
เอกสารตรวจบ้าน 

โครงการ. ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด วงแหวน-อ่อนนุช2  

ประเภทบา้นเดียว 

ตรวจสอบ วนัที 14 กนัยายน 2557 

 

 

 

รายการตรวจหน้าบ้าน 

 

1. เก็บสีพอง ทาสีไม่เรียบ (ทาสีผนงักาํแพงใหม่) + ลบรอยแตกร้าวตลอดทงัแนว 



 

2. เก็บงานรายละเอียดสีเลอะตามขอบอลมิูเนียมถงัขยะ 

 

3. ป้ายชือบา้นเป็นคราบ (ทาํความสะอาด) เก็บสีเลอะป้ายบา้นเลขทีขึนสนิม + เป็นคราบ 

  

4. ขอบปูนเลอะ + ขอบปูนแตก (เก็บงานขอบปูน) 



 

5. สีเลอะมิเตอร์นาํ (ทาํความสะอาด) 

   

   

6. ทาสีรัวใหม่ รัวขึนสนิม 



 

7. เก็บงานสีตามขอบกริงกด + กริงกดไม่ดงั 

 

8. ทาํความสะอาดโคมไฟ 

   

9. สีหยดตามขอบปูน ทาํความสะอาดขอบปูน 



  

10. ทาํความสะอาดถงัขยะ + ทาสีใหม่ + เก็บงานตามขอบรอยต่อถงัขยะ + ผนงั 

   

11. เก็บงานปูนลอกตรงลานจอดรถ + ทาํความสะอาดพืน + ทาสีตามตีนกาํแพง 

  

12. ทาสีผนงับา้นภายนอกใหม่ + ทาํความสะอาดพืน + ทาสีตามตีนกาํแพง 



   

 

13. ทาสีผนงับา้นภายนอกใหม่ + ลบรอยแตกร้าวใหม่ทงัหมด (สีร่อนดว้ย) 

  

14. ตวักนัชนประตูตรงทางเขา้โรงจอดรถขนัน๊อตไม่สนิท 



  

15. ทาํความสะอาดประตู ลกูบิดประตูขนัไม่สนิท (โยก) ตรงทางเขา้ลานจอดรถ 

  

16. เก็บรายละเอียดตามขอบวงกบประต ู

   

17. ยาแนวพืนใหม่ตรงประตูทางเขา้หนา้บา้น 



รายละเอียดภายในห้องโถง 

   

   

   

1. ยาแนวพืนกระเบืองใหม่ทงัหมดภายในหอ้งโถง 



   

 

2. เก็บงานวอลเปเปอร์ติดไม่สนิทตามขอบเฟรมทงัหมด + วอลเปเปอร์ขาด + วอลเปเปอร์ยน่ 

  

3. ขอบบวัแตก + แต่งขอบบวัใหม่ (ซิลิโคนไม่เต็ม) 



  

4. ฝาครอบปลกัไม่สนิท 

 

5. ทาํความสะอาดโคมไฟทงัหมดภายในบา้น 

 

6. ขอบอลมิูเนียมธรณีประตูไม่แข็งแรง 



   

   

7. ขอบวงกบขอบหนา้ต่างเป็นรอยด่างทงัหลงั (เปลียนขอบแฟลมภายในบา้นทงัประตู และหนา้ต่างใหม่ทงัหมด เพราะ

เป็นคราบ + มีรอยขีดข่วน) 

รายละเอียดห้องนอนหลังบ้าน 

  



1. วอลเปเปอร์เปิด ติดไม่สนิท 

   

2. พืนลามิเนตไม่ชิด + พืนลามิเนตบวม + พืนลามิเนตยวบ (เช็คทุกแผน่) 

 

3. ทาํความสะอาดโคมไฟ 

   



4. เก็บรายละเอียดวอลเปเปอร์ตรงขอบเฟรม + วอลเปเปอร์ขาด 

รายละเอียดห้องนําชันล่าง 

  

