมมวี ตั ถุประสงคทจ่ี ะทำใหประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวมของ
อาคารชุดเพ�ม่ มากข�น้
2.9. ไมฝากเง�นกับพนักงานนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ (นอกจากทีก่ ำหนด) เพ�อ่ ชำระคาใชจา ยใดๆ
ก็ตาม และนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะไมรับผ�ดชอบตอความเสียหายใดๆ ทั้งสิ�น
2.10. คำรองเร�ยน หร�อคำแนะนำในเร�อ่ งใดๆ ทีเ่ กีย่ วของกับอาคาร และการทำงานของ
นิติบุคคลอาคารชุดฯ เจาของรวมและบร�วาร สามารถสอบถามจากนิติบุคคล
อาคารชุดฯ โดยการแจงเปนลายลักษณอกั ษรในเวลาทำการ

2. ระเบียบการอยูอาศัย และการใชพ�้นที่สวนกลาง
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หมายเหตุ นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ ไมอนุญาตใหพนักงานเร�ยกรับผลประโยชนสว นตัวใน
ทุกดานจากเจาของรวม และยินดีเปนอยางยิง� ถาเจาของรวมและบร�วาร ใหความรวมมือ
ปฏิบัติตามระเบียบในขอนี้

เจาของรวมและบร�วาร โปรดสังเกตบัตรประจำตัวพนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทั้งนี้
พนักงานจะตองสวมชุดยูนฟิ อรม ซึง่ มีเคร�อ่ งหมายของบร�ษทั เพ�อ่ ใหเจาของรวม และ
บร�วาร ไดมีการตรวจสอบกอนทุกครั้ง กอนที่จะอนุญาตใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาไป
ภายในหองชุดสำหรับดำเนินการใดๆ ก็ตาม

เจาของรวมและบร�วาร จะตองเปนผูด แู ลรับผ�ดชอบ ในการซอมแซมอุปกรณเคร�อ่ งมือ
เคร�อ่ งใชตา งๆ ภายในหองชุดของทานเอง ทัง้ นเจาหนาทีอ่ าคารจะสามารถใหการชวย
เหลือซอมแซมเบือ้ งตนในกรณีฉกุ เฉินเทานัน้ และกรุณาติดตอแจงความจำนงคโดยตรง
ที่ผูจัดการอาคาร เพ�่อปองกันการเขาใจขอมูลผ�ดพลาด ซึ่งอาจเกิดความเสียหาย
ข�้นได และนิติบุคคลอาคารชุดฯ ยินดีที่จะชวยเหลือใหขอมูลในการติดตอผูรับเหมา

นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ มีหนาทีค่ วามรับผ�ดชอบในสวนของการจัดการดูแล และซอมบำรุง
รักษาอาคารชุด อันครอบคลุมงานระบบว�ศวกรรมอาคารที่กำหนดไว อุปกรณ พ�้นที่
จอดรถ ลิฟท บันไดหนีไฟ ประตูทางเขา-ออก ทางเดิน หองน้ำ หองสันทนาการ สระวายน้ำ
และพ�้นที่สวนกลางหร�อพ�้นที่อเนกประสงคอื่นๆ ของอาคารชุด หร�อทรัพยสินอื่นใด
ภายในอาคารชุด ที่มีไวใชสำหรับใชประโยชนรวมกัน ตลอดจนสิ�งอำนวยความสะดวก
ซึ่งจัดเตร�ยมไวสำหรับบร�การเจาของรวมและบร�วาร

1. การบร�การซอมบำรุงพ�้นที่สวนกลาง

บทที่ 4
การใหบร�การหมวด
งานตางๆ

นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอความรวมมือจากเจาของรวมและบร�วาร เร�่องการยาย
เขา–การยายออก ในอาคาร โปรดแจงใหนติ บิ คุ คลอาคารชุดฯ ทราบเปนลายลักษณอกั ษร
ลวงหนาอยางนอย 7-15 วัน เพ�อ่ ประสานงานกับผูท เ่ี กีย่ วของในการอำนวยความสะดวก
ใหกบั เจาของรวมและบร�วาร
ระเบียบการขนยายของเขา-ออก
1. อนุญาตใหดำเนินการขนยายของชวงเวลาระหวาง
09.00 น. - 17.30 น. ในวันจันทร - วันศุกร และ
10.00 น. - 16.00 น. ในวันเสาร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
2. กรณีขนยายวัสดุอุปกรณขนาดใหญ ใหใชวัสดุปองกันการกระแทก และทำการเก็บ
เศษวัสดุอปุ กรณตา งๆ ใหเร�ยบรอยเมือ่ เสร็จสิน� การขนยาย รวมทัง้ ควรทำความสะอาด
หลังการใชงาน
3. ไมอนุญาตใหทำการกั้นลิฟทโดยเด็ดขาด
4. เจาของรวมและบร�วาร จะตองรับผ�ดชอบตอความประพฤติของพนักงานที่ทำการ
ขนยาย โดยไมกอใหเกิดความรำคาญ / รบกวน ผูอื่นในอาคารชุด
5. พนักงานทีท่ ำการขนยาย จะตองแตงกายใหสภุ าพเร�ยบรอย
6. เจาของรวมและบร�วาร จะตองรับผ�ดชอบความเสียหายตอทรัพยสวนกลาง และ
บุคคลที่ 3 ที่เกิดข�้นขณะ ทำการขนยาย
7. อนุญาตใหพนักงานทีท่ ำการขนยาย สูบบุหร�่ รับประทานอาหาร เคร�อ่ งดืม่ ในบร�เวณ
พ�้นที่สวนกลางที่จัดใหเฉพาะเทานั้น
8. นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ จะเปนผูป ระสานงานในการขนยายสิง� ของตลอดจนใหคำแนะนำ
กับทาน เพ�่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายที่อาจเกิดข�้นกับอาคารชุด หร�อ
ลิฟททใ่ี ชขนของ
9. นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการนำสิง� ของออกนอกอาคาร ในกรณีทไ่ี มใช
เจาของหองชุด เพ�่อความปลอดภัยของเจาของรวมและบร�วาร

ขอควรปฏิบัติในการใชลิฟท
เพ�อ่ ใหการใชลฟิ ทของอาคารเปนไปอยางถูกว�ธี และกอใหเกิดประโยชนรว มกัน คงไวซง่ึ
ทรัพยสินของอาคารที่มีมูลคาสูง นิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงใครขอความรวมมือ
ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

1. ลิฟทของอาคารเปดบร�การ 24 ชั่วโมง
2. หามกระทำการใดๆ เพ�่อการขัดขวางไมใหลิฟททำงานตามปกติ หากทานมีความ
ประสงคที่จะตองเปดประตูลิฟทนานกวาปกติ กรุณาแจงนิติบุคคลอาคารชุดฯ เปน
ผูดำเนินการเทานั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกระทำดังกลาว
ผูใชลิฟทตองรับผ�ดชอบในความเสียหายที่เกิดข�้น
3. กรณีมคี วามประสงคทจ่ี ะใชลฟิ ทสำหรับขนของ ขอใหทา นกรอกแบบฟอรมการขอใชลฟิ ท
ที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ลวงหนาทุกครั้งเพ�่อความรวดเร็วของทาน
4. หากวัสดุอปุ กรณทท่ี า นตองการขนยายมีขนาดใหญเกินกวาขนาดของลิฟท ทานตอง
ตัดทอนลงใหมขี นาดพอเหมาะ ทีส่ ามารถจะดำเนินการขนยายได โดยขนาดลิฟทขนสง
มีขนาด 1.6 x 1.4 x 2.3 เมตร ขนาดประตู 0.9 x 2.12 เมตร หากไมสามารถตัดทอน
ได ตองขนยายทางบันไดหนีไฟของอาคารชุด และควรระมัดระวังในการขนยาย ซึ่ง
อาจจะทำใหเกิดความเสียหายใหกบั ผนัง หลอดไฟแสงสวาง หร�อทรัพยสว นกลางตางๆ
ได หากเกิดความเสียหาย ทานตองเปนผูช ดใชคา เสียหายทีเ่ กิดข�น้ จร�ง
5. หามใชลฟิ ท เพ�อ่ การขนของทีม่ นี ำ้ หนักเกินกวา 600 กิโลกรัม
6. กรุณาอยาข�ดเข�ยน นำรูปภาพโฆษณาตางๆ หร�อสิ�งพ�มพ ใดๆ มาติดภายในหอง
โดยสารลิฟท ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหาย หากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ตรวจพบ
จะดำเนินการเร�ยกเก็บคาเสียหายที่เกิดข�้นจร�ง
7. หามสูบบุหร�่ภายในหองโดยสารลิฟท
8. กรุณาอยาใหเด็ก อายุต่ำกวา 12 ป ใชลิฟทโดยลำพัง
9. ในกรณีที่เกิดเพลิงไหมภายในอาคาร หร�อแผนดินไหว หามใชลิฟทโดยเด็ดขาด
10. ในกรณีที่ทานไมปฏิบัติตามระเบียบที่กลาวมาขางตน หากเกิดความเสียหาย
ทานจะตองเปนผูรับผ�ดชอบคาเสียหายตามมูลคาที่เกิดข�้นจร�ง
11. ระเบียบนี้อาจมีการปรับปรุงแกไข และจะแจงใหทราบโดยการปดประกาศ
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ขอควรปฏิบัติในการใชล็อบบี้
1. ไมอนุญาตใหคนขับรถ คนรับใช คนงาน รอบร�เวณล็อบบี้ของอาคาร
2. ไมอนุญาตใหนำอาหาร อาหารแหง ผลไม ทีม่ กี ลิน� แรง เขามาในบร�เวณล็อบบี้ ลิฟท
หากมีความจำเปน จะตองบรรจ�ภัณฑใหมิดชิด
3. กรุณาทำความสะอาดและเก็บขยะหลังจากใชงานโตะบร�เวณล็อบบีท้ กุ ครัง้ หลังจากใชงาน
4. ไมอนุญาตใหแขก / ผูมาติดตอ นำสัตวเลี้ยงเขามาในอาคารชุดโดยเด็ดขาด
5. ไมอนุญาตใหสูบบุหร�่ รับประทานอาหาร เคร�่องดื่ม ในล็อบบี้
6. ไมอนุญาตใหใชปลั๊กเชื่อมตออุปกรณไฟฟา
7. ไมอนุญาตใหวาง กองสิ�งของตางๆ และนิติบุคคลอาคารชุดฯ ไมมีการรับฝากของ
พัสดุจำนวนมากบร�เวณล็อบบี้
10

