
                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Note :  สอบถามโครงการเรืองได้ทําเสาเอ็นและทับหลงั คสล. รับชอ่งวงกบทุกชอ่งหรือไม่ ถ้าไม่ได้ทํา 

ขอให้โครงการหาวิธีซ่อมแซมเรืองนีและยืนยนัว่าเป็นเอกสารว่าจะไม่เกดิการแตกร้าวบริเวณมมุวงกบภายหลงั 

 

 

 

 

 

ลําดับ หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

ท ี    

  มุ้งลวด -ตรวจกรอบบานและตวัมุ้งว่าไมม่ีรูรัว 

-ติดอปุกรณ์ครบ การเปิดปิดบานมุ้งลวดต้องไม่

เป็นอปุสรรคต่อการเปิดปิดบานประตหูน้าตา่งและ

อปุกรณ์ของบานประตหูน้าตา่งเช่น ลกูบิด อปุกรณ์

เปิดบานเกร็ดต้องไม่กีดขวางการปิดเปิดบานมุ้ ง

ลวด 

 
การอัดซิลิโคนและ 

ยางกันฝุ่นขอบ 
ประต-ูหน้าต่าง 

 
-ตรวจแนวการอดัซิลิโคนตามขอบประตหูน้าตา่ง

ทกุบาน แนวการอดัถกูต้องครบทกุจดุ 

-ตรวจการอัดซิลิโคนต้องทําได้แนน่ 

-ตรวจสอบการติดตงัยางกนัฝุ่ นถกูต้อง 

 ครบถ้วนหรือไม่ 

 
ส่วนของช่องปิดอืนๆ 

 
-ตรวจสอบสภาพของวัสด ุเชน่ ช่องแสง หรือ 

 ช่องอฐิแก้ว โดยตรวจสอบดคูวามเรียบร้อย 

 ของวสัดกุารตดิตัง 

-ช่องเปิดทกุบานต้องไม่มรีอยเปือนของเศษปนู 

 ถ้าพบให้ทางโครงการทําความสะอาด 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

ลําดับ หัวข้อหลกั หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

ท ี    

8. ระบบไฟฟ้า 

“ สาํหรับการตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้ามีวธีิการ

ตรวจสอบตงัแตร่ะดบั

ง่ายจนกระทงัถึงระดบั

ยากทีต้องใช้

ความสามารถเชิงชา่ง “ 

สวิทซ์ไฟฟ้าแบบ 
ทางเดยีว 

-เปิดไฟทกุดวง ตงัแตไ่ฟหน้าบาน ไฟสนาม 

 แล้วไลเ่ข้ามาภายในตวับ้าน ลองเปิดไฟไว้สกั 

 ระยะหนึง แล้วปิด-เปิดใหม่ ทําอย่างน ี2-3 ครัง 

 กบัไฟทกุดวงเพือทดสอบระบบไฟฟ้าแสงทํางาน 

 ได้ปกติ 

-ถ้าหลอดไฟดวงใดดวงหนึงไม่ตดิให้แจ้งทาง

โครงการให้แก้ไขหรือเปลยีนอปุกรณ์จนกว่า 

 จะใช้งานได้ดี 

 
สวิทซ์ไฟฟ้าแบบ 2 ทาง 

 
-ใช้วิธีตรวจสอบแบบเดยีวกนั และ 

 สามารถควบคุมการปิดเปิดของหลอดไฟฟ้า 

 จากทัง 2 สวทิซ์ได้ 

-นําอปุกรณ์ไฟฟ้าทีใช้ในบ้านมาทดสอบเสยีบ 

 ดทูีเต้าไฟฟ้าทกุตวัในบ้าน แต่ละปลกัไฟฟ้าใช้ 

 งานได้จริง 

-สาํหรับคนทีมีความรู้ทางชา่งและมีความชํานาญ    

 มากพออาจจะใช้ไขควงตรวจไฟฟ้ามาใช้ใน 

 การทดสอบแทนก็ได้ 

-สาํหรับปลกัไฟฟ้าภายนอกอาคารและในห้องนํา 

 ต้องเป็นปลกัทีมีฝาปิดกนันํา เพือป้องกนัฝนสาด 

 และนําซมึเข้า จะได้ไม่เป็นอนัตรายตอ่ผู้ใช้งาน 

 



