
  

 

 

 

นิติบุคคลอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์

หนังสือคู่มือส ำหรับผู้พกัอำศัย 
 

 
ขอ้มูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน 

 
ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 6 

1 กมุภาพนัธ์ 2562 



 

 

2 

 

สำรบัญ 

บทน ำ .................................................................................................................................................................................................... 4 

ยนิดีตอ้นรับเขา้สู่อาคารชุด มิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์....................................................................................................................... 4 

สิทธ์ิกำรครอบครอง, กำรประกนัภัย, กำรจดักำร และกำรบ ำรุงรักษำอำคำรชุด .................................................................................. 5 

สิทธ์ิการครอบครองอาคารชุด ......................................................................................................................................................... 5 

ประกนัภยัอาคาร ............................................................................................................................................................................. 7 

การจดัการอาคาร ............................................................................................................................................................................. 8 

การบ ารุงรักษา ................................................................................................................................................................................. 8 

ขอ้บงัคบันิตบุิคคล, คณะกรรมกำรและกำรเงนิ ................................................................................................................................. 10 

การจดัเก็บเอกสาร ......................................................................................................................................................................... 10 

การประชุมสามญัประจ าปี ............................................................................................................................................................ 10 

คณะกรรมการนิติบุคคล ................................................................................................................................................................ 11 

ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง ........................................................................................................................................................................ 12 

เงินกองทุน ..................................................................................................................................................................................... 13 

การช าระค่าสาธารณูปโภคและบริการต่างๆ ................................................................................................................................. 13 

นโยบำยและระเบียบในกำรพกัอำศัยร่วมกนั ...................................................................................................................................... 13 

การเขา้ไปภายในหอ้งชุด ............................................................................................................................................................... 13 

ระเบียบอาคาร ............................................................................................................................................................................... 14 

ค่าปรับในกรณีท่ีละเมิดความปลอดภยัและกฎของคอนโดมิเนียม ............................................................................................... 18 

กำรย้ำยเข้ำอำคำรชุด ........................................................................................................................................................................... 20 

การขออนุญาตเขา้ตกแต่งภายใน ................................................................................................................................................... 20 

ระเบียบการเขา้ท างานตกแต่งหอ้งชุด ............................................................................................................................................ 22 

การขนยา้ย ..................................................................................................................................................................................... 26 

การเก็บรักษาทรัพยส่์วนบุคคล ...................................................................................................................................................... 26 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของอำคำรชุด ......................................................................................................................................................... 27 

ระบบต่ำงๆในอำคำร ........................................................................................................................................................................... 29 

ระบบปรับอากาศและพดัลมระบายอากาศ .................................................................................................................................... 30 

ระบบส่ือสาร ................................................................................................................................................................................. 30 

ระบบไฟฟ้า.................................................................................................................................................................................... 31 

ระบบดบัเพลิงและความปลอดภยั ................................................................................................................................................. 32 

ระบบรักษาความปลอดภยั ............................................................................................................................................................ 33 

ระบบประปา ................................................................................................................................................................................. 36 

ระบบภำยในห้องชุด ........................................................................................................................................................................... 37 

ระบบปรับอากาศ ........................................................................................................................................................................... 37 

ระบบไฟฟ้า.................................................................................................................................................................................... 37 

ระบบน ้ า ........................................................................................................................................................................................ 37 

ระเบียบกำรใช้ทีจ่อดรถ ...................................................................................................................................................................... 38 



 

 

3 

 

ระเบียบกำรใช้พื้นทีบ่ริกำรคลบัเฮ้ำส์ .................................................................................................................................................. 42 

ระเบียบหอ้งแอโรบิค ..................................................................................................................................................................... 42 

ระเบียบศูนยอ์อกก าลงักาย............................................................................................................................................................. 43 

ระเบียบหอ้งเล่นการ์ด .................................................................................................................................................................... 44 

ระเบียบลานเด็กเล่น ....................................................................................................................................................................... 45 

ระเบียบหอ้งพนกังานขบัรถ .......................................................................................................................................................... 46 

ระเบียบหอ้งปฐมพยาบาล ............................................................................................................................................................. 46 

ระเบียบหอ้งเล่นเกม ...................................................................................................................................................................... 47 

ระเบียบหอ้งสมุด ........................................................................................................................................................................... 48 

ระเบียบลอ๊บบ้ี ................................................................................................................................................................................ 49 

ระเบียบหอ้งจดหมาย ..................................................................................................................................................................... 50 

ระเบียบหอ้งลอ๊คเกอร์และหอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ ................................................................................................................................ 50 

ระเบียบหอ้งประชุม ....................................................................................................................................................................... 51 

ระเบียบหอ้งอเนกประสงค ์............................................................................................................................................................ 52 

ระเบียบหอ้งจดัเล้ียง ....................................................................................................................................................................... 53 

การจดังานเล้ียงสงัสรรค ์................................................................................................................................................................ 54 

ระเบียบสระวา่ยน ้ า ........................................................................................................................................................................ 55 

ระเบียบสนามเทนนิส .................................................................................................................................................................... 57 

ระเบียบเกีย่วกบัอคัคภีัย ...................................................................................................................................................................... 58 

ระบบชุดอคัคีภยั ............................................................................................................................................................................ 58 

ขั้นตอนการอพยพหนีไฟ ............................................................................................................................................................... 58 

ภำคผนวก 1: รำยกำรส ำหรับตดิต่อ ................................................................................................................................................... 60 

ขอ้มูลท่ีอยู ่...................................................................................................................................................................................... 60 

หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน: ............................................................................................................................................................ 60 

หมายเลขโทรศพัทโ์รงพยาบาล: .................................................................................................................................................... 60 

หมายเลขโทรศพัทเ์พื่อเป็นขอ้มูล .................................................................................................................................................. 61 

ภำคผนวก 2: ผู้รับเหมำทีม่คุีณสมบัตเิหมำะสมเบ้ืองต้นส ำหรับให้บริกำรภำยในห้องพกั ................................................................ 62 

ระบบปรับอากาศ ........................................................................................................................................................................... 62 

ระบบภายในและระบบประปา (น ้ าร่ัว)  ......................................................................................................................................... 62 

เคร่ืองท าน ้ าร้อน............................................................................................................................................................................. 62 

ฝักบวัและชุดสุขภณัฑ ์................................................................................................................................................................... 62 

กระจกหนา้ต่างหอ้ง ....................................................................................................................................................................... 63 

งานไฟฟ้า ....................................................................................................................................................................................... 63 

อินเตอร์เน็ต ................................................................................................................................................................................... 63 

กญุแจประตูทางเขา้หอ้งชุด ........................................................................................................................................................... 64 

เคร่ืองใชใ้นหอ้งชุด ........................................................................................................................................................................ 64 

ประกนัภยัในหอ้งชุด ..................................................................................................................................................................... 64 

งานซ่อมทัว่ไปภายในหอ้งชุด ........................................................................................................................................................ 64 

งานตกแต่งภายในหอ้งชุด.............................................................................................................................................................. 65 

 



 

 

4 

 

บทน ำ 
ยนิดีต้อนรับเข้ำสู่อำคำรชุด มลิเลนเนียม เรสซิเดนท์ 

นิติบุคคลอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์จดทะเบียนเม่ือเดือนธนัวาคม 2552 โดยบรรดาส่ิงท่ีกล่าวถึงในหนงัสือคู่มือฉบบัน้ี ใช้
ส าหรับเจา้ของร่วมและผูพ้กัอาศยัในอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์น้ีเท่านั้น  

หนงัสือคู่มือน้ีมีขอ้มูลท่ีทางอาคารหวงัวา่จะช่วยใหท่้านมีความสุขกบัการพกัอาศยัในอาคารชุด มิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์คู่มือผูพ้กั
อาศยัน้ีประกอบดว้ย ขอ้มูลเก่ียวกบัห้องพกัของท่าน, การจดัการอาคารชุด, แหล่งอ านวยความสะดวก รวมถึงกฎขอ้บงัคบั และ
ขอ้มูลอ่ืนๆ คู่มือน้ีสามารถใชเ้ป็นหนงัสืออา้งอิงไวส้ าหรับดูเม่ือท่านตอ้งการทราบขอ้มูล โดยคู่มือน้ีถือเป็นเพียงแนวปฏิบติัเท่านั้น
และมิใช่เป็นขอ้ผูกมดัทางกฎหมาย หากท่านตอ้งการค าแนะน าหรือขอ้มูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อฝ่ายจดัการฯ ท่ีชั้น1 ของคลบัเฮา้ส์ 
ทั้งน้ีหมายเลขโทรศพัท ์และอีเมลจ์ะอยูใ่นภาคผนวก 1 ทา้ยคู่มือน้ี 

เราใคร่ขอใหท่้านอ่านคู่มือฉบบัน้ีและท าความคุน้เคยกบัอาคารชุดและการบริหารงาน พร้อมทั้งช่วยกนัปรับปรุงคุณภาพชีวติท่ี  
มิลเลนเนียม เรสซิเดนท์ หากมีขอ้มูลส่วนใดในคู่มือฉบบัน้ีท่ียากแก่การเขา้ใจ กรุณาติดต่อฝ่ายจดัการฯ ส าหรับความช่วยเหลือ 
ขอขอบคุณท่ีท่านเลือกอาคารชุด มิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์เป็นเสมือนบา้นหลงัหน่ึงของท่าน 
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สิทธ์ิกำรครอบครอง, กำรประกนัภยั, กำรจดักำร และกำรบ ำรุงรักษำอำคำรชุด 

สิทธ์ิกำรครอบครองอำคำรชุด 

“คอนโดมิเนียม” มาจากภาษละติน คอน หมายถึง “ดว้ย” และ โดมิเนียม หมายถึง “ควบคุม” ดงันั้น คอนโดมิเนียม จึงหมายถึง การ
ควบคุมส่วนอาคารกบัแต่ละบุคคล อาคารชุดโดยส่วนใหญ่มกัจะเป็นหอ้งชุดพกัอาศยั หรือทาวน์เฮา้ส์ อาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิ
เดนท ์ไดถู้กด าเนินการอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัอาคารชุด พ.ศ. 2522 รวมถึงพระราชบญัญติัอาคารชุดฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม ซ่ึงใชเ้ป็น
แนวทางในการจดัการส าหรับนิติบุคคลอาคารชุด 

ควำมหมำย 

เจ้ำของร่วม หมายถึง เจา้ของกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด ในอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์ซ่ึงมีช่ือในหนงัสือกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด )อ.ช. ๒(  

ผู้พกัอำศัย หมายถึง เจา้ของร่วม และ/หรือ ผูเ้ช่า ท่ีอาศยัอยูใ่นอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์

 ห้องชุด 

ท่านเป็นเพียงหน่ึงเดียวท่ีเป็นเจา้ของหอ้ง  มีโฉนดเช่นเดียวกบัเจา้ของบา้นเด่ียว แต่ท่านยงัมีส่วนแบ่งในกรรมสิทธ์ิร่วมของ
อาคารชุดดว้ย ส่วนแบ่งของทรัพยส่์วนกลางไดถู้กก าหนดไวล่้วงหนา้ในขอ้บงัคบันิติบุคคลอาคารชุดมิลเลนเนียม            เรสซิ
เดนท์ท่ีไดจ้ดทะเบียนท่ีกรมท่ีดินอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงไดถู้กระบุอยูใ่นหนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิของท่าน โดยทัว่ไป
แลว้ ท่านเป็นเจา้ของส่ิงตกแต่งภายในห้องชุด, ตลอดจนก าแพงดา้นนอกท่ีจบัไม่ถึงจนถึงจุดก่ึงกลางของก าแพงท่ีใชร่้วมกบั
หอ้งชุดท่ีติดกนั, เหนือเพดานข้ึนไปจนถึงจุดก่ึงกลางของหอ้งชุดดา้นบน และของก่ึงกลางของพ้ืนหอ้งจนถึงแผน่พ้ืนคอนกรีต 
เป็นการบรรยายถึงขอบเขตความเป็นเจา้ของ ท่านอาจจะใชห้้องชุดน้ีเพ่ือการพกัอาศยัส่วนตวัและอาจตกแต่งและปรับปรุง
ห้อง ทั้ งน้ี ตอ้งอยู่ในระเบียบของอาคารชุดและระเบียบท่ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมจากความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนิติบุคคล อย่างไรก็ตาม การต่อเติมใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงสร้างของอาคารจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ี
ประชุมใหญ่สามญัหรือวสิามญัของเจา้ของร่วมก่อน  

 ทรัพย์ส่วนกลำง 

ทรัพยส่์วนกลางประกอบดว้ยส่วนต่างๆของอาคารชุด ยกเวน้ส่วนท่ีระบุให้เป็นพ้ืนท่ีใชส้อยส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธ์ิ0ของ
ท่าน ทรัพยส่์วนกลางน้ีไดร้วมถึงส่ิงปลูกสร้าง ลานจอดรถ, สระวา่ยน ้ า, สนามเทนนิส, ห้องประชุม, ส านกังานจดัการ และ
อ่ืนๆ สวน และทางเดินรถ ขอ้บงัคบัของอาคารชุดและค าสัง่ของคณะกรรมการน้ีใชส้ าหรับการดูแลทรัพยส่์วนกลาง ซ่ึงมีเพียง
เจา้ของร่วมเท่านั้นท่ีเป็นเจา้ของทรัพยส่์วนกลางร่วมกนั ทรัพยส่์วนกลางรวมถึงโถงและทางเดินในอาคารและห้องใชส้อย
ส่วนกลางต่างๆ  
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 อตัรำส่วนกรรมสิทธ์ิ  
อตัราส่วนกรรมสิทธ์ิ )สิทธ์ิในการลงคะแนนเสียง( ในทรัพยส่์วนกลางของท่านไม่สามารถแยกได ้อตัราส่วนของกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพยส่์วนกลางน้ี นอกจากจะใหสิ้ทธ์ิท่านในการมีส่วนร่วมในการดูแลอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท์แลว้ ยงัเป็นการ
ก าหนดสัดส่วนในการช าระค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีท่านมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยส่์วนกลางของท่านดว้ย ซ่ึงการค านวนอตัราส่วน
กรรมสิทธ์ิตามขนาดพ้ืนท่ีห้องชุดท่ีท่านครอบครองน้ีไดรั้บการจดทะเบียนไวท่ี้ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานครสาขาพระ
โขนง และไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบันิติบุคคลอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท์  



 

 

7 

 

ประกนัภัยอำคำร  

ในขอ้บงัคบัน้ีตอ้งการให้นิติบุคคลจดัหากรมธรรมป์ระกนัภยัเพ่ือป้องกนัทรัพยส่์วนกลางและเจา้ของห้องชุด
อยา่งจ ากดัขอบเขต  

 กรมธรรม์หลกั 

กรมธรรมห์ลกัน้ีครอบคลุมถึงภยัอนัตรายต่างๆท่ีเกิดแก่อาคารรวมถึง ภยัจากไฟไหม,้ ลมพาย,ุ ฟ้าผ่า, ภยัจากน ้ า, การท าลาย
ทรัพยสิ์น และการโจรกรรม ความคุม้ครองน้ีเรียกวา่ กรมธรรมคุ์ม้ครองความเสียงภยัทั้งหมด และมีมูลค่าเทียบเท่าราคาการ
ก่อสร้างอาคารทดแทนของเดิมรวมถึงก าแพงและพ้ืนในสภาพสมบูรณ์ )ยกเวน้รายการท่ีไม่อยูใ่นการรับประกนัตามปกติ(ซ่ึง
ไม่นับรวมค่ารับผิดส่วนแรก กรมธรรม์หลกัน้ีครอบคลุมถึงห้องชุดของท่านท่ีอยู่ในสภาพขณะการส่งมอบห้องชุด แต่ไม่
รวมถึงส่ิงประกอบอ่ืน )ของประดบัตกแต่งและทรัพยส่์วนบุคคล( และการปรับปรุงพ้ืนท่ีในห้องชุดของท่าน เช่น พรม, 
เคร่ืองใช,้ ตูเ้ก็บของ, พ้ืนเคาน์เตอร์ หรือวสัดุตกแต่งห้องน ้ า ยกตวัอยา่งเช่น แผ่นแกรนิตของเคาน์เตอร์ครัวจะมีมูลค่าในการ
ประกนัภยัเท่าราคาของผลิตภณัฑ์ท่ีติดตั้งแต่เดิม การหักค่ารับผิดส่วนแรกซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยคณะกรรมการนิติ
บุคคล ซ่ึงจะช าระโดยนิติบุคคลหรือเจา้ของร่วมนั้น ข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ท่านสามารถขอขอ้มูลเพ่ิมเติมของ
กรรมธรรมห์ลกัไดท่ี้ฝ่ายจดัการฯ  

 กำรปรับปรุงและทรัพย์ส่วนบุคคล 

เป็นความรับผิดชอบของเจา้ของร่วมท่ีจะตอ้งจดัหาความคุม้ครองในการปรับปรุงและทรัพย์ส่วนบุคคลของเจา้ของร่วมเอง 
เจา้ของร่วมท่ีปล่อยเช่าห้องจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบท าประกนัภยัภายในห้องชุดของท่าน ผูเ้ช่าจะถูกให้ซ้ือความคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นของตนเอง เน่ืองจากการท าประกนัภยัหอ้งเช่นนั้นจะไม่ครอบคลุมถึงทรัพยสิ์นของผูเ้ช่า ฝ่ายจดัการฯขอให้เจา้ของ
ร่วมเก็บส าเนากรมธรรมป์ระกนัภยัไวแ้ละจะแจง้ใหท้ราบหากมีการยกเลิกกรมธรรม ์

 ควำมรับผดิ 

นิติบุคคลและเจา้ของห้องชุดนั้นไดท้ าประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจากความผิดจากเจา้ของห้องชุดหรือจากการใช้พ้ืนท่ีส่วนกลาง 

)ความรับผิดบุคคลท่ีสาม( ความคุม้ครองน้ีไม่รวมถึงความผิดของเจา้ของห้องชุดท่ีเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุหรือการบาดเจ็บท่ี
เกิดข้ึนภายในห้องชุดหรือความรับผิดท่ีเกิดจากการกระท าท่ีละเลย,ตั้งใจ หรือเผลอเรอของเจา้ของห้องชุดทั้งในห้องชุดและ
พ้ืนท่ีส่วนกลาง ฝ่ายบริหารจดัการจะจดัเตรียมขอ้สรุปของกรมธรรมไ์วใ้ห้เม่ือท่านตอ้งการ นิติบุคคลสนบัสนุนให้ท่านไดมี้
การพดูคุยกบัตวัแทนประกนัภยัในเร่ืองความคุมครองเพ่ือรับความคุม้ครองท่ีส าคญัต่างๆ  
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กำรจัดกำรอำคำร 

นิติบุคคลอาคารชุดฯ คงไวซ่ึ้งการจดัการอาคารอยา่งมืออาชีพโดยด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบันิติ
บุคคล พนกังานตามหน่วยงานและผูรั้บเหมาจะปฏิบติัหนา้ท่ีในการบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีส่วนกลาง เจา้ของร่วมตอ้งรับผิดชอบในการ
ซ่อมแซมภายในหอ้งชุดของท่านเอง เช่นท่อประปาและเคร่ืองปรับอากาศ โดยเจา้ของหอ้งชุดอาจหาผูรั้บเหมาเขา้มาซ่อมแซม หาก
ท่านไม่แน่ใจวา่ใครจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการซ่อมแซม กรุณาติดต่อฝ่ายจดัการฯ 

 ตวัแทนฝ่ำยจดักำรฯ และผู้จดักำรอำคำร 

ตวัแทนฝ่ายจดัการฯของนิติบุคคลอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์คือ บริษทั โอซีเอส จ ากดั ตวัแทนฝ่าย
จัดการฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานประจ าวนัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการนิติบุคคลฯ  
ผูจ้ดัการอาคารเป็นตวัแทนของบริษทับริหารอาคารจะปฏิบติังานท่ีส านกังานฝ่ายจดัการฯ โดยส านกังานตั้งอยู่
ท่ีชั้น1 ของคลบัเฮา้ส์ เปิดท าการวนัจนัทร์ ถึง วนัอาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 17.30 น. ฝ่ายจดัการฯ จะด าเนินการบ ารุงรักษา
อาคารภายนอก, โถงทางเดิน, ส่วนบริการพ้ืนท่ีส่วนกลางและระบบต่างๆ, ความสะอาดของพ้ืนท่ีส่วนกลาง และอ่ืนๆ 
พนกังานท่ีด าเนินงานส่วนบ ารุงรักษาและความปลอดภยัของอาคารจะถูกวา่จา้งโดยนิติบุคคลและรายงานโดยตรงกบัตวัแทน
ฝ่ายจดัการฯและผูจ้ดัการอาคาร 

 

กำรบ ำรุงรักษำ 

ค าถามท่ีพบบ่อยท่ีสุดวา่ใครเป็นผูรั้บผิดชอบในการบ ารุงรักษาอาคาร โดยทัว่ไปแลว้ นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะรับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ี
ส่วนกลางและอาคารภายนอก และเจา้ของร่วมจะดูแลภายในห้องชุดเอง ดูรายช่ือผูรั้บเหมาท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเบ้ืองตน้ส าหรับ
ใหบ้ริการภายในหอ้งพกัไดใ้นภาคผนวก 2 

 พื้นทีส่่วนกลำง 

ความรับผิดชอบของนิติบุคคลต่อพ้ืนท่ีส่วนกลางประกอบดว้ยการบ ารุงรักษา, ภาพพจน์ของอาคาร, คุณภาพการซ่อมแซม, 
สุขภาพของชุมชนและความปลอดภยั หากเจา้ของร่วม หรือครอบครัวของเจา้ของร่วม, ผูเ้ช่า, พนกังาน, ตวัแทน, ผูม้าเยี่ยม 
หรือแขกของเจา้ของร่วม กระท าการละเลยหรือไม่ถูกตอ้งต่ออาคารชุด นิติบุคคลจ าเป็นตอ้งให้มีการซ่อมบ ารุงโดยเจ้าของ
ร่วมตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย 

 กำรบ ำรุงรักษำอำคำรโดยทัว่ไป 

ตามปกติแลว้นิติบุคคลมีหน้าท่ีดูแลรักษาพ้ืนท่ีส่วนกลางและอาคารภายนอก คณะกรรมการและฝ่ายจดัการฯจะวางแนว
ทางการบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม รวมถึงการคดัเลือกผูรั้บเหมาท่ีจ าเป็นและด าเนินการควบคุมคุณภาพ หากท่านมีขอ้กังวล
เก่ียวกบัการบ ารุงรักษาอาคารกรุณาโทรไปยงัฝ่ายจดัการฯ 
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 ข้อควรจ ำส ำหรับผู้เช่ำและเจ้ำของห้องเช่ำ 
ผูเ้ช่าท่ีท าการเช่าห้องจากเจา้ของร่วมควรท าความคุน้เคยกบัความผิดชอบในการบ ารุงรักษาห้องภายใตเ้ง่ือนไขในการเช่า 
ห้อง โดยสัญญาเช่ามาตรฐานจะให้ผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผิดชอบในการบ ารุงรักษา เช่น การซ่อมก๊อกร่ัว ในมุมมองของนิติบุคคล
อาคารชุดฯ แลว้ถือเป็นความรับผิดชอบของเจา้ของร่วม  
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ข้อบังคบันิตบุิคคล คณะกรรมกำร และกำรเงนิ 

นิติบุคคลมิไดเ้ป็นเจา้ของอาคารท่ีแทจ้ริง แต่ท าหนา้ท่ีแทนท่านในการบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ภายนอกหอ้ง
ชุดท่านรวมทั้งจดัหาบริการต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับท่าน ในฐานะท่ีเป็นเจา้ของอาคารชุด ท่านมีสิทธ์ิลงคะแนนในนิติบุคคลในส่วนท่ี
ท่านมีอตัราส่วนกรรมสิทธ์ิในหอ้งชุดของท่าน ณ ตอนท่ีโอนหอ้งชุด โดยห้องชุดท่ีมีขนาดใหญ่จะมีกรรมสิทธ์ิมากกวา่หอ้งชุดท่ีมี
ขนาดเลก็ และมีสิทธ์ิในการลงคะแนนเสียงในนิติบุคคลมากกวา่ สิทธ์ิในการลงคะแนนเสียงน้ีไดถู้กใชค้ร้ังแรกในการประชุมใหญ่
สามญัคร้ังแรก ซ่ึงรวมถึงวาระแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคล  

 

กำรจัดเกบ็เอกสำร 

นิติบุคคลไดจ้ดัตั้งและปฏิบติังานภายใตเ้อกสารท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 2 ฉบบัคือ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและ
ขอ้บงัคบันิติบุคคลอาคารชุด ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบญัญติัอาคารชุด พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัอาคารชุดฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม 
เอกสารทั้งสองไดถู้กเก็บไวท่ี้ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง และเอกสารดงักล่าวไดถู้กรวมอยูใ่นโฉนดท่ีดินของ
ท่านดว้ย กรุณาเก็บเอกสารเหล่าน้ีไวใ้นสถานท่ีปลอดภยัท่ีท่านสามารถหาพบหากตอ้งการ ท่านอาจขอเอกสารทดแทนจากฝ่าย
จดัการฯ 

 ข้อบังคบันิตบุิคคล 

ขอ้บงัคบันิติบุคคลเป็นเอกสารส าคญัของอาคารชุดท่ีตอ้งมีการจดัเก็บ ขอ้บงัคบัน้ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นการประสานกนัระหว่าง
เจา้ของร่วมและนิติบุคคล โดยนิติบุคคลจดัท ากฎขอ้บงัคบัน้ีข้ึนส าหรับการบริหารของคณะกรรมการนิติบุคคล,การจดัหาการ
วา่จา้งตวัแทนฝ่ายจดัการฯ, การจดัเก็บค่าใชจ่้ายส่วนกลางเพ่ือน ามาใชใ้นการด าเนินงานและส ารองเงินทุน, เป็นการร่วมมือกนั
ระหวา่งนิติบุคคลและเจา้ของร่วมในการด ารงไวซ่ึ้งความเคารพในทรัพยสิ์นและจ ากดัการใชส้อยของนิติบุคคลและเจา้ของ
ร่วม การเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบันิติบุคคลจะกระท าไดใ้นการประชุมใหญ่เจา้ของร่วม ทั้งน้ีจะตอ้งใชม้ติไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนคะแนนเสียงของเจา้ของร่วมทั้งหมด  

 

กำรประชุมสำมญัประจ ำปี 

การประชุมสามญัประจ าปีเจา้ของร่วมจะจัดให้มีปีละ 1 คร้ัง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่ออนุมติังบการเงิน
ประจ าปีและรับทราบงบประมาณค่าใชจ่้ายในปีถดัไป และเพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายงานผลการด าเนินงาน รวมถึงพิจารณาเลือก
ผูส้อบบญัชีส าหรับปีถดัไป นอกเหนือจากน้ี จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีวาระครบ 2 ปีในการดูแลจนครบวาระ หากมี
ค าถามในเร่ืองใดก็สามารถหยบิยกข้ึนมาบอกกล่าว ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการ  
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คณะกรรมกำรนิติบุคคล 

คณะกรรมการนิติบุคคลหมายถึงผูบ้ริหารของนิติบุคคลโดยเฉพาะ คณะกรรมการนิติบุคคล
ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 3 – 9 คนท่ีเป็นเจา้ของร่วม หรือมีอ านาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจในกิจการงานต่างๆของนิติบุคคลโดย
จะตอ้งไม่ขดัต่อขอ้บงัคบันิติบุคคลท่ีไดร้ะบุไวใ้นตอนประชุมใหญ่สามญั ยกตวัอยา่งเช่น การเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัจะตอ้งลงมติ
ในท่ีประชุมใหญ่  

คณะกรรมการท่ีถูกแต่งตั้ งในการประชุมสามัญประจ าปีจ ามีวาระในการด ารง  2 ปี  หากต าแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ 
คณะกรรมการอาจใหเ้จา้ของร่วมคนใดคนหน่ึงเป็นกรรมการแทนจนกระทัง่ถึงการประชุมสามญัประจ าปีคร้ังต่อไป หรือจดัใหมี้
การแต่งตั้งพิเศษข้ึน )การประชุมวสิามญัประจ าปี( คณะกรรมการจะเลือกกรรมการหน่ึงคนข้ึนเป็นประธานกรรมการนิติบุคคลและ 
อีกหน้ึงคนเป็นรองประธานกรรมการนิติบุคคล และจะตอ้งจดัประชุมกรรมการ อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในหก )6( เดือน เพื่อด าเนินการ
ควบคุมการท างานของผูจ้ดัการนิติบุคคลและฝ่ายจดัการฯ  

การประชุมกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผูพ้กัอาศยัแสดงความคิดเห็นหรือหยิบยกประเด็นต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เสมือนเป็น
เจา้ของร่วม การประชุมคณะกรรมการจดัใหมี้ข้ึนตามท่ีกฎหมายก าหนด ในหอ้งประชุมท่ีคลบัเฮา้ส์ของอาคารชุดมิลเลนเนียม เรส
ซิเดนท ์อาจมีการประชุมวาระพิเศษ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความจ าเป็น และรายงานการประชุมจะแจง้ไวท่ี้บอร์ดประกาศ  