3. การยายเขา–การยายออก

2. การใชลิฟท และล็อบบี้

ภาคผนวก ค6-8

บร�ษทั รักษาความปลอดภัยไดจดั ใหมกี ารตรวจสอบ ควบคุม การประชุม และ ฝกอบรม
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้

1. จาหนาที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในเร�่องการจราจร ภายใน และ
ภายนอกอาคาร
2. จ�ดเขา-ออก บร�เวณปอมดานหนาโครงการ
3. เจาหนาที่ตรวจสอบ และควบคุมการผานเขา-ออก ภายในอาคาร
4. เจาหนาที่เวรยาม และตรวจสอบ
- บร�เวณลานจอดรถ ตามมาตรการของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
- บร�เวณรอบๆ อาคารทั้งหมด ตามมาตรการของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
- บร�เวณบันไดหนีไฟของอาคาร ตามมาตรการของนิติบุคคลอาคารชุดฯ

นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร วัน อีโค ไดจัดใหมีบุคลากร ผูมีความชำนาญในเร�่อง
ระบบรักษาความปลอดภัยอาคารชุด โดยไดจัดวางกำลังเจาหนาที่เหลานี้ใหกระจาย
อยูตามจ�ดตางๆ ของอาคารชุด ดังนี้

4. งานรักษาความปลอดภัย
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ทัง้ นี้ เพ�อ่ เพ�ม่ ประสิทธิภาพในระบบรักษาความปลอดภัย จึงมีการติดตัง้ ไมกน้ั ทางเขา-ออก
สำหรับรถยนตอตั โนมัตแิ ละระบบควบคุมประตูเขา-ออก ซึง่ เจาของรวม/ผูพ กั อาศัย สามารถ
ดำเนินการควบคุมไดดว ยตนเอง รวมทัง้ มีการติดตัง้ ระบบโทรทัศนวงจรปดเพ�อ่ บันทึกภาพ
ผูใ ชงานอีกดวย

นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ ไดตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวต� และทรัพยสนิ จึงเตร�ยมระบบ
รักษาความปลอดภัย โดยจัดใหมเี จาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย จากบร�ษทั ทีม่ คี วามชำนาญ
ดูแลดานความปลอดภัย ซึ่งจะตรวจตราความเร�ยบรอยภายในอาคาร อำนวยความ
สะดวกใหกับเจาของรวมและบร�วาร ตลอด 24 ชั่วโมง และอยูภายใตการควบคุมดูแล
ของนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ

การรักษาความปลอดภัยของบุคลากร และอุปกรณ

1. ตรวจแถวอบรมประจำวัน ตามมาตรการของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
2. ทุกสัปดาห สายงานตรวจสอบเขาอบรมและซักซอมการทำงาน ตามมาตรการ
ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
3. ทุกเดือน นิติบุคคลอาคารชุดฯ อบรมและใหนโยบาย ตามมาตรการของนิติบุคคล
อาคารชุดฯ
4. การฝกอบรมภายใน และภายนอกสถานทีจ่ ะจัดใหมตี ามความเหมาะสม ตามมาตรการ
ของนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ

ภาคผนวก ค6-9
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นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ ขอความรวมมือเจาของรวมและบร�วารจัดเก็บขยะในหองชุดของทาน
โดยการแยก ขยะเปยก ขยะแหง ขยะมีพษ� และขยะนำกลับมาใช (Recycle) บรรจ�ลงในถัง
บรรจ�ตามทีก่ ำหนด พรอมทัง้ ปดปากถุงใหแนน และนำขยะมาทิง� ในถังขยะซึง่ ไดจดั ไวให
บร�เวณที่ทิ�งขยะตามชั้น กรณีที่มีขยะเต็มถัง ทานสามารถวางถุงขยะไวในบร�เวณขาง
ถังขยะได และมีกำหนดเวลาการขนขยะเพ�่อนำไปรวมไวที่หองพักขยะวันละ 2 เวลา
ตามประกาศของนิติบุคคลอาคารชุดฯ โดยขนถายทางลิฟทขนของเทานั้น จึงขอ
ความรวมมือทานเจาของรวมและบร�วารงดการใชลฟิ ทในชวงเวลาดังกลาว จึงขออภัย
ในความไมสะดวกมา ณ ทีน่ ้ี

การจัดเก็บ และขนขยะของอาคาร

นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ ไดจดั ใหมบี คุ ลากร ผูม คี วามชำนาญทางดานการรักษาความสะอาด
โดยไดจดั วางหนาที่ ความรับผ�ดชอบการดูแลรักษาความสะอาดตามจ�ดตางๆ ของอาคาร
ชุด ดังนี้

5. งานรักษาความสะอาดและทิ�งขยะ

ขอควรปฏิบัติของผูมาติดตอ
เพ�อ่ ความปลอดภัยของเจาของรวมและบร�วาร นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ และเจาหนาทีร่ กั ษา
ความปลอดภัยจำเปนตองตรวจสอบ ผูม าติดตอทุกทาน จึงขอความรวมมือเจาของรวม
และบร�วาร ชีแ้ จงตอผูม าติดตอใหทราบเพ�อ่ ความเขาใจอันดีและความรวดเร็ว

1. ไมปดกวาดเศษผงหร�อขยะจากหองชุดของทานออกมาในบร�เวณโถงทางเดินหนา
หองชุดหร�อบร�เวณพ�้นที่สวนกลาง
2. ไมนำขยะหร�อเศษสิ�งของเหลือใชวางไวนอกหองชุด การทิ�งเศษอาหารหร�อขยะมูล
ฝอยทุกครั้งตองบรรจ�ลงในถุงพลาสติกและผูกปากถุงใหเร�ยบรอย นำไปทิ�งใน
สถานที่ที่ไดจัดเตร�ยมไวให ณ หองพักขยะของแตละชั้น
3. กนบุหร�่หร�อวัสดุที่ยังติดไฟอยูใหทำการดับใหเร�ยบรอย และทิ�งลงในถังสำหรับทิ�ง
กนบุหร�่เทานั้น หามทิ�งลงในถังขยะ
4. ไมทิ�งเศษอาหารหร�อสิ�งของตางๆ ลงในทอน้ำทิ�ง เพราะจะทำใหเกิดการอุดตัน และ
เกิดความเสียหายตอทานและสวนรวมได
5. เมือ่ นำขยะหร�อเศษสิง� ของไปทิง� ในภาชนะทีจ่ ดั ไวตอ งปดฝา และประตูหอ งพักขยะให
เร�ยบรอยทุกครั้ง
6. ขอความรวมมือในการคัดแยกขยะ เพ�อ่ ใหเปนไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

เพ�่อความเปนระเบียบเร�ยบรอยและคงไวซึ่งความสวยงามของอาคารชุด อันจะยัง
ประโยชน ในการอยูอาศัยรวมกัน จึงใครขอความรวมมือจากเจาของรวมทุกทาน
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด โดยปฏิบัติดังนี้

ระเบียบการรักษาความสะอาด และทิ�งขยะ
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1. นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะจัดตูจดหมายไวใหทานเจาของหองชุดหองละ 1 ตู โดยติด
ตัง้ ไวทบ่ี ร�เวณโถงทางเดิน ชัน้ ลางของอาคาร โดยทีต่ ใู สจดหมายจะระบุเลขทีห่ อ งชุด
ของทาน
2. นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะสงมอบกุญแจตูจดหมายใหกับทานเจาของหองชุด
เมื่อทานไดโอนกรรมสิทธิ์หองชุดเปนที่เร�ยบรอยแลว จำนวน 2 ชุด ในกรณีกุญแจ
สูญหายทานตองแจงขอเปลีย่ นกุญแจใหมทน่ี ติ บิ คุ คลอาคารชุดฯ หามดำเนินการใดๆ
กอนไดรับอนุญาต
3. นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ จะจัดสงจดหมาย และเอกสารอืน่ ๆ ไวทต่ี จู ดหมายของทานเทานัน้
4. ในกรณีจดหมายลงทะเบียน หร�อพัสดุภัณฑ นิติบุคคลอาคารชุดฯ มีบันทึกแจง
เพ�อ่ ทราบจัดสงไวทต่ี จู ดหมาย เพ�อ่ ใหมาขอรับจากสำนักงานนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ
และใหทานลงนามรับจดหมายลงทะเบียน หร�อพัสดุภัณฑดังกลาว
5. ในกรณีจดหมายหร�อสิง� พ�มพตา งๆ ทีอ่ ยูใ นตูใสจดหมายมีจำนวนมาก จนไมสามารถ
บรรจ�ลงไปไดอกี นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ จะเก็บรักษาเอกสารดังกลาวไวใหกบั ทานเปน
เวลา 1 เดือน และหากไมมผี รู บั นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ จะดำเนินการสงกลับคืนใหกบั
ผูส ง ตอไป
6. นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ จะไมรบั ผ�ดชอบตอการสูญหายของจดหมาย พัสดุภณ
ั ฑ หร�อ
สิง� พ�มพตา งๆ อันเนือ่ งจากการทีเ่ จาหนาทีข่ องนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ ไดรบั แทนทาน
เจาของหองชุด
7. กรุณาอยางัดแงะตูใสจดหมาย หากตรวจพบทานจะตองชดใชคาเสียหายที่เกิดข�้น
ตามมูลคาจร�ง