1. เก็บงานวงกบประตูทงัดา้นในและดา้นนอก (เป็นรอยแยก + พองดา้นล่าง) + เปลียนประตูและบานพบัใหม่ เพราะประตู

ดา้นล่างพอง ขอบประตูดา้นล่างเยนิ 

   

2. ยาแนวพืนหอ้งนาํใหม่ทงัหมด 



 

3. ก๊อกนาํอ่างนาํล่างหนา้เป็นคราบ (ทาํความสะอาด) 

 

4. ทีใส่กระดาษชาํระเป็นคราบ (ทาํความสะอาด) 

 

5. ฝักบวัเป็นคราบรอยด่าง 



 

6. ทาํความสะอาดหลอดไฟโคมไฟ 

รายละเอียดห้องครัว 

   

1. ยาแนวพืนกระเบืองใหม่ 

 



 

2. ทาํความสะอาดซิงคล์า้งจาน 

  

3. เปลียนประตูอลมิูเนียมใหม่ (ประตูบุบ) 

 

4. เก็บงานสีเพดานฝ้ารอบโคมไฟ 



   

 

5. ติดบานประตูไม่เท่ากนั อุปกรณ์ขึนสนิม สีเลอะอุปกรณ์ลกูบิด 

 

6. ติดสญัญาณกนัขโมยไม่แน่น + สีเปือน 

 



รายละเอียดห้องเก็บของใต้บันได 

  

1. วอลเปเปอร์ยน่ 

 

2. ทาสีภายในหอ้งใหม่ 

 

3. ทาํความสะอาดหลอดไฟ 



 

4. เก็บสีเลอะตรงตู ้Control 

 

5. เก็บรอยแตกตามผนงั + ไม่ไดติ้ดอุปกรณ์ 

รายละเอียดบันไดขนึชัน2 

  

1. บนัไดมีรอย 



   

2. เปลียนวอลเปเปอร์ใหม่ เพราะเป็นคราบ เป็นรอยด่างเหมือนจะขาด 

 

3. ทาํความสะอาดโคมไฟ 

 

4. พกับนัไดเป็นรอย 



 

5. ลกูนอนบนัไดไม่ชิด 

 

6. เก็บงานซิลิโคนตามขอบบวับนัได 

 

7. งานลามิเนตไม่ชิด 



รายละเอียดห้องนังเล่นชัน2 

 

1. พืนลามิเนตตรงหนา้บนัไดไม่ชิด แกไ้ขใหม่ทงัหมด (ใหเ้ช็คทุกแผน่) 

   

   

2. เก็บซิลิโคนตามขอบบวัหอ้งนงัเล่นทงัหมด + วอลเปเปอร์ขาดตรงขอบเสา 



รายละเอียดห้องนําชัน2 

   

1. เก็บซิลิโคนตามขอบบวัหนา้หอ้งนาํ (ไม่ไดถ่้ายรูป) + เก็บงานตามขอบวงกบประต ู

 

2. ทาํความสะอาดก๊อก + อ่างลา้งหนา้ 

 

3. ทาํความสะอาดพนงัหอ้งนาํ 



 

4. ทีใส่กระดาษทิชชู่เป็นคราบ (ทาํความสะอาดใหม่) 

  

5. เช็คอุปกรณ์ฝักบวันาํไหลไม่แรง 

  

6. ทาํความสะอาดบานกระทุง้ 



 

7. เก็บงานยาแนวผนงั 

8. เก็บงานซิลิโคนรอบกระจกหอ้งนาํ (ไม่ไดถ่้ายรูป) 

รายละเอียดห้องนอน1 หลังบ้าน 

   

1. เก็บรอยแยกตรงวงกบประต ู



  

2. เก็บรอยแยกตามขอบบวัทงัหมด 

   

 

3. พืนมิลาเนตไม่ชิด + บวมหลายแผน่ (รือทาํใหม่) 



  

4. วอลเปเปอร์ยน่ เปลียนวอลเปเปอร์ใหม่ + วอลเปเปอร์เปิด + เลอะสี 

 

5. ซิลิโคนบานกระทุง้หลุด 

 