คณะกรรมกำรท ำหน้ำที่โดยอำสำสมัคร ไม่มีค่ำตอบแทน  หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการถือเป็นสาระส าคัญ 
คณะกรรมการไม่ตอ้งรับผิดต่อจากการด าเนินงานหรือการตดัสินใจดว้ยความหวงัดีต่ออาคาร โดยพ้ืนฐานแลว้คณะกรรมการมี
หนา้ท่ีรับผิดชอบในการปรับปรุงงบประมาณประจ าปี, ตรวจสอบสถานะทางการเงิน, จดัหาตวัแทนฝ่ายจดัการฯ, อนุมติัการวา่จา้ง
งานบริการและจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์, ปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบและดูแลการบงัคบัใช ้

 

 

 

 

ผู้จัดกำรนิติบุคคล 
ผูจ้ดัการนิติบุคคลถูกแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการนิติบุคคล ในเร่ืองการจดัการและบ ารุงรักษาอาคารเพื่อประโยชน์
ของเจา้ของร่วม ผูจ้ดัการนิติบุคคลปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของนิติบุคคล คอยดูแลความปลอดภยั ความสงบเรียบร้อยและเป็น
ระเบียบของอาคาร  

ในกรณีท่ีจ าเป็นและเร่งด่วน ให้ผูจ้ดัการมีอ านาจโดยความคิดริเร่ิมของตนเองสั่งหรือกระท าการใดๆเก่ียวกบัความปลอดภยัของ
อาคารดังเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาและจดัการทรัพยสิ์นของตนเอง นอกจากน้ี ผูจ้ ัดการนิติบุคคลมีหน้าท่ีปฏิบติัให้เป็นไปตาม
กฎหมายและหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามท่ีระบุในพระราชบญัญติัอาคารชุด พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัอาคารชุด ฉบบัแกไ้ข
เพ่ิมเติม 
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ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง 

เจ้าของร่วมต้องช าระค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุดร่วมกันเป็นรายเดือนตามอัตราส่วนกรรมสิทธ์ิ
ส่วนกลางของเจา้ของร่วมแต่ละราย ในหนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิห้องชุดของท่านจะระบุขนาดของห้องซ่ึงจะบอกถึงสัดส่วนของ
อตัราส่วนกรรมสิทธ์ิท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบั ค่าใชจ่้ายส่วนกลางน้ีข้ึนอยูก่บัจ านวนพ้ืนท่ีต่อตารางเมตรต่อเดือนและส าหรับอาคาร
ชุดมิลเลเนียม เรสซิเดน้ซ์จะคิดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 50 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  

นอกเหนือจากการเรียกเก็บเงินค่าใชจ่้ายส่วนกลางเป็นรายเดือน )โดยปกติจะเรียกเก็บเป็นรายคร่ึงปีหรือรายปี( นั้น อาจมีการเรียก
เก็บเงินเพ่ิมตามมติของท่ีประชุมใหญ่ ท่ีไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของเจา้ของร่วมท่ีเขา้ประชุม )ตามพ.ร.บ. อาคารชุดก าหนด( 
โดยเรียกเก็บตามอตัราส่วนท่ีเจา้ของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยส่์วนกลาง โดยเจา้ของร่วมจะไดรั้บการแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรถึงจ านวนเงินท่ีตอ้งช าระพร้อมทั้งเหตุผลในการช าระเงินเพ่ิม  

 กำรเรียกเกบ็เงนิ 

เจา้ของร่วมทุกท่านจะตอ้งช าระเงินก่อนครบก าหนดช าระเงินท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ี ท่านสามารถช าระเงินโดยหักเงินจาก
บญัชีธนาคารของท่าน หรือส่งเช็คมาทางไปรษณียม์ายงัฝ่ายจดัการฯ ปีส้ินงวดทางบญัชีของนิติบุคคลอาคารชุดฯ นบัจากวนัท่ี 
1 เมษายน ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม ของทุกปี โดยปีแรกทางบญัชีเร่ิมตน้วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 

 ค่ำธรรมเนียมกรณีช ำระเงนิล่ำช้ำ 
ในกรณีท่ีท่านช าระเงินล่าชา้กว่าท่ีก าหนดไวใ้นใบแจง้หน้ี ท่านอาจตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม หากท่านไม่ไดช้ าระเงิน
ภายในก าหนด ท่านจะไดรั้บจดหมายแจง้เตือนให้ช าระค่าใชจ่้ายภายใน 30 วนัหรือตามท่ีก าหนด การช าระเงินจะสมบูรณ์ก็
ต่อเม่ือมียอดเงินแสดงในบญัชีธนาคารของนิติบุคคลฯ และตอ้งแสดงหลกัฐานการช าระเงินต่อฝ่ายจดัการฯเพื่อการตรวจสอบ
ก่อนออกใบเสร็จรับเงิน 

นอกเหนือจากน้ี เจา้ของร่วมท่ีไม่ช าระเงินตามก าหนดตอ้งเสียเงินเพ่ิมในอตัราร้อยละ 12 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระ ใน
กรณีท่ีเจา้ของร่วมคา้งช าระเงินตั้งแต่  6 เดือนข้ึนไป ตอ้งเสียเงินเพ่ิมในอตัราร้อยละ 20 ต่อปีและอาจถูกระงบัการให้บริการ
ส่วนกลางและสาธารณูปโภครวมถึงการเขา้อาคารดว้ย โดยเจา้ของร่วมท่ีไม่ช าระเงินจ านวนดงักล่าวตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป จะ
ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในการประชุมใหญ่และไม่สามารถถูกเลือกใหเ้ขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลดว้ย 

หากจ านวนเงินท่ีช าระไม่เท่ากบัจ านวนค่าใชส่้วนกลางและเงินเพ่ิมท่ีแสดงในใบแจง้หน้ีจ านวนเงินท่ีช าระจะถูกน าไปหักจาก
จ านวนเงินเพ่ิมก่อน และส่วนท่ีเหลือจะน าไปหกัจากจ านวนค่าใชจ่้ายส่วนกลาง จ านวนเงินคงคา้งจะเป็นค่าใชจ่้ายส่วนกลางท่ี
ยงัไม่ไดช้ าระ ตอ้งเสียเงินเพ่ิมในอตัราร้อยละ 12 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีคา้งช าระ ในกรณีท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป ตอ้ง
เสียเงินเพ่ิมในอตัราร้อยละ 20 ต่อปี และอาจถูกระงบัการให้บริการส่วนรวมหรือการใชท้รัพยส่์วนกลางตามท่ีก าหนดใน
ขอ้บงัคบั รวมทั้งไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในการประชุมใหญ่ )ตามท่ี พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 ก าหนด(  
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เงินกองทุน 

เจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัจะตอ้งร่วมกนัช าระเงินกองทุน โดยวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นเงินทุนส ารองในการจดัซ้ือทรัพยส่์วนกลางซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงและดูแลรักษาทรัพยส่์วนกลาง เจา้ของร่วมท่ีโอนห้องจะตอ้งช าระเงินกองทุนในอตัราเดียวกนัคือ 600 
บาทต่อตารางเมตร เงินกองทุนน้ีจะฝากไวใ้นบญัชีเงินฝากประจ าในช่ือบญัชี “นิติบุคคลอาคารชุด มิลเลนเนียม เรสซิเดนท์” โดย
คณะกรรมการและผูจ้ดัการนิติบุคคลจะร่วมกนัพิจารณาถอนเงินดงักล่าวจากบญัชีเงินฝากประจ าเพ่ือใชจ่้ายในกรณีท่ีจ าเป็นและ
เร่งด่วน  

กำรช ำระค่ำสำธำรณูปโภคและบริกำรต่ำงๆ 

การช าระค่าสาธารณูปโภคและบริการต่างๆไม่อยูใ่นขอบเขตการใหบ้ริการของฝ่ายจดัการฯเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยั ตอ้งเป็นผูช้  าระ
ค่าใชจ่้ายเอง ยกตวัอยา่งเช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา ค่าโทรศพัท ์ค่าอินเตอร์เน็ต และโทรทศัน์  

นโยบำยและระเบียบในกำรพกัอำศัยร่วมกนั 

คุณภาพชีวติของผูพ้กัอาศยัข้ึนอยูก่บัจิตส านึกในการปฏิบติัตามกฎระเบียบของอาคารชุด โดยกฎระเบียบของอาคารสร้างข้ึนเพื่อให้
ทุกท่านมีความสุขกบัการพกัอาศยัในอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์หากท่านมีขอ้สงสัยประการใด กรุณาโทรติดต่อส านกังาน
ฝ่ายจดัการฯหรือคณะกรรมการนิติบุคคล 

 

กำรเข้ำไปภำยในห้องชุด  

 กรณีเร่งด่วน 

ฝ่ายจดัการฯอาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ไปภายในห้องของท่านตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบันิติบุคคล หากท่านไดใ้ห้เบอร์
ติดต่อไว ้ฝ่ายจดัการฯจะประสานงานไปยงัท่านก่อนเขา้ไปภายในหอ้ง ในกรณีเร่งด่วน หากฝ่ายจดัการฯไม่สามารถเขา้ภายใน
หอ้งได ้จะเรียกช่างกญุแจเพ่ือท าการเปิดหอ้ง  

 กรณีไม่เร่งด่วน 

ผูจ้ดัการนิติบุคคลจะโทรแจง้ไปยงัท่าน หรือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงความจ าเป็นในการเขา้ไปในหอ้งของท่าน ทั้งน้ี 
จะตอ้งท าการนดัหมายไปยงัท่านหรือผูเ้ช่าของท่านก่อน  

 

 

 



 

 

14 

 

ระเบียบอำคำร  

เพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดีของท่านและเพ่ือนบา้นขา้งเคียง คณะกรรมการนิติบุคคลไดท้ าการปรับปรุงระเบียบต่างๆให้
สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบันิติบุคคล ในฐานะท่ีเป็นเจา้ของร่วม ท่านจะตอ้งรับผิดชอบต่อสมาชิกในครอบครัว,  แขก
ผูม้าเยีย่มละผูเ้ช่า หากผูใ้ดฝ่าฝืนจะตอ้งไดรั้บโทษภายใตห้วัขอ้  “ค่าปรับในกรณีท่ีละเมิดความปลอดภยัและกฎของคอนโดมิเนียม”  
เจา้ของร่วมและผูพ้กัอาศยัจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั แนวปฏิบติัและการควบคุม ตามขอ้บงัคบันิติบุคคลอาคารชุด มิลเลน
เนียม เรสซิเดนท ์ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนไวท่ี้ส างานท่ีดินกรุงเทพฯโดยถูกตอ้งตามกฎหมายดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

1. ท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยั จะตอ้งใชค้อนโดมิเนียม / หอ้งชุด เพ่ือจุดประสงคใ์นการพกัอาศยัเท่านั้น หา้มใชห้อ้งชุดโดยมี
วตัถุประสงคใ์นทางธุรกิจเพ่ือให้เป็นท่ีพกัชัว่คราว )ห้องเช่ารายวนั( ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืน โดยมีค่าตอบแทน 
เวน้แต่เป็นการให้การท่ีพกัอาศยัโดยคิดค่าบริการแบบเป็นรายเดือนข้ึนไปเท่านั้น รวมถึงตอ้งไม่ใชเ้พ่ือหรือเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจอ่ืนใด หรือจุดประสงคเ์พ่ือเล่นการพนนั ผิดกฏหมาย หรือผิดศีลธรรมใดๆ ทั้งส้ิน 

2. ท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยั จ าตอ้งมีความเกรงใจต่อเพ่ือนบา้น และไม่ควรกระท าส่ิงใดๆ ท่ีมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิด
ความเสียหาย การรบกวน ก่อความร าคาญ หรืออ่ืนๆ ท่ีกา้วก่ายต่อสิทธ์ิ ความสงบ หรือความสะดวกของผูอ้ยูอ่าศยัท่านอ่ืนๆ 

3. ท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยั ควรพยายามอยา่ท าเสียงดงัเลด็ลอดออกไปจากหอ้งชุดของตน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระหวา่งเวลา 
21.00 น. ถึง 07.00 น. 

4. ไม่ซกัผา้ หรือ ไม่แขวนเส้ือผา้ หรือส่ิงอ่ืนใดภายนอกห้องชุด เหนือราวระเบียงกนัตก หรือยื่นล ้าแนวอาคาร ท่ีมองเห็นได้
จากดา้นนอกของอาคาร ใหแ้ขวนไดเ้ฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีซกัลา้งของหอ้งชุดเท่านั้น   

5. ไม่แสดงป้ายหรือโฆษณาอ่ืนใดติดตามหนา้ต่าง หรือยืน่ออกมาจากส่วนอ่ืนๆ ของหอ้งชุด หรือบริเวณอ่ืนๆ ของอาคาร 

6. ไม่อนุญาตใหท่้านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยัท าการดดัแปลง หรือเพ่ิมเติมในส่วนของโครงสร้าง ไม่วา่ทาสีภายนอก  เปล่ียน
ประตู กระจกหนา้ต่างดา้นนอก หรือกรอบหนา้ต่าง รวมถึงกระท าส่ิงใดๆ ท่ีอาจดดัแปลงหรือมี   ผลกระทบต่อรูปลกัษณะ
ภายนอกของอาคารชุดเป็นเด็ดขาด 

7. ไม่อนุญาตใหท่้านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยั ใชแ้ก๊สภายในท่ีพกัอาศยัโดยเด็ดขาด ทั้งน้ียกเวน้สถานท่ีส าหรับบาร์บีคิว ซ่ึงอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของฝ่ายจดัการฯผูข้อใชเ้ตาบาร์บีคิวตอ้งช าระค่าบริการจ านวน  500 บาทต่อคร้ัง ค่าบริการน้ีไม่รวม
ค่าบริการใชห้อ้งอเนกประสงคห์รือหอ้งจดัเล้ียง ผูข้อใชเ้ตาบาร์บีคิวตอ้งมาติดต่อฝ่ายจดัการฯก่อนถึงก าหนดวนัใชง้าน 

8. ควรใชช้กัโครกให้ถูกจุดประสงค ์และไม่ควรท้ิงขยะลงในโถ หากมีการอุดตนั หรือการร่ัวไหล หรือความเสียหายใดๆ ท่ี
เกิดจากการใชผ้ิดวตัถุประสงค ์ ค่าใชจ่้ายจากการซ่อมจะเรียกเก็บจากบุคคลท่ีตอ้งรับผิดชอบหรือกบัผูอ้าศยัของหอ้งชุดมี
ปัญหา  

9. ท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยัตอ้งรับผิดชอบต่อการซ่อมแซมภายในหอ้งชุดของตนเอง และควรรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพการดูแล
รักษาอยา่งดี และสะอาดอยูต่ลอดเวลา 
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10. ท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยั ตอ้งเก็บขยะของหอ้งพกัตนเองท้ิงในถงัขยะส่วนกลางท่ีตวัแทนฝ่ายจดัการฯก าหนดไวเ้ท่านั้น 
ไดแ้ก่ ท่ีถงัขยะหนา้ลิฟท์ขนของของทุกชั้น ห้ามท้ิงหรือโยนออกนอกห้องชุด ทั้งน้ีขอความร่วมมือจากผูพ้กัอาศยัทุกท่าน 
ช่วยกนัรักษาอาคารใหส้ะอาดปราศจากขยะ  

11. ไม่อนุญาตใหร้ดน ้ าตน้ไม ้ท้ิง/หรือโยนส่ิงของต่างๆ จากระเบียงหรือหนา้ต่างของท่าน ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายต่อพ้ืนท่ี
ส่วนกลางหรือผูพ้กัอาศัยท่านอ่ืน ท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามมูลค่า
เสียหายจริง 

12. อนุญาตใหเ้ล่นเกมท่ีเก่ียวกบัลูกบอลรวมถึงฟตุบอลในพ้ืนท่ีท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น    

13. การติดตั้งแผงบงัหนา้ต่าง กนัสาดเปล่ียนสีหรือแผน่กรองแสงชนิดใดก็ตามจะตอ้งสอดคลอ้งกบั คุณสมบติัท่ีก าหนดไวโ้ดย
นิติบุคคลอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท์ ดงัน้ี  

a. โปร่งใส )ปริมาณสูงสุดท่ีอนุญาต( : 60% Transparent : 60% (maximum) 

b. สะทอ้นแสง )ปริมาณสูงสุดท่ีอนุญาต( 7.5 % Reflection 7.5% 

c. สี: ตอ้งเป็นสีใสเท่านั้น ไม่เป็นสีฟ้า เขียว หรือสีอ่ืนๆ Color: clear color only, no blur, green or other colors 

14. ไม่อนุญาตให้มีการติดตั้งกนัสาด ผา้ใบกนัแดด เสาอากาศโทรทศัน์ จานดาวเทียม ฯลฯท่ียื่นออกมาภายนอกอาคารและ
ส่งผลกระทบกบัรูปลกัษณ์ภายนอกอาคาร การติดตั้งม่านหน้าต่างชั้นนอก อนุญาตให้ใชเ้ฉพาะม่านสีอ่อน เช่น สีเหลือง
อ่อน สีขาว หรือสีอ่ืนท่ีนิติบุคคลอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนทเ์ห็นชอบดว้ยเท่านั้น 

15. ท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยั ตอ้งไม่อนุญาตพนักงาน/บริวารของท่าน เช่นคนขบัรถ คนคุม้กนั พกัหรือเดินเตร็ดเตร่ใน
บริเวณพ้ืนท่ีส่วนกลาง หรือกระท าส่ิงท่ีจะเป็นการรบกวนหรือความร าคาญแก่ผูอ้าศยัท่านอ่ืนๆ และไม่อนุญาตส าหรับการ
ใชพ้ื้นท่ีสนัทนาการ 

16. เพ่ือเป็นการปรับปรุงการจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียดของท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยั ท่านเจา้ของร่วมทุกท่านตอ้งแจง้ให ้ทาง
ส านกังานฝ่ายจดัการฯทราบถึงช่ือของบุคคลต่างๆ ท่ีพกัอาศยัภายในหอ้ง โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนผูพ้กัอาศยัท่ี
ส านกังานฝ่ายจดัการฯ 

17. เพ่ือให้สามารถน ายานพาหนะของตนเองเขา้มาจอดยงัท่ีจอดท่ีก าหนดให้ได ้เจา้ของร่วมทุกท่านจะตอ้งแจง้ทะเบียนของ
ยานพาหนะทุกคนัท่ีจะน ามาจอดให้ฝ่ายจดัการฯทราบ และรับสต๊ิกเกอร์เพ่ือท่ีจะไดส้ามารถน ายานพาหนะเขา้มาภายใน
คอนโดมิเนียมและน าเขา้ท่ีจอดได ้

18. ท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยัตอ้งไม่สร้างความเสียหายต่อบริเวณส่วนกลาง หรือการบริการส่วนกลาง และอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกต่างๆ ความเสียหายใดๆ ต่อทรัพยสิ์นส่วนกลางจะถูกเรียกเก็บเงินตามมูลค่าความเสียหายจริงส าหรับการ
เปล่ียนทดแทน / การซ่อมแซม / การซ่อมแซมโดยผูข้ายเดิม พร้อมทั้งค่าปรับท่ีเก่ียวขอ้ง  
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19. เพื่อความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยั ไม่อนุญาตให้เด็กๆ  เล่นในพ้ืนท่ีรับแขกชั้น 1  ลิฟต ์ ดาดฟ้า ลิฟต ์บนัได  และทางเดิน
ภายในอาคาร  และรวมถึงการเล่นโรลเลอร์สเก็ต หรือสเก็ตบอร์ดในพ้ืนท่ีส่วนกลาง หากเกิดความเสียหายหรือการท าให้
เปรอะเป้ือนต่อส่ิงประดบัตกแต่งใดๆ อนัเกิดจากเด็กของท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยัในห้องชุด ตวัแทนฝ่ายจดัการฯจะ
เรียกเก็บเงินตามมูลค่าเสียหายจริง 

20. ท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยัตอ้งไม่วางทรัพยส่์วนบุคคล )รวมทั้งพรมเช็ดเทา้ ตูร้องเทา้( ส่ิงของส่วนบุคคล )รวมทั้งรองเทา้(
ไวใ้นบริเวณนอกหอ้งชุดท่ีเป็นพ้ืนท่ีส่วนกลาง ยกเวน้ ถงัน ้ าด่ืมท่ีรอผูจ้ดัจ าหน่าย/จดัส่งรายสปัดาห์ ซ่ึงอนุญาตใหต้ั้งวางได้
ไม่เกิน 24 ชัว่โมงนบัจากท่ีผูจ้  าหน่ายน ้ าด่ืมจดัส่งเรียบร้อยแลว้  

21. เพ่ือความปลอดภยัและความมัน่คง ไม่ควรท้ิงรถเขน็เด็ก จกัรยาน รถเด็กแบบใชเ้ทา้ถีบ ของเล่นต่างๆ ตอ้งไม่ปล่อยอุปกรณ์
เหล่าน้ีท้ิง ไม่ดูแลหรือเก็บไวใ้นบริเวณท่ีจอดรถ ภายในพ้ืนท่ีส่วนกลาง บนัไดหนีไฟหรือทางเดินภายในอาคาร ควรเก็บ
จกัรยานไวใ้นบริเวณท่ีพกัอาศัยของท่านเท่านั้น หรือล็อคเขา้กบัราวจอดจกัรยานราวใดราวหน่ึงเท่านั้น หากฝ่าฝืนฝ่าย
จดัการฯจะด าเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

22. ฝ่ายจดัการฯมีสิทธ์ิเคล่ือนยา้ยวสัดุใดๆ ท่ีผิดระเบียบขอ้บงัคบั หรือส่ิงกีดขวางใดๆ ออกไปไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้เตือนล่วงหนา้ 
และไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อส่ิงของนั้นๆ ของท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยั 

23. ตวัแทนฝ่ายจดัการฯภายใตก้ารอนุมติัจากผูจ้ดัการนิติฯ มีอ านาจในการออกกฏระเบียบต่างๆ ท่ีควบคุมการใชอุ้ปกรณ์เพ่ือ
การสันทนาการ (ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนท่ีส่วนกลาง) เช่น สระว่ายน ้ า, สนามเด็กเล่น, ห้องออกก าลังกาย, ห้อง
อเนกประสงค ์และอุปกรณ์อ่ืนๆทัว่ไป เพ่ือประโยชน์ของการจดัการอาคารใหเ้ป็นไปอยา่งเรียบร้อย  

24. กรณีงานตกแต่งซ่อมแซมภายใน ท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัจะตอ้งกรอกและคืนแบบฟอร์ม “ ใบขอตกแต่งภำยใน ”    ยงั
ส านกังานฝ่ายจดัการฯก่อนการเร่ิมงานตกแต่งภายใน หรืองานซ่อมแซมภายในห้องชุดโดยจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ
การเขา้ท างานตกแต่งหอ้งชุดอยา่งเคร่งครัด 

25. ในเวลาท างาน ห้ามท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยัสั่งพนกังานนิติบุคคลอาคารชุด หรือตวัแทนฝ่ายจดัการฯเพื่อท าธุระหรือ
จุดประสงคส่์วนตวัของตนเอง รวมถึงการสัง่ใหพ้นกังานด าเนินการอนัใดท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกส่วนตวัท่ีมิไดร้ะบุ
ไวใ้นสญัญาท่ีนิติบุคคลฯ จดัท าข้ึนกบัฝ่ายจดัการฯ 

26. หา้มเก็บวตัถุไวไฟไวใ้นหอ้งชุด 

27. ไม่อนุญาตใหเ้ล้ียงสุนขั, แมว, สตัวท่ี์ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญ และสตัวท่ี์เป็นอนัตรายต่อผูพ้กัอาศยั เวน้แต่การเล้ียง
สุนขัเพื่อผูทุ้พพลภาพทางสายตา ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

28. ค าสอบถาม  ค  าร้องเรียน หรือค าแนะน าในเร่ืองใดๆ ท่ีเก่ียวกบัอาคาร ท่านสามารถสอบถามจากตวัแทนฝ่ายจดัการฯฯ  

29. ในกรณีมีความเสียหายเกิดข้ึนต่อทรัพยส่์วนกลางระหวา่งการยา้ยเขา้พกัอาศยั หรือยา้ยออก นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะคิดค่า
ชดใชค้วามเสียหายตามค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงกบัท่านเจา้ของร่วม กรณีการขนยา้ยนั้นอยูใ่นระหวา่งตกแต่งภายใน
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ของห้องชุด นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะคิดค่าชดใชค้วามเสียหายจากเงินประกนัความเสียหายตามตารางหน้า 20  ทั้งน้ี เงิน
คงเหลือจากเงินประกนัความเสียหายจะคืนใหภ้ายหลงั หากตรวจแลว้ไม่พบความเสียหายเกิดข้ึนต่อทรัพยส่์วนกลาง 

30. ไม่อนุญาตใหสู้บบุหร่ีท่ีบริเวณพ้ืนท่ีส่วนกลาง ระเบียง ลอ็บบ้ี ลิฟทโ์ดยสาร พ้ืนท่ีจอดรถ หรือส านกังานฝ่ายจดัการฯยกเวน้
พ้ืนท่ีซ่ึงจดัไวใ้หด้า้นหลงัอาคาร เอ และอาคาร ดี 

31. ท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยั ควรจดัหาการคุม้ครองจากประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัเหตุอคัคีภยั  การลกัทรัพย ์ และความ
เสียหายจากเหตุอ่ืนใดท่ีมีต่อทรัพยส่์วนบุคคล เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองประดบัตกแต่งภายในหอ้งชุด ยานพาหนะและทรัพย์
ส่วนบุคคลอ่ืนๆ ของตน นอกจากนั้นท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยัควรจดัหาการคุม้ครองจากประกนัภยัความเส่ียงต่างๆ แก่
ตนเอง บริวาร และบุคคลตามท่ีเห็นสมควร 

32. ในกรณีเหตุฉุกเฉินนอกเวลาท างานปกติ เจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยัตอ้งแจง้พนกังานรักษาความปลอดภยัซ่ึงนัง่อยูป่ระจ าท่ี
โตะ๊ท างานของฝ่ายตอ้นรับในจุดลอ็บบ้ีของอาคารท่ีหมายเลขโทรศพัทภ์ายในไดด้งัน้ี  

 อาคาร เอ กดหมายเลข 1000 

 อาคาร บี กดหมายเลข 2000 

 อาคาร ซี กดหมายเลข 3000 

 อาคาร ดี กดหมายเลข 4000 

 หอ้งคอนโทรล กดหมายเลข 5100  

 ป้อมรักษาความปลอดภยั ซอย 20 กดหมายเลข 5119 

ทั้งน้ีพนกังานรักษาความปลอดภยัจะด าเนินการตามความเหมาะสม และรีบแจง้พนกังานของตวัแทนฝ่ายจดัการฯ ท่ีมีหนา้ท่ี
รับผิดชอบใหเ้ขา้มาดูแลเหตุฉุกเฉินนั้น  

33. พสัดุหรือจดหมายของเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยั ท่ีส่งมาโดยไปรษณีย ์จะถูกจดัใส่ไวใ้นตูไ้ปรษณียข์องแต่ละหอ้งชุด รายการ
ใดท่ีใหญ่เกินกวา่จะใส่ไวใ้นตูไ้ปรษณียไ์ด ้จะถูกจดัเก็บไวท่ี้ส านกังานฝ่ายจดัการฯเพื่อใหผู้รั้บมารับไป ทั้งน้ีขอสงวนสิทธ์ิ
ส่งคืนพสัดุหรือจดหมายท่ีไม่มีผูม้าติดต่อรับเกิน 90 วนั ไปยงัไปรษณียห์รือผูจ้ดัส่ง ทั้งน้ีนิติบุคคลอาคารชุด มิลเลเนียม เรส
ซิเดนท์ คณะกรรมการนิติบุคคล ผูจ้ดัการนิติบุคคล และฝ่ายจดัการฯจะไม่รับผิดชอบและ/ หรือรับผิดต่อไปรษณียใ์ดๆ ท่ี
ไม่ไดถู้กจดัส่ง หรือสูญหายในลกัษณะใดก็ตาม 

34. ผูพ้กัอาศยัทุกคนตอ้งแต่งกายใหเ้หมาะสมขณะท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีส่วนกลาง โดยตอ้งใส่เส้ือ กางเกงหรือกระโปรงตลอดเวลาท่ีอยู่
ในพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

35. ห้ามใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกในพ้ืนท่ีส่วนกลางทุกอยา่งในอาคารชุดฯ เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจทุกประเภท ท่ีท่านเจา้ของ
ร่วม/ผูพ้กัอาศยั ไดรั้บรายไดห้รือเป็นการใหส้วสัดิการกบัพนกังาน 
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ค่ำปรับในกรณทีีล่ะเมดิควำมปลอดภัยและกฎของคอนโดมเินียม 

ตอ้งช าระค่าปรับภายใน  60 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บใบแจง้ และหากไม่จ่ายค่าปรับดงักล่าวตามก าหนด จะมีการด าเนินมาตรการ
ลงโทษเพ่ิมเติม โดยจะมีค่าทนายต่างๆ เพ่ิมเติมส าหรับการด าเนินการตามกฎหมาย และจะคิดค่าดอกเบ้ียสะสมตามอตัราท่ีกฎหมาย
ก าหนดส าหรับค่าส่วนกลาง ในกรณีท่ีเป็นผูม้าเยือน จะตอ้งจ่ายค่าปรับก่อนจึงจะอนุญาตใหอ้อกจากคอนโดมิเนียมได ้ในกรณีท่ีผู ้
เช่าเป็นผูล้ะเมิด เจา้ของร่วมจะตอ้งรับผิดชอบในการจ่ายค่าปรับดงักล่าวทุกประการ 