เพ�อ่ ความเปนระเบียบเร�ยบรอย และเพ�อ่ เปนการดูแลรักษาสภาพการใชงานใหดอี ยูเ สมอ
นิติบุคคลอาคารชุดฯ ใครขอความรวมมือจากทานเจาของหองชุด และบร�วารทุกทาน
โปรดปฏิบตั ติ ามระเบียบดังนี้

1. การบร�การตู ใสจดหมาย (Mail box)

บร�การตางๆ ในพ�้นที่สวนกลางที่จัดไวให เปนไปเพ�่อการใชรวมกัน จึงขอความกรุณา
ใชงานดวยความระมัดระวัง ชวยกันดูแลสภาพใหเร�ยบรอยอยูเสมอ รักษาทรัพยสิน
สวนกลาง รวมถึงไมใชเพ�่อแสวงหารายได หร�อกำไรสวนบุคคลในพ�้นที่ตางๆ

บทที่ 5
ระเบียบการใชบร�การตางๆ
ในพ�้นที่สวนกลาง

1. สระวายน้ำของอาคารชุดเปดใหบร�การแกทานเจาของหองชุดและบร�วารเทานั้น
งดใหบร�การแกบุคคลภายนอก
2. เวลาเปดบร�การ : ทุกวัน 6.00 – 24.00 น.
3. ขณะใชบร�การ กรุณารักษาความสงบมิใหสงเสียงรบกวน และละเมิดสิทธิสวนตัว
ของผูอื่นที่ตองการพักผอน
4. กรุณาชำระรางกายกอนที่จะลงสระวายน้ำในสถานที่ที่จัดไวให
5. กรุณาเช็ดตัวใหแหงกอนออกจากพ�้นที่สระวายน้ำทุกครั้ง
6. กรุณาถอดรองเทากอนเขาบร�เวณสระวายน้ำ และจัดวางไวในที่ที่จัดไวให
7. กรุณาสวมชุดวายน้ำตามหลักสากล และไมอนุญาตใหผูที่ไมแตงกายตามระเบียบ
ใชบร�การสระวายน
8. ขอสงวนสิทธิ์ผูที่เปนโรคติดตอ หร�อโรคผ�วหนังใชบร�การสระวายน้ำ
9. หามบวนน้ำลาย หร�อเสมหะลงในสระวายน้ำ
10. หามนำสุรา และ/หร�ออาหารมารับประทานในสระวายน้ำ
11. ทานเจาของหองชุดและบร�วารที่นำบุตรหลานของทานมาใชบร�การสระวายน้ำ
โปรดระมัดระวัง และดูแลบุตรหลานของทานใหอยูใ นความปลอดภัยขณะทีใ่ ชบร�การ
12. ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะใชสระวายน้ำนอกเหนือเวลาตามที่ระบุ โปรด
แจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 1 วันทำการ เพ�่อจัดการอำนวยความสะดวก
13. นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบ หร�อจำกัดจำนวนผูใช
สระวายน้ำ หร�อจำกัดสิทธิ์ในการใชสระวายน้ำเปนการชั่วคราวแกผูที่นิติบุคคล
อาคารชุดฯ เห็นวา ไมปฏิบัติตนตามระเบียบนี้
14. กรุณาปฏิบัติตามระเบียบการใชสระวายน้ำ รวมถึงไมแสดงพฤติกรรมที่เปนการ
กอกวนหร�อไมสุภาพที่จะแสดงในที่รโหฐาน
15. ระเบียบนี้อาจมีการปรับปรุงแกไข และจะแจงใหทราบโดยการปดประกาศ

เพ�อ่ ความเปนระเบียบเร�ยบรอย และเพ�อ่ เปนการดูแลรักษาสภาพการใชงานใหดอี ยูเ สมอ
นิติบุคคลอาคารชุดฯ ใครขอความรวมมือจากทานเจาของหองชุด และบร�วารทุกทาน
โปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

2. การบร�การสระวายน้ำ (Swimming pool)

8. ในกรณีที่มีหมายศาล สงถึงทานเจาของหองชุด และหากไมสามารถติดตอทานเจา
ของหองชุดและบร�วาร นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะไมเซ็นตรับเอกสารดังกลาวแทน
เจาของหองชุด
9. ระเบียบนี้อาจมีการปรับปรุงแกไข และจะแจงใหทราบโดยการปดประกาศ
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1. เปดบร�การทุกวัน 24 ชั่วโมง
2. หองออกกำลังกาย เปดบร�การเฉพาะเจาของหองชุดและบร�วารเทานัน้
3. บรรดาความเสียหายที่เกิดข�้นแกอุปกรณ หร�อแกทรัพยสินทุกชนิดภายในหอง
ออกกำลังกายอันเกิดจากการใชทผ่ี ด� วัตถุประสงค หร�อเกิดจากการใชโดยปราศจาก
ความระมัดระวัง ผูใชบร�การจะตองชดใชคาเสียหายใหแกนิติบุคคลอาคารชุดฯ
4. กรุณาอยานำเด็กเล็กใชบร�การหองออกกำลังกาย หากมีเด็กเล็กตองมีผูปกครอง
ควบคุมการใชเพ�่อมิใหรบกวนผูใชบร�การทานอื่น และปองกันอันตรายอันอาจเกิด
ข�้นได
5. หามนำอาหารทีเ่ ปนการรบกวนผูใชงานทานอืน่ เขาไปในพ�น้ ที่ และเคร�อ่ งดืม่ ตองอยู
ในภาชนะปดมิดชิด
6. กรุณาปฏิบตั ติ ามระเบียบและไมรบกวนการใชงานของผูร ว มใชบร�การ รวมถึงไมแสดง
พฤติกรรมทีเ่ ปนการกอกวนหร�อไมสภุ าพทีจ่ ะแสดงในทีร่ โหฐาน
7. นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบ หร�อจำกัดจำนวนผูใช
หองออกกำลังกาย หร�อจำกัดสิทธิ์ในการใชหองออกกำลังกายเปนการชั่วคราว
แกผูที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ เห็นวาไมปฏิบัติตนตามระเบียบนี้
8. ระเบียบนี้อาจมีการปรับปรุงแกไข และจะแจงใหทราบโดยการปดประกาศ

เพ�อ่ ความเปนระเบียบเร�ยบรอย และเพ�อ่ เปนการดูแลรักษาสภาพการใชงานใหดอี ยูเ สมอ
นิติบุคคลอาคารชุดฯ ใครขอความรวมมือจากทานเจาของหองชุด และบร�วารทุกทาน
โปรดปฏิบตั ติ ามระเบียบดังนี้

3. การบร�การหองออกกำลังกาย (Fitness gym)

7. หองจักรยาน และพ�้นที่สันทนาการ (Bike club and recreation area)
เพ�อ่ ความเปนระเบียบเร�ยบรอย และเพ�อ่ เปนการดูแลรักษาสภาพการใชงานใหดอี ยูเ สมอ
นิติบุคคลอาคารชุดฯ ใครขอความรวมมือจากทานเจาของหองชุด และบร�วารทุกทาน
โปรดปฏิบตั ติ ามระเบียบดังนี้
1. เวลาเปดบร�การ : ทุกวัน ตั้งแตเวลา 6.00 - 24.00 น.ตามระเบียบการใชสนาม
เทนนิสอยางเครงครัด
2. นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการจำกัดจำนวนผูใชบร�การ หร�อไมอนุญาต
ใหบคุ คลภายนอก ผูท ม่ี ใิ ชเจาของหองชุด หร�อบร�วารมาใชบร�การ
3. กรุณารักษาความสะอาดหลังจากใชบร�การเสร็จเร�ยบรอย
4. หามนำอุปกรณออกนอกพ�้นที่ หากสูญหายนิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธ
ในการเร�ยกเก็บคาใชจายในการซื้อทดแทนรวมถึงคาใชจายตางๆ ที่อาจเกิดข�้น
5. กรุณาปฏิบตั ติ ามระเบียบและไมรบกวนการใชงานของผูร ว มใชบร�การ รวมถึงไมแสดง
พฤติกรรมทีเ่ ปนการกอกวนหร�อไมสภุ าพทีจ่ ะแสดงในทีโ่ ดยรวม
6. ระเบียบนี้อาจมีการปรับปรุงแกไข และจะแจงใหทราบโดยการปดประกาศ

5. การบร�การโฮมเทียรเตอร (Home theater)

เพ�อ่ ความเปนระเบียบเร�ยบรอย และเพ�อ่ เปนการดูแลรักษาสภาพการใชงานใหดอี ยูเ สมอ
นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ ใครขอความรวมมือจากทานเจาของหองชุด และบร�วารทุกทาน
โปรดปฏิบตั ติ ามระเบียบดังนี้