                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

ลําดับ หัวข้อหลกั หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

ท ี    

    
ระบบไฟตัดอัตโนมตั ิ

 
-กรณีทีมีระบบไฟตดัอัตโนมตั ิทีเรียกว่า 

 “เซฟทีคทั “ (SAFE-T-CUT) จะมีปุ่ มทดสอบให้ 

 กดปุ่ มนนัสกั 2-3 ครัง และตรวจดปูุ่ มหน้า 

เครืองต้องทีเลขศนูย์ ถ้าไม่อยูท่ ีเลขศนูย์ให้หมนุ 

 ไปทีเลขศนูย์ หากพบว่าไฟดบั แสดงวา่ระบบไฟฟ้า 

 ของบ้านมีไฟฟ้ารัว ให้แจ้งทางโครงการทราบเพอื 

 แก้ไขปัญหานีก่อนรับบ้านทีสาํคญัต้องไม่ลืมขอ 

 ใบประกนัเครือง 

-กรณีไม่มีเครืองตดัไฟฟ้าอัตโนมัติ มีวิธีการ 

 ตรวจสอบดวู่ามีไฟฟ้ารัวลงดินหรือไม่ให้ปิด 

 ไฟฟ้าให้หมดทงับ้าน แต่ไม่ต้องปิดระบบแผง 

 ไฟฟ้าหลกั เสร็จแล้วไปดทูมิีเตอร์ ถ้าหาก 

 มิเตอร์ยงัเดินอยูแ่สดงว่ามีไฟฟ้ารัว ขอให้ 

 ทางโครงการทําการตรวจหาจดุรัว แล้วทําการ   

 แก้ไขก่อนรับมอบบ้าน 

 

 
ระบบนําร้อนและ 

ระบบปรับอากาศ 

 
-สอบถามเรืองการเดนิสายไฟฟ้าขนาดใด 

-เน้นเรืองการเดนิสายดนิ ต้องมีตวัตดัไฟฟ้า 

 ติดตงัแยกออกมาต่างหาก จากระบบตู้ ไฟฟ้า 

 ไว้ใกล้ตวัทํานําร้อน หากโครงการบอกว่า 

 ติดตงัตวัตดัไฟฟ้าไว้แล้วทีตู้ตดัไฟฟ้า ให้ยนืยนั 

 การตดิตงัแบบแยกจดุเพือความปลอดภยัของ 

 เจ้าของบ้าน 

 



                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

ลําดับ หัวข้อหลกั หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

ท ี    

    
การร้อยสายไฟ 

 
-ถ้าเจ้าของบ้านมีความรู้เรืองระบบไฟฟ้าให้ปีน 

 ขึนไปดใูต้หลงัคาก่อนทีจะปีนขึนไปให้ปิด 

 ระบบไฟฟ้าทังหมด โดยเอาไฟฉายขึนไป 

-ตรวจการร้อยสายไฟฟ้าไว้ในท่อต้องเรียบร้อย 

-สายไฟฟ้าหลกัของบ้านต้องมีขนาดเท่ากบั  

 16 square/mm และสายไฟต้องไม่มีรอยตอ่ 

 หรือรอยตดัเป็นอนัขาดหากมีการตดัตอ่ให้ทาง 

 โครงการเปลยีนให้ เพราะเป็นเรืองอนัตราย 

-เปิดเครืองใช้ไฟฟ้าทกุตวัทีตดิตงัมาพร้อม 

 กบัตวับ้าน เช่น พดัลมดดูอากาศ เครืองดดูควนั 

 พดัลมเพดาน เปิด-ปิดหลายๆครัง จน แน่ใจ 

 ว่าใช้งานได้จริง 

-ถ้ามีจดุใดเสียหายหรือใช้งานไม่ปกติ ให้จดบนัทึก 

 ไว้แล้วแจ้งให้ทางโครงการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน

รับมอบบ้าน 

  

 
การตรวจสอบ 

ระบบสายโทรศัพท์ 

 
-นําโทรศพัท์แบบทีมรีะบบใช้ถ่านไฟฉายมา 

 เพอืขยายสญัญาณอย่างน้อย 2 เครือง โดยต่อ 

 สายกบัปลกัโทรศพัท์ทีกําแพงพร้อมกนั 2 เครือง  

 ทดสอบยกหูฟังเสยีงสญัญาณวา่ใช้งานได้จริง 

 ดําเนนิการอยา่งนีจนครบทกุจดุ 

 



 

 