ทั้งน้ีกรณีท่ีผูพ้กัอาศยัละเมิดระเบียบฯ ฝ่ายจดัการฯจะด าเนินการขอความร่วมมือดว้ยวาจาก่อนเบ้ืองตน้ หากยงัไม่ไดรั้บความ
ร่วมมือ ผูจ้ดัการนิติบุคคลฯ จะออกหนงัสือขอความร่วมมือเป็นลายลกัษณ์อกัษร ยกเวน้ในกรณีฉุกเฉินหรือเป็นอนัตรายต่อความ
ปลอดภยัของผูพ้กัอาศยัท่านอ่ืน ฝ่ายจดัการฯจะออกหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและน าไปแปะประกาศท่ีหนา้ประตูหรือใส่ไว้
ในตูรั้บจดหมายอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงก่อนท่ีจะท าการปรับและด าเนินการตามกฎหมาย 

ส่วนที ่1: กำรละเมิดโดยเฉพำะเจำะจง 

1. กรณีน าสุนขั, แมว สัตวท่ี์ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ และ/หรือสัตวท่ี์เป็นอนัตรายต่อผูพ้กัอาศยัเขา้มาเล้ียงในพ้ืนท่ี 
ฝ่ายจดัการฯจะขอความร่วมมือใหผู้พ้กัอาศยัเคล่ือนยา้ยสตัวเ์ล้ียงออกจากพ้ืนท่ีภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากท่ีไดรั้บแจง้เตือน
คร้ังแรกจากฝ่ายจดัการฯกรณีฝ่าฝืนเกิน 24 ชัว่โมง ฝ่ายจดัการฯสงวนสิทธ์ิด าเนินการปรับ ดงัน้ี 

 5,000 บาท (ฝ่าฝืนเกิน 24-48 ชัว่โมง / แจง้เตือนจากฝ่ายจดัการฯคร้ังท่ี 2(  

 20,000 บาท (ฝ่าฝืนเกิน 48 ชัว่โมงข้ึนไป / แจง้เตือนคร้ังต่อๆ ไป) 

2. จดัเก็บส่ิงของในส่ิงอ านวยความสะดวกส่วนกลาง แขวนส่ิงของบนราวระเบียง วางทรัพยสิ์นบริเวณหนา้หอ้งชุด ติดป้าย
บนหนา้ต่าง ติดส่ิงของต่างๆ แปะประกาศ กระจายจดหมายเพ่ือการพาณิชยห์รือจดหมายส่วนตวัโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก
ผูจ้ดัการนิติฯ หรือคณะกรรมการ  ทั้งน้ี ฝ่ายจดัการฯขอความร่วมมือใหผู้พ้กัอาศยัเคล่ือนยา้ย น าออกใหเ้รียบร้อยภายใน 7 
วนั นบัจากท่ีไดรั้บการแจง้เตือนคร้ังแรกจากฝ่ายจดัการฯกรณีฝ่าฝืนเกิน 7 วนั ฝ่ายจดัการฯสงวนสิทธ์ิด าเนินการปรับ : 
5,000 บาท และส่ิงดงักล่าวจะถูกน าออกในทนัที หากเป็นส่ิงของมีค่า ส่ิงของดงักล่าวจะถูกเก็บไวเ้ป็นเวลาสูงสุด 30 วนั
ก่อนท่ีจะน าไปท้ิง โดยมีการเก็บค่าจดัเก็บวนัละ 500 บาท  ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือ
การสูญหายของส่ิงของใดๆ ท่ีน าออกหรือจดัเก็บดงักล่าวและในกรณีท่ีวางส่ิงของไวใ้นพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

3. การจอดรถโดยผดิระเบียบหรือจอดรถเกินเวลาท่ีก าหนด 

 ท่ีจอดรถผูม้าติดต่อจอดภายในอาคารจอดรถไดไ้ม่เกิน 24 ชัว่โมงตอ่เน่ือง เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการนิติฯ  

 ท่ีจอดรถผูม้าติดต่อดา้นนอกอาคารจอดรถ จอดไดไ้ม่เกิน 30 นาที เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการนิติฯ  

 ท่ีจอดรถหลงัคาสูง )ความสูงเกิน 2.00 เมตร( ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากฝ่ายจดัการฯ และจอดท่ีบริเวณผูม้าติดต่อ
ดา้นหลงัอาคารเอเท่านั้น หรือท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการนิติฯ เป็นกรณีไป 
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 จอดรถละเมิดช่องจอดรถผูพ้กัอาศยัท่านอ่ืน ไม่วา่จะไดรั้บการร้องเรียนจากเจา้ของช่องจอดหรือไม่ 

ฝ่ายจดัการฯจะประสานขอความร่วมมือใหผู้ฝ่้าฝืนระเบียบเคล่ือนยา้ยยานพาหนะออกภายใน 3 ชัว่โมงซ่ึงนบัเป็นการแจง้
เตือนคร้ังแรก กรณีฝ่าฝืนเกินชัว่โมงท่ีก าหนด ฝ่ายจดัการฯสงวนสิทธ์ิด าเนินการปรับ 500 บาท )แจง้เตือนคร้ังท่ี   2 ( 
2,000 บาท )แจง้เตือนคร้ังท่ี 3 และคร้ังต่อๆ ไป( ยานพาหนะท่ีจอดท้ิงไวเ้กิน 24 ชัว่โมงอาจจะถูกล็อคลอ้หรือถูกลาก
ออกไป ในกรณีท่ีมีการลอ็คลอ้หรือการลากรถ อาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมและอาจมีค่าปรับจากต ารวจดว้ย ฝ่ายจดัการฯจะไม่
รับผิดชอบความเสียหายต่อยานพาหนะท่ีถูกลากหรือถูกลอ็คลอ้ดงักล่าว 

4. สูบบุหร่ีในท่ีหา้มสูบ ท้ิงขยะไม่เป็นท่ี ถ่มน ้ าลายรวมถึงในสระวา่ยน ้ า: 2,000 บาท ต่อคร้ังท่ีพบเห็น 

5. น าวตัถุหรือสารอนัตราย เป็นพิษ วตัถุระเบิด หรือวตัถุไวไฟเขา้มาและ/หรือเก็บไวใ้นคอนโดมิเนียม: 20,000 บาท )จะหกั
จากเงินมดัจ าประกนัความเสียหายการตกแต่ง ถา้มี( 

6. ขบัรถดว้ยความเร็วเกินก าหนดในบริเวณพ้ืนท่ีส่วนกลางและท่ีจอดรถ: 2,000 บาท (แจง้เตือนคร้ังแรก) 20,000 บาท (แจง้
เตือนคร้ังต่อไป) 

7. การละเมิดความปลอยภยั – ขั้นต ่า 10,000 บาทต่อคร้ังและ 2,000 บาทต่อวนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดัการนิติฯ 

8. ความเสียหายต่อทรัพยส่์วนกลาง : ปรับตามมูลค่าความเสียหายตามจริง / การซ่อมแซม / การซ่อมแซมโดยผูข้ายเดิม  

 

ส่วนที ่2 : กำรละเมิดกฎข้ออ่ืนๆ ในหนังสือคู่มือส ำหรับผู้พกัอำศัย 

 การละเมิดกฎพ้ืนฐาน  
o เตือนคร้ังท่ี 1 ไม่มีค่าปรับ  
o เตือนคร้ังท่ี 2 ปรับ 500 บาท  
o หลังจากนั้น ปรับคร้ังละ 2,000 บาทบวกเพ่ิมอีกวนัละ 500 บาทหลังจาก 3 วนั หรือตามท่ีผูจ้ ัดการนิติฯ 

เห็นสมควร 

 การรุกล ้ าสิทธ์ิ )ในกรณีท่ีสร้างความไม่สะดวกให้แก่ผูอ่ื้นหรือมีผูพ้กัอาศัยแจ้งร้องเรียนหลังจากท่ีท าการ
สอบสวนอย่างเหมาะสมแลว้( ปรับ 5,000 บาทต่อคร้ังบวกเพ่ิมอีกวนัละ 500 บาทในช่วง 7 วนัแรก 1,000 บาท
ในช่วง 21 วนัต่อมา และหลงัจากนั้นปรับวนัละ 2,000 บาท 
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กำรย้ำยเข้ำอำคำรชุด  
ก่อนท่ีท่านจะยา้ยเขา้อาคารชุด กรุณาแจง้ใหต้วัแทนฝ่ายจดัการฯ ทราบเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ท่าน ฝ่ายจดัการฯ
จะช่วยท่านในการวางแผนการเคล่ือนยา้ยส่ิงของเขา้ห้องชุด เช่น เวลาท่ีเหมาะสมในการขนยา้ยส่ิงของ )หลีกเล่ียง
การขนยา้ยในช่วงเวลาเร่งด่วน( ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการท่ีจะให้ลิฟทข์นของวา่งแก่การขนยา้ยอยา่งสะดวก ตวัแทนฝ่ายจดัการฯ
ขอแนะน าใหท่้านควบคุมการขนยา้ย รวมทั้งควบคุมบริษทัท่ีรับขนยา้ย ในการเก็บกวาดวสัดุตกคา้งต่างๆท่ีอาจมีข้ึนหลงัการขนยา้ย
ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยดว้ยตนเอง ตวัแทนฝ่ายจดัการฯจะอ านวยความสะดวกและประสานงานกบัท่านอยา่งเตม็ท่ี และขอใหท่้าน
ปฏิบติัตามกฏระเบียบท่ีทางเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิดกบัตวัอาคารหรือลิฟทข์นของ 

ผูเ้ขา้พกัอาศยัใหม่ทุกท่านตอ้งลงทะเบียนเป็นผูพ้กัอาศยัและตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศภายใน 10 วนันบัตั้งแต่ท่ียา้ยเขา้โดยตอ้งเขา้
ปฐมนิเทศกบัฝ่ายจดัการฯ เท่านั้น 
 

กำรขออนุญำตเข้ำตกแต่งภำยใน  

ในการขออนุญาตเขา้ตกแต่งภายในห้องชุดของท่าน ห้ามท่านเจา้ของร่วมกระท าการเปล่ียนแปลงใดๆ ในพ้ืนท่ี
ส่วนกลาง หรือเปล่ียนแปลงโครงสร้างให้เปล่ียนไปจากโครงสร้างเดิมของอาคาร เช่น การตดัหรือเปล่ียนแปลงงานระบบท่ีอยู่
เหนือฝ้าของอาคาร หรือการเปล่ียนพ้ืนคอนกรีตของหอ้ง ห้ามวางเฟอร์นิเจอร์ไวใ้นบริเวณโถงลิฟท ์รวมถึงห้ามการติดตั้งเพ่ิมเติม
อุปกรณ์ใดๆ บริเวณภายนอกห้องท่ีจะท าให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือท าให้เกิดความไม่สวยงามข้ึนต่อตวัอาคาร
โดยรวม ม่านควรใชสี้อ่อนหรือสีเขม้ธรรมชาติ และตอ้งยอมใหฝ่้ายจดัการฯ เขา้ตรวจสอบ พร้อมปฏิบติัตามระเบียบการเขา้ตกแตง่
อยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ีหากพบการละเมิดระเบียบฯ นิติบุคคลฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการปรับ 

ในการด าเนินการตกแต่งต่อเติมภายในห้องพกั  ท่านเจา้ของร่วมจะตอ้งยืน่เสนอแบบเพ่ือขออนุมติัด าเนินการล่วงหนา้และจะตอ้ง
วางเงินมดัจ าประกนัความเสียหายเป็นจ านวนเงินตามประเภทของหอ้งชุดตามตารางดา้นล่างและจะไดรั้บคืนหลงัจากท่ีการตกแต่ง
เสร็จส้ิน )หากตรวจไม่พบความเสียหายของพ้ืนท่ีส่วนกลาง( นอกเหนือจากน้ี ในส่วนเงินค่าบริการส่วนกลาง )ส าหรับการใชลิ้ฟท์ 
แม่บา้น และพนกังานรักษาความปลอดภยั(  จะเรียกเก็บต่อหอ้งชุดทุกเดือนจนกวา่จะเสร็จส้ินการตกแต่ง  

ประเภทห้องชุด 

(ตรม.) 

A  

(67.62-

68.08) 

B 

(89.82-

90.10) 

C 

(126.62-

128.17) 

D 

(144.89-

146.55) 

E 

(192.28-

193.21) 

F 

(244.25) 

PH3 

(316.85-

326.38) 

PH1&2 

(323.04-

376.80) 

GPH 

(559.20-

637.29) 

เงินประกนั 30,000 40,000 60,000 70,000 90,000 120,000 130,000 170,000 250,000 

ค่าบริการส่วนกลาง/เดือน 1,500 2,000 3,000 3,500 4,500 6,000 6,500 8,500 15,000 

ระยะเวลาตกแต่ง (เดือน( 3 3 3 3 6 9 12 12 12 

 

ทั้งน้ี กรณีท่ีหอ้งชุดท่ีด าเนินการตกแต่งอยูมี่ความจ าเป็นตอ้งขยายระเวลาตกแต่งเกินจากระยะเวลาท่ีก าหนดขา้งตน้ เจา้ของหอ้งชุด
ตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดัการนิติฯ พิจารณาอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นกรณีไป 
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ผูรั้บเหมาของท่านเจา้ของร่วมจะตอ้งออกจากอาคารทุกวนัหลงัการเลิกงานในเวลาท่ีก าหนด และตอ้งขนยา้ยทรัพยสิ์นเม่ืองานเสร็จ
หรือตามค าแนะน าของตงัแทนฝ่ายจดัการฯ หากฝ่าฝืนหรือท าใหเ้กิดความสกปรกไม่เรียบร้อย ตวัแทนฝ่ายจดัการฯ จะด าเนินการ
ขนยา้ยจดัเก็บเอง และท่านเจา้ของร่วมจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

เจา้ของร่วมตอ้งตกแต่งภายในห้องชุดให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ในกรณีที่เจ้ำของร่วมตกแต่งเกินกว่ำระยะเวลำที่
ก ำหนด ต้องช ำระค่ำปรับโดยมรีำยละเอยีดดงันี ้

ห้องชุดประเภท A, B, C, D 

เดือนท่ี 4-6 : 10% ของจ านวนเงินค ้าประกนัความเสียหาย 

เดือนท่ี 7 เป็นตน้ไป : 20% ของจ านวนเงินค ้าประกนัความเสียหาย 

 

ห้องชุดประเภท E 

เดือนท่ี 7-9 : 10% ของจ านวนเงินค ้าประกนัความเสียหาย 

เดือนท่ี 10 เป็นตน้ไป : 20% ของจ านวนเงินค ้าประกนัความเสียหาย 

 

ห้องชุดประเภท F 

เดือนท่ี 10-12 : 10% ของจ านวนเงินค ้าประกนัความเสียหาย 

เดือนท่ี 13 เป็นตน้ไป : 20% ของจ านวนเงินค ้าประกนัความเสียหาย 

 

ห้องชุดประเภท PH1 & 2, PH3, GPH 

เดือนท่ี 13-15 : 10% ของจ านวนเงินค ้าประกนัความเสียหาย 

เดือนท่ี 16  เป็นตน้ไป : 20% ของจ านวนเงินค ้าประกนัความเสียหาย 

 

เจา้ของร่วมตอ้งช าระค่าบริการส่วนกลางรายเดือน และค่าปรับตกแต่งเกินกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนด ตามวนัท่ีท่ีระบุในใบแจง้หน้ี 
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ระเบียบกำรเข้ำท ำงำนตกแต่งห้องชุด   

1. เจา้ของร่วมหรือผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งมอบแบบตกแต่งขนาด A3 และรายละเอียดขอ้ก าหนดมายงัฝ่ายจดัการฯ จ านวน 1 ชุด และ
ตอ้งจดัท าตามมาตราส่วน 1:100 1:50 1:25 1:5 และ 1:1 เท่านั้น เพ่ือขออนุมติัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั แบบแปลนท่ีขออนุมติั
จะตอ้งลงนามรับรองโดยวศิวกรระดบัสามญัเป็นอยา่งนอ้ย หลงัการตกแต่งแลว้เสร็จ ผูรั้บเหมาจะตอ้งส่งมอบแบบ As-Built 

Drawing ขนาด A3 จ านวน 2 ชุด ลงนามรับรองโดยวศิวกรหรือสถาปนิกตามเง่ือนไขระดบัท่ีสภาวศิวกรหรือสภาสถาปนิก
ก าหนด เป็นอยา่งนอ้ย และ Auto CAD file V.2007 ( CD 1 แผน่( ใหฝ่้ายจดัการฯ ภายใน 15 วนั หลงัตกแต่งแลว้เสร็จหรือก่อน
รับเงินค ้าประกนัตกแต่งคืนจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ 

2. การร้ือถอนระบบหลกัของอาคารเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรทศัน์ ระบบโทรศพัท ์ระบบแจง้
เหตเุพลิงไหม ้เป็นตน้ ผูรั้บเหมาจะตอ้งยืน่แบบการร้ือถอนใหฝ่้ายจดัการฯ ตรวจสอบและพิจารณาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

3. ผูรั้บเหมาจะตอ้งออกแบบติดตั้ง CDU (Compressor Condensing Unit) ของระบบเคร่ืองปรับอากาศในพ้ืนท่ีท่ีบริษทั ไมน์ฮาร์ท 
)ประเทศไทย( จ ากดั ก าหนดไวใ้นแบบมาตรฐานของอาคารเท่านั้น )ในแบบคือบริเวณ yard) เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการ
นิติฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4. เจา้ของร่วมหรือผูรั้บเหมาตอ้งจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตอ่บุคคลภายนอก )PL) การประกนัภยัตอ้งครอบคลุมเพียงพอ 
และพิทกัษก์ารร้องเรียนจากบุคคลภายนอก กรมธรรมต์อ้งใหค้วามคุม้ครองเป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 5,000,000 บาท และ
ตอ้งจดัส่งส าเนากรมธรรมใ์หก้บัฝ่ายจดัการฯ ก่อนเร่ิมงานไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั และงานจะด าเนินการต่อไปไดก็้ต่อเม่ือกรมธรรม์
น้ียงัคงมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย 

5. เวลาท างาน ตอ้งท างานระหวา่งเวลา 9.00 – 17.00 น.วนัจนัทร์-ศุกร์ ยกเวน้วนัเสาร์,อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

6. การเขา้ตกแต่งพ้ืนท่ีใด ตอ้งจดัใหมี้หวัหนา้งานควบคุมดูแล ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติั หากฝ่าฝืนนิติบุคคลอาคาร
ชุด มิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์หรือตวัแทนฝ่ายจดัการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการระงบัการท างานจนกวา่จะปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

7. ตอ้งจดัเตรียมเคร่ืองดบัเพลิง CO2 และถงัน ้ ายาดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ ABC ขนาด 15 ปอนด ์ไวใ้นพ้ืนท่ีด าเนินการตลอดเวลา
ตกแต่งหอ้งชุด ดงัต่อไปน้ี 

 หอ้งชุด 1หอ้งนอน  อยา่งนอ้ยชนิดละ   1 ถงั  รวม 2 ถงั 

 หอ้งชุด 2 หอ้งนอน  อยา่งนอ้ยชนิดละ   2 ถงั รวม 4 ถงั 

 หอ้งชุด 3 หอ้งนอน  อยา่งนอ้ยชนิดละ   3 ถงั รวม 6 ถงั 

 หอ้งชุดท่ีเป็นเพน้ทเ์ฮา้ส์  อยา่งนอ้ยชนิดละ   5 ถงั  รวม10 ถงั 

ซ่ึงเคร่ืองดบัเพลิงจะตอ้งอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน โดยจะตอ้งติดตั้งใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีตกแต่ง หา้มรวมกนัจุดเดียวและตอ้งฝึก
คนงานให้รู้จกัวิธีการใชง้านในกรณีฉุกเฉินไดเ้ป็นอยา่งดี หากฝ่าฝืน ฝ่ายจดัการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการระงบัการท างานและ
ปรับคร้ังละ 2,000 บาท 
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8. ให้ท างานท่ีก่อให้เกิดเสียงดังระหวา่งเวลา 10.00-16.00 น. และงานท่ีก่อให้เกิดเสียงดงัต้องไม่เกิน 115 เดซิเบล (dB) เม่ือใช้
เคร่ืองมือวดัท่ีแหล่งก าเนิดเสียง ท่ีบริเวณโถงลิฟตข์องชั้นท่ีมีการตกแต่งหอ้งชุด และหอ้งชุดท่ีไดรั้บผลกระทบ หากฝ่าฝืนปรับ
คร้ังละ 2,000 บาท 

9. หา้มท างานท่ีเกิดผลกระทบต่ออาคารชุดและเจา้ของร่วม เช่น กล่ิน ฝุ่ น หรือขดัขวางต่อการพกัอาศยักบัเจา้ของร่วมอ่ืนๆ หาก
ฝ่าฝืนปรับคร้ังละ 2,000 บาท 

10. ใหท้ างานท่ีก่อใหเ้กิดกลิน่ระหวา่งเวลา 10.00 - 16.00 น. และเจา้ของหอ้งหรือผูรั้บเหมาตอ้งปิดกั้นพ้ืนท่ีท่ีจะท างานท่ีก่อใหเ้กิด
กล่ินให้มิดชิด โดยใชม่้านร้ิวพลาสติกท่ีมีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตรข้ึนไป ระยะซอ้น 5 เซนติเมตร และตอ้งมีพดัลมระบาย
อากาศท่ีผา่นเคร่ืองกรองติดตั้งถุงดกัฝุ่ นท่ีปลายงวงชา้งหรือเคร่ืองฟอกอากาศ หากพ้ืนท่ีท างานท่ีก่อใหเ้กิดกล่ินมีความสูงเกิน 
2.5 เมตร ใหใ้ชม่้านร้ิวพลาสติกท่ีมีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ข้ึนไป 

11. เจา้ของร่วมหรือผูรั้บเหมาตอ้งปิดกั้นพ้ืนท่ีท่ีสัมผสัอากาศดว้ยไมอ้ดัขนาดความหนา 10 มิลลิเมตร โดยตอ้งเปล่ียนใหม่ทุกๆ 3 

เดือน หรือปิดกั้นพ้ืนท่ีโดยใชเ้มทลัชีทยดึติดดว้ยโครงเหลก็ตลอดระยะเวลาการตกแต่ง 

12. เจา้ของร่วมหรือผูรั้บเหมาตอ้งท ากนัซึมพ้ืนท่ีเปียกก่อนด าเนินการปูกระเบ้ืองบริเวณพ้ืนท่ีอาบน ้ าแบบฝักบวัจากพ้ืนข้ึนไป
อยา่งนอ้ย 180 เซนติเมตร ผนงัส่วนอ่ืนอยา่งนอ้ย 15 เซนติเมตร 

13. เจา้ของร่วมหรือผูรั้บเหมาตอ้งส่งรายการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการเจาะสกดั พร้อมรายละเอียดและรูปภาพของ
เคร่ืองมือแต่ละรายการใหฝ่้ายจดัการฯพิจารณาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

14. ผูรั้บเหมาจะตอ้งใชลิ้ฟตท่ี์ก าหนดไวเ้ท่านั้น  ส าหรับการขนส่งวสัดุก่อสร้าง เศษวสัดุ เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ 
เป็นตน้ โดยวสัดุท่ีขนข้ึน-ลงนั้นตอ้งไม่เกินน ้ าหนกับรรทุกของลิฟต ์ 

15. หา้มท างานท่ีก่อใหเ้กิดการสัน่สะเทือนท่ีอาจมีผลกระทบกบัโครงสร้าง เช่น เจาะโครงสร้าง พ้ืน ผนงักรอบกระจกของอาคาร
ชุดท่ีมีการเช่ือมต่อกบัทรัพยสิ์นส่วนกลาง หากฝ่าฝืนฝ่ายจดัการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการระงับการท างานและปรับคร้ังละ 
10,000 บาท 

16. งานท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือท าใหท้รัพยสิ์นส่วนกลางผิดรูป เช่น ผนงั พ้ืน ประตู บนัได โถงลิฟท ์ รวมทั้งภายในหอ้ง
สนัทนาการ เสียหายผูรั้บเหมาตอ้งรีบด าเนินการหากเกิดความแกไ้ขหรือเปล่ียนใหม่ใหก้ลบัสู่สภาพเดิม หรือแกไ้ขตามท่ีฝ่าย
จดัการฯ ก าหนด โดยสามารถขอทราบรายละเอียด เช่น เบอร์สี ยีห่อ้ ไดท่ี้ฝ่ายจดัการฯ หากฝ่าฝืน ฝ่ายจดัการฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การระงบัการท างาน 

17. ตอ้งจดัเก็บของท่ีอาจก่อใหเ้กิดอคัคีภยั รวมทั้งสี และ/หรือทินเนอร์ซ่ึงเป็นวตัถุไวไฟ โดยอนุญาตใหน้ าทินเนอร์ข้ึนบนอาคาร
ไดเ้พียง 2 แกลลอน และ/หรือแก๊สถงัเลก็เพียง 1 ถงัเท่านั้น โดยตอ้งเก็บวตัถุไวไฟทุกชนิดไวใ้นท่ีปลอดภยั และตอ้งน าออกจาก
อาคารทุกวนัหลงัจากเลิกงานทุกกรณี หากฝ่าฝืน ปรับคร้ังละ 5,000 บาท 
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18. การขนส่งของเหลว เช่น น ้ า ทินเนอร์ สี น ้ ายาเคมี เป็นตน้ จะตอ้งเป็นภาชนะปิดเท่านั้น ผูรั้บเหมาตอ้งยื่นรายการของเหลว
เหล่าน้ี ให้กบัเจา้หนา้ท่ี จป.ของฝ่ายจดัการฯ เป็นผูต้รวจสอบ และอนุมติัให้ขนส่งส่ิงของโดยใชลิ้ฟท์ตามท่ีก าหนดไว ้โดย
ของเหลวท่ีขนข้ึน-ลงนั้นตอ้งไม่เกินน ้ าหนกับรรทุกของลิฟท ์

19. หา้มผูรั้บเหมา หรือบริวารลกัลอบใชก้ระแสไฟฟ้า หรือน ้ าประปาของส่วนกลาง หากฝ่าฝืนปรับคร้ังละ 2,000 บาท 

20. หา้มดึงสญัญาณอุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ หรือตดัสญัญาณระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้หรือก่อใหเ้กิดสญัญาณแจง้เตือน หากฝ่าฝืน
ฝ่ายจดัการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการระงบัการท างาน และปรับคร้ังละ 2,000 บาท 

21. หา้มดดัแปลง เปล่ียนแปลง หรือยา้ยระบบการก่อสร้างใดๆ ของระบบไฟฟ้า เช่น ท าเคร่ืองป้องกนักระแสเกินในแต่ละชั้นของ
ส่วนกลางเสียหาย หรือต่อตรงเพ่ือใชก้ระแสไฟฟ้าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนปรับคร้ังละ 5,000 บาท 

22. ห้ามดดัแปลง เปล่ียนแปลง ปิดกั้น ร้ือถอน เพ่ิมเติม ตดัทอน หรือยา้ยระบบใดๆ ในอาคารชุด เช่น ระบบการป้องกนัอคัคีภยั 
เช่น ระบบตรวจจบัควนั ระบบโปรยน ้ าฝอย หรือระบบการส่ือสาร เช่น การติดต่อส่ือสารภายในโทรศพัทห์รือโทรทศัน์ และมี
ผลท าใหเ้กิดความเสียหาย 

23. การปล่อยน ้ าท้ิงจากระบบโปรยน ้ าฝอย ฝ่ายจดัการฯ คิดอตัราค่าบริการคร้ังละ 2,000 บาทต่อวนั 

24. ห้ามกระท าการใดๆ อนัก่อใหเ้กิดอคัคีภยั เช่น การสูบบุหร่ีภายในอาคาร และห้ามน าบุหร่ี อุปกรณ์จุดไฟ ข้ึนไปภายในอาคาร
และหอ้งชุด หากฝ่าฝืน ฝ่ายจดัการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในระงบัการท างาน และปรับคร้ังละ 2,000 บาท 

25. หา้มปล่อยใหมี้การกระท าท่ีเป็นการรบกวนก่อใหเ้กิดความร าคาญ ท าความเสียหาย หรือก่อใหเ้กิดความยุง่ยากแก่เจา้ของห้อง
ชุดรายอ่ืน ตลอดจนใชส้ถานท่ีตกแต่งเพ่ือด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์เล่นการพนนั และท าส่ิงผิดกฎหมาย หาก
ฝ่าฝืนฝ่ายจดัการฯสงวนสิทธ์ิในการระงบัการท างาน และปรับคร้ังละ 5,000 บาทต่อคน 

