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Note: ท่อระบายนาํควรจะตอ้งมีบ่อพกันาํทีมีฝาเปิดเพือทาํการซ่อมบาํรุงทุกระยะ 12 เมตร และ ทุกจุดที 

เปลียนทิศทางของท่อ การใชปู้นทรายซ่อมแซมนนัไม่มีความแขง็แรงเพียงพอต่อการใชง้านเป็นถนน และที

จอดรถยนต์ โดยถา้มีการใชง้านไปนานๆแลว้ปูนทรายทซ่ีอมแซมนนัอาจเกิดการแตกร้าวและหลุดร่อนไป 

 

 

 

 

ลาํดบั

ที 

หัวข้อหลกั หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

1. พนืทีนอกตวับ้าน บริเวณรัวบ้าน - ตรวจลกัษณะการก่อสร้างรัว รัวตอ้งไม่เอียง 

ไม่ลม้ ไม่มีรอยร้าว 

- สีทาและวสัดุทีใชบุ้ผิวรัวตอ้งเรียบร้อย 

สวยงาม 

- ไม่มีรอยสกปรกต่างๆจากการก่อสร้าง 

เหลือไวใ้หเ้ห็น 

 

  

ดนิถม 

 

- บริเวณรอบบา้นดินตอ้งถมเตม็พืนท ี

อย่างนอ้ยตอ้งมีการปรับระดบัของดิน 

- ลกัษณะในการถมทเีป็นเนินตอ้งเป็น 

เนินทสีวยงาม ไม่มีหลุม มีบ่อ นอกจากจะทาํ 

บ่อขนึมาเอง 

- ไม่มีเศษวสัดกุ่อสร้างคา้งเหลอืในพืนที 

โดยเฉพาะเศษปูนก่อสร้างตอ้งให้โครงการ 

เก็บออกไปใหห้มดเพราะเศษปูนเหล่านีถา้ 

หากทิงไวจ้ะมีผลต่อการปลูกตน้ไมแ้ละ 

การจดัสวน 
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ลําดบั

ที 

หัวข้อหลกั หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

  การระบายนํา - ตรวจสอบรางระบายนาํหรือจุดสําหรับการระบายนาํ             

อยู่รอบทีดิน อยา่งนอ้ยควรมีแนวทางนาํไหลไปใน   

ทิศทางทีไม่ไหลกลบัเขา้หาตวับา้น โดยนาํนาํเทลาด

ในปริมาณทีมากพอสมควร เพือดูแนวทางการไหล

ของนาํออกจากตวับา้นโดยไม่ท่วมขงั 

- นาํทิ งทงัหมดตอ้งมีวธีิระบายออกจากทีดินของบา้น

ไดเ้ร็วทีสุด 

- สอบถามแนวทางการระบายนาํของบา้นกบัทาง

โครงการ 

 

 

การลาดเอยีงของพนื

บริเวณจอดรถ 

 

- ทดสอบเทนาํใส่ถงัราดลงพืน เพือตรวจหารอยรัวซึม

ของนาํเวลาฝนตกจะไม่ขงั 

- พืนทีจอดรถจะตอ้งเรียบเสมอไม่มีผิวขรุขระ ไม่มี

รอยซ่อมแซมโดยการใชปู้นทราย การซ่อมแซมพืน

ถนนตอ้งใชค้อนกรีตเสมอ 

 

 

วัสดุปูพนืบริเวณ 

ภายนอก 

 

- ใหส้ังเกตความเรียบร้อยของผิว การตรวจสอบ

สามารถสวมรองเทา้เดินบนพืน เพือเช็คความ

สมาํเสมอของพืน 

 

ผนังภายนอก 

 