 Note:  ผู้ทีตรวจสอบระบบไฟฟ้า ควรเตรียมตวัให้พร้อม ให้ใสถ่งุมือและรองเท้ายางทีเตรียมมาเพอืป้องกนั 

ไฟรัว  ยกเว้นตอนตรวจไฟฟ้าด้วยไขควงไฟฟ้า ซึงต้องถอดถงุมือและรองเท้ายางออกก่อนจึงสามารถใช้อปุกรณ์ตรวจสอบ

นีได้ 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ หัวข้อหลกั หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

ท ี    

    
สายไฟฟ้า 

 
- ตรวจสอบหลอดไฟฟ้า โดยให้ปิดสวิทซ์ไฟ 

 ของแสงสว่างดวงทีจะตรวจสอบ เสร็จแล้วใช้ 

 ไขควงตรวจสอบจิมเข้าไปทีขวัของไฟฟ้าทุก 

 จดุ ถ้าการเดินสายไฟฟ้าถกูต้องหลอดไฟใน 

 ไขควงจะไม่สว่าง แต่ถ้าไขควงมีไฟฟ้าแสดงว่า 

 เดนิไว้ผดิปกต ิให้จดบนัทึกไว้ในรายการทีต้อง 

 แก้ไข 

 
 

กริงไฟ 

 

 
-ทดสอบ กดกระดิงไฟ สามารถใช้งานได้ปกติ 

-ตรวจระบบกระดงิไฟหน้าบ้าน โดยใช้ไขควง 

 ไขอปุกรณ์ออกมาตรวจสอบว่ามีการเดนิระบบ 

 สายไฟฟ้า ต้องครบทัง 3 เส้น กริงหน้าบ้าน 

 ต้องเป็นรุ่นทมีียางกนันํา เพอืป้องกนัความ 

 ชืนจากฝนตกจะทําให้ไฟฟ้ารัวหรือไฟฟ้าลดัวงจร 

 



                                                                              

Note:  มอก. ย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึงข้อกําหนดทางวิชาการที สํานักงาน 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้กําหนดขึนเพอืเป็นแนวทางแกผู่้ผลติในการผลติสนิค้าให้มี

คณุภาพในระดบัทีเหมาะสมกบัการใช้งานมากทีสดุ 

                                                                                                   

 

                                                                                                   

ลําดับ หัวข้อหลกั หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

ท ี    

9. ระบบสุขภณัฑ์ 

“เป็นระบบทีทําให้เกิด

สขุอนามัยทีดี สามารถ 

ใช้นําได้อย่างมีคุณภาพ

และนําทีใช้งานแล้วยงั

ต้องมีระบบบําบัดนําเสยี

รองรับกอ่นทิงลงสู่

สาธารณะ โดยการตดิตงั

ระบบท่อทีดคีือ จะต้อง

ไม่รัวซึม ไม่เสยีงตอ่การ

อดุตนั สามารถ

บํารุงรักษาได้ง่ายและ 

คงสภาพทีดีตลอดไป “ 

อ่างล้างหน้า -ตรวจสอบระหว่างผนงัควรมีคานเอ็นยึดเพอืด ู

 ความแขง็แรง 

-เปิดนําขงัทิงไว้สกัพกั เพือตรวจสอบหาจุดรัวซึม 

 ของนํา 

-สะดืออา่ง จกุยาง ต้องมีครบ 

-เคาน์เตอร์ไม่ชํารุดหรือแตกบนิ มีเครืองหมาย 

 มอก.(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
 

 
อ่างอาบนํา 

 
-ตรวจวสัด-ุอปุกรณ์ ตาํแหน่งและลกัษณะที 

 ติดตงัถกูต้อง (ขนัตอนการตรวจคล้ายคลงึกบัการ 

 ตรวจสอบอ่างล้างหน้า) 

 
ชักโครก 

 
-ตรวจวดัสทุียึด และทดสอบการกดนําทิง 2-3 ครัง 

 ทีชกัโครกโดยใช้ขนมปังเป็นตวัแทน สงิปฎิกูลทิง  

 ทิงลงในเพอืทดสอบแรงดนันํา 

-การไหลของนําต้องสะดวกไม่ติดขัด หากกดนําทิง 

 แล้วพบว่านําทิงไหลตดิขดัแสดงว่ามีโพรงอากาศ 

 มากเกินไปควรบอกให้ทางโครงการแก้ไข 

-ตรวจสอบการติดตงั ต้องมีอปุกรณ์ภายใน หม้อนํา 

 ครบ มีการยาแนวเรียบร้อย 

-อปุกรณ์ทีตอ่จากท่อต้องมี stop Valve 
 



                                                                        

