
เอกสารตรวจบ้าน 

Homecenter-Thai.com 

คณุกิตติ และทีมงาน Tel. 090-577-2682 

ประเภท บ้านเดียว 2 ชนั พืนที 210 ตารางเมตร 

โครงการ เค.ซี. พาร์ควิล 3 ถ.อทยัราช 

ลกูค้า : ต้อม 

ประสานโครงการ 
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รายการภายนอกบ้าน 



 
1. ไฟกริงไมต่ิด 

 
2. ทาสีรัวใหม ่(ทาสีรัวไมเ่รียบ ให้ทาสีใหม)่ 

 



3. เปลียนประตรัูวใหม ่หรือทาสีใหม ่(ควรเปลียนเพราะล้อเลือนเลือนไมไ่ด้) 

 
4. ทํารางประตเูลือนใหมเ่พราะขนึสนิม 

   
5. ทาสีกําแพงใหม ่(ทําความสะอาดเพราะสีออ่น สีดา่ง สีพอง) 



 
6. ประตรัูวเลก็ เจาะประตไูมเ่นียบทําใหม ่

 
7. ลบรอยแตกบนกําแพงรัว 

   



 
8. ทําความสะอาดโคมไฟหน้าบ้านทงัหมด 

  
9. ทําความสะอาดลานจอดรถ + ยาแนวพืนกระเบืองหรือเปลียนใหมท่งัหมด 

 



10. หน้าตา่งทาสีใหม ่+ ทําความสะอาด 

 
11. ทําความสะอาด + ทาสีบานกระทุ้งใหม ่

  
12. บริเวณหน้าบ้าน และรอบ ๆ บ้านปรับพืน + ปหิูนใหม ่



   
13. ต้นไม้เอาออกทงัหมด 

  
14. ขอบปนูทงั 2 ฝังทาสีใหม ่

  



  
15. ทาสีภายใน + ภายนอก + เพดานฝา้ใหมท่งัหมด 

   
16. กระเบืองทางเข้าห้องโถงทําความสะอาด + ยาแนวพืนกระเบืองใหมท่งัหมด 

 



17. กําแพงทางเข้าห้องโถงทาสีใหมท่งัหมด (ทาสีไมเ่รียบทาใหม)่ 

 
18. ไมไ่ด้เจาะกรประตทูงั 2 ฝัง 

 
19. ก๊อกนํายงัไมไ่ด้ติด 

รายการห้องโถง 



   
1. ปกูระเบืองใหมย่งัไมเ่รียบร้อย 

  
2. งานบวัยงัไมไ่ด้ติด 

  



3. เปลียนโคมไฟพร้อมอปุกรณ์ทงัหลงั 

 
4. ทาสีภายในใหม ่

  
5. เก็บงานตามขอบหน้าตา่ง 



 
6. เก็บงานวงกบประตหูน้าตา่งโดยรอบทงัหมด 

รายการห้องนําชันล่าง 

 

  



1. อา่งล้างหน้ายงัไมไ่ด้ติดก๊อกนํา 

   

 
2. เปลียนอปุกรณ์ทงัหมด เพราะมนัเก่า เชน่ ชกัโครก อา่งล้างหน้า ทีตดิกระดาษทิทชู่ กระเบืองพืนและผนงัเปลียนใหม่

ทงัหมด เป็นต้น 



  
3. ทําความสะอาดบานกระทุ้ง 

 
4. เก็บขอบงานวงกบ บานกระทุ้ง 

   



5. อปุกรณ์บานพบัเก่า และขนึสนิมให้เปลียนใหมท่งัหมด 

 
6. อปุกรณ์มือจบั (ลกูบิด) เก่า และชํารุด 

7. ประตหู้องนําเก่า เปลียนใหม ่(ไมไ่ด้ถ่ายรูป) 

 
8. กระจกยงัไมไ่ด้ติด 



 
9. นําไมไ่หล 

 
10. เก็บงานขอบบลอ็กรับแสง 

 



11. รังผงึฝาครอบท่อไมไ่ด้ติด 

   

 
12. ปกูระเบืองห้องนําใหมท่งัหมด ทงัพืนและผนงั (เพราะเก่าต้องปกูระเบืองใหม)่ 

รายการห้องเก็บของ 



   