6. นาํขงัตรงชานพกั 



รายละเอียดห้องนอน2 

   

1. วอลเปเปอร์หนา้ประตูเปิด 

   

  

2. พืนลามิเนตไม่ชิด + บวม (เปลียนพืนลามิเนตใหม่) 



   

   

3. เก็บรอยแยกตามขอบบวั 

 

4. เก็บรอยแยกตามขอบวงกบประต ู



 

5. วอลเปเปอร์ขาด + วอลเปเปอร์ยน่ + วอลเปเปอร์เปิด 

  

6. ทาํความสะอาดโคมไฟ 

   

7. ทาํความสะอาดหนา้ต่างทุกบาน 



   

8. ฝาครอบสวิตซไ์ฟติดไม่สนิท 

รายละเอียดห้องนอน3 

  

1. ลกูบิดประตู อุปกรณ์ติดไม่แน่น 

 

2. เก็บรอยแตกตามขอบวงกบ 



   

   

3. เก็บซิลิโคนตามขอบบวัโดยรอบทงัหมด + รอยต่อบวัแตก 

  

4. เก็บงานซิลิโคนตรงรอยต่อลามิเนตกบัขอบบวั 



   

   

5. พืนลามิเนตไม่ชิด 

  

6. วอลเปเปอร์ขาดตรงขอบเสา 



 

7. วอลเปเปอร์เปิดตรงขอบเฟลมบานกระทุง้ 

รายละเอียดระเบียงห้องนอน3 

   

1. ยาแนวพืนกระเบืองใหม่ + กระเบืองโพรง 3 แผน่ 

   

2. เก็บงานสีขอบตีนกาํแพงโดยรอบทงัหมด 



 

3. ทาสีผนงัภายนอกระเบียงใหม่ 

  

4. เก็บงานสีราวกนัตก 

  

5. เช็คขอบประตูอลมิูเนียมใหม่ (ยวบ) 

6. เก็บงานสีตามขอบประตูบานเลือน (ไม่ไดถ่้ายรูป) 



รายละเอียดห้องนําในห้องนอน3 (ห้องใหญ่) 

   

1. เก็บงานตามขอบวงกบ 

  

2. เก็บงานซิลิโคนตรงธรณีประตู + ขอบบวัโดยรอบ 

  

3. ชกัโครกนาํซึม 



  

4. ทาํความสะอาดทีใส่กระดาษทิชชู่ + ราวแขวนผา้ (เป็นคราบ) 

 

5. เช็คอุปกรณ์ฝักบวันาํไหลไม่แรง 

 

6. เก็บงานซิลิโคนผนงักระเบือง 



   

7. ประตูหอ้งนาํแน่นเกินไป 

 

8. ทาํความสะอาดบานกระทุง้ 

รายการภายนอกบริเวณรอบ ๆ บ้าน 

   



   

 

1. ถมดินโดยรอบตวับา้นใหแ้น่น 

2. ปรับพืนดิน + ปลกูหญา้ใหม่ 

  

3. ทาํความสะอาดอุปกรณ์ปัมนาํ 



   

4. ทาํความสะอาดท่อ + นาํไหลมาจากช่องระบายอากาศ (นาํลน้ท่อระบายอากาศ) 

   

5. ทาํความสะอาดถงัดกัไขมนั + ถงับาํบดัท่อนาํทิง 

  

6. ทาสีโดยรอบตวับา้น 

7. นาํซึมไม่รู้มาจากไหน(ไม่ไดถ่้ายรูป) 



 

8. ยาแนวพืนกระเบือปัมนาํใหม่ 

 

9. ยาแนวพืนกระเบืองลานซกัลา้งใหม่ 

   



 

10. งานกาํแพงมีรอยปูนแตก  + เก็บสีตามตีนกาํแพงโดยรอบทงัหมด  

  

11. ปิดฝาใหเ้รียบร้อย 

รายการเพมิเตมิ 

   



   

 

1. กล่องไฟใตห้ลงัคาไม่ไดปิ้ด 

2. ตูไ้ฟเดินสายไฟถกูตอ้ง 


