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Automatic Gate 

 
In accordance with a resolution at a General Meeting of Members an automatic barrier system is 
being installed at the main entrance to the estate. 
It is operated by presenting a Key-Card to a Reader situated at the security hut. The barrier will 
then open and will close automatically after the vehicle has passed through. 
 
If there is a queue please wait for the barrier to lower before using your key-card. 
 
 
Key-Cards 
 
Each house will receive a key-card for each registered vehicle up to a maximum of two key-cards 
free. Additional key-cards may be purchased for THB 50 each for additional registered vehicles. 
 
Only houses that have paid Common Area Maintenance fees will be allowed key-cards. 
 
Please notify the Office in case of loss or theft. A charge of THB 50 will apply for replacement key-
cards. 
 
Vehicle Registration 
 
Residents must register their vehicle at the Office to obtain a key-card. To register a vehicle a copy 
of the Blue Book for cars and Green Book for motorbikes will be required. A copy of a rental 
contract will also be permitted. 
 
Key-Card Validity 
 
The key-card is non-transferable and must only be used for the vehicle it was allocated for. 
 
The key-card will expire one month after the CAM payment period and will be renewed on receipt 
of CAM payment for the following CAM payment period. 
 
For tenants the key-card will expire at the end of the rental contract period. 
 
Entrance without a Key-Card 
 
Every person who wants to enter the Estate without a Key-Card will be treated as a visitor and will 
be required to leave an Identity Card, Driving Licence or Passport in exchange for a visitor pass.  
In addition, By-law article 28.1(5) shall apply. 
 
Speed Limit 
 
The speed limit for all vehicles on the Estate is 20kph. 
 
 
Note: Any misuse of the key-card, speeding or other traffic violations may result in the key-card 

being deactivated. 
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ระยะเวลาและเงื9อนไข 

 

คย์ีการ์ด 

เมื9อมีการจดทะเบียนยานพาหนะหนึ9งคนั บา้นแต่ละหลงัจะไดรั้บคียก์าร์ดหนึ9งใบ โดยกาํหนดใหคี้ยก์าร์ดฟรีไม่เกิน

2ใบ หากตอ้งการจดทะเบียนยานพาหนะมากกวา่สองคนัสามารถซืNอคียก์าร์ดเพิ9มไดค้นัละ 50   บาท  จาํกดัเฉพาะ

บา้นที9จ่ายค่าบาํรุงรักษาพืNนที9ส่วนกลางแลว้เท่านัNนจึงจะขอคียก์าร์ดได ้ กรุณาแจง้ใหท้างสาํนกังานทราบถา้ท่านทาํ

คียก์าร์ดหายหรือถูกขโมย และตอ้งจ่ายค่าคียก์าร์ดใหม่ใบละ 50    บาท 

การจดทะเบียนยานพาหนะ 

ผูอ้ยูอ่าศยัจะตอ้งมาจดทะเบียนยานพาหนะของท่านที9สาํนกังานเพื9อจะไดรั้บคียก์าร์ด ในการจดทะเบียนท่านจะตอ้ง

นาํสาํเนาทะเบียนเล่มสีฟ้าสาํหรับรถยนตแ์ละเล่มสีเขียวสาํหรับรถจกัรยานยนต ์ พร้อมทัNงนาํสาํเนาสญัญาการเช่า

บา้นมาดว้ย 

อายุการใช้งานคย์ีการ์ด 

กาํหนดวา่คียก์าร์ดท่านไม่สามารถโอนใหผู้อื้9นใช ้และตอ้งใชก้บัรถคนัที9จดทะเบียนไวเ้ท่านัNน 

คียก์าร์ดจะหมดอายหุนึ9งเดือนหลงัครบรอบปีการจ่ายค่าบาํรุงรักษาพืNนที9ส่วนกลาง และจะต่ออายใุหเ้มื9อไดจ่้ายชาํระ

ค่าบาํรุงรักษาพืNนที9ส่วนกลางสาํหรับปีต่อไป โดยจะแจง้การต่ออายคีุยก์าร์ดรวมไวใ้นใบเสร็จรับเงินค่าบาํรุงรักษา

พืNนที9ส่วนกลาง 

 

สําหรับผู้เช่า คย์ีการ์ดจะหมดอายุเมื?อสัญญาเช่าสิBนสุด 

เขา้หมู่บา้นโดยไม่มีคียก์าร์ด  ทุกท่านที9เขา้มาในหมู่บา้นจดัสรรโดยไม่มีคียก์าร์ดจะถือวา่เป็นผูที้9เขา้เยี9ยม ทุกท่าน

จะตอ้งแลกบตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัขี9 หรือหนงัสือเดินทางไวก้บัเจา้หนา้ที9รักษาความปลอดภยัที9ประตู

ทางเขา้และจะไดรั้บบตัรผูเ้ขา้มาเยี9ยม นอกเหนือจากนีN ใหป้ฏิบติั 

ตามกฎหมาย มาตรา28.1(5) 

จาํกดัความเร็ว 

จาํกดัความเร็วสาํหรับยานพาหนะทุกประเภท ขบัในหมู่บา้นจาํกกัความเร็วไม่เกิน 20 กมต่อชั9วโมง 

 หมายเหตุ:   การนาํคียก์าร์ดไปใชใ้นทางที9ไม่ถูกตอ้ง เช่นขบัรถเร็วหรือการฝ่าฝืนกฎจราจรอื9นๆ อาจส่งผลใหมี้การ

ยกเลิกคียก์าร์ดนัNนๆ  
 