 
1. เปลียนอปุกรณ์ใหมท่งัหมด เชน่ กรประต ูบานพบั เปลียนประต ูเปลียนลกูบิด 

  
2. ยาแนวพืนใหม ่



 
3. ทาสีผนงัใหม ่

 
4. หลอดไฟยงัไมไ่ด้ติด 

รายการบันไดขึนชัน 2 



  
1. ราวบนัไดเป็นคราบ + ขนึสนิม ขดัราวบนัไดใหม ่หรือเปลียนใหม ่(ถ้าขดัแล้วยงัเป็นคราบให้เปลียนใหม)่ 

 
2. ยาแนวลกูตงับนัไดใหมท่กุขนั + ทําความสะอาดอาดขดับนัไดใหมท่กุขนั 

  



3. เก็บงานตามขอบบวับนัไดทกุขนั 

  
4. ทําความสะอาดชานพกั และยาแนวพืนใหมท่งัหมด 

  
5. ทาสีใหมท่งัหมด 

  



6. พืนไม้ปาเก้หน้าทางขนึชนั 2 ให้ขดั และทําความสะอาดใหม ่

  
7. ทําความสะอาดโคมไฟ + หน้าตา่ง 

   

   



8. อปุกรณ์หน้าตา่งทงัหมดเปลียนใหม ่

รายการห้องนอนเล็กหน้าบ้าน 1 

   
1. สวิตซ์ไฟหน้าห้องเลอะ 

  
2. เปลียนลกูบิดใหม ่+ อปุกรณ์ขนึสนิม 



 
3. เก็บงานสีเลอะประต ู

  
4. เก็บงานรายละเอียดวงกบประต ู

   



5. เก็บงานสีรายละเอียดขอบบวัทงัหมด 

 
6. ทําความสะอาดพืนลามิเนตใหม ่

 
7. แอร์ยงัไมไ่ด้ติด 



 
8. เก็บงานสีตามขอบปลกัไฟ 

  
9. ทาสีใหม ่สีไมเ่รียบ 

  



10. เก็บงานสีกระจก ขอบหน้าตา่งใหมท่งัหมด 

   

 
11. เปลียนอปุกรณ์หน้าตา่งใหมท่งัหมด (เพราะมนัเก่า) 

 หมายเหต ุกระเบืองหลงัคาเก่ามาก + แตก และบินหลายแผน่ (เปลียนใหม)่ 

รายการห้องนอนเล็ก 



   
1. เปลียนลกูบิดประต ู

  

  
2. เก็บงานตามขอบบวัทงัหมด 

3. เก็บงานสีตามขอบปลกัไฟ + ทําความสะอาด (ไมไ่ด้ถ่ายรูป) 



  
4. ทําความสะอาดพืนปาเก้ 

   
5. เก็บงานสีตามขอบหน้าตา่ง + ทําความสะอาด 

   



6. เปลียนอปุกรณ์หน้าตา่งใหมท่งัหมด (มนัเก่า) 

 
7. แอร์ยงัไมต่ิด 

 
8. ทําความสะอาดโคมไฟ 

รายการห้องนําชัน 2 



  
1. เปลียนสวิตซ์ และปลกัไฟทงัภายใน และภายนอก ใหมท่งัหลงั (ไมไ่ด้ถ่ายรูป) 

 
2. ยาแนวพืนกระเบืองใหมท่งัหมด  

 



3. ลกูบิดประตเูปลียนใหม ่

   
4. ประตปิูดไมส่นิท + เกบ็งานตามขอบวงกบประต ู+ เปลียนประตหูน้าห้องใหม ่

  
5. ยาแนวพืน + ผนงัใหม ่



  
6. อปุกรณ์อา่งล้างหน้ายงัไมไ่ด้ติด 

   

   
7. ชกัโครก สายชําระ โคมไฟ ทีใสป่ระดาษทิชชู่ เปลียนใหมท่งัหมด 



 
8. กระเบืองห้องนําโพรงหลายจดุให้เปลียนใหม ่

  
9. เปลียนบานกระทุ้ง (ชํารุด) 

 