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

ลําดับ หัวข้อหลกั หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

ท ี    

    
โถปัสสาวะชาย 

 
- ตรวจสอบวสัดทุีใช้ยดึ และทดสอบการกด 

 นําทิง 2-3 ครัง เพือทดสอบแรงดนันํา 

 (ลกัษณะจะคล้ายกบัการตรวจสอบชกัโครก) 

 
 

วัสดุ-อุปกรณ์ อนืๆ 

 

 
-มีการตดิตงัสายชําระ ตาํแหน่งการติดตัง 

 ถกูต้อง ใช้งานได้ปกติ 

-มทีีใสก่ระดาษชาํระ ตําแหน่งการติดตงั 

 ถกูต้อง 

-มีราวตากผ้า ตาํแหน่งการตดิตังถกูต้อง 

-มีฝักบวั ตําแหน่งการติดตงัถกูต้อง 

-มทีีวางสบู่ ตาํแหน่งการติดตังถกูต้อง 

-มีตะแกรงกรองผงท่อเดรนนําทิง การลาดเอียง 

 ของพนืเมือนําไหลผ่าน ต้องสามารถคดักรอง 

 เศษตา่งๆได้ 

-มีกระจก ตําแหน่งการตดิตงัถกูต้อง ไม่มีรอย 

 ขีดขว่นหรือแตกร้าวของอปุกรณ์ตา่งๆ  

-ก๊อกนําต้อง เปิด-ปิดใช้งานง่าย สะดวก 

-วสัดุต่างๆ ไม่แตกหรือบิน ไม่มีคราบสกปรก 

 



                                                                      

                                                                                                   

 

 

 

                                                                      

ลําดับ หัวข้อหลกั หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

ท ี    

10. ระบบสุขาภบิาล 

“ในการตรวจงานระบบ 

สขุาภิบาลจะเป็นขนัตอน

การตรวจภายนอก

เท่านนั ไม่สามารถตรวจ

ภายในได้ เนืองจากเป็น

การตรวจสอบบ้านที

สร้างเสร็จแล้ว หาก

ต้องการตรวจแนะนําให้

ตรวจสอบในระหว่างการ

ก่อสร้างบ้าน “ 

ระบบท่อนําด ี -ชนิดและขนาดถกูต้องตามแบบ 

-ตรวจสอบตาํแหน่งและแนวการวางท่อต้อง 

 เป็นไปตามแบบและรายการทีกําหนด 

-ตรวจสอบการใช้วสัดรุองพนืดนิวางท่อ และ 

 การบดอดัถกูต้องตามแบบและรายการ 

-ตรวจสอบวสัดเุชือมประสาน ข้อต่อ คณุภาพ 

 ของท่อ แนวรับท่อ แท่นรับท่อและอปุกรณ์ท่อ 

 ทีนํามาใช้ 

 
 

ระบบท่อนําเสยี 
 
-ชนิดและขนาดถกูต้องตามแบบ 

-ตรวจสอบแนวการลาดเอียงของท่อ สาํรวจ 

 ข้อตอ่ ข้องอ ต่างๆ ทเีชือมกนั 

-สาํรวจการต่อท่อใช้ท่อถกูประเภทหรือไม ่

 ขนาดของท่อเท่าใด ควรสอบถามจากโครงการ 

 ให้ชดัเจน 

-ตรวจสอบตาํแหน่งและแนวการวางท่อต้อง 

 เป็นไปตามแบบและรายการทีกําหนด 

 

 
ท่อชกัโครก 

 
-ชนิดและขนาดถกูต้องตามแบบ 

-ตรวจสอบตาํแหน่งและแนวการวางท่อให้ 

 เป็นไปตามแบบและรายการ 

-ตรวจสอบคณุภาพงานตดิตงั ประสาน และวางท่อ

ให้ได้มาตรฐานกาํหนด 

 



 

Note:  การทํางานของบ่อดกัไขมนั แบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื  

1. ท่อนําเข้า เมือนําเสยีไหลสูบ่่อดกัไขมนั จะมีตระแกรงสแตนเลส ดกัเศษอาหารและคราบไขมนั 

2. สว่นแยกไขมนั เมือนําเสยีเข้าส ูส่ว่นนีจะช้าลง ทําให้ไขมนัลอยตวัสู่ผวิหน้า ต้องดกัไขมันสว่นนทีิง                                                  