1. เวลาเปดบร�การ : ทุกวัน ตัง้ แตเวลา 6.00 - 24.00 น. โดยทานสามารถทำการจองไดท่ี
สำนักงานนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ
2. นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการจำกัดจำนวนผูใชบร�การ หร�อไมอนุญาต
ใหบุคคลภายนอก ผูที่มิใชเจาของหองชุด หร�อบร�วารมาใชบร�การ
3. กรุณารักษาความสะอาด และหามนำอาหาร เคร�อ่ งดืม่ เขามารับประทานภายในหอง
โฮมเทียรเตอร
4. กรุณาอยานำสัตวเลี้ยงเขามาในหองโฮมเทียรเตอร
5. ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะใชหองโฮมเทียรเตอร นอกเหนือเวลาตามที่ระบุ
โปรดแจงใหทราบลวงหนา อยางนอย 1 วันทำการ เพ�อ่ จัดการอำนวยความสะดวก
6. กรุณาปฏิบัติตามระเบียบและไมรบกวนการใชงานของผูรวมใชบร�การ รวมถึงไม
แสดงพฤติกรรมที่เปนการกอกวนหร�อไมสุภาพที่จะแสดงในที่โดยรวม
7. ระเบียบนี้อาจมีการปรับปรุงแกไข และจะแจงใหทราบโดยการปดประกาศ
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1. เปดบร�การทุกวัน 24 ชั่วโมง
2. นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการจำกัดจำนวนผูใชบร�การ หร�อไมอนุญาต
ใหบุคคลภายนอก ผูที่มิใชเจาของหองชุด หร�อบร�วารมาใชบร�การ
3. กรุณาอยาสงเสียงดังเปนทีร่ บกวนสมาธิผทู ใ่ี ชบร�การรวมกับทาน
4. กรุณารักษาความสะอาด หามนำอาหารที่เปนการรบกวนผูใชงานทานอื่นเขาไปใน
พ�้นที่ และเคร�่องดื่มตองอยูในภาชนะปดมิดชิด
5. กรุณาอยานำสัตวเลี้ยงเขามาในหองอเนกประสงค
6. กรุณาอยานำเด็กเล็กใชบร�การหองอเนกประสงค หากมีเด็กเล็กตองมีผูปกครอง
ควบคุมการใชเพ�อ่ มิใหรบกวนผูใ ชบร�การทานอืน่ และปองกันอันตรายอันอาจเกิดข�น้ ได
7. กรุณาปฏิบัติตามระเบียบและไมรบกวนการใชงานของผูรวมใชบร�การ รวมถึง
ไมแสดงพฤติกรรมที่เปนการกอกวนหร�อไมสุภาพที่จะแสดงในที่โดยรวม
8. ไมอนุญาตใหใชสถานทีไ่ ปเพ�อ่ หารายไดสว นบุคคล เชน จัดประชุม สอนพ�เศษ เปนตน
9. ระเบียบนี้อาจมีการปรับปรุงแกไข และจะแจงใหทราบโดยการปดประกาศ

เพ�อ่ ความเปนระเบียบเร�ยบรอย และเพ�อ่ เปนการดูแลรักษาสภาพการใชงานใหดอี ยูเ สมอ
นิติบุคคลอาคารชุดฯ ใครขอความรวมมือจากทานเจาของหองชุด และบร�วารทุกทาน
โปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

6. การบร�การที่นั่งอเนกประสงคและหองประชุม
(Co- working space and meeting room)

1. เวลาเปดบร�การ : ทุกวัน ตั้งแตเวลา 6.00 - 24.00 น.
2. กรุณาอยาสงเสียงดังเปนที่รบกวนผูที่ใชบร�การรวมทานอื่น
3. กรุณารักษาความสะอาด และหามนำอาหาร เคร�อ่ งดืม่ เขามารับประทานภายในหอง
อบไอน
4. กรุณาอยานำสัตวเลี้ยงเขามาในหองอบไอน้ำ
5. กรุณาอยานำเด็กเล็กใชบร�การหองอบไอน้ำ หากมีเด็กเล็กตองมีผปู กครองควบคุม
การใชเพ�่อมิใหรบกวนผูใชบร�การทานอื่น และปองกันอันตรายอันอาจเกิดข�้นได
6. ในกรณีทท่ี า นมีความประสงคจะใชหอ งอบไอน้ำ นอกเหนือเวลาตามทีร่ ะบุ โปรดแจง
ใหทราบลวงหนา อยางนอย 1 วันทำการ เพ�่อจัดการอำนวยความสะดวก
7. นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการจำกัดจำนวนผูใชบร�การ หร�อไมอนุญาต
ใหบุคคลภายนอก ผูที่มิใชเจาของหองชุด หร�อบร�วารมาใชบร�การ
8. กรุณาปฏิบตั ติ ามระเบียบและไมรบกวนการใชงานของผูร ว มใชบร�การ รวมถึงไมแสดง
พฤติกรรมที่เปนการกอกวนหร�อไมสุภาพที่จะแสดงในที่รโหฐาน
9. ระเบียบนี้อาจมีการปรับปรุงแกไข และจะแจงใหทราบโดยการปดประกาศ

เพ�อ่ ความเปนระเบียบเร�ยบรอย และเพ�อ่ เปนการดูแลรักษาสภาพการใชงานใหดอี ยูเ สมอ
นิติบุคคลอาคารชุดฯ ใครขอความรวมมือจากทานเจาของหองชุด และบร�วารทุกทาน
โปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

4. การบร�การหองอบไอน้ำ (Steam room)
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เพ�อ่ ความเปนระเบียบเร�ยบรอย และเพ�อ่ เปนการดูแลรักษาสภาพการใชงานใหดอี ยูเ สมอ
นิติบุคคลอาคารชุดฯ ใครขอความรวมมือจากทานเจาของหองชุด และบร�วารทุกทาน
โปรดปฏิบตั ติ ามระเบียบดังนี้
1. เวลาเปดบร�การ: ทุกวัน ตัง้ แตเวลา 6.00 – 24.00 น.
2. ลงตารางนัดจองใชงานทีส่ ำนักงานนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ หากไมมาตามกำหนดเวลา
ภายใน 30 นาที ขอสงวนสิทธิใ์ หลำดับการจองถัดไป
3. ลงบันทึกตางๆ ตามทีน่ ติ บิ คุ คลอาคารชุดฯ จัดทำไวเพ�อ่ การบร�หารจัดการโดยรวม
4. กรุณารักษาความสะอาดและทำความสะอาดพ�้นที่ใหเร�ยบรอยหลังใชงานทุกครั้ง
5. กรุณาใชเคร�่องใชไฟฟาตามที่กำหนด หร�ออุปกรณตามที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ
กำหนด เทานั้น
6. หากเกิดความเสียหายใดๆ ผูใชบร�การตองรับผ�ดชอบคาใชจายตามที่เกิดข�้นจร�ง
7. กรุณาปฏิบัติตามระเบียบและไมรบกวนการใชงานของผูรวมใชบร�การ รวมถึงไม
แสดงพฤติกรรมที่เปนการกอกวนหร�อไมสุภาพที่จะแสดงในที่โดยรวม
8. นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการจำกัดจำนวนผูใชบร�การ หร�อไมอนุญาต
ใหบุคคลภายนอก ผูที่มิใชเจาของหองชุด หร�อบร�วารมาใชบร�การ
11. รถบร�การ (Shutter van)
เพ�อ่ ความเปนระเบียบเร�ยบรอย และเพ�อ่ เปนการดูแลรักษาสภาพการใชงานใหดอี ยูเ สมอ
นิติบุคคลอาคารชุดฯ ใครขอความรวมมือจากทานเจาของหองชุด และบร�วารทุกทาน
โปรดปฏิบตั ติ ามระเบียบดังนี้
1. โครงการไดจัดรถตูบร�การจากโครงการไปตามเสนทางและเวลาที่ไดประกาศไว
ณ จ�ดบร�การ
2. ผูใชบร�การตองทำการสำรองที่นั่งตามระเบียบที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ กำหนดไว
3. ผูใชบร�การตองแสดงบัตรของโครงการเพ�่อใชบร�การรถตูบร�การเทานั้น หากไม
แสดงทานอาจไมไดรับความสะดวกในการใชบร�การ
4. นิติบุคคลอาคารชุดฯ อาจมีการเร�ยกเก็บคาใชจายทั้งเจาของรวม บร�วาร และ
คนนอก(หากมีการอนุญาติในภายหลังโดยมติกรรมการ)
5. ระเบียบนี้อาจมีการปรับปรุงแกไข และจะแจงใหทราบโดยการปดประกาศ

เพ�อ่ ความเปนระเบียบเร�ยบรอย และเพ�อ่ เปนการดูแลรักษาสภาพการใชงานใหดอี ยูเ สมอ
นิติบุคคลอาคารชุดฯ ใครขอความรวมมือจากทานเจาของหองชุด และบร�วารทุกทาน
โปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

1. เปดบร�การทุกวัน 24 ชั่วโมง
2. นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการจำกัดจำนวนผูใชบร�การ หร�อไมอนุญาต
ใหบุคคลภายนอก ผูที่มิใชเจาของหองชุด หร�อบร�วารมาใชบร�การ
3. กรุณาอยาสงเสียงดังเปนที่รบกวนสมาธิผูที่ใชบร�การรวมกับทาน
4. กรุณารักษาความสะอาด หามนำอาหารที่เปนการรบกวนผูใชงานทานอื่นเขาไป
ในพ�้นที่ และเคร�่องดื่มตองอยูในภาชนะปดมิดชิด
5. กรุณาอยานำสัตวเลี้ยงเขามาในหองสมุด
6. กรุณาอยานำเด็กเล็กใชบร�การหองสมุด หากมีเด็กเล็กตองมีผูปกครองควบคุม
การใชเพ�่อมิใหรบกวนผูใชบร�การทานอื่น
7. กรุณาปฏิบัติตามระเบียบและไมรบกวนการใชงานของผูรวมใชบร�การ รวมถึง
ไมแสดงพฤติกรรมที่เปนการกอกวนหร�อไมสุภาพที่จะแสดงในที่โดยรวม
8. ระเบียบนีอ้ าจมีการปรับปรุงแกไข และจะแจงใหทราบโดยการปดประกาศ

9. การใชบร�การฟารมผัก (Hydroponics farm)

เพ�อ่ ความเปนระเบียบเร�ยบรอย และเพ�อ่ เปนการดูแลรักษาสภาพการใชงานใหดอี ยูเ สมอ
นิติบุคคลอาคารชุดฯ ใครขอความรวมมือจากทานเจาของหองชุด และบร�วารทุกทาน
โปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