10. รือกระเบืองผนงัทําใหม ่

รายการห้องนอนใหญ่ 3 

   
1. เปลียนอปุกรณ์มือจบัประต ู

 
2. ทําความสะอาดพืนปาเก้ + ขดัใหม ่

3. ติดกนัชนประตทูกุบาน (ไมไ่ด้ถ่ายรูป) 



  
4. เก็บงานตามวงกบประต ู

   
5. เปลียนสวิตซ์ + ปลกัใหมท่งับ้าน + ทําความสะอาด + เชค็นําซึมผนงัตรงสวิตซ์ 

  



6. เช็คนําซึมผนงั 

7. ทาสีผนงัใหม ่(ผนงัไมเ่รียบ เป็นรู) (ไมไ่ด้ถ่ายรูป) 

    

  
8. เปลียนหน้าตา่งและอปุกรณ์ทกุบานในห้องนอนใหญ่ 



 
9. เปลียนโคมไฟ 

 
10. แอร์ยงัไมไ่ด้ติด 

รายการห้องนําในห้องนอนใหญ่ 3 



   

 
1. เก็บงานผนงัแตกตรงมมุวงกบหน้าประต ู+ ทําความสะอาด + เปลียนลกูบิดประต ู

   
2. บานพบัขนัน็อตไมส่นิท + เปลียนบานพบัทกุบาน (มคีราบสีเลอะ) 



  
3. เปลียนพืนห้องนําใหมเ่พราพืนโพรงและเก่า 

 
4. เก็บงานตามขอบวงกบประตโูดยรอบทงัหมด 

   



  
5. เปลียนอปุกรณ์ชกัโครก + สายชําระ + อา่งล้างหน้ายงัไมไ่ด้ติดตงั + ทีใสทิ่ชชู่ + เปลียนบานกระทุ้ง + เครืองทํานําอุน่ยงั

ไมไ่ด้ติดตงั + ทําความสะอาดอา่งอาบนํา + เปลียนทีวางสบู่ + เปลียนสายชําระ 

   

   
6. กระเบืองผนงัโพรงหลายแผน่ให้เปลียนใหม ่+ ยาแนวไมเ่รียบร้อย 



รายการบริเวณรอบ ๆ บ้าน 

   
1. เปลียนประต ูและอปุกรณ์ห้องแมบ้่านใหมม่นัเก่า 

 
2. ยาแนวพืนใหม ่



   
3. เปลียนหน้าตา่งและอปุกรณ์ใหมท่งัหมด 

 
1. เปลียนสวิตซ์ และปลกัไฟใหม ่+ เก็บงานตามขอบปลกัไฟ และสวิตซ์ 

  



2. ห้องนําในห้องแมบ้่านปกูระเบืองใหม ่

 
3. อปุกรณ์ในห้องนําทงัหมดยงัไมไ่ด้ติดตงั 

 
4. เปลียนบานกระทุ้งใหม ่



  
5. เปลียนประต ูและอปุกรณ์ทงัหมด 

  
6. เช็ครอยรัวซึมตามเพดานฝา้ 

  



7. ลบรอยแตกร้าว + สีไมเ่รียบให้ทาสีใหมท่งัหมด 

 
8. เก็บงานยาแนวตามขอบบลอ็กแก้ว 

  
9. เก็บงานตามตีนผนงั + สีกําแพงรอบ ๆ บ้าน 



 
10. งานก๊อกนําไมไ่ด้ติด 

   
11. เปลียนฝาท่อใหมท่งัหมด + ยกท่อให้สงูกวา่เดิม 

 



12. เก็บเศษดนิ ทราย ปนู ในถงับําบดันําเสีย + ทําความสะอาด 

 
13. เปลียนกลอ่งสายไฟ 

 
14. กระเบืองลานซกัล้างทําใหม ่+ งานปนูทําใหม ่



 
15. ประตหูลงับ้านไฟไมไ่ด้ติด 1 ดวง 

รายการโครงสร้างหลังคา 

  
1. โครงสร้างหลงัคาขนึสนิม เปลียนใหม ่

  
2. ฉนวนกนัความร้อนขาด + หลงัคารัว 



 หมายเหต ุ: ตู้ไฟย้ายไปตรงฝังห้องนํา 