(ตกัไขมัน 1 เดือน ต่อครัง) 

3. สว่นระบายไขมนั เมือไขมนัแยกออกจากนําเสยี ก็ จะสามารถระบายไขมันทิงได้  โดยนําทีเหลอืกจ็ะระบาย

สูท่่อสาธารณะ 

 

 

ลําดับ หัวข้อหลกั หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

ท ี    

  บ่อดกัไขมัน -ตรวจสอบระยะจดุพกับ่อดกัไขมนักอ่นปลอ่ย 

 ออกสู่ท่อสาธารณะ 

-ตรวจสอบตาํแหน่งและแนวการวางท่อให้ 

 เป็นไปตามแบบและรายการ 

-ตรวจสอบคณุภาพงานตดิตงั ประสาน และ 

 วางท่อให้ได้มาตรฐานกาํหนด 

 
 

ท่อระบายอากาศ 
 
-ตรวจสอบตาํแหน่งและแนวการวางท่อให้ 

 เป็นไปตามแบบและรายการ 

-ตรวจสอบคณุภาพงานตดิตงั การประสาน 

 และการวางท่อได้มาตรฐานกาํหนด 

 

 
ระบบระบายนําฝน 

(ควรตรวจสอบพร้อมกนั

กับขันตอนการตรวจ

หลังคา) 

 
-รางนําฝนต้องสามารถรับนําหนักได้ด ี

-ตรวจสอบจดุบรรจบของท่อระบายนํากบัทาง 

 ระบายนําสาธารณะ ต้องไม่รัว 

-มีระดบัลาดเอียงทีสามารถระบายนําออกจาก 

 โครงการ ไปสูท่างระบายนําสาธารณะ โดยนํา 

 จะไม่ไหลย้อนกลบัเข้าโครงการ 

 



 

            Note: บนัไดทีดีต้องแข็งแรง เวลาเดนิต้องไม่มีเสยีง ต้องไม่รู้สกึว่าบนัไดสนัเวลาใช้งาน พนืผวิของบนัไดทีใช้

วสัด ุปูพนืต้องดเูรียบร้อยและไม่ลนื ถ้าใช้วสัดบุุผิวเป็นผวิลนืควรมีจมูกบนัไดทีใช้วสัดกุนัลนืติดตงัเอาไว้ด้วย ลกูตงัและลกู

นอน จะต้องมีขนาดเท่ากนัตงัแต่ขนัแรกจนกระทังขนัสดุท้าย ราวบนัไดควรสงูอยา่งน้อย 90 เซนติเมตร และตดิตงัอยา่ง

แขง็แรง 

 

            Note:  การแก้ไขการทาสขีองผนังทาสไีม่ได้ยุ่งยาก ชา่งมักจะเข้ามาทาสใีห้ทนัที ข้อสงัเกตเรืองน ีคอื 

อยา่ให้มีการทาสทีบัมากครังเกินไป ไม่ควรทาทบัเกนิ 5 ครัง ถ้าทาหนาเกนิไปนนัอาจจะเป็นสาเหตทุีทําให้สหีลดุลว่ง       

ได้ในภายหลงั 

 

 

ลําดับ หัวข้อหลกั หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

ท ี    

11. งานบันได 

(การตรวจสอบบันไดให้

รวมอยูใ่นส่วนหนึงของ

การตรวจสอบระบบพืน) 

 -เมือทดลองโยกราวบันไดจะไม่มีอาการสนั 

 ถ้ามีให้โครงการแก้ไขทนัท ี

-เสาบนัได ควรทาการแต่งผวิยาแนวให้ 

 เรียบร้อย เพือความถกูต้องและสวยงาม 

-ขันบนัได ควรได้ระยะลกูตงั ลกูนอนถกูต้อง 

 ตามแบบกาํหนด ตามขอบมมุมีและสคีราบ 

 สกปรก ควรทําความสะอาดให้เรียบร้อย 

 
 
  

ลําดับ หัวข้อหลกั หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

ท ี    

12. งานทาสี 

(การตรวจสอบงานทาสี

ให้รวมอยู่ในสว่นหนึง

ของการตรวจผนัง) 

 -สทีาภายนอกและภายในต้องดใูห้เรียบร้อย 

 สวยงามไม่เป็นคลนืหรือปดูบวม สโีดยรวมม ี

 ความเรียบเนียน 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