1. เวลาเปดบร�การ : ทุกวัน ตัง้ แตเวลา 6.00 - 24.00 น.
2. รักษาความสะอาดในการใชงานทุกครัง้
3. ไมนำอาหารและเคร�่องดื่มมารับประทานในหองฟารมผัก
4. ลงบันทึกตางๆ ตามทีน่ ติ บิ คุ คลอาคารชุดฯ จัดทำไวเพ�อ่ การบร�หารจัดการโดยรวม
5. หากพบเห็นปญหาตางๆ กรุณาแจงทีน่ ติ บิ คุ คลอาคารชุดฯ ทันที
6. กรุณาปฏิบตั ติ ามระเบียบและไมรบกวนการใชงานของผูร ว มใชบร�การ รวมถึงไมแสดง
พฤติกรรมทีเ่ ปนการกอกวนหร�อไมสภุ าพทีจ่ ะแสดงในทีโ่ ดยรวม
7. ระเบียบนีอ้ าจมีการปรับปรุงแกไข และจะแจงใหทราบโดยการปดประกาศ
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10. การใชบร�การพ�้นที่จัดบารบีคิว (BBQ)

8. การบร�การหองอานหนังสือ (Reading room)

ภาคผนวก ค6-13

13. การขอสติ�กเกอรจอดรถยนตและใชบร�การอาคารจอดรถ
(Parking sticker and parking service)

1. โครงการไดจดั รถจักรยานและทีจ่ อดไวภายในโครงการตามประกาศไว ณ จ�ดบร�การ
2. ผูใ ชบร�การตองทำการยืนยันการใชงานตามระเบียบทีน่ ติ บิ คุ คลอาคารชุดฯ กำหนดไว
3. นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ อาจมีการเร�ยกเก็บคาใชจา ยทัง้ เจาของรวม บร�วาร (ตามมติ
ของคณะกรรมการขณะนั้น)
4. หากเกิดความเสียหายใดๆ ผูใชบร�การตองรับผ�ดชอบคาใชจายตามที่เกิดข�้นจร�ง
5. ระเบียบนี้อาจมีการปรับปรุงแกไข และจะแจงใหทราบโดยการปดประกาศ

เพ�อ่ ความเปนระเบียบเร�ยบรอย และเพ�อ่ เปนการดูแลรักษาสภาพการใชงานใหดอี ยูเ สมอ
นิติบุคคลอาคารชุดฯ ใครขอความรวมมือจากทานเจาของหองชุด และบร�วารทุกทาน
โปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

12. จักรยานภายในโครงการ (Bicycle service)
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1. เจาของรวม จะตองแจงความจำนงทีจ่ ะขอสติก� เกอรจอดรถยนต ทีน่ ติ บิ คุ คลอาคารชุดฯ
โดยจะมีคา บร�การในการจอดรถยนต 100 บาทตอป (อาจมีการปรับเปลีย่ นตามมติ
ของกรรมการในภายหลัง)
2. นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ จะใหสทิ ธิส์ ติก� เกอรจอดรถยนต ไมระบุทจ่ี อดรถ โดยจำนวน
สิทธิจ์ อดใหเปนไปตามสัญญาซือ้ ขาย
3. นิติบุคคลอาคารชุดฯ อาจมีการเร�ยกเก็บคาที่จอดรถตามมติของคณะกรรมการ
4. กรณีสติก� เกอรจอดรถยนตสญ
ู หาย ทานเจาของรวมจะตองนำใบแจงความมาขอรับ
สติ�กเกอรใบใหมที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ โดยจะตองชำระเง�นคาออกสติ�กเกอรจอด
รถยนต ใหม (ราคาออกสติ�กเกอร ใหมข�้นอยูกับคณะกรรมการบร�หารนิติบุคคล
อาคารชุดฯ)

เพ�่อความเปนระเบียบเร�ยบรอย และความปลอดภัยในการใชประโยชนบร�เวณอาคาร
จอดรถนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ จะใชสติก� เกอรจอดรถสำหรับตรวจสอบและติดตามเจาของ
รถจึงใครขอความรวมมือจากทานเจาของหองชุดและบร�วารทุกทาน โปรดปฏิบตั ติ าม
ระเบียบดังนี้

ภาคผนวก ค6-14
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1. ในขัน้ ตนนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ จะออกบัตรเพ�อ่ ใชผา นเขา-ออก อาคารพักอาศัยและ
ทีจ่ อดรถยนตตามสัญญาซือ้ ขาย
2. กรณีบตั รผาน เขา-ออก สำหรับรถยนตและผูเ ขาพักอาศัยสูญหาย ทานเจาของรวม
จะตองนำใบแจงความ มาขอออกบัตรผาน เขา-ออก สำหรับรถยนตและผูเขาพัก
อาศัยใหมที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ โดยจะตองเสียเง�นคาออกบัตรผาน เขา-ออก
สำหรับรถยนตและผูเ ขาพักอาศัยใหม (ราคาข�น้ อยูก บั คณะกรรมการบร�หารนิตบิ คุ คล
อาคารชุดฯ)
3. ขอความรวมมือผูใชอาคารจอดรถ ใชบตั รผานเขา-ออกนีท้ กุ ครัง้ และเจาหนาทีร่ กั ษา
ความปลอดภัยจะไมเปดไมกน้ั ใหไมวา กรณีใดก็ตาม
4. หากทานมีปญหาการใชงานกรุณาติดตอนิติบุคคลอาคารชุดฯ
5. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมีหนาที่ปฏิบัติตามขอกำหนเที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ
กำหนดไว หากทานมีคำถามหร�อขอสงสัยกรุณาติดตอนิติบุคคลอาคารชุดฯ
6. ขอความรวมมือเจาของหองชุดและบร�วาร จอดรถในอาคารจอดรถเพ�่อใหเจา
หนาที่รักษาความปลอดภัยดูแลไดอยางทั่วถึง
7. ระเบียบนี้อาจมีการปรับปรุงแกไข และจะแจงใหทราบโดยการปดประกาศ

เพ�อ่ ความเปนระเบียบเร�ยบรอยและความปลอดภัยในการใชลานจอดรถและอาคารพัก
อาศัย นิติบุคคลอาคารชุดฯ ใครขอความรวมมือจากทานเจาของหองชุด และบร�วาร
ทุกทาน โปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

14. การใชบัตรเขา-ออก (ACCESS CARD) สำหรับรถยนตและผูเขาพักอาศัย

5. สติ�กเกอรจอดรถยนตจะตองมีรายละเอียด ทะเบียนรถยนต หมายเลขหองชุด
6. สถานที่จอดรถยนตที่จัดไวใหคือ อาคารจอดรถภายในโครงการ ซึ่งจะมีการรักษา
ความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง
7. ระเบียบนีอ้ าจมีการปรับปรุงแกไข และจะแจงใหทราบโดยการปดประกาศ
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1. หามกระทำการใดๆ ที่จะมีผลกระทบกระเทือนตอโครงสราง รูปแบบทั้งภายในและ
ภายนอก อาทิเชน การเจาะพ�้นผนัง การติดเหล็กดัด กันสาด เปนตน
2. บุคคลภายนอกหร�อผูมาติดตอ จะตองปฏิบัติตามระเบียบที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ
กำหนดไวอยางเครงครัด
3. นิติบุคคลอาคารชุด ขอสงวนสิทธิ์ไมตอนรับบุคคลใดๆ ที่แตงกาย และหร�อ
มีพฤติกรรมไมสภุ าพเปนทีน่ า รังเกียจ หร�อกระทำการใดๆ ทีข่ ดั ตอระเบียบขอบังคับ
อาคารชุด
4. เจาของหองชุด และบร�วารที่มีความประสงคจะตกแตงหองชุด ขอใหทานสงแบบ
แปลนการตกแตงใหกับนิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามระเบียบการตกแตงตอเติม
5. การตกแตงตอเติมภายในหองชุด จะตองไมเปลี่ยนแปลงหร�อรุกล้ำเขามาในพ�้นที่
สวนกลาง ซึ่งเปนทรัพยสินของทานเจาของหองชุดทุกทาน
6. การแกไขเปลีย่ นแปลงระบบประปา ระบบไฟฟาภายในหองชุด ทานจะตองแจงใหนติ ิ
บุคคลอาคารชุดฯ ทราบกอนการดำเนินการ เพ�่อมิใหการเปลี่ยนแปลงนั้นเปน
อันตรายกระทบกระเทือนกับหองชุดขางเคียง หร�อพ�้นที่สวนกลาง
7. หามนำสัตวเลี้ยงเขามาเลี้ยงไวภายในหองชุด หร�อในบร�เวณอาคาร
8. หามนำแกส หร�อวัตถุไวไฟทุกชนิดรวมทั้งวัตถุอันอาจทำใหเกิดการระเบิดหร�อ
วัตถุอันตรายใดๆเขามาในอาคารชุดโดยเด็ดขาด
9. ทางโครงการไมมนี โยบายการปลอยเชารายวัน หากมีขอ สงสัยใหตดิ ตอทีส่ ำนักงาน
นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ
10. ระเบียบนี้อาจมีการปรับปรุงแกไข และจะแจงใหทราบโดยการปดประกา

เพ�อ่ การอยูอ าศัย และการใชประโยชนอาคารอยางถูกตองตามระเบียบขอบังคับอาคารชุด
และเพ�่อการอยูอาศัยรวมกันอยางมีความสุขภายในอาคาร นิติบุคคลอาคารชุดฯ
จึงใครขอความรวมมือทุกทานโปรดปฏิบตั ติ ามระเบียบ ดังนี้