26. ผูรั้บเหมาและบริวาร ตอ้งแต่งกายรัดกมุสุภาพ หรือเป็นเคร่ืองแบบของบริษทัรับจา้งนั้นๆ พร้อมติดบตัรผูรั้บจา้งใหเ้ห็นชดัเจน
และจะตอ้งติดบตัรตลอดเวลาท างาน หรือภายในพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนๆ ของอาคารชุด และส่งมอบบตัรคืนใหแ้ก่พนกังานรักษาความ
ปลอดภยัของอาคารหลงัจากเลิกงานทุกวนั ถา้ไม่ติดบตัรจะถือว่าเป็นการบุกรุก และถูกด าเนินการตามกฎหมาย หากฝ่าฝืน
ปรับคร้ังละ 1,000 บาท 

27. ห้ามผูรั้บเหมาเปิดประตูห้อง และประตูหนีไฟคา้งไว ้และหลงัเลิกงานในแต่ละวนั หัวหน้างานท่ีควบคุมงานหรือตวัแทน
ผูรั้บเหมาจะตอ้งตรวจเช็คปิดประตูหนา้ต่าง และบานเล่ือนใหเ้รียบร้อย หากฝ่าฝืนปรับคร้ังละ 1,000 บาท 

28. ตอ้งใชลิ้ฟทข์นของเท่านั้น หา้มใชลิ้ฟทโ์ดยสารโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนปรับคร้ังละ 500 บาท 

29. วสัดุอุปกรณ์ เศษวสัดุเหลือใช ้ขยะมูลฝอย หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใชใ้นการตกแต่ง ตอ้งอยูภ่ายในหอ้งชุดท่ีตกแต่งเท่านั้น หา้มวางกีด
ขวางในพ้ืนท่ีท่ีใชร่้วมกนัของอาคารหรือบริเวณต่อเน่ือง และในแต่ละวนัท่ีท าการตกแต่ง หลงัจากเลิกงานจะตอ้งน าวสัดุ
อุปกรณ์ เศษวสัดุเหลือใช ้ขยะมูลฝอย หรือส่ิงปฏิกลูอ่ืนๆ ออกนอกอาคารชุดทุกวนั หากฝ่าฝืนปรับคร้ังละ 1,000 บาท 
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30. ตอ้งจดัเตรียมภาชนะส าหรับผสมปูนและผงยิปซั่มในพ้ืนท่ีตกแต่ง ห้ามน าน ้ าปูนหรือน ้ าท่ีเป็นตะกอนจบัแข็งท้ิงลงในท่อ
ระบายน ้ าท้ิงหรือโถสว้มโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนปรับคร้ังละ 5,000 บาท 

31. การเขา้ตกแต่งห้องชุดแบบเพน้ท์เฮา้ส์ จะตอ้งจดัสร้างห้องน ้ า 1 ห้อง เพ่ือใชร้ะหวา่งเขา้ตกแต่งในพ้ืนท่ีตกแต่งก่อน การเขา้
ด าเนินการตกแต่งในส่วนอ่ืนๆ หากฝ่าฝืน ฝ่ายจดัการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการระงบัการท างาน 

32. วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการตกแต่งและน าเขา้-ออก จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากตวัแทนฝ่ายจดัการฯ ก่อนทุกคร้ัง หากฝ่าฝืน 
ฝ่ายจดัการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการระงบัการท างาน 

33. การคน้ตวั ผูรั้บจา้งหรือคนงานหรือลูกจา้งของผูรั้บจา้งของเจา้ของหอ้งชุด อาจถูกร้องขอคน้ตวัก่อนเขา้-ออกจากอาคารชุด 
ตามดุลพินิจของผูจ้ดัการอาคาร 

34. ความเสียหายอ่ืนใดท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหข้ึ้นอยูก่บัดุลพินิจของผูจ้ดัการอาคารในการจดัการและการตดัสินใจ 

35. ห้ามติดตั้งส่ิงปลูกสร้างหรือการก่อสร้าง ดดัแปลง เปล่ียนแปลง หรือติดตั้งวสัดุหรืออุปกรณ์ใดในห้องชุดหรืออาคารชุด ซ่ึง
สามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอกอาคารโดยเฉพาะระเบียง หากฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท และตอ้งแกไ้ขใหก้ลบัสู่สภาพเดิม 

36. งานก่อสร้างตกแต่งภายในและต่อเติมใดๆ ท่ีตอ้งมีการเทปูน การสร้างและก่อผนงัคอนกรีตในหอ้งชุดและในหอ้งเพน้ทเ์ฮา้ส์ 
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากทางฝ่ายบริหารจดัการอาคาร และไม่อนุญาตใหน้ าเคร่ืองผสมปูนเขา้มาใชใ้นอาคารโดยเด็ดขาด 

37. ห้ามผูรั้บเหมาแก้ไขหรือดัดแปลงหน้าต่างบานสวิงท่ีก าหนด ระบบเปิดได้ไม่เกิน 10 เซนติเมตร  โดยผูรั้บเหมาจะต้อง
ตรวจสอบสภาพให้พร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา หากเกิดการช ารุดหรือเสียหาย ผูรั้บเหมาจะตอ้งท าการแกไ้ขหรือรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ในกรณีท่ีมีฝนตกและลมแรง ผูรั้บเหมาตอ้งปิดหนา้ต่างทุกคร้ัง หากฝ่าฝืนปรับคร้ังละ 5,000 บาท 

38. ผูรั้บเหมาจะตอ้งดูแลความสะอาดรอบๆ ท่อระบายน ้ าท้ิงทั้งหมด พร้อมทั้งดูแลช้ินส่วนอุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน
ตลอดเวลา ส าหรับท่อน ้ าท้ิงท่ียงัไม่ไดติ้ดตั้งอุปกรณ์หรือสุขภณัฑ ์จะตอ้งท าการปิดปลายท่อเพ่ือป้องกนัเศษวสัดุท่ีก่อใหเ้กิด
การอุดตนัลงในท่อระบายน ้ า หากฝ่าฝืนปรับคร้ังละ 1,000 บาท 

39. ผูรั้บเหมาจะตอ้งแจง้ออกจากพ้ืนท่ีตกแต่งใหฝ่้ายจดัการฯ ทราบก่อนส้ินสุดงานตกแต่งไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั พร้อมทั้งก าหนดนดั
หมายตรวจสอบพ้ืนท่ีหลงัตกแต่งเพ่ือขอเงินคืนค ้าประกนั ในกรณีท่ีตรวจสอบพ้ืนท่ีไม่มีการแกไ้ข นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะท า
เช็คสัง่จ่ายเงินค ้าประกนัใหก้บัผูจ่้ายเงินภายใน 30 วนั 

40. ท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัตอ้งแจง้ฝ่ายจดัการฯ ล่วงหน้าหากจะท าการนัดหมายให้ผูรั้บเหมาเขา้มาท่ีอาคาร มิฉะนั้นฝ่าย
จดัการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่อนุญาตใหผู้รั้บเหมาเขา้มาในท่ีจอดรถหรือในอาคาร 

41. ผูรั้บเหมาตอ้งจอดยานพาหนะในช่องจอดตามสิทธ์ิของเจา้ของหอ้งท่ีวา่จา้งใหเ้ขา้ด าเนินการตกแต่ง หรือจอดยานพาหนะใน
ช่องจอดส าหรับผูม้าติดต่อได ้1 ช่องเท่านั้น 

42. งานปรับปรุงซ่อมแซมท่ีมีระยะเวลาตั้งแต่ 6-30 วนั เจา้ของร่วมหรือผูรั้บเหมาตอ้งยืน่แบบแสดงพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีจะปรับปรุง
ซ่อมแซมใหเ้จา้หนา้ท่ี จป.ของฝ่ายจดัการฯ พิจารณาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั และผู้รับเหมำมหีน้ำทีต้่องวำงเงนิมดัจ ำประกนั
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ควำมเสียหำยเป็นจ ำนวนเงินคร่ึงหนึ่งของเงินประกันตกแต่งห้องชุด และเงินค่ำบริกำรส่วนกลำงจ ำนวนคร่ึงหนึ่งของเงิน
ค่ำบริกำรส่วนกลำงตกแต่งห้องชุด 

43. ผูรั้บเหมาตอ้งเขา้อบรมรับทราบระเบียบการตกแต่งห้องชุดและการใชอ้าคารก่อนเร่ิมงานไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ท่ีส านกังานนิติ
บุคคลฯ เม่ือเร่ิมท างาน ผูรั้บเหมาจะตอ้งยื่นเอกสารขอเขา้ท างานกบัเจา้หน้าท่ี จป.ของฝ่ายจดัการฯทุกคร้ังท่ีส านักงานนิติ
บุคคลฯ ชั้น 2 หรือพ้ืนท่ีท่ีก าหนด 

 

กำรขนย้ำย 

ในการขนยา้ยเฟอร์นิเจอร์หรือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากตวัอาคาร ท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยัจะตอ้งแจง้ให้
ตวัแทนฝ่ายจดัการฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือความปลอดภยักบัตวัท่านและความสะดวกสบายของผูพ้กัอาศยัท่านอ่ืนๆ 

หลงัจากท่ีตวัแทนฝ่ายจดัการฯ ทราบถึงการขนยา้ยของท่าน บริษทัรับขนยา้ยจึงจะสามารถด าเนินการขนยา้ยได ้โดยในการขนยา้ย
ส่ิงของให้ใชเ้ฉพาะลิฟทข์นของเท่านั้น ทั้งน้ี หากตวัแทนฝ่ายจดัการฯ ตรวจพบความเสียหายของทรัพยสิ์นอาคาร อนัเกิดจากการ
ขนยา้ย ท่านเจา้ของร่วมจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบความเสียหายตามมูลค่าท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

 

กำรเกบ็รักษำทรัพย์ส่วนบุคคล  

หา้มวางหรือเก็บทรัพยส่์วนบุคคลไวใ้นบริเวณพ้ืนท่ีส่วนกลางโดยเด็ดขาด ในกรณีจ าเป็นท่านเจา้ของร่วม
สามารถน าทรัพยสิ์นมาฝากเก็บไวใ้นห้องเก็บของตวัแทนฝ่ายจดัการฯไดช้ัว่คราว  ทั้งน้ีตวัแทนฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
รับฝากส่ิงของใดๆ ตามความเหมาะสม 
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 ลกัษณะโดยทั่วไปของอำคำรชุด  
อำคำรชุด  

อาคารชุด มิลเลเนียม เรสซิเดนท์ ประกอบดว้ย อาคารพกัอาศยั 4 อาคาร ลานจอดรถ 1 อาคาร พร้อมทั้ง
คลบัเฮา้ส์ 2 ชั้น อาคาร A และ D มี 52 ชั้น )45 ชั้น ตามท่ีจดทะเบียนกบักรมท่ีดิน( และ อาคาร B และ C 
มี 54 ชั้น )47 ชั้น ตามท่ีจดทะเบียนกบักรมท่ีดิน( 

ลฟิท์ 

ในแต่ละอาคารประกอบดว้ยลิฟทโ์ดยสาร 4 ตวั ส าหรับผูพ้กัอาศยั และในแต่ละอาคารจะมีลิฟทบ์ริการ 1 ตวั ส าหรับใชบ้ริการ
ในการขนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ของอาคาร เศษวสัดุต่างๆในการตกแต่งห้อง ขยะ เฟอร์นิเจอร์ และส่ิงของของผูพ้กัอาศยั และ
ส าหรับพนกังานในอาคารดว้ย )พนกังานรักษาความปลอดภยั, พนกังานรักษาความสะอาด, พนกังานซ่อมบ ารุง( กรุณาแจง้
ตวัแทนฝ่ายจดัการฯล่วงหนา้กรณีท่ีท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัตอ้งการขนยา้ย เพื่อตวัแทนฝ่ายจดัการฯจะไดจ้ดัเตรียมและ/
หรือแนะน าช่วงเวลาการขนยา้ยท่ีเหมาะสมกบัท่านได ้)รวมถึงการขนยา้ยหรือปรับปรุงหอ้งชุด( ในการใชลิ้ฟทบ์ริการในวนั
อาทิตย ์กรุณาติดต่อฝ่ายจดัการฯ ล่วงหนา้ 

มีลิฟทโ์ดยสาร จ านวน  5 ตวัในอาคารจอดรถซ่ึงสามารถไปยงัชั้น B3 ถึง ชั้น 5 ได ้ 

ลอ็บบีช้ั้นล่ำงและโถงลฟิท์ 

แต่ละอาคารจะมีลอ็บบ้ีชั้นล่างและเฟอร์นิเจอร์ มีห้องน ้ าจ านวน 1 ห้องและอาคารส านกังานเลก็ๆส าหรับการท างานของฝ่าย
จดัการฯ มีพนกังานตอ้นรับท่ีเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ โถงลิฟท์จะเช่ือมต่อโดยตรงกบัล็อบบ้ีซ่ึงมีทางเขา้/ออก 2 ฝ่ัง ฝ่ังหน่ึง
อยูบ่ริเวณท่ีจอดรถรับ – ส่งผูโ้ดยสารและอีกฝ่ังหน่ึงอยูบ่ริเวณทางเดินจากท่ีจอดรถ/สวน  

โถงลฟิท์บนช้ันพกัอำศัย  
ในแต่ละชั้นจะมีโถงลิฟทซ่ึ์งเจา้ของร่วมสามารถใชลิ้ฟท์ไปยงัห้องชุด นอกจากนั้นยงัมีลิฟท์ขนของและบริเวณท่ีท้ิงขยะซ่ึง
ท่านสามารถเดินทางเช่ือมต่อไปยงับนัไดหนีไฟไดด้ว้ย  

ทำงเดนิและระบบไฟฟ้ำส่วนกลำง 

ตลอดทัว่ทั้งอาคารและอาคารลานจอดรถ/คลบัเฮา้ส์จะมีทางเดินส่วนกลางน าท่านไปยงัหอ้งชุดพกัอาศยัและส่วนบริการ ทั้งน้ี 
อุปกรณ์ไฟฟ้า )แสงสวา่ง  เคร่ืองตรวจจบัควนั และอ่ืนๆ( ถือเป็นทรัพยสิ์นของนิติบุคคลและดูแลรักษาโดยฝ่ายจดัการฯ 
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บันไดหลกัส่วนกลำง 

แต่ละอาคารจะมีบนัไดส่วนกลางส าหรับเจา้ของร่วมและผูพ้กัพกัอาศยั โดยท่านสามารถใชโ้ถงลิฟทใ์นแต่ละชั้นเพ่ือการมายงั
บนัไดหนีไฟ หรือบนัไดส่วนกลางไดด้ว้ย 

การวางส่ิงของต่างๆ เช่น ขยะ บนัไดพบั จกัรยาน กล่อง หรือส่ิงของอ่ืนๆ ไวบ้ริเวณบนัไดส่วนกลาง  บนัไดฉุกเฉิน  และชาน
พกับนัได ซ่ึงก่อใหเ้กิดการกีดขวางการใชง้านโดยปกติของบนัได  หากท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยัท่านใดกระท าการกีดขวาง
ดงักล่าว ตวัแทนฝ่ายจดัการฯจะท าหนงัสือเตือนมายงัท่านเพ่ือใหข้นยา้ยส่ิงเหล่านั้นออก หากไม่มีการปฏิบติัตามดว้ยเหตุผล
ดา้นความปลอดภยั ตวัแทนฝ่ายจดัการฯจะท าการขนยา้ยส่ิงกีดขวางออกโดยไม่มีการแจง้เตือนอีก และค่าใชจ่้ายในการขนยา้ย
จะถูกเรียกเก็บกบัเจา้ของทรัพยสิ์นของหอ้งนั้นๆ ต่อไป ประตูของบนัไดหลกัจะตอ้งปิดไวต้ลอดเวลา 

บันไดหนีไฟ 

แต่ละอาคารจะมีบนัไดหนีไฟท่ีมีระบบพดัลมอดัอากาศเพ่ือใหเ้สน้ทางหนีไฟมีความปลอดภยัต่อผูพ้กัอาศยัและเจา้ของร่วมใน
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้บนัไดหนีไฟจะมีแสงสวา่งตลอดเวลา 

จุดทิง้ขยะ 

ขยะตอ้งไดรั้บการบรรจุไวภ้ายในถุงพลาสติกท่ีมดัปากถุงใหแ้น่น และน าไปท้ิงไวใ้นถงัขยะท่ีตั้งอยูบ่ริเวณหนา้ลิฟทข์นของ
แต่ละชั้น ตวัแทนฝ่ายจดัการฯไม่อนุญาตให้ท้ิงขยะไวใ้นพ้ืนท่ีส่วนกลาง หรือนอกถงัขยะ ทางรัฐไดจ้ดัสถานท่ีท้ิงขยะไว้
บริเวณปากซอยสขมุวทิ 16 ซ่ึงพนกังานท าความสะอาดของกรุงเทพมหานครจะท าการเก็บขยะบริเวณดงักล่าวไปท้ิงต่อไป  

ทำงเดนิภำยนอกอำคำร 

ระหวา่งอาคารทั้งหมดและอาคารจอดรถ/คลบัเฮา้ส์ จะมีทางเดินไปสู่พ้ืนท่ีภายนอกส่วนต่างๆของอาคารชั้นล่าง ผูพ้กัอาศยั
และเจา้ของร่วม สามารถใชท้างเดินน้ีไปยงัส่วนบริการคลบัเฮา้ส์ ลานจอดรถ และลอ็บบ้ีของแต่ละอาคาร 

ห้องน ำ้ส ำหรับบุคคลทัว่ไป  
ทางอาคารไดจ้ดัให้มีหอ้งน ้ าส าหรับบุคคลทัว่ไป ดงัน้ี บริเวณ ชั้น 1 ของแต่ละอาคาร และลานจอดรถของแต่ละชั้น ชั้นละ 2 

หอ้ง )ชาย 1 หญิง 1( ในชั้นบริการส่วนกลางจะมีหอ้งน ้ าอยู ่6 หอ้ง )รวมลอ็คเกอร์และหอ้งเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย(  

รูปแบบของน ำ้และสระน ำ้ 
ตลอดทัว่ทั้งอาคารจะมีรูปแบบของน ้ า )น ้ าตก( และสระน ้ าประดบัตกแต่งบริเวณอาคารส่วนกลาง มีสระน ้ า 2 สระอยูใ่กลก้บั 

ล็อบบ้ีของแต่ละอาคาร มีน ้ าตกขนาดใหญ่อยูท่างดา้นหนา้ของอาคารจอดรถซ่ึงสามารถเห็นไดจ้ากทางเขา้หลกัของสุขุมวิท 
ซอย 20  
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ระบบต่ำงๆในอำคำร 

ระบบปรับอำกำศและพดัลมระบำยอำกำศ  

ระบบปรับอำกำศในพื้นทีส่่วนกลำง  
ทุกๆลอ็บบ้ีในอาคารและชั้นบริการในคลบัเฮา้ส์จะติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศซ่ึงตั้งเวลาเปิด-ปิดโดยฝ่ายจดัการฯ 

ระบบพดัลมระบำยอำกำศในอำคำรจอดรถ  
มีพดัลมระบายอากาศดงักล่าวติดตั้งตลอดทัว่ทั้ งอาคารจอดรถเพื่อน าอากาศเสียออกจากอาคารในแต่ละชั้นลานจอดโดย 

เฉพาะอยา่งยิง่ท่ีชั้นใตดิ้น 

ระบบพดัลมเตมิอำกำศในอำคำรจอดรถ  
มีระบบพดัลมเติมอากาศเพ่ือสร้างอากาศบริสุทธ์ิในอาคารโดยติดตั้งบริเวณใตดิ้นของอาคารจอดรถ 

ระบบพดัลมดูดอำกำศบริสุทธ์ิ 

บริเวณแต่ละชั้นของโถงลิฟทล์อ็บบ้ีจะมีระบบพดัลมดูดอากาศติดตั้งเพ่ือน าอากาศบริสุทธ์ิเขา้มาในโถงลิฟทแ์ละทางเดิน 

ส่วนกลางในแต่ละชั้นของแต่ละอาคาร  

ระบบส่ือสำร 

ระบบจำนดำวเทยีมและสัญญำณโทรทศัน์ 

ทางอาคารไดติ้ดตั้งจานดาวเทียมไวท่ี้ดาดฟ้าของอาคาร B และจดัหาช่องโทรทศัน์พ้ืนฐาน 134 ช่องรายการ
ฟรีทัว่โลก ไวใ้นแต่ละห้องชุด โดยไดมี้การติดตั้งจุดรับสัญญาณโทรทศัน์ไวใ้นห้องนั่งเล่น ห้องนอน และบริเวณอ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสม ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัประเภทของหอ้งชุด หากเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัตอ้งการชมโทรทศัน์นอกเหนือจากช่องท่ีจดัเตรียม
ไว ้ท่านจะตอ้งเป็นผูเ้ลือกแพคเกจเพื่อรับชมโทรทศัน์จากบริษทั ทรู วิชั่นส์ จ ากัด )มหาชน( ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการสัญญาณ
โทรทศัน์ โดยฝ่ายจดัการฯจะคอยช่วยเหลือประสานงานในการเช่ือมต่อสญัญาณแก่ท่าน 

ระบบตู้สำขำและสัญญำณโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ภายในห้องชุดประกอบด้วยระบบโทรศัพท์สายตรง 1 เลขหมาย ในกรณีท่ีตอ้งการขอหมายเลข
โทรศพัท์สายตรงเพ่ิมท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยั สามารถติดต่อบริษทัผูใ้ห้บริการไดโ้ดยตรง (TOT) และ
กรุณาติดต่อตวัแทนฝ่ายจดัการฯเม่ือตอ้งการต่อเช่ือมสญัญาณเพ่ือเปิดใชบ้ริการ  

ระบบกระจำยเสียงทีอ่ำคำรคลบัเฮ้ำส์  

ระบบกระจายเสียง จะครอบคลุมเฉพาะพ้ืนท่ีส่วนกลางเท่านั้น เพ่ือประโยชน์ในการแจ้งข่าวสารหรือในกรณีฉุกเฉินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเจา้ของร่วมและผูพ้กัอาศยั และในกรณีเกิดเพลิงไหม ้ท่านเจา้ของร่วม/ ผูพ้กัอาศยัจะตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าของ
เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง   
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ระบบไฟฟ้ำ 

เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 

กรณีท่ีเกิดไฟฟ้าขดัขอ้ง อาคารได้ติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเพ่ือเป็นแหล่งจ่ายไฟส ารองส าหรับพ้ืนท่ี
ส่วนกลาง และระบบความปลอดภยั เช่น ระบบลิฟท ์ ระบบป้องกนัอคัคีภยั  ระบบควบคุมการเขา้ – ออก เป็นตน้ให้สามารถ
ท างานไดต้่อเน่ือง ทั้งน้ีไม่รวมถึงระบบไฟภายในหอ้งชุด เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าตั้งอยูท่ี่ชั้นล่างของอาคารจอดรถ  

ห้องควบคุมไฟฟ้ำ 
ห้องควบคุมไฟฟ้าและการตรวจสอบตั้งอยู่ท่ีชั้นล่างของอาคารจอดรถ ระบบไฟฟ้าและความปลอดภยัจะเช่ือมต่อมายงั
ห้องควบคุมน้ีซ่ึงจะมีช่างอาคารคอยดูแลระบบอยูต่ลอดเวลา ในห้องน้ียงัเป็นศูนยร์วมของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดอีก
ดว้ย  

ระบบไฟฟ้ำและตู้ MDB 

ระบบไฟฟ้าของอาคารตั้งอยู่ท่ีชั้นล่างของอาคารจอดรถ ประกอบไปดว้ย หมอ้แปลง ตู ้MDB และสายไฟท่ีต่อไปยงัพ้ืนท่ี
ส่วนกลางและหอ้งชุดทั้งหมด 

ระบบควบคุมไฟแสงสว่ำงส่วนกลำงระยะไกล  2 ทศิทำง 

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารและโดยรอบจะควบคุมด้วยระบบควบคุมระยะไกล 2 ทาง ซ่ึงท าให้ฝ่ายจดัการฯสามารถ
ก าหนดการเปิด – ปิดการใชไ้ฟฟ้าแสงสวา่งตามจุดต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีเพ่ือการประหยดัไฟฟ้า ควบคู่ไปกบัการดูแลรักษา
รูปลกัษณ์และภาพพจน์ของอาคาร  

ระบบป้องกนัฟ้ำผ่ำ 
เสาล่อฟ้าจะถูกติดตั้งไวแ้ต่ละอาคารเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ระบบของอาคารและตวัอาคารจะมีความปลอดภยั นอกจากน้ี ยงัเป็นการ
ป้องกนัไฟฟ้าดบัอนัเน่ืองมาจากฟ้าผา่ดว้ย  
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ระบบดับเพลงิและควำมปลอดภัย 

ระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้ 

อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือน้ีน้ีถูกติดตั้งอยูท่ี่โถงลิฟท์ของแต่ละชั้นของแต่ละอาคาร ในกรณีท่ีเกิดไฟไหม ้ให้ดึงอุปกรณ์ตรงมือ
จบัลงเพ่ือแจ้งเหตุเพลงิไหม้ทนัท ี 

ตูค้วบคุมระบบป้องกนัอคัคีภยั ไดรั้บการติดตั้งไวท่ี้หอ้งควบคุม ซ่ึงตูค้วบคุมน้ีจะคอยตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจบัควนั/ความ
ร้อนในแต่ละห้องชุด ซ่ึงจะมีช่างอาคารคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา ในกรณีท่ีเกิดอคัคีภยั กระด่ิงเตือนภยัของแต่ละชั้นจะดงั
อตัโนมติัเม่ือมีการดึงอุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหม ้หรือเม่ือมีการตรวจจบัควนั/ความร้อนได ้ 

ระบบหัวฉีดน ำ้ดบัเพลงิ  

ในแต่ละห้องชุดและในพ้ืนท่ีส่วนกลางรวมถึงตามทางเดินจะมีการติดตั้งระบบหัวฉีดน ้ าดบัเพลิง โดยจะท างานอตัโนมติัใน
กรณีท่ีเคร่ืองตรวจจบัควนั/ความร้อนท างาน 

ตู้ดบัเพลงิและระบบท่อน ำ้ยืน 

ตูด้บัเพลิงไดรั้บการติดตั้งไวท่ี้หนา้โถงล็อบบ้ีของแต่ละชั้น โดยในแต่ละตูจ้ะประกอบดว้ย สายฉีดน ้ าดบัเพลิง วาลว์น ้ า พร้อม
ขอ้ต่อสวมเร็ว และถงัดบัเพลิง ซ่ึงอุปกรณ์น้ีจะใช ้โดยตวัแทนฝ่ายจดัการฯท่ีไดรั้บการฝึกฝนอบรมมาแลว้เป็นอยา่งดีเท่านั้น  

ถังดบัเพลงิ ชนิดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์บริเวณห้องไฟฟ้ำ 
ถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  สามารถใชใ้นพ้ืนท่ีส่วนกลางทัว่ไป ถงัดบัเพลิงชนิดน้ีจะก่อให้เกิดฝุ่ นผงทัว่ไปภาย หลงัการใช้
งาน ถงัดงักล่าวตงัอยูใ่นตูด้บัเพลิงหนา้โถงลิฟทข์นของ ถงัดบัเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ เหมาะส าหรับการดบัเพลิง
ซ่ึงเกิดจากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์  

ท่อรับน ำ้ดบัเพลงิ 

ท่อรับน ้ าดบัเพลิงไดรั้บการติดตั้งไวใ้กลก้บัอาคารพกัอาศยัแต่ละอาคาร และอาคารจอดรถ/คลบัเฮา้ส์ โปรดกรุณาหลีกเล่ียง
การจอดรถในบริเวณจุดดงักล่าว  

ระบบไฟฉุกเฉิน  

ไฟฉุกเฉินไดรั้บการติดตั้งไวบ้ริเวณโถงลิฟท ์หนา้หอ้งชุดแต่ละหอ้ง และภายในบนัไดหนีไฟ 

ระบบอดัอำกำศ 

พดัลมอดัอากาศไดรั้บการติดตั้งไวต้รงช่องบนัไดหนีไฟแต่ละชั้น โดยพดัลมอดัอากาศจะท างานอตัโนมติัเม่ือเกิดเหตุเพลิง
ไหม ้ส่วนประตูกนัไฟไดรั้บการติดตั้งไวท่ี้ช่องบนัไดหนีไฟทุกชั้น และมีระบบตวัปิดลอ๊คอตัโนมติั ประตูน้ีตั้งอยูใ่กลก้บัลิฟท์
ขนของในแต่ละชั้น โปรดปิดประตูหนีไฟใหส้นิททุกคร้ัง เพ่ือปัองกนัควนัไฟเขา้ไปในช่องบนัไดหนีไฟ  
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กำรตรวจสอบควนัเสียและระบบควบคุมพดัลมระบำยอำกำศ  
อุปกรณ์ตรวจสอบควนัเสียถูกติดตั้งไวท่ี้ชั้นใตดิ้นของลานจอดรถและพดัลมระบายอากาศจะท างานอตัโนมติั ในกรณีท่ีมีก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซดเ์กินปริมาณท่ีก าหนด  

 

ระบบรักษำควำมปลอดภัย 

ระบบควบคุมกำรเข้ำ-ออก และระบบชุดควำมปลอดภัย 

ระบบควบคุมการเขา้- ออก ของอาคารชุดมิลเลเนียม เรสซิเดนท์ เป็นระบบเขา้-ออก โดยใช ้Proximity Card ซ่ึงทางโครงการ
ไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้แก่เจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัซ่ึงอยูใ่นชุดส่งมอบทรัพยสิ์นให้แก่เจา้ของร่วม บตัรน้ีจะสามารถใชไ้ดก็้ต่อเม่ือ
ท่านไดล้งทะเบียนกบัฝ่ายจดัการฯแลว้ โดยแต่ละหอ้งชุดแต่ละชนิดจะไดรั้บบตัรจ านวนต่างกนั และสามารถซ้ือเพ่ิมเติมไดใ้น
ราคาใบละ 600 บาท โดยจ านวนจ ากดัการซ้ือ ดงัรายละเอียดดา้นล่าง  

 หอ้งขนาด 1- 2 หอ้งนอน  ไดรั้บบตัร 2 ใบ )ซ้ือเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 2 ใบ( 

 หอ้งขนาด 3 หอ้งนอน      ไดรั้บบตัร 3 ใบ )ซ้ือเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 2 ใบ( 

 หอ้งชุดเพนทเ์ฮา้ส์            ไดรั้บบตัร 4 ใบ )ซ้ือเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 3 ใบ( 

บตัรน้ีสามารถใชเ้รียกลิฟทใ์นอาคารมายงัชั้นท่ีท่านพกัอาศยัและใชภ้ายในลิฟท ์เจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยั สามารถโดยสารลิฟท์
ไปยงัชั้นท่ีท่านพกัอาศยัไดเ้ท่านั้น และใชโ้ดยสารลิฟทไ์ปยงัพ้ืนท่ีบริการของอาคาร เช่น หอ้งออกก าลงักาย หอ้งสมุดและหอ้ง
ประชุม เพื่อความปลอดภยั เจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยั ตอ้งใช ้Proximity Card เรียกลิฟท์ดว้ยตนเอง ผูท่ี้ขอให้พนักงานรักษา
ความปลอดภยั หรือพนกังานตอ้นรับเรียกลิฟท ์จะตอ้งลงช่ือบนัทึกการร้องขอ 

ในกรณีท่ีบตัรสูญหาย บตัรดงักล่าวจะถูกระงบัการใชง้านทนัท่ีเม่ือท่านแจง้ไปยงัฝ่ายจดัการฯ เจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัจึงจะ
สามารถซ้ือบตัรใบใหม่ไดใ้นอตัราเดียวกนั )ทั้งน้ีไม่นบัรวมกบัการจ ากดัการซ้ือบตัรขา้งตน้(  

 

ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด 

เพื่อความปลอดภยัของอาคารและผูพ้กัอาศัย ทางโครงการได้ติดตั้งกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไวใ้นบริเวณพ้ืนท่ี
ส่วนกลาง และโดยรอบอาคาร กลอ้งวงจรปิดจะติดตั้งในจุดอนัตราย รวมถึงทางเขา้/ออก ลิฟท์ ล็อบบ้ี ลานจอดรถ และชั้น
บริการส่วนกลาง กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดสามารถดูภาพไดจ้าก 2 จุด คือ ในหอ้งควบคุมและป้อมยามทางเขา้อาคาร ดา้นถนน
สุขมุวทิ ซอย 20 อยา่งไรก็ตามกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเป็นเพียงการดูภาพเหตุการณ์ต่างๆ ท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยั จะตอ้ง
คอยดูแลรักษาทรัพยสิ์นของตนเองตลอดเวลา 
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กำรเข้ำ-ออกบริเวณทำงเดนิ/ ทำงรถวิง่รอบๆอำคำร 

ทางรถวิง่รอบอาคารจะเช่ือมต่อกบัทางเขา้/ออกท่ีซอย 16 ซอย 18 (ส าหรับคนเดินเทา้เท่านั้น( และซอย 20 )ทางเขา้-ออกหลกั( 
ทางรถวิ่งน้ีเป็นทางรถวิ่งทางเดียว ผูพ้กัอาศยั/ผูข้บัรถตอ้งขบัรถตามเคร่ืองหมายจราจรท่ีก าหนดไว ้และรักษาความเร็วไวท่ี้
ระดับต ่าเม่ือขบัรถบนทางวิ่งรอบๆ อาคาร และลานจอดรถ ส าหรับเวลาเปิด-ปิดประตูทางเขา้-ออก ซอย 18 อาจมีการ
เปล่ียนแปลง และจะติดประกาศใหท้ราบท่ีประตูดงักล่าว 
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ระบบไม้กั้นทำงอตัโนมตับิริเวณทำงเข้ำอำคำรและบัตรผ่ำน 

ระบบไมก้ั้นทางอตัโนมติัน้ีถูกติดตั้งท่ีบริเวณทางเขา้โครงการทางอาคารไดจ้ดัเตรียมบตัรผ่านให้แก่เจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยั 
เท่านั้น และใชส้ าหรับรถยนต์เท่านั้น เม่ือวางบตัรผ่านไวใ้นรถแลว้ขบัรถไปยงัทางออกของอาคารทั้ง 2 ทาง ระบบไมก้ั้น
อตัโนมติัจะตรวจสอบรถยนตห์ากเป็นของผูพ้กัอาศยัและเปิดออกโดยอตัโนมติั เจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัจะไดรั้บบตัรผา่นน้ีเม่ือ
ลงทะเบียนท่ีฝ่ายจดัการฯแลว้ ผูม้าเยีย่ม/ผูม้าติดต่อหรือรถยนตท่ี์ไม่มีบตัรผา่นน้ีจะตอ้งแลกบตัรประชาชนกบับตัรส าหรับผูม้า
เยีย่ม/ผูม้าติดต่อ ผูพ้กัอาศยัในอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์จะไดรั้บบตัรผา่น ดงัน้ี 

 หอ้งขนาด 1 -2 หอ้งนอน          ไดรั้บ   1 ใบ 

 หอ้งขนาด 3 หอ้งนอน              ไดรั้บ   2 ใบ 

 หอ้งชุดเพนทเ์ฮา้ส์                     ไดรั้บ   3 ใบ 

 หอ้งชุดเพนทเ์ฮา้ส์ขนาดใหญ่   ไดรั้บ   4 ใบ  

ในกรณีท่ีบตัรสูญหาย บตัรดังกล่าวจะถูกระงบัการใชง้านทนัทีเม่ือท่านแจง้ไปยงัฝ่ายจดัการฯเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัสามารถ
ซ้ือบตัรใบใหม่ไดใ้นอตัราท่ีนิติบุคคลอาคารชุดฯ )ทั้งน้ีไม่นบัรวมกบัการจ ากดัการซ้ือบตัรขา้งตน้(  

กรณีเจา้ของหอ้งชุด/ ผูพ้กัอาศยัไม่มีบตัรผา่นน้ีสามารถแสดงสต๊ิกเกอร์ส าหรับจอดรถท่ีออกใหโ้ดยนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือ
แสดงบตัร keycard เพ่ือผ่านเขา้ในพ้ืนท่ีโครงการ นิติบุคคลอำคำรชุดฯ ขอสงวนสิทธ์ิแลกบัตร Visitor  กับรถยนต์ทุกคนัทุก
กรณีหำกไม่สำมำรถแสดงบัตรทั้ง 3 ชนิด ต่อเจ้ำหน้ำทีรั่กษำควำมปลอดภัยได้ 

ป้อมยำม 

บริเวณทางเขา้/ออก ซอย 20 และซอย 16 จะมีป้อมรักษาความปลอดภยัตั้งอยู่พร้อมกบัไมก้ั้นทางอตัโนมติั โดยมีพนักงาน
รักษาความปลอดภยัประจ าอยูต่ลอด 24 ชัว่โมง 

กญุแจ 

เพื่อความปลอดภยั ฝ่ายจดัการฯจะไม่รับฝากกุญแจห้องชุด ดงันั้น หากท่านจะไปพกัผ่อนหรือไปปฏิบติัภารกิจโดยไม่พกัใน
ห้องชุด โปรดกรุณาแจง้ฝ่ายจดัการฯ รวมทั้งใหช่ื้อ พร้อมหมายเลขติดต่อของบุคคลท่ีท่านไดม้อบหมายใหถื้อกุญแจหอ้งของ
ท่านไว ้และมีอ านาจในการดูแลห้องของท่านในระหว่างท่ีท่านไม่อยู ่ซ่ึงอาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งติดต่อ  ในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 กรณีท่ีท่านท ากุญแจห้องสูญหายหรือถูกขโมย โปรดแจง้ฝ่ายจดัการฯ ทนัที ฝ่ายจดัการฯ จะท าการช่วยเหลือท่าน เพ่ือท าการ
เปล่ียนระบบกุญแจใหม่ หรือในการท าลูกกุญแจใหม่กรณีท่ีท่านเจ้าของร่วมมีความประสงค์จะท าลูกกุญแจใหม่กับผู ้
ใหบ้ริการรายเดิม เจา้ของหอ้งชุดจะตอ้งจะตอ้งจดัเตรียมเอกสารดงัน้ี 

1. ส าเนาหนงัสือกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดท่ีจะท าลูกกญุแจใหม่ 

2. ส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของเจา้ของหอ้งชุด )ช่ือ-นามสกลุ ตอ้งตรงกบัขอ้ 1( 
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3. ค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางในการท าลูกกุญแจใหม่สามารถตรวจสอบอตัราได้ท่ี ฝ่ายจัดการฯ เน่ืองจากอตัราค่า
ด าเนินการก าหนดโดยบริษทั ฮาคอน จ ากดั 

ทั้งน้ี นิติบุคคลอาคารชุดฯ ไม่สงวนสิทธ์ิหำกท่ำนมคีวำมประสงค์จะเปลีย่นระบบกญุแจหรือเปลีย่นผู้บริหำรรำยอ่ืนซ่ึงต้องไม่
ขัดภำพลกัษณ์ของอำคำร 

กำรล้อมรอบอำคำร 

เพ่ือความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยั ทางอาคารไดส้ร้างก าแพงลอ้มรอบอาคารไวท้ั้งหมด 

ผู้มำตดิต่อ 

ผูม้าติดต่อทุกท่านท่ีเขา้มาภายในอาคารชุด ต้องแลกบัตรประจ าตวัเพื่อรับบัตรผูม้าติดต่อ และต้องให้ความร่วมมือกับ
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายความปลอดภยั และเพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภยัขั้นสูงสุดให้แก่
ผูพ้กัอาศยัทุกท่าน 

 

ระบบประปำ 

ระบบประปำ 
ระบบประปาในอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท์ ประกอบดว้ย ระบบท่อส่งน ้ าประปาซ่ึงจ่ายน ้ าประปาให้แก่ห้องชุดพกั
อาศยั นอกจากนั้นยงัมีการต่อท่อน ้ ากระจายไปยงัพ้ืนท่ีส่วนกลางเพ่ือรดน ้ าตน้ไมใ้นสวนระหวา่งอาคาร 

ระบบระบำยน ำ้ 
ระบบระบายน ้ าในอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท์ ประกอบดว้ย ท่อระบายน ้ าครัว)ท่อไขมนั(, ชกัโครก, ระเบียง และ
ห้องน ้ า ซ่ึงน ้ าจะไหลจากบนลงล่าง เน่ืองจากท่อระบายน ้ ามีขนาดจ ากดัและไม่ไดถู้กออกแบบมาเพ่ือรองรับขยะจ านวนมาก 
เจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัและบริวารและผูอ่ื้นท่ีพกัอาศยัในหอ้งชุดจะตอ้งไม่ท้ิงผา้อนามยั, ถุงพลาสติก และส่ิงของช้ินใหญ่ลงใน
ชกัโครกหรือท่อระบายน ้ า 

ไม่อนุญาตใหผู้รั้บเหมาท่ีทางเจา้ของร่วมวา่จา้งเพ่ือตกแต่งห้องท้ิงซีเมนต/์คอนกรีต หรือเศษวสัดุลงในท่อระบายน ้ า เน่ืองจาก
จะท าใหเ้กิดการอุดตนัในท่อระบายน ้ าส่วนกลาง, พ้ืนท่ีส่วนกลาง และในหอ้งชุด 

โรงบ ำบัดน ำ้ 
อาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์ไดติ้ดตั้งโรงบ าบดัน ้ าซ่ึงถูกออกแบบใหก้กัเก็บน ้ าเสียลงสู่ถงัเก็บน ้ าใตดิ้น น ้ าฝนจะถูกกรอง
และน ากลบัมาใชส้ าหรับสวนและวตัถุประสงคอ่ื์น 

ถังเกบ็น ำ้ใต้ดนิและถงัเกบ็น ำ้ดำดฟ้ำ  
อาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์ไดติ้ดตั้งถงัเก็บน ้ าไวใ้ตดิ้นและบนดาดฟ้า  
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          ระบบภำยในห้องชุด 

 

ระบบปรับอำกำศ 

ในแต่ละห้องชุดจะมีเคร่ืองปรับอากาศติดตั้งไวซ่ึ้งถือเป็นทรัพยสิ์นของเจา้ของห้องชุด และมีเคร่ืองระบายความร้อนติดตั้งอยูใ่น
ห้องถดัจากห้องครัวไทย  ท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัมีหน้าท่ีบ ารุงรักษาและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศอนัเน่ืองจากเหตุภายในห้อง
ของท่าน ฝ่ายจัดการฯสามารถให้ค  าแนะน าและช่วยเหลือท่านเจ้าของร่วม/ผู ้พกัอาศัยในการจัดหาบริษัทผูรั้บซ่อมบ ารุง
เคร่ืองปรับอากาศใหท้ าการซ่อมแซม ท าความสะอาด และซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ  

ระบบไฟฟ้ำ 

การไฟฟ้านครหลวง )กฟน.( จะล าเลียงและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แต่ละห้องชุดภายในอาคาร  ในกรณีมีปัญหา
เก่ียวกบัไฟฟ้าหรือการช าระค่าไฟฟ้า ท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัตอ้งเป็นผูติ้ดต่อไปยงัการไฟฟ้านครหลวง
โดยตรง ฝ่ายจดัการฯสามารถใหค้วามช่วยเหลือไดต้ามค าร้องเท่านั้น  

ระบบน ำ้ 

ระบบกำรจ่ำยน ำ้ 
ระบบการจ่ายน ้ าท่ีอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท์ ประกอบดว้ยท่อน ้ าเยน็ซ่ึงจ่ายน ้ าให้ทุกห้องชุดในแต่ละอาคาร  ระบบ
การจ่ายน ้ าน้ีถูกวดัดว้ยมิเตอร์น ้ าซ่ึงติดตั้งอยูใ่นตูส่้วนกลางของระเบียงแต่ละชั้น  

ระบบกำรระบำยน ำ้ 
ระบบการระบายน ้ าท่ีอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์ประกอบดว้ยท่อจากบริเวณหอ้งครัว ชกัโครก ระเบียง และหอ้งน ้ า ไป
ยงัท่อระบายน ้ าหลกัในหอ้งชาร์ปในแต่ละอาคาร ซ่ึงการระบายน ้ าจะเดินทางจากดา้นบนลงสู่ใตดิ้นของอาคาร  ขนาดของท่อ
มีเส้นผ่านศูนยก์ลางท่ีจ ากดัและไม่ไดถู้กออกแบบมาเพ่ือบรรจุเศษขยะและส่ิงปฏิกูลจ านวนมาก  ท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยั 
และบริวาร และผูใ้ชห้อ้งจึงไม่ควรท้ิงผา้อนามยั ถุงพลาสติก หรือวสัดุช้ินใหญ่อ่ืนๆ ลงในชกัโครกหรือในท่อระบายน ้ า  
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ระเบียบกำรใช้ที่จอดรถ 

ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนกฎและขอ้ช้ีแนะในการใชท่ี้จอดรถตามความเหมาะสม รวมถึงมี
สิทธ์ิปิดใชท่ี้จอดรถบางส่วนเพ่ือด าเนินงานซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนัหรืองานอ่ืนๆ  เจา้ของร่วมไดรั้บทราบแลว้วา่ 
ท่ีจอดรถท่ีจดัสรรใหน้ั้น ส าหรับให้เจา้ของร่วมใชง้านเท่านั้น แต่ไม่ใช่ทรัพยสิ์นส่วนตวัของเจา้ของร่วม ฝ่าย
จดัการฯ อาจจดัสรรท่ีจอดรถชัว่คราวให้ใหม่โดยอาศยัดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผูเ้ดียว ฝ่ายจดัการฯไม่มีหนา้ท่ีรับผิดชอบใน
เร่ืองความปลอดภยัของผูใ้ชท่ี้จอดรถ ทั้งต่อความบาดเจ็บหรือการสูญเสียท่ีเกิดจากการใชท่ี้จอดรถ  

กฏระเบียบทัว่ไป 

1. เจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัจะตอ้งลงทะเบียนยานพาหนะของตนเองทุกคนัท่ีมีเลขทะเบียนกบัฝ่ายจดัการฯ เพื่อท่ีจะไดจ้อด
ยานพาหนะในจุดท่ีจดัสรรใหเ้ท่านั้น และตอ้งไม่ใชท่ี้จอดรถของเจา้ของร่วมท่านอ่ืนหรือท่ีจอดรถส าหรับผูม้าติดต่อ 
หรือจอดรถบริเวณดา้นหนา้อาคาร ส าหรับยานพาหนะท่ีใชก๊้าซ LPG หรือ NGV เจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยั หรือ พนกังาน 
ตอ้งลงทะเบียนพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และสติกเกอร์ท่ีออกโดยกรมการขนส่งทางบกกบัฝ่ายจดัการฯเพื่อบนัทึกเป็น
ขอ้มูล 

2. ท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแลท่ีจอดรถของตนเองใหส้ามารถใชจ้อดไดต้ามการใชง้านของตน  

3. ช่องจอดรถแต่ละช่องใชส้ าหรับจอดรถหน่ึงคนัเท่านั้น ตอ้งจอดรถใหอ้ยูภ่ายในเสน้สีขาวภายในพ้ืนท่ีช่องจอดรถ 

4. ไม่อนุญาตให้บุคคลอายุต  ่ากว่า 18 ปี ใช้บริเวณท่ีจอดรถเพื่อวตัถุประสงค์ใดๆ และตอ้งมีผูใ้หญ่ท่ีรับผิดชอบดูแล
ติดตามไปดว้ยกบัผูเ้ยาว ์

5. หา้มบีบแตรในบริเวณท่ีจอดรถ 

6. หา้มรถบรรทุกหรือยานพาหนะท่ีใชเ้พ่ือการคา้เขา้มาจอดรถในบริเวณท่ีจอดรถ ยกเวน้ยานพาหนะเพ่ือการส่งของหรือ
ท่ีมาเยอืนอาคารอนัเก่ียวกบัธุระท่ีชอบดว้ยกฏหมายท่ีฝ่ายจดัการฯก าหนดไว ้

7. ท่ีจอดรถใชส้ าหรับจอดยานพาหนะเคล่ือนท่ีซ่ึงมีเลขทะเบียน มีแผ่นป้ายทะเบียน และมีประกนัเท่านั้น จะใชเ้พ่ือ
วตัถุประสงคอ่ื์นไม่ได ้ 

8. ไม่อนุญาตใหเ้ก็บวตัถุไวไฟไวใ้นบริเวณท่ีจอดรถ และท าการเปล่ียนแปลงสารท่ีเป็นของเหลวส าหรับยานพาหนะ เช่น 
น ้ ามนัรถยนต ์หรืออ่ืนๆ ในบริเวณท่ีจอดรถ 

9. ไม่อนุญาตให้ล้างหรือท าความสะอาดยานพาหนะในบริเวณท่ีจอดรถ หากมีความจ าเป็นต้องท าความสะอาด
ยานพาหนะในช่องจอดรถ/ท่ีจอดรถ ให้ใชผ้า้ชุบน ้ าหมาดๆ เช็ดเท่านั้น โดยต้องไม่ท ำให้พื้นที่ลำนจอดรถเปียกแฉะ 
ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าท าความสะอาดการปาดน ้ า/เช็ดพ้ืนให้แห้งตามความเหมาะสม เจา้ของ
ร่วม/ผูพ้กัอาศยัตอ้งรับผิดชอบและท าให้บริเวณท่ีจอดรถสะอาดอยูเ่สมอ และตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไม่มีขยะหรือ
ของเสียอ่ืนๆ บริเวณท่ีจอดรถท่ีไดจ้ดัสรรให้ 
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10. ไม่ติดเคร่ืองยนตท้ิ์งไวห้ากยานพาหนะจอดอยูก่บัท่ีนานเกินกวา่ 2 นาที  

11. ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการเรียกเก็บค่าท าความสะอาดคราบเขม่าด าจากท่อไอเสียยานพาหนะ คราบน ้ ามนั และ/
หรือ การร่ัวซึมของน ้ ามนัเคร่ืองลงบนพ้ืนช่องจอด หากเจา้ของยานพาหนะไม่พยายามแกไ้ขปัญหาหรือเพิกเฉยต่อ
ค าแนะน าของฝ่ายจดัการฯ เกิน 3 คร้ัง 

12. การยา้ยหรือการจอดรถภายในอาคารอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของฝ่ายจดัการฯ ผูข้บัข่ีทุกท่านตอ้งปฏิบติัตามสิทธ์ิการใช้
พ้ืนท่ีจอดรถและค าแนะน าของฝ่ายจดัการฯ 

13. จ ากดัความเร็วในการขบัข่ีในบริเวณท่ีจอดรถและทางข้ึนลง ไม่เกิน 10 กม./ชัว่โมง 

14. ท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัตอ้งไม่วางอุปกรณ์ส าหรับรถยนตเ์ช่น ถงั ผา้เช็ดรถ ฯลฯ ในบริเวณท่ีจอดรถหรือบริเวณ
ช่องจอดรถของตน เจา้ของร่วมจะตอ้งไม่ติดป้าย ประกาศ หรือวางกรวย ท่ีกั้น หรือติดป้ายอ่ืนใดในท่ีจอดรถของ
ตนเองท่ีไดรั้บจดัสรร ฝ่ายจดัการฯจะน าส่ิงของดงักล่าวออกโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

15. ฝ่ายจดัการฯอาจเคล่ือนยา้ยและด าเนินการกบัยานพาหนะใดๆ ท่ีก่อความรบกวน แมว้า่ยานพาหนะนั้นๆ จะจอดอยูใ่น
ท่ีจอดรถท่ีก าหนด และ/หรือจดัไวใ้ห้ โดยปราศจากการรับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่อท่านเจา้ของรถ  หากมีค่าใชจ่้ายท่าน
เจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในการกระท านั้นๆ  

16. บุคคลทั้งหมดท่ีใชท่ี้จอดรถเป็นผูรั้บความเส่ียงของตน  ฝ่ายจดัการฯจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนกบัยานพาหนะ หรือทรัพยสิ์น หรืออุปกรณ์ประกอบยานพาหนะใดๆ หรือต่ออุบติัเหตุหรือความบาดเจ็บท่ี
บุคคลอ่ืนไดรั้บ ไม่วา่แก่ท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยั หรือแขกของท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัหรือส่ิงอ่ืนๆ   ท่ีเกิดข้ึน
โดยตรงหรือโดยรวมจากการใชท่ี้จอดรถหรือท่ีเก่ียวกบัการใชท่ี้จอดรถใดๆ 

17. นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธ์ิอนุญำตให้รถที่ตดิสติก๊เกอร์ส ำหรับจอดรถของอำคำรชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท์
เข้ำจอดในช่องจอดเท่ำนั้น หากตรวจพบรถท่ีไม่มีสต๊ิกเกอร์ดังกล่าว ฝ่ายจัดการฯจะติดป้ายแจ้งเตือนให้เจ้าของ
ยานพาหนะมาติดต่อจดัท าสต๊ิกเกอร์ตามระเบียบต่อไป ท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัจะตอ้งแจง้ฝ่ายจดัการฯ ทราบทนัที
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัยานพาหนะ  

สติก๊เกอร์ส ำหรับจอดรถ 

18. ส่ิงอ านวยความสะดวกของอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์ประกอบดว้ยท่ีจอดรถภายในอาคารจ านวน 1006 ท่ี แบ่ง
อยูใ่นลานจอดรถ 6 ชั้น )บี3-บี2-บี1-จี-2เอฟ-3เอฟ( และท่ีจอดรถภายนอกอาคารจ านวน 26 ท่ี บริเวณระหวา่งอาคาร 

19. ท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัจะไดรั้บสต๊ิกเกอร์จอดรถส าหรับจอดรถซ่ึงระบุทะเบียนรถและช่องจอดรถท่ีก าหนดให้ 
ท่านเจ้าของร่วม/ผู ้พักอาศัยเป็นผู ้รับผิดชอบดูแลท่ีจอดรถของตนเองให้สามารถใช้จอดได้ตามการใช้งาน  

ของตน เม่ือลงทะเบียนรถยนตเ์รียบร้อยแลว้ เจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัจะตอ้งจอดรถภายในบริเวณท่ีจดัสรรให้เท่านั้น 
นอกเสียจากวา่ฝ่ายจดัการฯจะแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 
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ท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัตอ้งติดต่อขอรับสต๊ิกเกอร์ส าหรับจอดรถตามประเภทการพกัอาศยัหรือการใชอ้าคาร )เจา้ของ
ร่วม / ผูเ้ช่า / พนกังานขบัรถ( ท่ีส านกังานนิติบุคคลอาคารชุดฯ โดยเจา้ของห้องชุด/ผูพ้กัอาศยั จะตอ้งกรอกแบบฟอร์ม
พร้อมแนบเอกสารดงัน้ี 

1. ส าเนาทะเบียนรถท่ีจะลงทะเบียนรับสต๊ิกเกอร์ตามสิทธ์ิจอดรถ 

2. ส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางเพื่อเป็นหลกัฐานในการแสดงตวัตน )เฉพาะกรณีท่ีนิติบุคคลอาคาร
ชุดฯ ไม่เคยมีขอ้มูลมาก่อน( 

 กรณีเจา้ของห้องชุด/ผูพ้กัอาศยั มีความประสงคย์กเลิกสต๊ิกเกอร์ท่ีจอดรถท่ีไดอ้อกไปแลว้นั้น จะตอ้งเขียนค าร้องหรือ
 อีเมลแ์จง้มายงัฝ่ายจดัการฯ เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

20. ท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยั  จะตอ้งติดสต๊ิกเกอร์ส าหรับจอดรถไวบ้ริเวณกระจกดา้นขวา   รถยนตท่ี์ไม่มี Prox entry 

card และสต๊ิกเกอร์ ตอ้งรับและแลกบตัรผูม้าติดต่อ ณ จุดทางเขา้และออกก่อนเขา้และออกพ้ืนท่ี 

21. อายสุต๊ิกเกอร์ส าหรับจอดรถจะหมดลงทนัทีเม่ือท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัหมดสิทธ์ิในการครอบครองห้องชุดตาม
ระเบียบขอ้บงัคบันิติบุคคลฯ 

22. ในกรณีสต๊ิกเกอร์ส าหรับจอดรถสูญหายหรือช ารุด ท่านเจ้าของร่วม/ผูพ้กัอาศัยสามารถซ้ือสต๊ิกเกอร์ใหม่ได้ท่ี
ส านกังานฝ่ายจดัการฯในอตัรา 500 บาทต่อสต๊ิกเกอร์  

ทีจ่อดรถส ำหรับผู้มำตดิต่อ 

23. ท่ีจอดรถส าหรับผูม้าติดต่อมีไวส้ าหรับผูม้าติดต่อของท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยั  ซ่ึงท่ีจอดรถมีจ านวนจ ากดั ในกรณีมี
ผูม้าติดต่อจ านวนมาก ฝ่ายจดัการฯสามารถแนะน าใหผู้ม้าติดต่อจอดรถดา้นนอกอาคารได ้ 

24. ท่ีจอดรถส าหรับผูม้าติดต่ออยู่ภายใตก้ารควบคุมของฝ่ายจัดการฯ ท่านเจ้าของร่วม/ผูพ้กัอาศัย หรือผูม้าติดต่อไม่
สามารถจอดรถในพ้ืนท่ีน้ีได ้ หากไม่ไดรั้บอนุญาตล่วงหนา้จาก ผูจ้ดัการนิติฯ  

 ยานพาหนะท่ีจอดในช่อง Visitor ท่ีแลกจากป้อมรักษาความปลอดภยัวางท่ีหนา้รถตลอดเวลาท่ีจอดและจอดได้
ไม่เกิน 24 ชัว่โมงต่อเน่ือง 

 ส าหรับผูท่ี้มาติดต่อเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยั และมีความประสงคจ์อดเกิน 24 ชัว่โมง ขอความร่วมมือเจา้ของร่วม/ผู ้
พกัอาศยัแจง้ช่วงระยะเวลาจอดใหฝ่้ายจดัการฯ ทราบล่วงหนา้ 

กรณีที่ท่ำนเจ้ำของร่วม/ผู้พักอำศัย มีกิจกรรมพิเศษในห้องชุดของท่ำน ฝ่ำยจัดกำรฯจะด ำเนินกำรจัดจอดรถให้ผู้มำ
ติดต่อของท่ำนจ ำนวน 3 เท่ำของจ ำนวนช่องจอดรถตำมสิทธ์ิที่ท่ำนได้รับ หำกมำกกว่ำจ ำนวนดงักล่ำว ขอให้ท่านแจง้
ฝ่ายจัดการฯทราบล่วงหน้าเพื่อช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรจอดรถ คันละ 200 บำท/12 ช่ัวโมง หรือตามดุลพินิจของ
ผูจ้ดัการนิติฯ หรือ /คณะกรรมการฯ 
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ทีจ่อดรถส ำหรับรถจกัรยำนยนต์และรถจกัรยำน 

25. มอเตอร์ไซค์ท่ีเป็นของเจา้ของร่วม ผูพ้กัอาศยั หรือบริวาร/แขก จะตอ้งจอดไวภ้ายในท่ีจอดรถยนต์ของตนเองท่ี
ไดรั้บจดัสรรเท่านั้น ส าหรับจกัรยาน ใหล้อ็คเขา้กบัราวจอดจกัรยานท่ีจดัหาไวใ้หเ้ท่านั้น ฝ่ายจดัการฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเคล่ือนยา้ยรถจกัรยานและรถจกัรยานยนต์ท่ีจอดท้ิงไวไ้ม่มีการใชง้านเกิน 3 เดือนไปไวใ้นห้องเก็บของโดย
จะแจ้งให้เจ้าของจักรยานทราบก่อนด าเนินการ เพ่ือเป็นการใช้พ้ืนท่ีจอดจักรยานท่ีมีจ านวนจ ากัดให้เต็ม
ประสิทธิภาพท่ีสุดส าหรับผูพ้กัอาศยั 

26. พนักงานและคนขบัรถของเจา้ของร่วม จะตอ้งใชท่ี้จอดรถของเจา้ของร่วมท่ีไดรั้บจดัสรร โดยจะไม่อนุญาตให้
พนกังานของเจา้ของร่วมน ารถเขา้มาจอดในช่อง Visitor กรณีท่ีคนขบัรถของเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัน ายานพาหนะ
เขา้มาจอดในพ้ืนท่ีจอด จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1) เจา้ของหอ้งชุด/ผูพ้กัอาศยั ลงทะเบียนคนขบัรถในฐานะบริวารของหอ้งชุดท่ีส านกังานนิติฯ 

2) คนขบัรถตอ้งน ายานพาหนะของตนไปจอดในช่องจอดของหอ้งท่ีขบัรถใหเ้ท่านั้น 

3) ยานพาหนะของคนขบัรถท่ีจะจอดในช่องจอดจะตอ้งติดบตัรอนุญาตท่ีกระจกหน้ารถท่ีออกโดยฝ่ายจดัการฯ
เท่านั้น 

4) คนขบัรถไม่สามารถอนุญาตใหใ้ชช่้องจอดใหใ้ชช่้องกนัเองโดยพลการและไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้จากเจา้ของ
ห้องชุด/ผูพ้กัอาศยัท่ีเป็นเจา้ของช่องจอดนั้นๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร หากพบการฝ่าฝืน ฝ่ายจดัการฯขอสงวน
สิทธ์ในการด าเนินการปรับตามระเบียบต่อไป 
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ระเบียบกำรใช้พืน้ที่บริกำรคลบัเฮ้ำส์  
ฝ่ายจดัการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการก าหนดเวลาเปิด-ปิด และแจง้ปิดพ้ืนท่ีบริการหากตอ้งด าเนินงานซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนัหรืองาน
อ่ืนๆ ส่ิงอ านวยความสะดวกทั้งหมดท่ีจดัหาให้นั้น ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับให้ผูพ้กัอาศยัใชง้านเพ่ือการส่วนตวัและใชง้านโดยไม่
จ ากดัแต่เพียงผูเ้ดียวเท่านั้น ไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกรรมเชิงพำณิชย์ เชิงธุรกิจ หรือกำรส่งเสริมกำรขำยใดๆ ฝ่ายจดัการฯไม่มี
หนา้ท่ีรับผิดชอบในเร่ืองความปลอดภยัของผูใ้ชพ้ื้นท่ีบริการ รวมถึงความบาดเจ็บหรือความสูญเสียท่ีมีต่อผูใ้ชพ้ื้นท่ีบริการ ฝ่าย
จดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใชง้านส าหรับเจา้ของร่วมหรือแขกในการใชส่ิ้งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ 

ระเบียบห้องแอโรบิค 

1. เวลำเปิดให้บริกำร : วนัอาทิตย ์– วนัพฤหสับดี ตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 22.00 น. 
เวลำเปิดให้บริกำร : วนัศุกร์ – วนัเสาร์ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 23.00 น. 