1. ระเบียบการเขาพักอาศัย

บทที่ 6
ระเบียบปฏิบัติตางๆ
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1. ทานเจาของหองชุดทุกทาน จะโดยพักอาศัย และไมพกั อาศัยในอาคารมีหนาทีร่ ว มกัน
ในการออกคาใชจายที่เกิดข�้นจากการบร�หารงานสวนรวม และเกิดจากการจัดซื้อ
ทรัพยสนิ ตาง ๆ หร�อเกิดจากการดูแลรักษาซอมแซมทรัพยสนิ ทีเ่ ปนสวนกลาง รวมทัง้
การดำเนินการใดๆ อันเกีย่ วเนือ่ งกับทรัพยสนิ สวนกลาง ตามทีไ่ ดระบุไวในขอบังคับ
คาใชจายนี้เร�ยกวา คาใชจายสวนกลางและเง�นกองทุน นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะสง
ใบแจงหนี้เร�ยกเก็บคาใชจายตางๆ ดังนี้
1.1. คาใชจา ยสวนกลาง คาประกันภัย จะเร�ยกเก็บเปนรายป โดยจะจัดสงใบแจงหนีค้ า
ใชจา ยสวนกลางประจำป ไปยังเจาของหองชุดลวงหนาเปนเวลา 1 เดือน กอนถึง
วันกำหนดชำระ ทัง้ นี้ การจัดเก็บคาใชจา ยสวนกลางอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ข�น้ อยูก บั มติทป่ี ระชุม
1.2. คาบร�การอื่นๆ ที่คาสวนกลางไมไดครอบคลุมถึง เชน คาเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
เคร�อ่ งจักรใหญ คาบำรุงรักษาระบบโซลาเซลล หร�อ คาใชจา ยอืน่ ใด นิตบิ คุ คล
อาคารชุดฯ อาจจะมีการเร�ยกเก็บเปนครัง้ คราวตอไป หร�อตามมติคณะกรรมการ
1.3. คาสาธารณูปโภคตางๆ ที่เจาของหองชุดขอใชบร�การเพ�่มกับนิติบุคคล จะสง
ใบแจงหนี้เร�ยกเก็บภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน และขอใหทานตองชำระภายใน
7 วันทำการ ทัง้ นี้ การจัดเก็บคาใชจา ยอาจมีการเปลีย่ นแปลง ข�น้ อยูก บั มติทป่ี ระชุม
2. คาใชจา ยสวนบุคคล ไดแกคา ใชจา ยทีเ่ กิดจากการใหบร�การภายในหองชุด หร�อตาม
ที่เจาของรวม หร�อผูพักอาศัย เปนผูรับผ�ดชอบ โดยที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ เปน
ผูเ ร�ยกเก็บ ดังนี้
2.1. คาดูแลรักษามาตรวัดน้ำ มิเตอรนำ้ แตละหองชุด นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ จะจัดเก็บ
คาดูแลรักษามาตรน้ำประปา ตามขอบังคับ หร�อตามมติที่ประชุม
2.2. คาน้ำประปา นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ คิดคาน้ำประปา โดยจะทำการเร�ยกเก็บภายใน
วันที่ 10 ของทุกเดือน (การบันทึกมิเตอรนำ้ ประปาจะทำการบันทึกถึงวันสุดทาย
ของเดือนนัน้ ๆ)
2.3. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ อาทิ คาไฟฟา คาโทรศัพทสายตรง คาบร�การตางๆ
ที่เกิดจากการใหบร�การของหนวยงานภายนอก ขอใหทานติดตอชำระที่
หนวยงานไดโดยตรง หร�อตัวแทนของหนวยงาน
3. การชำระคาใชจา ย ทานสามารถชำระไดทส่ี ำนักงานนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ โดยชำระเปน
เง�นสด, เง�นโอนแคชเชียรเช็ค หร�อเช็ค สัง่ จาย “นิตบิ คุ คลอาคารชุด แชปเตอร วัน อีโค”
พรอมทัง้ ขอรับใบเสร็จรับเง�นไดทนั ทีทส่ี ำนักงานนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ
4. ระเบียบนีอ้ าจมีการปรับปรุงแกไข และจะแจงใหทราบโดยการปดประกาศ

เพ�อ่ การจัดการอาคารชุดใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเพ�อ่ การบร�หารงานอาคารชุด
ใหเปนไปตามงบประมาณทีก่ ำหนดไว และมีการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสนิ สวนกลาง
ใหอยูใ นสภาพทีใ่ ชงานไดดี พรอมใหความสะดวกและบร�การทุกทาน นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ
จึงใครขอกำหนดหลักการการชำระคาใชจายตางๆ ดังนี้

2. ระเบียบการชำระคาสวนกลาง และการเร�ยกเก็บคาใชจาย

1. ทานเจาของรวมที่มีความประสงคจะโอนกรรมสิทธิ์ จะตองชำระคาสวนกลาง และ
ชำระคาใชจา ยตางๆ ทีน่ ติ บิ คุ คลอาคารชุดฯไดเร�ยกเก็บ ชำระถึงวันทีโ่ อนกรรมสิทธิ์
2. ทานเจาของหองชุดที่เปนผูขายจะตอง บันทึกแบบฟอรมการขอหนังสือปลอด
หนี้ ลวงหนา 15 วัน และแจงรายละเอียดของผูซื้อหอง โดยจะตองแนบเอกสาร
ประกอบดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชนของเจาของหองชุดเดิม และผูซื้อหองชุด
- สำเนาทะเบียนบานของเจาของหองชุดเดิม และผูซื้อหองชุด
3. ภายหลังจากการสงแบบฟอรมการขอหนังสือปลอดหนี้ ทานเจาของหองชุด
สามารถขอรับหนังสือปลอดหนี้ ตัวจร�งไดทส่ี ำนักงานนิตฯิ เวลา 9.00 น. – 17.00 น.
ทุกวันไมมีวันหยุด
4. ระเบียบนี้อาจมีการปรับปรุงแกไข และจะแจงใหทราบโดยการปดประกาศ

ภายใตพระราชบัญญัติอาคารชุด การโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุด ทานเจาของหองชุด
จะตองขอหนังสือปลอดหนี้ เพ�อ่ ใหประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ ในโฉนดหองชุด ดังนัน้
เพ�อ่ อำนวยความสะดวกตอทานเจาของหองชุด นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ จึงใครขอความ
รวมมือจากทานโปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

3. ระเบียบการโอนหองชุด และการขอหนังสือปลอดหนี้
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1. ผูรับเหมาที่จะเขาตกแตงภายในหองชุด กอนการปฏิบัติงานทานตองปฏิบัติ ดังนี้
1.1. ใหสง แบบแปลนการตกแตงกับนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ กอนการตกแตงอยางนอย 15 วัน
1.2. กอนการดำเนินการตกแตง จะตองมีการตรวจสอบความเร�ยบรอยของพ�้นที่
สวนกลางในบร�เวณทีผ่ รู บั เหมาเขาปฏิบตั กิ าร ผูต รวจสอบดังกลาวประกอบดวย
- เจาของหองชุด หร�อผูไดรับมอบหมายจากเจาของหองชุด
- ผูรับเหมา หร�อตัวแทนที่มีอำนาจรับผ�ดชอบ
- พนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ
1.3. เจ า ของห อ งชุ ด หร� อ ตั ว แทนต อ งวางเง� น ประกั น ในพ� ้ น ที ่ ส  ว นกลางกั บ
นิติบุคคลอาคารชุดฯ ดังนี้ี
- เง�นประกันความเสียหายในพ�น้ ทีส่ ว นกลางในอัตรา หองชุดละ 20,000 บาท
(สองหมืน่ บาทถวน) โดยชำระเปนเง�นสด หร�อเช็คข�ดครอมสัง่ จายในนามนิติ
บุคคลอาคารชุด แชปเตอรวนั อีโค (เง�นประกันความเสียหาย สามารถ
ปรับแกไขไดตามมติที่ประชุมกรรมการนิติบุคคล)

เพ�่อความเปนระเบียบ และความปลอดภัยในทรัพยสินของทานเจาของหองชุด
นิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงใครขอความรวมมือจากทานโปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