2. กำรประหยัดพลังงำน: ตั้งอุณหภูมิห้องท่ี 23-25 องศาเซลเซียสเท่านั้น  ทั้ งน้ีหากท่านมีความประสงค์ท่ีจะปรับอุณภูมิ
กรุณาแจง้พนกังานรักษาความปลอดภยัประจ าคลบัเฮา้ส์ 

3. สัตว์เลีย้ง: ไม่อนุญาตใหน้ าสตัวทุ์กชนิดเขา้มาในหอ้งออกก าลงักาย 

4. กำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ: ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนใชห้้องแอโรบิคล่วงหนา้ การใชบ้ริการเป็นไปตามหลกัการมา
ก่อนมีสิทธ์ิก่อน ผูใ้ชบ้ริการตอ้งลงช่ือท่ีสมุดลงทะเบียนท่ีโต๊ะเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั และใชก้าร์ดเปิดห้องดว้ย
ตนเอง 

5. รักษำควำมสงบ: ใชพ้ื้นท่ีบริการดว้ยความสงบเรียบร้อย ไม่ละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น  ผูพ้กัอาศยัตอ้งดูแลมิให้ลูกหลานและ
ผูรั้บใชข้องท่านก่อเสียงและความรบกวนแก่ความสงบสุขของบุคคลอ่ืน 

6. ผู้ได้รับสิทธ์ิใช้ห้อง: เจา้ของร่วม ผูเ้ช่า และแขกของเจา้ของร่วมหรือผูเ้ช่าเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชห้อ้งแอโรบิค แขก
อ่ืนๆ ไม่สามารถใชห้้องแอโรบิคได ้เวน้แต่ติดตามมากบัผูพ้กัอาศยั  ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการจ ากดัจ านวนแขก
หากมีผูใ้ชพ้ื้นท่ีบริการจ านวนมาก 

7. ไม่ให้เดก็ใช้ห้องเพยีงล ำพงั: ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายตุ  ่ากวา่ 14 ปี ใชห้อ้งออกก าลงักายโดยไม่ไดรั้บการควบคุม  ผูป้กครอง
หรือผูดู้แลตอ้งอยู่กบัเด็กหากเด็กตอ้งการใชห้้องแอโรบิคทั้งน้ีท่านตอ้งแน่ใจว่าผูรั้บใชห้รือบุคคลท่ีอยูก่บัเด็กสามารถ
ช่วยเหลือเด็กไดใ้นกรณีมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็น 

8. ห้ำมบริโภค: หา้มสูบบุหร่ี รับประทานอาหาร และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นหอ้งแอโรบิคโดยเด็ดขาด 

9. ห้ำมส่ิงของทีแ่ตกได้: หา้มน าภาชนะบรรจุหรือส่ิงของท่ีแตกไดแ้ละอนัตรายเขา้มาในหอ้งแอโรบิค 

10. ดูแลส่ิงของมค่ีำ: ไม่ควรน าส่ิงของมีค่าเขา้มาในหอ้งแอโรบิค 

11. ปฏิบัติตำมกฎ: ผูใ้ชห้้องแอโรบิคปฏิบติัตามกฏระเบียบท่ีก าหนดไว ้และปฏิบติัตามค าแนะน าเก่ียวกบัการใชห้้องแอ
โรบิคของฝ่ายจดัการฯฯ 

12. รักษำควำมสะอำด: ผูใ้ชห้้องทุกท่านตอ้งรักษาความสะอาดในหอ้งแอโรบิคอยูเ่สมอ  และตอ้งตรวจสอบวา่ไดน้ าส่ิงของ
ท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือเศษขยะอ่ืนๆ ออกเม่ือออกจากพ้ืนท่ี 
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13. ควำมรับผดิชอบต่อควำมเสียหำย: ผูพ้กัอาศยัจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายในพ้ืนท่ีบริการท่ีเกิดจากผูพ้กัอาศยั หรือ
แขกของผูพ้กัอาศยั พนกังานหรือผูติ้ดตามของผูพ้กัอาศยั 

 

ระเบียบศูนย์ออกก ำลงักำย 

1. เวลำท ำกำร: วนัอาทิตย-์วนัพฤหสับดี เปิดบริการตั้งแต่เวลา 05:00 น. ถึง 22:00 น.  
 วนัศุกร์-วนัเสาร์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 23:00 น. 

2. กำรประหยัดพลังงำน: ตั้งอุณหภูมิห้องท่ี 23-25 องศาเซลเซียสเท่านั้น  ทั้ งน้ีหากท่านมีความประสงคท่ี์จะปรับอุณภูมิ
กรุณาแจง้พนกังานรักษาความปลอดภยัประจ าคลบัเฮา้ส์ 

3. สัตว์เลีย้ง: ไม่อนุญาตใหน้ าสตัวทุ์กชนิดเขา้มาในศูนยอ์อกก าลงักาย 

4. กำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ: ไม่อนุญาตใหมี้การลงทะเบียนใชศู้นยอ์อกก าลงักายล่วงหนา้ การใชบ้ริการเป็นไปตามหลกัการ
มาก่อนมีสิทธ์ิก่อนผูใ้ชบ้ริการตอ้งลงช่ือท่ีสมุดลงทะเบียนท่ีโตะ๊เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั และใชก้าร์ดเปิดหอ้งดว้ย
ตนเอง 

5. กำรใช้บริกำร: ใชพ้ื้นท่ีบริการดว้ยความสงบเรียบร้อย ไม่ละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น  ผูพ้กัอาศยัตอ้งดูแลมิใหลู้กหลานและผูรั้บ
ใชข้องท่านก่อเสียงและความรบกวนแก่ความสงบสุขของบุคคลอ่ืน 

6. ผู้ได้รับสิทธ์ิใช้ห้อง: เจา้ของร่วม ผูเ้ช่า และแขกของเจา้ของร่วมหรือผูเ้ช่าเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชศู้นยอ์อกก าลงักาย  
แขกอ่ืนๆ ไม่สามารถใชศู้นยอ์อกก าลงักายได ้เวน้แต่ติดตามมากบัผูพ้กัอาศยั  ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการจ ากดั
จ านวนแขกหากมีผูใ้ชพ้ื้นท่ีบริการจ านวนมาก 

7. ปฏิบัตติำมกฎ: ผูใ้ชห้อ้งทุกท่านตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบท่ีก าหนดไว ้และปฏิบติัตามค าแนะน าเก่ียวกบัการใชศู้นยอ์อก
ก าลงักายของฝ่ายจดัการฯ หา้มประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย ์เชิงธุรกิจ หรือส่งเสริมการขายใดๆ นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการข้ึนบญัชีด ากบัผูฝ่้าฝืนระเบียบและระงบัสิทธ์ิการเขา้ใชพ้ื้นท่ี 

8. ไม่ให้เด็กใช้ห้องเพียงล ำพัง: ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต  ่ากว่า 14 ปี ใชอุ้ปกรณ์ภายในศูนยอ์อกก าลงักายโดยไม่ไดรั้บการ
ควบคุม  ผูป้กครองหรือผูดู้แลตอ้งอยู่กบัเด็กหากเด็กตอ้งการใชศู้นยอ์อกก าลงักาย  ทั้ งน้ีท่านตอ้งแน่ใจว่าผูรั้บใชห้รือ
บุคคลท่ีอยูก่บัเด็กสามารถช่วยเหลือเด็กไดใ้นกรณีมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็น  

9. ห้ำมบริโภค: หา้มสูบบุหร่ี รับประทานอาหาร และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นศูนยอ์อกก าลงักายโดยเด็ดขาด เคร่ืองด่ืมท่ี
บริโภคระหวา่งการออกก าลงักายตอ้งอยูใ่นภาชนะท่ีมีฝาปิด หากท าหกตอ้งท าความสะอาดทนัที 

10. ห้ำมส่ิงของทีแ่ตกได้: หา้มน าภาชนะบรรจุหรือส่ิงของท่ีแตกไดแ้ละอนัตรายเขา้มาในศูนยอ์อกก าลงักาย 

11. ดูแลส่ิงของมค่ีำ: ไม่ควรน าส่ิงของมีค่าเขา้มาในศูนยอ์อกก าลงักาย 

12. รักษำควำมสะอำด: ผูใ้ชห้้องทุกท่านตอ้งรักษาความสะอาดในศูนยอ์อกก าลงักายอยูเ่สมอ  และตอ้งตรวจสอบวา่ไดน้ า
ส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือเศษขยะอ่ืนๆ ออกเม่ือออกจากพ้ืนท่ี 

13. เข้ำใจอุปกรณ์: ก่อนใชอุ้ปกรณ์ออกก าลงักาย ท่านตอ้งแน่ใจวา่ท่านไดศึ้กษาและเขา้ใจวิธีการใชอุ้ปกรณ์อยา่งสมบูรณ์  
ตอ้งน าท่ียกน ้ าหนกักลบัมาไวท่ี้ชั้นวางหลงัเลิกใช ้
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14. ควำมรับผดิชอบต่อควำมเสียหำย: ผูพ้กัอาศยัจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายในพ้ืนท่ีบริการท่ีเกิดจากผูพ้กัอาศยั หรือ
แขกของผูพ้กัอาศยั พนกังานหรือผูติ้ดตามของผูพ้กัอาศยั 

15. ควำมเส่ียงภัย: เน่ืองจากไม่มีการควบคุมในศูนยอ์อกก าลงักาย ดงันั้นท่านจะตอ้งรับผิดชอบในความเส่ียงภยัใด ๆ ในการ
ออกก าลงักายของท่านเองโดยท่านควรปรึกษาแพทยก่์อนเร่ิมโปรแกรมออกก าลงักายใหม่ 

16. ผูใ้ชห้้องออกก าลงักายทุกคนจะตอ้งสวมใส่ชุดออกก าลงักายตามมาตรฐานสากล เช่น เส้ือกลา้ม เส้ือยืด กางเกงขาสั้น 
และสวมรองเทา้วิ่ง หรือรองเทา้ส าหรับฝึกในห้องออกก าลงักาย และตอ้งสวมใส่เส้ือผา้ตลอดเวลา ห้ามใส่ชุดว่ายน ้ า 
กางเกงยนีส์ และชุดล าลอง ขณะใชห้อ้งออกก าลงักาย หา้มใส่รองเทา้แตะ รองเทา้บูท รองเทา้เปิดเทา้ หรือไม่ใส่รองเทา้ 

17. ไม่อนุญาตใหติ้ด แจกจ่ายประกาศ โฆษณาและเอกสารอ่ืนๆ 

 

ระเบียบห้องเล่นกำร์ด 

1. เวลำท ำกำร: เปิดบริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 21:00 น. 
2. กำรประหยดัพลงังำน: ตั้งอุณหภูมิหอ้งท่ี 23-25 องศาเซลเซียสเท่านั้น  ทั้งน้ีหากท่านมีความประสงคท่ี์

จะปรับอุณภูมิกรุณาแจง้พนกังานรักษาความปลอดภยัประจ าคลบัเฮา้ส์และกรุณาปิดไฟและเคร่ืองปรับอากาศเม่ือไม่มีคน
ใชห้อ้งหรือเม่ือออกจากหอ้ง 

3. สัตว์เลีย้ง: ไม่อนุญาตใหน้ าสตัวทุ์กชนิดมาในหอ้งเล่นการ์ด 

4. กำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ: ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนใชห้อ้งเล่นการ์ดล่วงหนา้ การใชบ้ริการเป็นไปตามหลกัการมา
ก่อนมีสิทธ์ิก่อน ห้ามล็อกประตูจากด้านในห้อง ผูใ้ช้บริการตอ้งลงช่ือท่ีสมุดลงทะเบียนท่ีโต๊ะเจา้หน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยั    

5. รักษำควำมสงบ: ใชพ้ื้นท่ีบริการดว้ยความสงบเรียบร้อย ไม่ละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น  ผูพ้กัอาศยัตอ้งดูแลมิให้ลูกหลานและ
ผูรั้บใชข้องท่านก่อเสียงและความรบกวนแก่ความสงบสุขของบุคคลอ่ืน 

6. ผู้ได้รับสิทธ์ิใช้ห้อง: เจา้ของร่วม ผูเ้ช่า และแขกของเจา้ของร่วมหรือผูเ้ช่าเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชห้อ้งเล่นการ์ด  แขก
อ่ืนๆ ไม่สามารถใชห้้องเล่นการ์ดได ้เวน้แต่ติดตามมากบัผูพ้กัอาศยั  ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการจ ากดัจ านวนแขก
หากมีผูใ้ชพ้ื้นท่ีบริการจ านวนมาก 

7. ดูแลส่ิงของมค่ีำ: ไม่ควรน าส่ิงของมีค่าเขา้มาในหอ้งเล่นการ์ด 

8. ไม่ให้เด็กใช้ห้องเพียงล ำพัง: ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายตุ  ่ากวา่ 14 ปี ใชอุ้ปกรณ์ภายในหอ้งเล่นการ์ดโดยไม่ไดรั้บการควบคุม  
ผูป้กครองหรือผูดู้แลตอ้งอยูก่บัเด็กหากเด็กตอ้งการใชห้อ้งเล่นการ์ด  ทั้งน้ีท่านตอ้งแน่ใจวา่ผูรั้บใชห้รือบุคคลท่ีอยูก่บัเดก็
สามารถช่วยเหลือเด็กไดใ้นกรณีมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็น 

9. ห้ำมบริโภค: หา้มสูบบุหร่ี รับประทานอาหาร และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นหอ้งเล่นการ์ดโดยเด็ดขาด 

10. ห้ำมส่ิงของทีแ่ตกได้: หา้มน าภาชนะบรรจุหรือส่ิงของท่ีแตกไดแ้ละอนัตรายเขา้มาในหอ้งเล่นการ์ด 

11. ปฏิบัตติำมกฎ: ผูใ้ชห้อ้งทุกท่านตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบท่ีก าหนดไว ้และปฏิบติัตามค าแนะน าเก่ียวกบัการใชห้อ้งเล่น
การ์ดของฝ่ายจดัการฯฯ 
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12. รักษำควำมสะอำด: ผูใ้ชห้อ้งทุกท่านตอ้งรักษาความสะอาดในหอ้งเล่นการ์ดอยูเ่สมอ  และตอ้งตรวจสอบวา่ไดน้ าส่ิงของ
ท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือเศษขยะอ่ืนๆ ออกเม่ือออกจากพ้ืนท่ี 

13. ควำมรับผดิชอบต่อควำมเสียหำย: ผูพ้กัอาศยัจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายในพ้ืนท่ีบริการท่ีเกิดจากผูพ้กัอาศยั หรือ
แขกของผูพ้กัอาศยั พนกังานหรือผูติ้ดตามของผูพ้กัอาศยั 

 

ระเบียบลำนเด็กเล่น 

1.         เวลำท ำกำร: เปิดบริการทุกวนั   
2. สัตว์เลีย้ง: ไม่อนุญาตใหน้ าสตัวทุ์กชนิดเขา้มาในลานเด็กเล่น 

3. กำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ: ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนใชล้านเด็กเล่นล่วงหน้าการใชบ้ริการเป็นไปตามหลกัการใช้
ประโยชน์ร่วมกนั 

4. รักษำควำมสงบ: ใชพ้ื้นท่ีบริการดว้ยความสงบเรียบร้อย ไม่ละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น  ผูพ้กัอาศยัตอ้งดูแลมิให้ลูกหลานและ
ผูรั้บใชข้องท่านก่อเสียงและความรบกวนแก่ความสงบสุขของบุคคลอ่ืน  

5. ผู้ได้รับสิทธ์ิใช้ห้อง: เจา้ของร่วม ผูเ้ช่า และแขกของเจา้ของร่วมหรือผูเ้ช่าเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชล้านเด็กเล่น   แขก
อ่ืนๆ ไม่สามารถใชล้านเด็กเล่นได ้เวน้แต่ติดตามมากบัผูพ้กัอาศยั  ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการจ ากดัจ านวนแขก
หากมีผูใ้ชพ้ื้นท่ีบริการจ านวนมาก 

6. ดูแลส่ิงของมค่ีำ: ไม่ควรน าส่ิงของมีค่าเขา้มาในลานเด็กเล่น 

7. ไม่ให้เด็กใช้ห้องเพียงล ำพัง: ไม่อนุญาตให้เด็กอายตุ  ่ากวา่ 14 ปี ใชอุ้ปกรณ์ภายในลานเด็กเล่นโดยไม่ไดรั้บการควบคุม  
ผูป้กครองหรือผูดู้แลตอ้งอยูก่บัเด็กหากเด็กตอ้งการใชล้านเด็กเล่น  ทั้งน้ีท่านตอ้งแน่ใจวา่ผูรั้บใชห้รือบุคคลท่ีอยูก่บัเด็ก
สามารถช่วยเหลือเด็กไดใ้นกรณีมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็น  

8. ห้ำมบริโภค: หา้มสูบบุหร่ี รับประทานอาหาร และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นลานเด็กเล่นโดยเด็ดขาด 

9. ห้ำมส่ิงของทีแ่ตกได้: หา้มน าภาชนะบรรจุหรือส่ิงของท่ีแตกไดแ้ละอนัตรายเขา้มาในลานเด็กเล่น 

10. ปฏิบัติตำมกฎ: ผูใ้ชห้้องทุกท่านตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบท่ีก าหนดไว ้และปฏิบติัตามค าแนะน าเก่ียวกบัการใชล้านเด็ก
เล่นของฝ่ายจดัการฯ 

11. รักษำควำมสะอำด: ผูใ้ชล้านเด็กเล่นทุกท่านตอ้งรักษาความสะอาดในลานเด็กเล่นอยูเ่สมอ  และตอ้งตรวจสอบวา่ไดน้ า
ส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือเศษขยะอ่ืนๆ ออกเม่ือออกจากพ้ืนท่ี 

12. ควำมรับผดิชอบต่อควำมเสียหำย: ผูพ้กัอาศยัจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายในพ้ืนท่ีบริการท่ีเกิดจากผูพ้กัอาศยั หรือ
แขกของผูพ้กัอาศยั พนกังานหรือผูติ้ดตามของผูพ้กัอาศยั 

13. ผู้ใช้บริกำร: อุปกรณ์และพ้ืนท่ีบริการทั้งหมดมีไวส้ าหรับลูกหลานและครอบครัวของท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัเท่านั้น  
แขกส่วนตวัของท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัจะสามารถใชล้านเด็กเล่นไดเ้ม่ือติดตามมากบัท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยั
เท่านั้น 

14. ควำมเส่ียงภัย: เน่ืองจากไม่มีการควบคุมดูแลในลานเด็กเล่น ดงันั้นท่านจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในความเส่ียงภยัในการใช้
ลานเด็กเล่นจึงเป็นของท่านและลูกหลานของท่านเอง 
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ระเบียบห้องพนักงำนขบัรถ 

 

1. ห้องพนกังานขบัรถเปิดใหบ้ริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 20.00 น. พนกังานขบัรถท่ีประสงคจ์ะ
ให้ห้อง ให้ติดต่อลงช่ือท่ีฝ่ายจดัการฯในเวลาท าการ ส่วนนอกเวลาท าการให้ติดต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีหอ้ง
คอนโทล  

2. หอ้งพนกังานขบัรถมีไวส้ าหรับพนกังานขบัรถของท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยั/ผูม้าติดต่อ เท่านั้น 

3. ไม่เก็บของมีค่าไวใ้นหอ้ง  ฝ่ายจดัการฯจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายใดๆ ทั้งส้ิน 

4. หา้มเล่นการพนนัภายในหอ้ง ผูฝ่้าฝืนตอ้งช าระค่าปรับ 10,000 บาท โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

5. หา้มด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลภ์ายในหอ้ง ผูฝ่้าฝืนตอ้งช าระค่าปรับ 5,000 บาท โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

6. หา้มสูบบุหร่ีภายในหอ้ง ผูฝ่้าฝืนตอ้งช าระค่าปรับ 2,000 บาท โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

7. ผูใ้ชห้้องตอ้งรักษาความสะอาดภายในห้อง ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าท าความสะอาด จ านวน 500 

บาท จากผูท่ี้ท าใหห้อ้งสกปรก ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

8. หา้มทะเลาะววิาทหรือส่งเสียงดงั ผูฝ่้าฝืนตอ้งช าระค่าปรับ 5,000 บาท โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

9. หา้มใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้านอกเหนือจากท่ีจดัไวใ้ห้ ผูฝ่้าฝืนตอ้งช าระค่าปรับ 2,000 บาท โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

10. หา้มเตรียมหรืออุ่นอาหาร ผูฝ่้าฝืนตอ้งช าระค่าปรับ 2,000 บาท โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

11. ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการหา้มบุคคลท่ีไม่เหมาะสมใชห้อ้ง 

12. หา้มนอนพกัคา้งคืนในหอ้ง ผูฝ่้าฝืนตอ้งช าระค่าปรับ 2,000 บาท โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

13. ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินคดีกบัผูท่ี้กระท าการใดๆ ท่ีผิดกฎหมายภายในอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์

 

 

ระเบียบห้องปฐมพยำบำล 

 

1. ห้องปฐมพยาบาลตั้งอยูบ่นคลบัเฮา้ส์ชั้น 4 ในอาคารจอดรถ โดยมีไวเ้พื่อความปลอดภยัและให้ความ
ช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ท่านเจา้ของร่วม ผูพ้กัอาศยั และแขกของท่านเจา้ของร่วมหรือผูพ้กัอาศยั  

2. อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินอนัประกอบดว้ย ผา้พนัแผล ยา และวสัดุอ่ืนๆ จะถูกเก็บไวใ้นห้องปฐมพยาบาลส าหรับใชใ้น
กรณีฉุกเฉิน  

3. พนกังานตอ้นรับและเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัสามารถช่วยเหลือท่านในกรณีไดรั้บบาดเจ็บเล็กนอ้ย  อยา่งไรก็ตาม 
ท่านควรไปพบแพทยห์ลงัไดรั้บการปฐมพยาบาลแลว้  

4. ทั้งเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัและพนักงานตอ้นรับไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในความบาดเจ็บเพ่ิมเติมหากท่านไดรั้บ 

หลงัการช่วยเหลือ  
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ระเบียบห้องเล่นเกม 

1. เวลำท ำกำร: เปิดบริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 21:00 น. 
2. กำรประหยดัพลงังำน: ตั้งอุณหภูมิหอ้งท่ี 23-25 องศาเซลเซียส ทั้งน้ีหากท่านมีความประสงคท่ี์

จะปรับอุณภูมิกรุณาแจง้พนกังานรักษาความปลอดภยัประจ าคลบัเฮา้ส์และกรุณาปิดไฟและเคร่ืองปรับอากาศเม่ือไม่มีคน
ใชห้อ้งหรือเม่ือออกจากหอ้ง 

3. สัตว์เลีย้ง: ไม่อนุญาตใหน้ าสตัวทุ์กชนิดเขา้มาในหอ้งเล่นเกม 

4. กำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ: ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนใชห้้องเล่นเกมล่วงหน้าการใชบ้ริการเป็นไปตามหลกัการมา
ก่อนมีสิทธ์ิก่อนห้ามล็อกประตูจากด้านในห้อง ผูใ้ช้บริการตอ้งลงช่ือท่ีสมุดลงทะเบียนท่ีโต๊ะเจา้หน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยั    

5. รักษำควำมสงบ: ใชพ้ื้นท่ีบริการดว้ยความสงบเรียบร้อย ไม่ละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น  ผูพ้กัอาศยัตอ้งดูแลมิให้ลูกหลานและ
ผูรั้บใชข้องท่านก่อเสียงและความรบกวนแก่ความสงบสุขของบุคคลอ่ืน 

6. ผู้ได้รับสิทธ์ิใช้ห้อง: เจา้ของร่วม ผูเ้ช่า และแขกของเจา้ของร่วมหรือผูเ้ช่าเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชห้้องเล่นเกม  แขก
อ่ืนๆ ไม่สามารถใชห้้องเล่นเกมได ้เวน้แต่ติดตามมากบัผูพ้กัอาศยั  ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการจ ากดัจ านวนแขก
หากมีผูใ้ชพ้ื้นท่ีบริการจ านวนมาก 

7. ไม่ให้เด็กใช้ห้องเพียงล ำพัง: ไม่อนุญาตให้เด็กอายตุ  ่ากว่า 14 ปี ใชอุ้ปกรณ์ภายในห้องเล่นเกมโดยไม่ไดรั้บการควบคุม  
ผูป้กครองหรือผูดู้แลตอ้งอยูก่บัเด็กหากเด็กตอ้งการใชห้อ้งเล่นเกม  ทั้งน้ีท่านตอ้งแน่ใจวา่ผูรั้บใชห้รือบุคคลท่ีอยูก่บัเด็ก
สามารถช่วยเหลือเด็กไดใ้นกรณีมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็น  

8. ห้ำมบริโภค: หา้มสูบบุหร่ี รับประทานอาหาร และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นหอ้งเล่นเกมโดยเด็ดขาด 

9. ดูแลส่ิงของมค่ีำ: ไม่ควรน าส่ิงของมีค่าเขา้มาในหอ้งเล่นเกม 

10. ห้ำมส่ิงของทีแ่ตกได้: หา้มน าภาชนะบรรจุหรือส่ิงของท่ีแตกไดแ้ละอนัตรายเขา้มาในหอ้งเล่นเกม 