4. ระเบียบการตอเติม และตกแตงหองชุด
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- เง�นประกันดังกลาว นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะคืนใหกับเจาของหองชุด
หร�อตัวแทน เมื่อเสร็จสิ�นการทำงานแลว (โดยไมมีดอกเบี้ย) และ
นิติบุคคลอาคารชุดฯ ไดตรวจสอบแลววาไมมีทรัพยสินใดๆ เสียหาย
หากมีความเสียหาย หร�อหนีส้ นิ ใดๆ ทีเ่ กิดข�น้ กับนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ
ซึง่ มีมลู คามากกวาเง�นประกันขางตน เจาของหองชุดหร�อตัวแทน แลว
แตกรณีจะตองรับผ�ดชอบในสวนเกินที่เกิดข�้นดวย
- หากเง�นประกันดังกลาว ถูกหักเพ�่อชดใชคาเสียหายจนเหลือจำนวน
นอยกวา วงเง�นประกัน 20,000 บาท เจาของหองชุด หร�อตัวแทนจะ
ตองวางเง�นเพ�่มเติมใหแกนิติบุคคลอาคารชุดฯ จนครบตามจำนวน
ของมูลคาที่เสียหาย หร�อตามที่จะไดกำหนด
1.4. เจาของหองชุด หร�อตัวแทนตองจัดสงหนังสือแจงความจำนงขอเขาดำเนินการ
ตกแตงภายในหองชุด พรอมทัง้ ระยะเวลาทีใ่ ชในการทำงาน โดยมีหนังสือรับรอง
จากทานเจาของหองชุดมา ประกอบการพ�จารณาอนุมตั จิ ากนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ
ใหเขาตกแตงภายในได ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
- ชื่อเจาของหองชุด เลขที่หองชุด
- ประเภทของงานที่ปฏิบัติ
- ระยะเวลาการเร�่ม และสิ�นสุดการทำงาน
- แบบแปลนการตกแตงตอเติม
- ชื่อผูควบคุมงาน พรอมสำเนาบัตรประชาชน
- จำนวน และรายชื่อคนงาน พรอมสำเนาบัตรประชาชน
1.5. เนื่องจากการตกแตงตอเติมตองมีการขนสงอุปกรณ และวัสดุกอสรางตางๆ
ซึง่ อาจจะกอใหเกิดความไมสะดวกข�น้ ในบร�เวณพ�น้ ทีส่ ว นกลาง และยังอาจจะ
สรางความเสือ่ มสภาพในการใชพน้� ทีส่ ว นกลาง นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ จึงกำหนด
อัตราคาบร�การในการใชพ�้นที่สวนกลางคิดในอัตรา 3,000 บาท/เดือน
(สามพันบาทถวน) หากไมเกิน 7 วัน คิดคาบร�การเฉลีย่ เปนวัน หากเศษของเดือน
เกิน 7 วัน คิดเปน 1 เดือน โดยหักจากเง�นประกันการตกแตงตอเติม
1.6. นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะเปนผูออกบัตรบัตรประจำตัวของคนงานที่เขามา
ตกแตงใหแสดงไวทห่ี นาอกของคนงาน ในระหวางการปฏิบตั งิ านภายในอาคาร
หากบัตรชำรุด หร�อสูญหาย จะถูกปรับในอัตราใบละ 100 บาท รวมทัง้ คนงานที่
ทำบัตรสูญหายจะตกเปนผูต อ งสงสัย ในกรณีทม่ี ที รัพยสนิ เสียหาย หร�อสูญหาย
2. ระหวางการดำเนินการตกแตงตอเติม ตองปฏิบัติ ดังนี้
2.1. คนงานทุกคนจะตองติดบัตรที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ออกใหตลอดเวลาขณะ
ปฏิบัติหนาที่อยูในบร�เวณอาคาร ไมอนุญาตใหผูรับเหมา และหร�อคนงานเขา
ไปในพ�้นที่อื่นๆ ที่มิใชบร�เวณที่ตนปฏิบัติงานอยู และหากฝาฝนจะทำการปรับ
ครั้งละ 5,000 บาท และจะไมอนุญาตใหเขามาในอาคารอีก
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2.2.ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการร�้อถอนผนังปูนหร�อทำการตัดแบงยอยผนังปูน
ออกเปนชิ�น หากฝาฝน หร�อไมปฏิบัติตามระเบียบของอาคาร นิติบุคคล
อาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับครั้งละ 5,000 บาท โดยจะทำการหักจาก
เง�นค้ำประกันทันทีและตองดำเนินการปรับปรุงใหคงสภาพผนังเดิม
2.3. ในการปฏิบัติงานหามมิใหเศษปูนหร�อวัสดุอันเกิดจากการทำงาน ลงไปในทอ
น้ำทิง� และหร�อหากมีการลางเคร�อ่ งมือ อุปกรณ น้ำทีใ่ ชลา งจะตองรอใหมกี าร
ตกตะตอนเสียกอน จึงนำไปเททิ�งได สวนเศษปูนหร�อวัสดุที่ตกตะกอนใหใสถุง
และนำออกไปทิ�งนอดโครงการใหเร�ยบรอย หากพบวามีการฝาฝน ทางนิติ
บุคคลอาคารชุดฯ จะทำการปรับครั้งละ 3,000 บาท
2.4.หามทำการทุบ เจาะ สกัดพ�้น ผนัง เพดาน กรอบกระจกและโครงสรางหร�อ
ตอเติมเปลี่ยนแปลงระบบน้ำประปา ระบบไฟฟา ทอระบายน้ำของอาคาร หร�อ
หองชุดกอนที่จะไดรับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ
2.5.หามตอเติมสิ�งใดรุกล้ำ หร�อยื่นเขาไปในบร�เวณพ�้นที่สวนกลาง หร�อผนังดาน
นอกของอาคาร ซึ่งทำใหขาดความเปนระเบียบแลดูไมสวยงาม ผ�ดระเบียบ
ขอบังคับอาคารชุด และพระราชบัญญัติอาคารชุด
2.6. จัดหาวัสดุตาง ๆ เพ�่อปองกันการเกิดความเสียหายตอทรัพยสินสวนกลาง
ของอาคารและผูอื่น เชน ยางรองพ�้นเปนตน
2.7.หามนำสิง� ทีเ่ ปนวัตถุไวไฟ มาจัดเก็บไวในอาคาร เชน น้ำมันเชือ้ เพลิง ทินเนอร ฯลฯ
2.8.ผูรับเหมา จะตองจัดเตร�ยมเคร�่องดับเพลิงชนิดถังไวในบร�เวณที่ทำงาน หร�อ
สถานที่ที่จะกอใหเกิดประกายไฟหร�อกอใหเกิดความรอนดวย พรอมทั้งอบรม
ใหคนงานรูจักว�ธีใชงาน และหามกอไฟภายในอาคาร
2.9. หามมิใหผูรับเหมานำอุปกรณ เศษวัสดุ และ/หร�อขยะวางไวในพ�้นที่สวนกลาง
หร�อใชพ�้นที่สวนกลางในการทำงานโดยเด็ดขาด
2.10. การขนยายวัสดุสง�ิ ของเคร�อ่ งมือตางๆ เขา-ออก บร�เวณอาคาร จะตองทำราย
งานนำของ เขา-ออก ยื่น ตอพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกครั้ง โดยมี
ผูควบคุมลงนามกำกับในเอกสาร
2.11. ในการเขา- ออกโครงการ ผูร บั เหมาและหร�อคนงานจะตองใหความรวมมือกับ
พนักงานรักษาความปลอดภัยของอาคารในการตรวจคน หากผูร บั เหมา และ
หร�อคนงานรายใดไมใหความรวมมือ จะไมไดรับอนุญาตใหเขามาปฏิบัติงาน
ภายในอาคารอีก
2.12. หากผูร บั เหมาและ/หร�อ คนงานของผูร บั เหมาฝาฝนไมปฏิบตั ติ ามระเบียบขางตน
นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ มีสทิ ธิในการสัง่ ระงับการทำงาน และ/หร�อใหออกจาก
บร�เวณอาคาร กรณีมีความเสียหายเกิดข�้น และไมสามารถระบุไดวาเปนการ
กระทำของผูใด ผูร บั เหมา และ/หร�อคนงานทีอ่ ยูใ นบร�เวณทีเ่ กิดความเสียหายจะ
ตองเฉลี่ยชดใชคาเสียหายตามที่เกิดข�้นจร�ง