11. ปฏิบัตติำมกฎ: ผูใ้ชห้อ้งทุกท่านตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบท่ีก าหนดไว ้และปฏิบติัตามค าแนะน าเก่ียวกบัการใชห้อ้งเล่น
เกมของฝ่ายจดัการฯ 

12. รักษำควำมสะอำด: ผูใ้ชห้อ้งทุกท่านตอ้งรักษาความสะอาดในหอ้งเล่นเกมอยูเ่สมอ  และตอ้งตรวจสอบวา่ไดน้ าส่ิงของท่ี
ไม่ใชแ้ลว้หรือเศษขยะอ่ืนๆ ออกเม่ือออกจากพ้ืนท่ี 

13. ควำมรับผดิชอบต่อควำมเสียหำย: ผูพ้กัอาศยัจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายในพ้ืนท่ีบริการท่ีเกิดจากผูพ้กัอาศยั หรือ
แขกของผูพ้กัอาศยั พนกังานหรือผูติ้ดตามของผูพ้กัอาศยั 
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ระเบียบห้องสมุด 

 

1. เวลำท ำกำร: เปิดใหบ้ริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 21.00 น.  
2. กำรประหยัดพลังงำน: ตั้งอุณหภูมิห้องท่ี 23-25 องศาเซลเซียส ทั้งน้ีหากท่านมีความประสงคท่ี์จะปรับอุณภูมิกรุณาแจง้

พนกังานรักษาความปลอดภยัประจ าคลบัเฮา้ส์และกรุณาปิดไฟและเคร่ืองปรับอากาศเม่ือไม่มีคนใชห้อ้งหรือเม่ือออกจาก
หอ้ง 

3. สัตว์เลีย้ง: ไม่อนุญาตใหน้ าสตัวทุ์กชนิดเขา้มาในหอ้งสมุด 

4. กำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ: ไม่อนุญาตใหมี้การลงทะเบียนใชห้อ้งสมุดล่วงหนา้ การใชบ้ริการเป็นไปตามหลกัการมาก่อนมี
สิทธ์ิก่อนหา้มลอ็กประตูจากดา้นในหอ้ง ผูใ้ชบ้ริการตอ้งลงช่ือท่ีสมุดลงทะเบียนท่ีโตะ๊เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั    

5. กำรใช้บริกำร: ใชพ้ื้นท่ีบริการดว้ยความสงบเรียบร้อย ไม่ละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น  ผูพ้กัอาศยัตอ้งดูแลมิใหลู้กหลานและผูรั้บ
ใชข้องท่านก่อเสียงและความรบกวนแก่ความสงบสุขของบุคคลอ่ืน 

6. ผู้ได้รับสิทธ์ิใช้ห้อง: เจา้ของร่วม ผูเ้ช่า และแขกของเจา้ของร่วมหรือผูเ้ช่าเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชห้อ้งสมุด       แขก
อ่ืนๆ ไม่สามารถใชห้อ้งสมุดได ้เวน้แต่ติดตามมากบัผูพ้กัอาศยั  ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการจ ากดัจ านวนแขกหากมี
ผูใ้ชพ้ื้นท่ีบริการจ านวนมาก 

7. ไม่ให้เด็กใช้ห้องเพียงล ำพัง: ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต  ่ากว่า 10 ปี ใชห้้องสมุดโดยไม่ไดรั้บการควบคุม  ผูป้กครองหรือ
ผูดู้แลตอ้งอยูก่บัเด็กหากเด็กตอ้งการใชห้อ้งสมุด  

8. ห้ำมบริโภค: หา้มสูบบุหร่ี รับประทานอาหาร และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นหอ้งสมุดโดยเด็ดขาด 

9. ปฏิบัตติำมกฎ: ผูใ้ชห้อ้งทุกท่านตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบท่ีก าหนดไว ้และปฏิบติัตามค าแนะน าเก่ียวกบัการใชห้อ้งสมุด
ของฝ่ายจดัการฯฯ 

10. หนังสือ: ตอ้งน าหนงัสือเก็บบนชั้นวางหนงัสือหลงัเลิกอ่าน  ไม่อนุญาตใหน้ าหนงัสือออกนอกหอ้งสมุด  และฝ่ายจดัการ
ฯไม่ไดก้ าหนดระเบียบขั้นตอนในการใหย้มืหนงัสือ 

11. กำรรักษำควำมสะอำด: ผูใ้ชห้้องทุกท่านตอ้งรักษาความสะอาดในหอ้งสมุดอยูเ่สมอ  และตอ้งตรวจสอบวา่ไดน้ าส่ิงของ
ท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือเศษขยะอ่ืนๆ ออกเม่ือออกจากหอ้ง 

12. ควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย: ผูพ้กัอาศยัจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายในพ้ืนท่ีบริการหรือต่อหนงัสือท่ีเกิด
จากผูพ้กัอาศยั หรือแขกของผูพ้กัอาศยั พนกังานหรือผูติ้ดตามของผูพ้กัอาศยั 

13. ไม่อนุญาตใหใ้ชห้อ้งส าหรับการเรียนการสอน 
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ระเบียบล๊อบบี ้
1. เวลำท ำกำร: เปิดบริการทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง  ฝ่ายจดัการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการก าหนดเวลาเปิด-

ปิดและแจง้ปิดลอ๊บบ้ีหากตอ้งด าเนินงานซ่อมแซมหรือซ่อมบ ารุง 

2. วัตถุประสงค์: ล๊อบบ้ีมีไวส้ าหรับท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยั และแขกของท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัเท่านั้นไม่อนุญาต
ใหพ้นกังานขบัรถและพนกังานส่วนตวัของท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยั อยูท่ี่ลอ๊บบ้ีนานเกินไป  

3. สัตว์เลีย้ง: ไม่อนุญาตใหน้ าสตัวทุ์กชนิดเขา้มาในลอ๊บบ้ี 

4. รักษำควำมสงบ: ใชพ้ื้นท่ีบริการดว้ยความสงบเรียบร้อย ไม่ละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น  ผูพ้กัอาศยัตอ้งดูแลมิให้ลูกหลานและ
ผูรั้บใชข้องท่านก่อเสียงและความรบกวนแก่ความสงบสุขของบุคคลอ่ืน 

5. แขก: แขกสามารถรอท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัท่ีบริเวณลอ๊บบ้ีได ้ ทั้งน้ี ฝ่ายจดัการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจ ากดัจ านวน
แขกหากมีผูใ้ชบ้ริการลอ๊บบ้ีเป็นจ านวนมาก 

6. ไม่ให้เด็กใช้ห้องเพียงล ำพัง: อนุญาตให้เด็กอายุต  ่ากว่า 10 ปี ใชล้๊อบบ้ีไดห้ากติดตามมากบัผูใ้หญ่ท่ีสามารถดูและและ
ควบคุมเด็กได ้

7. ห้ำมบริโภค: หา้มสูบบุหร่ี รับประทานอาหาร และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นบริเวณลอ๊บบ้ีโดยเด็ดขาด 

8. ปฏิบัติตำมกฎ: ผูใ้ชห้้องทุกท่านตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบท่ีก าหนดไว ้และปฏิบติัตามค าแนะน าเก่ียวกบัการใชล้๊อบบ้ี
ของฝ่ายจดัการฯฯ 

9. รักษำควำมสะอำด: ผูใ้ช้ล๊อบบ้ีทุกท่านตอ้งรักษาความสะอาดในบริเวณล๊อบบ้ีอยู่เสมอ  และตอ้งตรวจสอบว่าไดน้ า
ส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือเศษขยะอ่ืนๆ ออกเม่ือออกจากพ้ืนท่ี 

10. ควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย: ผูพ้กัอาศยัจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ประดบั
ตกแต่ง ซ่ึงเกิดจากผูพ้กัอาศยั หรือแขกของผูพ้กัอาศยั พนกังานหรือผูติ้ดตามของผูพ้กั 

11. ไม่อนุญาตให้เด็กเพ่ือความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยั ไม่อนุญาตให้เด็กๆ  เล่นในพ้ืนท่ีรับแขกชั้น 1 โถง ลิฟต์ แต่ละชั้น  
และรวมถึงการเล่นโรลเลอร์สเก็ต หรือสเก็ตบอร์ดในพ้ืนท่ีส่วนกลาง หากเกิดความเสียหายหรือการท าใหเ้ปรอะเป้ือนต่อ
ส่ิงประดบัตกแต่งใดๆ อนัเกิดจากเด็กของท่านเจา้ของร่วม / ผูพ้กัอาศยัในหอ้งชุด ตวัแทนฝ่ายจดัการฯจะเรียกเก็บเงินตาม
มูลค่าเสียหายจริง 

12. หา้มเก็บทรัพยสิ์นส่วนบุคคล (รวมถึงรถเขน็เด็ก กระเป๋าเดินทาง จกัรยาน เส้ือผา้ และส่ิงของต่างๆ( บริเวณลอ็บบ้ี  
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ระเบียบห้องจดหมำย 

1. หอ้งจดหมายอยูใ่นบริเวณลอ็บบ้ีของแต่ละตึก  

2. ฝ่ายจดัการฯจะรับจดหมายและใส่ลงในตูจ้ดหมายทุกวนั  

3. พสัดุหรือจดหมายท่ีไม่สามารถใส่ลงในตูจ้ดหมายไดจ้ะถูกเก็บไวท่ี้ล็อบบ้ีของแต่ละอาคาร 
หลงัเวลาท าการจะถูกเก็บไวท่ี้ส านกังานฝ่ายจดัการฯ 

4. การ์ดพสัดุซ่ึงระบุหมายเลขไวจ้ะถูกใส่ลงในตูจ้ดหมายเพ่ือแจง้ว่าพสัดุถูกส่งมาถึงท่าน ท่านเจ้าของร่วม/ผูพ้กัอาศยั
สามารถรับพสัดุนั้นไดเ้ม่ือแสดงการ์ดพสัดุกบัพนกังานตอ้นรับ 

5. ฝ่ายจดัการฯจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายต่อพสัดุหรือจดหมาย 

6. ห้ามติดประกาศ แจกจ่ายเอกสารเชิงพาณิชย ์หรือจดหมายส่วนตวั ในตูจ้ดหมาย โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากฝ่ายจดัการฯ
ผูฝ่้าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินจ านวน 5,000 บาท และเอกสารท่ีแจกจ่ายจะถูกน าออกทนัที  

 

ระเบียบห้องล๊อคเกอร์และห้องเปลีย่นเส้ือผ้ำ  
(รวมหอ้งซาวน่าและหอ้งอบไอน ้ า) 
1. เวลำท ำกำร: วนัอาทิตย-์วนัพฤหสับดี :เปิดบริการตั้งแต่เวลา 05:00 น. ถึง 22:00 น.  

วนัศุกร์-วนัเสาร์: เปิดบริการตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 23:00 น. 
2. กำรประหยัดพลังงำน: ทั้งน้ีหากท่านมีความประสงคท่ี์จะเปิดเคร่ืองปรับอากาศกรุณาแจง้พนกังานรักษาความปลอดภยั

ประจ าคลบัเฮา้ส์และกรุณาปิดอุปกรณ์ในห้องซาวน่าและห้องอบไอน ้ า ปิดไฟและแจง้พนักงานเม่ือออกจากห้องเพื่อ
ด าเนินการปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

3. สัตว์เลีย้ง: ไม่อนุญาตใหน้ าสตัวทุ์กชนิดเขา้มาในหอ้งลอ๊คเกอร์และหอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ 
4. กำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ: ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนใชห้้องล๊อคเกอร์และห้องเปล่ียนเส้ือผา้ล่วงหนา้ การใชบ้ริการ

เป็นไปตามหลกัการมาก่อนมีสิทธ์ิก่อน ผูพ้กัอาศยัตอ้งดูแลมิให้ลูกหลานและผูรั้บใชข้องท่านก่อเสียงและความรบกวน
แก่ความสงบสุขของบุคคลอ่ืน ผูใ้ชบ้ริการผูใ้ชบ้ริการตอ้งลงช่ือท่ีสมุดลงทะเบียนท่ีโตะ๊เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั    

5. ผู้ได้รับสิทธ์ิใช้ห้อง: เจา้ของร่วม ผูเ้ช่า และแขกของเจา้ของร่วมหรือผูเ้ช่าเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชห้้องลอ๊คเกอร์และ
ห้องเปล่ียนเส้ือผา้  แขกอ่ืนๆ ไม่สามารถใชห้้องล๊อคเกอร์และหอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ได ้เวน้แต่ติดตามมากบัผูพ้กัอาศยั  ฝ่าย
จดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการจ ากดัจ านวนแขกหากมีผูใ้ชบ้ริการหอ้งจ านวนมาก ทั้งน้ีไม่อนุญาตใหบ้ริวาร/พนกังานของ
ผูพ้กัอาศยัใชห้อ้งซาวน่าและหอ้งอบไอน ้ า 

6. ดูแลส่ิงของมค่ีำ: ไม่ควรน าส่ิงของมีค่าเขา้มาในหอ้งลอ๊คเกอร์และหอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ 
7. ไม่ให้เดก็ใช้ห้องเพยีงล ำพงั: ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายตุ  ่ากวา่ 10 ปี ใชอุ้ปกรณ์ภายในหอ้งลอ๊คเกอร์และหอ้งเปล่ียนเส้ือผา้โดย

ไม่ไดรั้บการควบคุม  ผูป้กครองหรือผูดู้แลตอ้งอยูก่บัเด็กหากเด็กตอ้งการใชห้้องล๊อคเกอร์และห้องเปล่ียนเส้ือผา้  ทั้งน้ี
ท่านตอ้งแน่ใจวา่ผูรั้บใชห้รือบุคคลท่ีอยูก่บัเด็กสามารถช่วยเหลือเด็กไดใ้นกรณีมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็น  

8. ห้ำมบริโภค: ห้ามสูบบุหร่ี รับประทานอาหาร และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นห้องล๊อคเกอร์และหอ้งเปล่ียนเส้ือผา้โดย
เด็ดขาด 
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9. ห้ำมส่ิงของที่แตกได้: ห้ามน าภาชนะบรรจุหรือส่ิงของท่ีแตกไดแ้ละอนัตรายเขา้มาในห้องล๊อคเกอร์และห้องเปล่ียน
เส้ือผา้ 

10. ปฏิบัตติำมกฎ: ผูใ้ชห้อ้งทุกท่านตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบท่ีก าหนดไว ้และปฏิบตัตามค าแนะน าเก่ียวกบัการใชห้อ้งลอ๊ค
เกอร์และหอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ของฝ่ายจดัการฯฯ 

11. รักษำควำมสะอำด: ผูใ้ชห้้องทุกท่านตอ้งรักษาความสะอาดในห้องล๊อคเกอร์และห้องเปล่ียนเส้ือผา้อยูเ่สมอ  และตอ้ง
ตรวจสอบวา่ไดน้ าส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือเศษขยะอ่ืนๆ ออกเม่ือออกจากพ้ืนท่ี 

12. ควำมรับผดิชอบต่อควำมเสียหำย: ผูพ้กัอาศยัจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายในพ้ืนท่ีบริการท่ีเกิดจากผูพ้กัอาศยั หรือ
แขกของผูพ้กัอาศยั พนกังานหรือผูติ้ดตามของผูพ้กัอาศยั 

13. ก่อนเวลาปิดให้บริการ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งเก็บส่ิงของออกจากล๊อคเกอร์ และน ากุญแจไปคืนท่ีโต๊ะเจา้หน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยั ผูใ้ชบ้ริการท่ีไม่คืนกญุแจภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จะถูกปรับ 500 บาทต่อวนั 

14. ผูใ้ชบ้ริการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบกุญเจตูล้๊อคเกอร์ท่ีขอใชบ้ริการ หากกุญแจสูญหาย ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งจ่ายเงินสามเท่าของ
ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนตวัลอ๊ค หากตูล้อ๊คเกอร์เสียหาย ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งจ่ายเงินค่าซ่อมแซม 

 

 

ระเบียบห้องประชุม 

 

1. เวลำท ำกำร: เปิดบริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 21:00 น. 
2. กำรประหยดัพลงังำน: ตั้งอุณหภูมิหอ้งท่ี 25 องศาเซลเซียสเท่านั้น  และกรุณาปิดไฟและเคร่ืองปรับอากาศเม่ือไม่มีคนใช้

หอ้งหรือเม่ือออกจากหอ้ง 

3. สัตว์เลีย้ง: ไม่อนุญาตใหน้ าสตัวทุ์กชนิดเขา้มาในหอ้งประชุม 

4. กำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ: กรณีการจดังานประชุมส่วนตวัจะตอ้งจองท่ีส านกังานฝ่ายจดัการฯฯล่วงหนา้ 
5. รักษำควำมสงบ: ใชพ้ื้นท่ีบริการดว้ยความสงบเรียบร้อย ไม่ละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น  ผูพ้กัอาศยัตอ้งดูแลมิให้ลูกหลานและ

ผูรั้บใชข้องท่านก่อเสียงและความรบกวนแก่ความสงบสุขของบุคคลอ่ืน 

6. ผู้ได้รับสิทธ์ิใช้ห้อง: เจา้ของร่วม ผูเ้ช่า และแขกของเจา้ของร่วมหรือผูเ้ช่าเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชห้้องประชุม   แขก
อ่ืนๆ ไม่สามารถใชห้้องประชุมได ้เวน้แต่ติดตามมากบัผูพ้กัอาศยั  ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการจ ากดัจ านวนแขก
หากมีผูใ้ชพ้ื้นท่ีบริการจ านวนมาก 

7. ไม่ให้เด็กใช้ห้องเพียงล ำพัง: ไม่อนุญาตให้เด็กอายตุ  ่ากว่า 14 ปี ใชอุ้ปกรณ์ภายในห้องประชุมโดยไม่ไดรั้บการควบคุม  
ผูป้กครองหรือผูดู้แลตอ้งอยูก่บัเด็กหากเด็กตอ้งการใชห้อ้งประชุม  

8. ห้ำมบริโภค: หา้มสูบบุหร่ี รับประทานอาหาร และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นหอ้งประชุมโดยเด็ดขาด 

9. ดูแลส่ิงของมค่ีำ: ไม่ควรน าส่ิงของมีค่าเขา้มาในหอ้งประชุม 



 

 

52 

 

10. ปฏิบัติตำมกฎ: ผูใ้ชห้้องทุกท่านตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบท่ีก าหนดไว ้และปฏิบตัตามค าแนะน าเก่ียวกบัการใชห้้อง
ประชุมของฝ่ายจดัการฯฯ 

11. รักษำควำมสะอำด: ผูใ้ชห้อ้งทุกท่านตอ้งรักษาความสะอาดในหอ้งประชุมอยูเ่สมอ  และตอ้งตรวจสอบวา่ไดน้ าส่ิงของท่ี
ไม่ใชแ้ลว้หรือเศษขยะอ่ืนๆ ออกเม่ือออกจากหอ้งประชุม 

12. ควำมรับผดิชอบต่อควำมเสียหำย: ผูพ้กัอาศยัจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายในพ้ืนท่ีบริการท่ีเกิดจากผูพ้กัอาศยั หรือ
แขกของผูพ้กัอาศยั พนกังานหรือผูติ้ดตามของผูพ้กัอาศยั โดยตอ้งวางเงินมดัจ า 2,000 บาทเม่ือจองหอ้ง และจะคืนใหห้าก
ไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน 

13. กำรท ำควำมสะอำดหลังเลิกงำนและกำรรักษำควำมปลอดภัยเป็นพิเศษ : หากตรวจพบความสกปรกหลงัจากใช้ห้อง
ประชุม ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าท าความสะอาดจ านวน 500 บาท โดยหกัจากเงินมดัจ าในขอ้ 12 

 

ระเบียบห้องอเนกประสงค์  

(รวมหอ้งเก็บอาหาร) 

1. เวลำท ำกำร: เปิดบริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 21:00 น. งดใชเ้สียงดงัหลงัเวลา 21.00 น. 
2. กำรประหยดัพลงังำน: ตั้งอุณหภูมิหอ้งท่ี 25 องศาเซลเซียสเท่านั้น  กรุณาปิดไฟและเคร่ืองปรับอากาศเม่ือไม่มีคนใชห้อ้ง

หรือเม่ือออกจากหอ้ง 

3. สัตว์เลีย้ง: ไม่อนุญาตใหน้ าสตัวทุ์กชนิดเขา้มาในหอ้งอเนกประสงค ์

4. กำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ: กรณีการจดังานส่วนตวัจะตอ้งติดต่อจองห้องท่ีส านกังานฝ่ายจดัการฯล่วงหนา้หากตอ้งการใช้
เตาบาร์บีคิว โตะ๊ และเกา้อ้ี โปรดติดต่อฝ่ายจดัการฯส าหรับรายการค่าบริการ 

5. รักษำควำมสงบ: ใชพ้ื้นท่ีบริการดว้ยความสงบเรียบร้อย ไม่ละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น  ผูพ้กัอาศยัตอ้งดูแลมิให้ลูกหลานและ
ผูรั้บใชข้องท่านก่อเสียงและความรบกวนแก่ความสงบสุขของบุคคลอ่ืน 

6. ผู้ได้รับสิทธ์ิใช้ห้อง: เจา้ของร่วม ผูเ้ช่า และแขกของเจา้ของร่วมหรือผูเ้ช่าเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชห้อ้งอเนกประสงค ์ 
แขกอ่ืนๆ ไม่สามารถใชห้อ้งอเนกประสงคไ์ด ้เวน้แต่ติดตามมากบัผูพ้กัอาศยั  ฝ่ายจดัการฯ     ขอสงวนสิทธ์ิในการจ ากดั
จ านวนแขกหากมีผูใ้ชพ้ื้นท่ีบริการจ านวนมาก 

7. ดูแลส่ิงของมค่ีำ: ไม่ควรน าส่ิงของมีค่าเขา้มาในหอ้งอเนกประสงค ์

8. ไม่ให้เดก็ใช้ห้องเพยีงล ำพงั: ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายตุ  ่ากวา่ 10 ปี ใชห้อ้งอเนกประสงคโ์ดยไม่ไดรั้บการควบคุม  ผูป้กครอง
หรือผูดู้แลตอ้งอยูก่บัเด็กหากเด็กตอ้งการใชห้อ้งอเนกประสงค ์ 

9. ห้ำมบริโภค: หา้มสูบบุหร่ี รับประทานอาหาร และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นหอ้งอเนกประสงคโ์ดยเด็ดขาด 

10. ห้ำมส่ิงของทีแ่ตกได้: หา้มน าภาชนะบรรจุหรือส่ิงของท่ีแตกไดแ้ละอนัตรายเขา้มาในหอ้งอเนกประสงค ์

11. ปฏิบัติตำมกฎ: ผูใ้ชห้้องทุกท่านตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบท่ีก าหนดไว ้และปฏิบตัตามค าแนะน าเก่ียวกบัการใชห้้อง
อเนกประสงคข์องฝ่ายจดัการฯฯ 

12. รักษำควำมสะอำด: ผูใ้ชห้้องทุกท่านตอ้งรักษาความสะอาดในห้องอเนกประสงคอ์ยูเ่สมอ  และตอ้งตรวจสอบวา่ไดน้ า
ส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือเศษขยะอ่ืนๆ ออกเม่ือออกจากพ้ืนท่ี 
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13. ควำมรับผดิชอบต่อควำมเสียหำย: ผูพ้กัอาศยัจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายในพ้ืนท่ีบริการท่ีเกิดจากผูพ้กัอาศยั หรือ
แขกของผูพ้กัอาศยั พนักงานหรือผูติ้ดตามของผูพ้กัอาศยั โดยตอ้งวางเงินมดัจ า 10,000 บาทเม่ือจองห้องและจะคืนให้
หากไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน 

14. กำรท ำควำมสะอำดหลังเลิกงำน: หากตรวจพบความสกปรกหลงัจากใชห้้องประชุม ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บค่าท าความสะอาดจ านวน 500 บาท โดยหกัจากเงินมดัจ าในขอ้ 13 

15. หอ้งอเนกประสงคส์งวนสิทธ์ิไวส้ าหรับการใชง้านส่วนบุคคลของผูพ้กัอาศยัเท่านั้น ไม่อนุญาตใหใ้ชห้อ้งจดักิจกรรมเชิง
พาณิชย ์การใชห้อ้งท่ีไม่เหมาะสม ผูใ้ชจ้ะถูกปรับเป็นเงินจ านวน 2,000 บาท  

16. เพ่ือความปลอดภยัสูงสุดแก่ผูพ้กัอาศยัทุกคน )ผูม้าติดต่อ( ตอ้งแลกบตัรประจ าตวัประชาชนและรับบตัรผูม้าติดต่อบริเวณ
ทางเขา้อาคาร 

17. แขกของท่านจะได้รับสิทธ์ิจอดยานพาหนะ ท่ีช่องจอดรถผูม้าติดต่อจ านวน 12 ช่องจอด เพื่อลงทะเบียนหมายเลข
ทะเบียนยานพาหนะท่ีฝ่ายจดัการฯ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั และจอดไดไ้ม่เกิน 12 ชัว่โมง  
 

 

ระเบียบห้องจัดเลีย้ง 

1. เวลำท ำกำร: เปิดบริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 21.00 น. งดใชเ้สียงดงัหลงัเวลา 21.00 น. 
2. กำรประหยัดพลงังำน: ตั้งอุณหภูมิหอ้งท่ี 25 องศาเซลเซียสเท่านั้น  ปิดไฟและเคร่ืองปรับอากาศเม่ือไม่มีคนใชห้อ้งหรือ

เม่ือออกจากหอ้ง 

3. สัตว์เลีย้ง: ไม่อนุญาตใหน้ าสตัวทุ์กชนิดเขา้มาในหอ้งจดัเล้ียง 

4. กำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ: กรณีการจดังานส่วนตวัจะตอ้งติดต่อจองห้องท่ีส านกังานฝ่ายจดัการฯล่วงหนา้ จ ากดั จ านวน
ผูใ้ชห้อ้ง ไม่เกิน 50 คน หากตอ้งการใชเ้ตาบาร์บีคิว โตะ๊ และเกา้อ้ี โปรดติดต่อฝ่ายจดัการฯส าหรับรายการค่าบริการ 

5. รักษำควำมสงบ: ใชพ้ื้นท่ีบริการดว้ยความสงบเรียบร้อย ไม่ละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น  ผูพ้กัอาศยัตอ้งดูแลมิให้ลูกหลานและ
ผูรั้บใชข้องท่านก่อเสียงและความรบกวนแก่ความสงบสุขของบุคคลอ่ืน 

6. ผู้ได้รับสิทธ์ิใช้ห้อง: เจา้ของร่วม ผูเ้ช่า และแขกของเจา้ของร่วมหรือผูเ้ช่าเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชห้้องจดัเล้ียง    แขก
อ่ืนๆ ไม่สามารถใชห้้องจดัเล้ียงได ้เวน้แต่ติดตามมากบัผูพ้กัอาศยั  ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการจ ากดัจ านวนแขก
หากมีผูใ้ชพ้ื้นท่ีบริการจ านวนมาก 

7. ดูแลส่ิงของมค่ีำ: ไม่ควรน าส่ิงของมีค่าเขา้มาในหอ้งจดัเล้ียง 

8. ไม่ให้เด็กใช้ห้องเพียงล ำพัง: ไม่อนุญาตให้เด็กอายตุ  ่ากว่า 10 ปี ใชอุ้ปกรณ์ภายในห้องจดัเล้ียงโดยไม่ไดรั้บการควบคุม  
ผูป้กครองหรือผูดู้แลตอ้งอยูก่บัเด็กหากเด็กตอ้งการใชห้้องจดัเล้ียง  ทั้งน้ีท่านตอ้งแน่ใจวา่ผูรั้บใชห้รือบุคคลท่ีอยูก่บัเด็ก
สามารถช่วยเหลือเด็กไดใ้นกรณีมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็น  

9. ห้ำมบริโภค: หา้มสูบบุหร่ี ในหอ้งจดัเล้ียงโดยเด็ดขาด 

10. ห้ำมส่ิงของทีแ่ตกได้: หา้มน าภาชนะบรรจุหรือส่ิงของท่ีแตกไดแ้ละอนัตรายเขา้มาในหอ้งจดัเล้ียง 

11. ปฏิบัติตำมกฎ: ผูใ้ชห้อ้งทุกท่านตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบท่ีก าหนดไว ้และปฏิบตัตามค าแนะน าเก่ียวกบัการใชห้อ้งจดั
เล้ียงของฝ่ายจดัการฯฯ 
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12. รักษำควำมสะอำด: ผูใ้ชห้อ้งทุกท่านตอ้งรักษาความสะอาดในห้องจดัเล้ียงอยูเ่สมอ  และตอ้งตรวจสอบวา่ไดน้ าส่ิงของท่ี
ไม่ใชแ้ลว้หรือเศษขยะอ่ืนๆ ออกเม่ือออกจากพ้ืนท่ี 

13. ควำมรับผดิชอบต่อควำมเสียหำย: ผูพ้กัอาศยัจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายในพ้ืนท่ีบริการท่ีเกิดจากผูพ้กัอาศยั หรือ
แขกของผูพ้กัอาศยั พนกังานหรือผูติ้ดตามของผูพ้กัอาศยั โดยตอ้งวางเงินมดัจ า 10,000 บาทเม่ือจองห้อง และจะคืนให้
หากไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน 