3. เมื่อเสร็จสิ�นการตกแตงหองชุด ตองดำเนินการ ดังนี้
3.1. ใหผรู บั เหมาแจงใหนติ บิ คุ คลอาคารชุดฯ ทราบเพ�อ่ ตรวจสอบความเสียหายทีเ่ กิด
ข�้นกับพ�้นที่สวนกลาง (ถามี) หากเกิดความเสียหายใหผูรับเหมารับผ�ดชอบ
ดำเนินการแกไขใหกลับคืนสูส ภาพเดิมตามปกติ
3.2. การตรวจสอบความเสียหายใหมผี ตู รวจสอบดังนี้
- เจาของหองชุดหร�อตัวแทน
- ผูร บั เหมา หร�อตัวแทน
- พนักงานนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ
4. การผานเขา-ออกอาคารของผูรับเหมาและคนงาน
4.1. กอนการเขาปฏิบตั งิ านภายในอาคารทุกวัน ผูค วบคุมงานตองแจงเจาหนาทีร่ กั ษา
ความปลอดภัยเพ�อ่ ตรวจคนงานทีเ่ ขาปฏิบตั งิ าน ภายในอาคาร โดยผูค วบคุม
งานของผูร บั เหมาตองสงรายชือ่ ผูเ ขาทำงาน ซึง่ ตรงกับตัวบุคคลทีเ่ ขาทำงาน
สงใหนิติบุคคลอาคารชุดฯลวงหนาอยางนอย 1 วันทำการ
4.2. ขณะทำงาน ผูร บั เหมาตองจัดใหมผี คู วบคุมคนงานอยูต ลอดเวลา และคนงาน
ตองออกจากอาคารพรอมกันหมดทุกคน หามพักคางคืนภายในอาคาร
4.3. สำหรับผูที่ไมไดแจงรายชื่อไวลวงหนา จะตองแลกบัตรที่จ�ดแลกบัตรที่
นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ กำหนดทุกครัง้ รวมทัง้ นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์
ในการงดการเขามาภายในอาคารชุดตามแตเห็นสมควร
4.4. หามคนงานใชลฟิ ทโดยสาร หากมีความจำเปนตองใชลฟิ ทในการขนยายวัสดุ
อุปกรณ ตองไดรบั อนุญาตจากนิตบิ คุ คลเทานัน้
4.5. นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการตรวจคนกระเปา ยาม และหร�ออืน่ ๆ
ในขณะทีก่ ำลังผานเขา-ออกบร�เวณอาคาร
4.6. หากคนงานทีร่ บั บัตรประจำตัวผูร บั เหมาเพ�อ่ ผานเขาอาคารแลวไมแลกคืนบัตร
ตอนทีผ่ า นออกนอกอาคาร พรอมทัง้ ลงชือ่ ในสมุดลงชือ่ นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ
จะเปร�ยบเทียบปรับเปนเง�นจากผูรับเหมาที่รับผ�ดชอบในวงเง�นไมเกิน 2,000 บาท
(สองพันบาทถวน) และคนงานนัน้ ๆ จะตองตกเปนผูต อ งสงสัยในกรณีทม่ี เี หตุ
ผ�ดกฎหมายเกิดข�้น
5. เวลาการปฏิบัติงานภายในอาคาร
5.1. นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯอนุญาตใหผรู บั เหมาเขาปฏิบตั งิ านภายในอาคารไดในเวลา
9.00 น.-17.30น. เทานัน้
5.2. กรณีทต่ี อ งการทำงานลวงเวลาทีไ่ มใชงานมีเสียง มีกลิน� หร�อความรบกวนอืน่ ใด
ใหเปนไปตามดุลยพ�นจิ ของนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ และตองไดรบั อนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษรจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ และใหพนักงานรักษาความปลอดภัย
ตรวจคืนสิ�งของทุกครั้ง เมื่อปฏิบัติงานแลวเสร็จ
5.3. หากไมไดรบั อนุญาตจากนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ หามปฏิบตั งิ านลวงเวลาโดยเด็ดขาด
หากฝาฝน นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะปรับในอัตรา 2,000 บาท และไมอนุญาต
ใหเขาปฏิบตั งิ านในอาคารอีก
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6. การขนยายวัสดุอุปกรณตางๆ เขาอาคารเพ�่อการตกแตง
6.1. ผูรับเหมาตองขอแบบฟอรมการขออนุญาตใชลิฟท เพ�่อการขนของกับ
นิติบุคคลอาคารชุดฯ กอนการใชลิฟทเพ�่อขนของทุกครั้ง และไดรับอนุญาต
จึงจะสามารถขนของได
6.2. จ�ดทีร่ บั -สงของ นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ จะเปนผูก ำหนดให หากวัสดุทข่ี นยายมี
น้ำหนัก และหร�อความยาวเกินกวาขนาดของลิฟท ผูรับเหมาจะตองตัด หร�อ
แบงออกเปนสวนใหมีขนาดพอเหมาะกับลิฟท ถาไมสามารถตัดแบงได ตอง
ขนยายข�้นตามบันไดหนีไฟและหากเกิดความเสียหายกับทรัพยสวนกลาง
ผูรับเหมาตองรับผ�ดชอบความเสียหายที่เกิดข�้นทั้งหมด
6.3. หามรถทีม่ ขี นาด และหร�อความสูงเกินกวาระดับความสูงของลานจอดรถ เขา
มาในตัวอาคารหร�อลานจอดรถ
6.4. เวลาบร�การลิฟทขนของ 9.00 น. – 17.00 น.
(ระเบียบนีอ้ าจแกไข ปรับปรุง เพ�ม่ เติม เพ�อ่ ใหเกิดความเหมาะสม และจะแจงให
ทราบโดยการติดประกาศ)
7. การรับประทานอาหารของคนงาน
7.1. หากคนงานนำอาหารมารับประทานภายในอาคาร จะตองรับประทานภายใน
หองชุดที่ปฏิบัติหนาที่อยูเทานั้น และตองรักษาความสะอาดพรอมทั้งจัดเก็บ
เศษอาหารและขยะทีเ่ กิดจากการรับประทานอาหาร ใสถงุ ปดปากถุงมิดชิด นำไป
ทิง� ในหองขยะทีน่ ติ บิ คุ คลอาคารชุดฯ กำหนด
7.2. กรณีที่ไปรับประทานอาหารภายนอกอาคาร คนงานจะตองลงไปตามจ�ดที่
กำหนด และผานการตรวจคนจากพนักงานรักษาความปลอดภัย หากผาน
การเร�ยกตรวจคน จึงจะผานออกนอกอาคารได
8. การรักษาความสะอาด
8.1. ผูรับเหมาจะตองนำผาสะอาดชุบน้ำหมาดมาวางไวที่ทางเขา-ออก บร�เวณ
ดานหนาหองชุดที่กำลังตกแตง เพ�่อใชเช็ดฝุนกอนออกจากหองชุด
8.2. ขยะทีเ่ กิดจากการรับประทานอาหาร ใหรวบรวมใสถงุ ดำปดปากถุงใหมดิ ชิด และ
นำไปทิง� ถังขยะทีจ่ ดั ไวให
8.3. หามนำเศษวัสดุกอ สรางทุกชนิด และ/หร�อวัสดุเหลือใชทม่ี ใิ ชขยะตามปกติวส� ยั
ทิง� ลงในโถสวม อางลางหนา หนาตางอาคาร หองขยะ หากตรวจพบทานเจาของ
หองชุดจะตองเปนผูร บั ผ�ดชอบในการจัดเก็บ หร�อออกคาใชจา ยในกรณีทม่ี คี า
ใชจา ยเกิดข�น้ ขยะทีเ่ กิดจากการตกแตงหองชุด ทานจะตองนำไปทิง� ทีภ่ ายนอก
อาคารโดยคนงานของทานเจาของหองชุดเอง
8.4. หากทานเจาของหองชุดตองการใหพนักงานทำความสะอาด เขาทำความสะอาด
ภายในหองชุดทีต่ กแตงเสร็จแลว ขอใหทา นแจงความจำนงไดทน่ี ติ บิ คุ คลอาคารชุดฯ
ใหทราบลวงหนาอยางนอย 2 วัน โดยทานเจาของหองชุดจะเปนผูอ อกคาใชจา ย
ทัง้ หมด
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1. เจาของรวมและบร�วารทีไ่ ดรบั สติก� เกอรตดิ รถยนต ในการผานเขา-ออกพ�น้ ทีอ่ าคาร
พนักงานรักษาความปลอดภัยปอมหนา จะบันทึกทะเบียนรถ และเวลาการเขา-ออก
เพ�อ่ เปนขอมูลอางอิงในเร�อ่ งความปลอดภัย
2. ผูมาติดตอที่ผานเขา-ออกพ�้นที่อาคาร จะตองแจงขอมูลการติดตอหองชุดกับ
พนักงานรักษาความปลอดภัยปอมหนา เพ�่อทำการแลกบัตรออนและบัตรแข็ง
สำหรับวางหนารถ ในการเขาพ�้นที่จะบันทึกทะเบียนรถและเวลาการเขา และในการ
ออกจากพ�้นที่จะบันทึกเวลาการออก ผูมาติดตอจะตองประทับตราที่จอดรถไดที่
สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ กรณีมีผูมาติดตอเจาของหองชุด ทานเจาของ
หองชุดจะตองแจงสำนักงานนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ เพ�อ่ ประทับตราผานเขา-ออกโครงการ
โดยระยะเวลาและคาใชจายในการจอดรถจะเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
3. ผูร บั เหมาทีไ่ มไดลงทะเบียนเขาตกแตงหองชุดกับทางนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ จะไดรบั บัตร
VISITOR เวลาที่ผานเขา-ออกพ�้นที่อาคาร ผูรับเหมาจะตองแจงขอมูลการติดตอ
หองชุด พนักงานรักษาความปลอดภัยปอมหนา เพ�่อจะขอใหแลกบัตรออน และ
บัตรแข็งสำหรับวางหนารถ ในการเขาพ�้นที่จะบันทึกทะเบียนรถและเวลาการเขา
ในการออกจากพ�น้ ทีจ่ ะบันทึกเวลาการออก ผูร บั เหมาจะตองประทับตราทีจ่ อดรถได
ทีส่ ำนักงานนิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ
4. นิตบิ คุ คลอาคารชุดฯ จะออกบัตร VISITOR ติดหนาอกสำหรับผานเขา-ออกภายใน
อาคารใหกบั ผูม าติดตอ หร�อผูร บั เหมา จะตองแจงและประสานงานไปยังเจาของหองชุด
หร�อผูพ กั อาศัยอนุญาตใหผมู าติดตอ หร�อผูร บั เหมาคนงานเขา-ออกภายในอาคาร
5. ผูมาติดตอ,ผูรับเหมา,คนงาน ที่ไมมีบัตร Visitor หร�อไมติดบัตรผานเขา-ออก
ระหวางอยูภายในอาคาร จะถูกนิติบุคคคลอาคารชุดเชิญออกจากอาคารชุดทันที
และจะไมไดรับอนุญาตใหเขาภายในอาคารโดยเด็ดขาด
6. กรณีที่บัตร Visitor สูญหาย หร�อชำรุดเสียหายจะตองเสียคาปรับใบละ 100 บาท
(หนึง่ รอยบาทถวน)
7. กรณีบัตรจอดรถ VISITOR สูญหาย จะตองเสียคาปรับใบละ 100 บาท และตอง
แสดงหลักฐานเพ�่อนำรถออกดวย
7. นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจคนรถ กระเปา และอื่นๆ
ของผูมาติดตอ หร�อผูรับเหมาไดตลอดเวลา หากเปนที่ตองสงสัยวาโจรกรรม
ทรัพยสนิ ของอาคาร
8. ระเบียบนี้อาจมีการปรับปรุงแกไข และจะแจงใหทราบโดยการปดประกาศ

เพ�่อใหเกิดความปลอดภัยที่รัดกุม และความเปนระเบียบภายในอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงใครขอความรวมมือจากทานเจาของรวม และผูมาติดตอ
หร�อ ผูรับเหมาโปรดปฏิบัติตามระเบียบดังตอไปนี้

5. ระเบียบการผานเขา-ออกบร�เวณอาคาร (บัตร Visitor)

ภาคผนวก ค-7
หนังสือแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากผูพ้ ัฒนาโครงการ ไปยังผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง

ภาคผนวก ค7-1

ภาคผนวก ค7-2

ภาคผนวก ค7-3

ภาคผนวก ค-8
หนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้พฒ
ั นาโครงการ
ขอความอนุเคราะห์การให้บริการด้าน
การป้องกันและระงับอัคคีภัย

ภาคผนวก ค8-1

ภาคผนวก ค-9
ตัวอย่างแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) และรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

ภาคผนวก ค9-1

ภาคผนวก ค9-2

ภาคผนวก ค9-3

ภาคผนวก ค9-4

ภาคผนวก ค9-5

ภาคผนวก ค9-6

ภาคผนวก ค9-7

ภาคผนวก ค9-8

ภาคผนวก ค9-9

ภาคผนวก ค9-10

ภาคผนวก ค9-11

ภาคผนวก ค9-12

ภาคผนวก ค9-13

ภาคผนวก ค9-14

ภาคผนวก ค9-15

ภาคผนวก ค9-16

ภาคผนวก ค9-17