14. กำรท ำควำมสะอำดหลังเลิกงำน: หากตรวจพบความสกปรกหลงัจากใชห้้องประชุม ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บค่าท าความสะอาดจ านวน 500 บาท โดยหกัจากเงินมดัจ าในขอ้ 13 

15. ห้องจัดเล้ียง สงวนสิทธ์ิไวส้ าหรับการใช้งานส่วนบุคคลของผูพ้กัอาศยัเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องจดักิจกรรมเชิง
พาณิชย ์การใชห้อ้งท่ีไม่เหมาะสม ผูใ้ชจ้ะถูกปรับเป็นเงินจ านวน 2,000 บาท  

16. เพ่ือความปลอดภยัสูงสุดแก่ผูพ้กัอาศยัทุกคน )ผูม้าติดต่อ( ตอ้งแลกบตัรประจ าตวัประชาชนและรับบตัรผูม้าติดต่อบริเวณ
ทางเขา้อาคาร 

17. แขกของท่านจะได้รับสิทธ์ิจอดยานพาหนะ ท่ีช่องจอดรถผูม้าติดต่อจ านวน 12 ช่องจอด เพ่ือลงทะเบียนหมายเลข
ทะเบียนยานพาหนะท่ีฝ่ายจดัการฯ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั และจอดไดไ้ม่เกิน 12 ชัว่โมง  
 

 

กำรจัดงำนเลีย้งสังสรรค์ 

1.  ท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัสามารถจดังานเล้ียงส่วนตวัไดท่ี้ห้องอเนกประสงค ์หรือ
หอ้งจดัเล้ียง อาคารคลบัเฮา้ส์ชั้น 5 

2.  งดใชเ้สียงดงัหลงัเวลา 21.00 น. 
3. ท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัตอ้งลงทะเบียนช่ือแขกผูเ้ขา้ร่วมงานทุกคน 

4. ระหว่างการจดัเล้ียง ฝ่ายจดัการฯมีสิทธ์ิในการสั่งตดัไฟฟ้าหรือกระท าส่ิงอ่ืนใด เพ่ือป้องกนัความรบกวนและความไม่
สะดวกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยัท่านอ่ืนหรือต่อพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

5. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและเป็นธรรมส าหรับผูพ้กัอาศยัท่ีจดัเล้ียงและผูพ้กัอาศยัทัว่ไป ฝ่ายจดัการฯ ขอสงวน
สิทธ์ิดงัน้ี 

 ก าหนดจ านวนช่องจอดรถผูม้าติดต่อโดยท่านจะไดรั้บสิทธ์ิท่ีจอดรถ ผูม้าติดต่อเท่ากบั 3 เท่า ของจ านวนช่องจอดท่ี
ท่านไดรั้บตามสิทธ์ิของห้องชุดของท่านและจอดไดไ้ม่เกิน 6 ชัว่โมง ทั้งน้ีหากเกินจ านวน / ระยะเวลาท่ีก าหนด
จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อคนั กรณีจดังานเล้ียงหรือมีกิจกรรมพิเศษภายในห้องชุด ตามท่ีระบุไวใ้น
ระเบียบการใชท่ี้จอดรถ ขอ้ 24 

 เน่ืองจากจ านวนช่องจอดรถผูม้าติดต่อในอาคารชุดมีจ านวนจ ากดั ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิส าหรับจ านวนรถผูม้า
ติดต่อของท่านไม่เกิน 12 ช่องจอดรถเพ่ือสงวนสิทธ์ส าหรับผูม้าติดท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัท่านอ่ืน  

6. แขกของท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัอาจใชพ้ื้นท่ีบริการส่วนกลางไดเ้ม่ือติดตามมากบัท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยั 

7. ท่านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยัตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายในพ้ืนท่ีส่วนกลาง 
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8. ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่อนุญาตใหท่้านเจา้ของร่วม/ผูพ้กัอาศยั หรือแขกของท่านเจา้ของร่วม/ ผูพ้กัอาศยัท่ีไม่
ปฏิบติัตามกฎและระเบียบห้องจดัเล้ียงขา้งตน้ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ในการเขา้ห้องจดัเล้ียงหรือพ้ืนท่ีบริการ
ส่วนกลาง 

ระเบียบสระว่ำยน ำ้  

1. เวลำท ำกำร: เปิดบริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 06:00 น. ถึง 22:00 น.  

2. สัตว์เลีย้ง: ไม่อนุญาตใหน้ าสตัวทุ์กชนิดลงสระวา่ยน ้ าหรือเขา้มาบริเวณขา้งสระวา่ยน ้ า 

3. แต่งกำยสุภำพ: กรุณาแต่งกายดว้ยชุดวา่ยน ้ าท่ีสุภาพเม่ือใชส้ระวา่ยน ้ า  

4. รักษำควำมสงบ: ใชพ้ื้นท่ีบริการดว้ยความสงบเรียบร้อย ไม่ละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น  ผูพ้กัอาศยัตอ้งดูแลมิให้ลูกหลานและ
ผูรั้บใชข้องท่านก่อเสียงและความรบกวนแก่ความสงบสุขของบุคคลอ่ืน ไม่ตะโกน โห่ร้อง เล่นพิเรนทร์ หรือท าพฤติกรรม
ท่ีไม่เหมาะสม 

5. อำบน ำ้ก่อนลงสระและเช็ดตวัก่อนออกจำกพื้นที่: ช าระลา้งตวัและเทา้ก่อนลงใชส้ระวา่ยน ้ าหรืออ่างจากซุซ่ี  ทั้งน้ีเพ่ือรักษา
ความสะอาดของน ้ าใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการทุกท่านและเพ่ือรักษาสมรรถภาพของระบบกรอง ตลอดจนเพ่ือรักษาสีของน ้ าจากผล
ของครีมกนัแดดและสารอ่ืนๆ  กรุณาปิดก๊อกน ้ าหลงัเลิกใช ้ และเช็ดตวัใหแ้หง้ก่อนออกจากบริเวณสระวา่ยน ้ า  

6. ผู้ได้รับสิทธ์ิใช้ห้อง: เจา้ของร่วม ผูเ้ช่า และแขกของเจา้ของร่วมหรือผูเ้ช่าเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตให้ใชส้ระว่ายน ้ า    แขก
อ่ืนๆ ไม่สามารถใชส้ระวา่ยน ้ าได ้เวน้แต่ติดตามมากบัผูพ้กัอาศยั  ฝ่ายจดัการฯขอสงวนสิทธ์ิในการจ ากดัจ านวนแขกหากมี
ผูใ้ชพ้ื้นท่ีบริการจ านวนมาก 

7. ไม่ให้เด็กใช้สระว่ำยน ้ำเพียงล ำพัง: ไม่อนุญาตให้เด็กอายตุ  ่ากวา่ 16 ปี ใชส้ระวา่ยน ้ าโดยไม่ไดรั้บการควบคุม  ผูป้กครอง
หรือผูดู้แลตอ้งอยู่กับเด็กหากเด็กตอ้งการใช้สระว่ายน ้ า ทั้ งน้ีท่านตอ้งแน่ใจว่าผูรั้บใช้หรือบุคคลท่ีอยู่กับเด็กสามารถ
ช่วยเหลือเด็กไดใ้นกรณีมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็น  

8. ห้ำมส่ิงของช้ินใหญ่หรือที่แตกได้: ห้ามน าวสัดุหรือของเล่นช้ินใหญ่อันเป็นกำรรบกวนกำรใช้สระว่ำยน ้ำของผู้พักอำศัย
ท่ำนอ่ืน เช่น เรือยาง แพยาง เป็นตน้ มาเล่นในสระวา่ยน ้ าและห้ามน าภาชนะบรรจุหรือส่ิงของท่ีแตกไดแ้ละอนัตรายเขา้มา
ในสระวา่ยน ้ า 

9. ห้ำมโรคตดิต่อ: หา้มบุคคลท่ีเป็นโรคติดต่อใชส้ระวา่ยน ้ าหรือใชอ่้างจากซุซ่ี 

10. ห้ำมบริโภคและรักษำควำมสะอำด: ห้ามสูบบุหร่ี รับประทานอาหาร และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นบริเวณสระว่ายน ้ า
โดยเด็ดขาด  ผูใ้ชส้ระวา่ยน ้ าทุกท่านตอ้งรักษาความสะอาดในสระวา่ยน ้ าอยูเ่สมอ  และตอ้งตรวจสอบวา่ไดน้ าส่ิงของท่ีไม่
ใชแ้ลว้หรือเศษขยะอ่ืนๆ ออกเม่ือออกจากพ้ืนท่ี 
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11. ดูแลส่ิงของมค่ีำ: ไม่ควรน าส่ิงของมีค่ามาท่ีสระวา่ยน ้ า 

12. ปฏิบัตติำมกฎ: ผูใ้ชห้อ้งทุกท่านตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบท่ีก าหนดไว ้และปฏิบตัตามค าแนะน าเก่ียวกบัการใชส้ระวา่ยน ้า
ของฝ่ายจดัการฯ 

13. ควำมรับผดิชอบต่อควำมเสียหำย: ผูพ้กัอาศยัจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายในพ้ืนท่ีบริการท่ีเกิดจากผูพ้กัอาศยั หรือ
แขกของผูพ้กัอาศยั พนกังานหรือผูติ้ดตามของผูพ้กัอาศยั 

14. ควำมเส่ียงภัย: เน่ืองจากไม่มีการควบคุมการใชส้ระวา่ยน ้ าโดยพนกังานช่วยชีวติ ดงันั้นความเส่ียงภยัในการใชส้ระ วา่ยน ้ า
จึงเป็นของท่านเอง 

15. หา้มวิง่บนพ้ืนไม ้หา้มด าน ้ า และกระโดดน ้ า ผูใ้ชส้ระวา่ยน ้ าตอ้งรักษามารยาทตลอดการใชบ้ริการ 

16. อนุญาตผูท่ี้วา่ยน ้ าไม่เป็น และผูเ้รียนวา่ยน ้ าใชส้ระวา่ยน ้ าบริเวณน ้ าต้ืนเท่านั้น 

17. หา้มถ่มน ้ าลาย พน่น ้ า สัง่น ้ ามูก หรือปล่อยของเสียออกจากร่างกายขณะใชส้ระวา่ยน ้ า โดยเด็ดขาด 

18. เ ตี ย งสระว่ า ยน ้ า  : ผู ้ใ ช้ เ ตี ย งสระว่ า ยน ้ า ต้อ งท า คว ามสะอาดหลังก า รใช้ ง าน  และจัด ว า ง ให้ เ ข้า ท่ี ทุ ก
คร้ัง  
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ระเบียบสนำมเทนนิส 

1. เวลำท ำกำร: เปิดบริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึง 22:00  

2. สัตว์เลีย้ง: ไม่อนุญาตใหน้ าสตัวทุ์กชนิดเขา้มาในสนามเทนนิส 

3. กำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ: การลงทะเบียนใช้สนามสามารถท าไดท่ี้หมายเลขโทรศัพท์ 02-259-1122 ต่อ 5000 หรือ
ส านักงานฝ่ายจดัการฯ 3 วนัล่วงหน้า โดยสามารถจองเวลาใชไ้ด้มากท่ีสุด 1 ชัว่โมง การลงทะเบียนคร้ังท่ีสองไม่
สามารถกระท าไดห้ากยงัไม่มีการใชบ้ริการการลงทะเบียนในคร้ังแรกก่อน  

4. กรณีไม่มำตำมที่ได้ลงทะเบียนไว้: หากลงทะเบียนใชส้นาม โดยการจองเวลาไวแ้ลว้ ไม่มาใชบ้ริการภายใน 10  นาที 
สามารถใหท่้านอ่ืนใชบ้ริการแทนไดท้นัที 

5. แต่งกำยสุภำพ: กรุณาแต่งกายดว้ยชุดออกก าลงักายท่ีสุภาพเม่ือใชส้นามเทนนิส 

6. รักษำควำมสงบ: ใชพ้ื้นท่ีบริการดว้ยความสงบเรียบร้อย ไม่ละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น  ผูพ้กัอาศยัตอ้งดูแลมิใหลู้กหลานและ
ผูรั้บใชข้องท่านก่อเสียงและความรบกวนแก่ความสงบสุขของบุคคลอ่ืน  

7. ผู้ได้รับสิทธ์ิใช้ห้อง: เจา้ของร่วม ผูเ้ช่า และแขกของเจา้ของร่วมหรือผูเ้ช่าเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตให้ใชส้นามเทนนิส  
แขกอ่ืนๆ ไม่สามารถใช้สนามเทนนิสได ้เวน้แต่ติดตามมากับผูพ้กัอาศัย  ฝ่ายจัดการฯขอสงวนสิทธ์ิในการจ ากดั
จ านวนแขกหากมีผูใ้ชพ้ื้นท่ีบริการจ านวนมาก 

8. ไม่ให้เด็กใช้ห้องเพียงล ำพัง: ไม่อนุญาตให้เด็กอายตุ  ่ากวา่ 10 ปี ใชส้นามเทนนิสโดยไม่ไดรั้บการควบคุม  ผูป้กครอง
หรือผูดู้แลตอ้งอยูก่บัเด็กหากเด็กตอ้งการใชส้นามเทนนิส ทั้งน้ีท่านตอ้งแน่ใจวา่ผูรั้บใชห้รือบุคคลท่ีอยูก่บัเด็กสามารถ
ช่วยเหลือเด็กไดใ้นกรณีมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็น  

9. ห้ำมบริโภค: หา้มสูบบุหร่ี รับประทานอาหาร และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นสนามเทนนิสโดยเด็ดขาด 

10. ห้ำมส่ิงของทีแ่ตกได้: หา้มน าภาชนะบรรจุหรือส่ิงของท่ีแตกไดแ้ละอนัตรายเขา้มาในสนามเทนนิส 

11. ดูแลส่ิงของมค่ีำ: ไม่ควรน าส่ิงของมีค่ามาท่ีสนามเทนนิส 

12. ปฏิบัตติำมกฎ: ผูใ้ชห้อ้งทุกท่านตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบท่ีก าหนดไว ้และปฏิบติัตามค าแนะน าเก่ียวกบัการใชส้นาม
เทนนิสของฝ่ายจดัการฯฯ 

13. รักษำควำมสะอำด: ผูใ้ชส้นามทุกท่านตอ้งรักษาความสะอาดในสนามเทนนิสอยู่เสมอ  และตอ้งตรวจสอบว่าไดน้ า
ส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือเศษขยะอ่ืนๆ ออกเม่ือออกจากพ้ืนท่ี 

14. กำรใช้สนำม: สนามมีไวเ้พื่อใชเ้ล่นเทนนิสเท่านั้น ไม่อนุญาตให้รถจกัรยานหรือรถเข็นเด็กเขา้มาในบริเวณสนาม
เทนนิส  ห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด เตะฟุตบอล หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีอาจท าให้สนามเสียหายโดยเด็ดขาด การใชส้นาม
เทนนิสท่ีไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ผูใ้ชจ้ะถูกปรับ 10,000 บาทต่อคร้ังบวกกบัค่าความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน 

15. ควำมรับผดิชอบต่อควำมเสียหำย: ผูพ้กัอาศยัจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายในพ้ืนท่ีบริการท่ีเกิดจากผูพ้กัอาศยั 
หรือแขกของผูพ้กัอาศยั พนกังานหรือผูติ้ดตามของผูพ้กัอาศยั 

16. ควำมเส่ียงภัย: ความเส่ียงภยัในการใชส้นามเทนนิสเป็นของท่าน  ฝ่ายจดัการฯไม่มีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ
ท่ีเกิดข้ึนจากการใชส้นาม 
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ระเบียบเกีย่วกบัอคัคภียั 

ระบบชุดอคัคภีัย 

อาคารมิลเลนเนียม เรสซิเดนท์ ได้ออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันอคัคีภยัไวอ้ย่างสมบูรณ์ตามมาตรฐานความปลอดภยั  
อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายจดัการฯขอใหท่้านเจา้ของร่วมและผูพ้กัอาศยัท าความคุน้เคยกบัขั้นตอนการอพยพหนีไฟตามดา้นล่าง 

อุปกรณ์แจง้เตือนอคัคีภยัประกอบดว้ย: 

 ระบบสญัญาณกระด่ิง/เสียงเตือนภยัแบบดึงมือ 

 ระบบตรวจจบัความร้อนและตรวจจบัควนัแบบอตัโนมติั และระบบท่อฉีดน ้ า  

จะตอ้งถอดฝาครอบสีเหลืองออกจากเคร่ืองตรวจจบัควนั และเคร่ืองตรวจจบัควนัตอ้งไม่ถูกปิดการใชง้าน  มีฝาครอบปิดไว ้หรือ
ดดัแปลงใดๆ ผูฝ่้าฝืนจะถูกปรับ 10,000 บาท โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

 

ขั้นตอนกำรอพยพหนีไฟ 

  

1. ผูพ้บเพลิงไหมต้อ้งดึงสญัญาณเตือนอคัคีภยั ณ จุดท่ีใกลท่ี้สุด หรือโทรแจง้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีโตะ๊ตอ้นรับ 
โดยทนัที 

 อาคาร เอ กดหมายเลข 1000 

 อาคาร บี กดหมายเลข 2000 

 อาคาร ซี กดหมายเลข 3000 

 อาคาร ดี กดหมายเลข 4000 

 หอ้งคอนโทรล กดหมายเลข 5100  
 ป้อมรักษาความปลอดภยั ซอย 20 กดหมายเลข 5119 

 ศูนยค์วบคุม 24 ชัว่โมงของบริษทัรักษาความปลอดภยั PCS เบอร์โทร 02-741 8800 ต่อ 530 

2. พยายามดบัไฟท่ีเพ่ิงจะเร่ิมไหมด้ว้ยอุปกรณ์ดบัเพลิงท่ีมี และจะตอ้งไม่ท าใหต้นเองเส่ียงภยั 

3. อยา่ดบัไฟดว้ยน ้ าหากตน้เพลิงมากจากอุปกรณ์ไฟฟ้า 

4. เม่ือไดย้นิเสียงเตือนภยั ขอใหผู้พ้กัอาศยัทุกท่านปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อมิใหต้นเองเส่ียงภยั 

5. นบัจ านวนสมาชิกในครอบครัวแลว้อพยพออกจากบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบ  หลงัจากอพยพออกมาแลว้ นบัจ านวน
สมาชิกอีกคร้ังหน่ึง  
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6. ผูพ้กัอาศยัและแขกตอ้งอพยพออกจากอาคารอยา่งเป็นระเบียบไปยงับริเวณดา้นหนา้อาคาร  ทั้งน้ี ตอ้งแน่ใจวา่ไดท้ าให้
เสน้ทางไปยงัตวัอาคารโล่งสะดวกส าหรับรถฉุกเฉินตลอดเวลา 

7. ขณะอพยพหนีไฟตอ้งไม่ตระหนกตกใจ ควรเดินลงหรือเดินข้ึนบนัไดหนีไฟไปยงัทางออกท่ีใกลท่ี้สุด)ระหวา่งจุด  
รวมพลชั้นหน่ึงหรือลานอพยพหนีไฟชั้นดาดฟ้า(  จุดรวมพลชั้นหน่ึงอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ทางเขา้อาคาร ซอยสุขุวิท 20 

และซอยสุขมุวทิ 16 

8. หา้มใชลิ้ฟทก์รณีมีเหตุไฟไหมโ้ดยเด็ดขาด 

9. ในกรณีไม่สามารถเขา้ถึงบนัไดหนีไฟได ้ใหพ้ยายามอพยพไปท่ีระเบียงท่ีใกลท่ี้สุด 

10. หา้มกลบัเขา้ไปในตวัอาคารโดยเด็ดขาด เวน้แต่ไดรั้บการควบคุมดูแลจากเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง 

เม่ือมีสญัญาณแจง้เตือนไฟไหมห้รือมีเสียงจากเคร่ืองแจง้เตือน ฝ่ายจดัการฯ อาจจ าเป็นตอ้งเขา้ตรวจสอบภายในหอ้งชุดของท่าน
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั ฝ่ายจดัการฯจะพยายามติดต่อไปยงัเบอร์ติดต่อตามท่ีท่านใหไ้ว ้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน แต่ฝ่ายจดัการฯ
ไม่สามารถเขา้ตรวจสอบในห้องชุดของท่านได ้ฝ่ายจดัการฯ จ าเป็นตอ้งติดต่อช่างกุญแจเขา้ด าเนินการเปิดประตูหอ้งภายใน 10 

นาที เพ่ือตรวจสอบและประเมินสถานการณ์วา่ไม่มีเหตุไฟไหมเ้กิดข้ึน 

 

ฝ่ายจดัการฯและนิติบุคคลอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการพงัประตูเขา้ไป
ระงบัเหตุ อนัเน่ืองมาจากความจ าเป็นและเร่ืองความปลอดภยั 

 

นิติบุคคลอาคารชุดมิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์มีแผนประจ าปีท่ีจะตรวจสอบระบบแจง้เหตุไฟไหมภ้ายในหอ้งชุดของท่าน เจา้ของ
ร่วม/ผูพ้กัอาศยั ตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัฝ่ายจดัการฯ ในการเขา้ทดสอบ / ตรวจสอบระบบดงักล่าว 
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ภำคผนวก 1: รำยกำรส ำหรับตดิต่อ 

 

ข้อมูลทีอ่ยู่ 

นิติบุคคลอาคารชุดมิลเลนนียม เรสซิเดนท ์

ซอยสุขมุวทิ 20  ถนนสุขมุวทิ  
เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110  ประเทศไทย 

โทรศพัท:์ +66 2 259 1122 โทรสาร: +66 2 259 1121 

 

   หมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน: 

สถานีดบัเพลิง    199,  02 258 0294 

แจง้เหตุด่วนเหตรุ้าย  191,  02 246 1342 

ต ารวจท่องเท่ียว   1699 02 678 680 

ส านกังานรับแจง้เหตคุนสูญหาย  02 282 1815 

เบอร์ต่อสำยโทรศัพท์ภำยใน        

ส านกังานนิติบุคคล  02 259 1122 

Helpdesk    ext. 5000 

พนกังานตอ้นรับ อาคาร เอ  ext. 1000 

พนกังานตอ้นรับ อาคาร บี  ext. 2000 

พนกังานตอ้นรับ อาคาร ซี  ext. 3000 

พนกังานตอ้นรับ อาคาร ดี  ext. 4000 

นอกเวลาท าการ / เหตุฉุกเฉิน  ext. 5100 )หอ้งคอนโทรล( 
 

 

หมำยเลขโทรศัพท์โรงพยำบำล: 

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  02 235 1000-7 

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชัน่แนล 02 310 3000 

โรงพยาบาลบีเอน็เอช   02 686 2700 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์อินเตอร์เนชัน่แนล 02 667 1000 

โรงพยาบาลปิยะเวท   02 625 6500 

โรงพยาบาลต ารวจ    02 252 8111 

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขมุวทิ   02 711 8181 

โรงพยาบาลสุขมุวทิ   02 391 0011 

 

 

 

http://www.bkkpages.com/health-and-beauty/hospitals/sukhumvit
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หมำยเลขโทรศัพท์เพ่ือเป็นข้อมูล 

สนามบินสุวรรณภูมิ  02 132 9324-29 

สอบถามตารางเท่ียวบิน  02 132 0000 

สายการบิน - การบินไทย  02 535 2846-7 

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ  02 617 7340-2  

ส านกังานหน่วยงาน กทม.  02 221 2141-69 

กองบงัคบัการปราบปราม  1195, 02 513-3844  

กรมศุลกากร    02 667 7880-4 

ศูนยข์อ้มูลการไฟฟ้า  1130, 02 348-5238 

สายด่วนส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  1556  

ต ารวจทางหลวง     1193  

ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง  02 287 3101-10 

บริการโทรศพัทไ์ปต่างประเทศ   100  

สอบถามหมายเลขในภูมิภาค   183  

ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน   189 

การรถไฟแห่งประเทศ   1690  

บริการรถแท็กซ่ี   1545, 1661, 1681, 1668  

ศูนยข์อ้มูลเวลา )ตรวจสอบเวลามาตรฐาน( 181 

ศูนยช่์วยเหลือนกัท่องเท่ียว  02 281-5051, 1155 

ศูนยค์วบคุมการจราจร  197, 02 247 6610-6 

ศูนยข์อ้มูลการประปา  1125 

ศูนยข์อ้มูลกรมอุตนิุยมวทิยา  1182, 02 399-4012



 

ภำคผนวก 2: ผู้รับเหมำที่มีคุณสมบัตเิหมำะสมเบ้ืองต้นส ำหรับให้บริกำรภำยในห้องพกั 
ระบบปรับอำกำศ 

Air Conditioning System   

บริษัท ตดิต่อ เบอร์โทรศัพท์ / อเีมล์ 

บริษทั เอ.เอม็.เอส. แอร์เซอร์วสิ จ ากดั คุณกิตติศกัด์ิ )คุณเอ( 083-1882804 

ams.air@hotmail.co.th 

บริษทั เอส สยามโซลูชัน่ จ ากดั คุณโย 085-150-1037 

 

ระบบภำยในและระบบประปำ (น ำ้ร่ัว) 
Interior and Plumbing  

(Water leakage) 

  

บริษัท ตดิต่อ เบอร์โทรศัพท์ / อเีมล์ 
เอส เอส เทคนิคอล เซอร์วสิ  คุณต๋ี 084-682-0005, 086-380-1591 

 

เคร่ืองท ำน ำ้ร้อน 

Water Heater / Boiler   

บริษัท ตดิต่อ เบอร์โทรศัพท์ / อเีมล์ 

บริษทั ฟอร์เบสท ์จ ากดั Call Center 

คุณต๊ิก 

02-673-0486-7 

02-682 5381 ต่อ 1401 

 

ฝักบัวและชุดสุขภัณฑ์ 

Bathroom Fitting   

บริษัท ตดิต่อ เบอร์โทรศัพท์ / อเีมล์ 

บริษทั บาธ แอนด ์สปา จ ากดั Call Center 02-275-3584 
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กระจกหน้ำต่ำงห้อง 

Glass and Window   

บริษัท ตดิต่อ เบอร์โทรศัพท์ / อเีมล์ 

บริษทั ปีเตอร์สนั 1990 จ ากดั Call Center 02-264 0303 

 

งำนไฟฟ้ำ 
Electrical Work   

บริษัท ตดิต่อ เบอร์โทรศัพท์ / อเีมล์ 
เอส เอส เทคนิคอล เซอร์วสิ  คุณต๋ี 084-682-0005, 086-380-1591 

 

อนิเตอร์เน็ต 

Internet   

ผู้ให้บริกำร ตดิต่อ เบอร์โทรศัพท์ / อเีมล์ 

ทีโอที Call Center 1133 

ทรูออนไลน ์ Call Center 1242 

ซีเอส ลอ็กซอินโฟ Call Center 02-263-8222 

เอไอเอส (VDSL) Call Center 1178 

ทีบีจี (AIS Fiber Optic Internet) Call Center 02-9464299 

คุณอีฟ 086-8890638 
nuttavee.tbg@gmail.com 

คุณทิพรัตน ์ 086-3450806 
cs.thipparath@gmail.com 

 

 

mailto:nuttavee.tbg@gmail.com
mailto:cs.thipparath@gmail.com
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กญุแจประตูทำงเข้ำห้องชุด   

Key for Main Door   

บริษัท ตดิต่อ เบอร์โทรศัพท์ / อเีมล์ 

Hakon Call Center 02-993-8051 

sale@hakon.net 

 กญุแจตูจ้ดหมาย : คุณดารารัตน์  089-077-5158  

           

เคร่ืองใช้ในห้องชุด 

Home Appliances / Other   

อุปกรณ์ บริษัท เบอร์โทรศัพท์ / อเีมล์ 

เตาอบ บริษทั ซีเมนส์ )ประเทศไทย) จ ากดั 02-975-5454 

เคร่ืองซกัผา้ บริษทั อีเลคโทรลกัซ์ ประเทศไทย จ ากดั  02-725-9000-2 

กระจกหอ้งน ้ า บริษทั ไฮเลอร์ จ ากดั )สยาม( 02-704-6101-2 

 

ประกนัภัยในห้องชุด    

Household Insurance   

บริษัท ตดิต่อ เบอร์โทรศัพท์ / อเีมล์ 

บริษทั เอออน ริสค ์เซอร์วสิ จ ากดั )ประเทศไทย( คุณสุพรรณี 02-305-4631 

supannee.leesakul.@aon.com 

บริษทั ที( แอนด ์แอสโซซิเอทส์ .พี. 1992 ) จ ากดั Call Center 02-5804444, 02-5806785 

 

งำนซ่อมทัว่ไปภำยในห้องชุด 

General Repair Works   

บริษัท ตดิต่อ เบอร์โทรศัพท์ / อเีมล์ 
ฟิกซ์ อิท  คุณนุย้ 02-305-4631 

mailto:supannee.leesakul.@aon.com
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งำนตกแต่งภำยในห้องชุด    

Interior Design / Renovation   

บริษัท ตดิต่อ เบอร์โทรศัพท์ / อเีมล์ 
บริษทั ไดใ้จ จ ากดั  คุณน้ิง  095-585-9598 

 