- ตรวจหารอยร้าวต่างๆทงัรอยใหญแ่ละเลก็วา่มีรอย

ร้าว จดบนัทึกและ ถ่ายรูปให้ชดัเจน 

- สีทีทาผนงัตอ้งมีความสมาํเสมอเรียบร้อย 

- ถา้เป็นวสัดุบผิุวภายนอกอืนๆ ให้ตรวจสอบดูความ

เรียบร้อยสวยงาม วสัดุตกแต่งตอ้งไม่แตกบิน และไม่มี

ร่องรอยสกปรก 
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ลาํดบั

ที 

หัวข้อหลกั หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

2. งานโครงสร้าง 

“การตรวจสอบ

โครงสร้างบ้านก่อน

โอนนันสามารถดูที

ปลายเหตุเท่านัน 

เนืองจากบ้านทีสร้าง

เสร็จแล้ว ส่วนของ

โครงสร้างทังหมดจะ

ถูกปิดบังเอาไว้ด้วย

ส่วนตกแต่งต่างๆไป

ทังหมด เช่น เสาและ

คานจะถกูทับด้วยปูน

ฉาบ ดังนันปัญหา

โครงสร้างทีตรวจพบ

จึงเป็นแค่ปลายเหตุ” 

ตรวจสอบรอยร้าว - สังเกตดูรอยร้าวทีแตกตามมุมของวงกบ  

ประตูหนา้ต่างทีเป็นรอยเฉียง แต่ก็ไม่ใช่รอย

แตกร้าวของโครงสร้างหลกั เช่น ไม่มีการทาํ 

เสาเอน็หรือทบัหลงัรอบช่องเปิดทีเป็นประตู

หรือหนา้ต่าง 

 

 

ตรวจสอบ 

โครงสร้างต่างๆ 

 

- การตรวจสอบโครงสร้างต่างๆ คือ การดูรูปร่าง 

ลกัษณะของโครงสร้างต่างๆ เช่น เสา คาน 

ตอ้งไม่มีรูปร่างผดิปกติ เช่น คานไม่งอ 

ไม่โคง้ ไมแ่อ่น 

- โครงสร้างฝ้าเพดาน โครงสร้างผนงัไม ้ 

ทงัหมดตอ้งทาดว้ยนาํยากนัปลวกรอบทุกดา้น 

ของโครงไมแ้ละไมท้งัหมดตอ้งไม่มีรอยผุ ไม่มี 

รอยกดัแทะมอดและปลวก 

 

 

โครงสร้างเหลก็รับ

หลงัคาทอียู่ด้านบน 

 

 

 

- ใชบ้นัไดปีนขึนไปเหนือเพดานชนับนใน 

บริเวณช่องเปิดฝ้าเพดาน เพือตรวจสอบด ู

โครงสร้างเหลก็ทีรับหลงัคา 
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ลาํดบั

ที 

หัวข้อหลกั หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

  โครงสร้างคอนกรีตเสริม

เหลก็และโครงสร้างที

เป็นวัสดุอนืๆ 

- โครงสร้างเหลก็ปัจจบุนันิยมนาํมาทาํ 

โครงสร้างหลงัคาแทนโครงสร้างไมห้รือ 

คอนกรีตเสริม 

- การตรวจสอบโครงสร้างเหลก็ คือ ผิวของ 

โครงสร้างเหลก็ทงัหมดตอ้งทาสีกนัสนิมหรือสี 

นาํมนั และต้องเคลอืบปิดผิวเหลก็ทุกบริเวณ 

เพือป้องกนัอากาศสัมผสักบัผิวเหลก็ ซึงเป็น 

สาเหตุของการเกิดสนิมเหล็ก 

- ตรวจสอบการเชือมต่อโครงเหลก็ วา่อยูใ่น 

สภาพเรียบร้อยหรือไม่ ควรจะมีรอยเชือมที 

เต็มพืนทีหนา้ตดัเหลก็ 

- ตรวจสอบระยะห่างของระแนงหรือแปรทีรับ 

กระเบืองหลงัคาตอ้งมีระยะห่างทีสมาํเสมอ 

 

Note: การตรวจสอบเหนือฝ้าเพดานควรตรวจสอบในช่วงเช้าเพราะวา่ ถา้เป็นช่วงสายบริเวณเหนือฝ้าเพดาน

จะมีอุณหภมูิสูงมากจะทาํใหเ้ป็นอุปสรรคในการตรวจสอบ และใชไ้ฟฉายทีเตรียมเป็นอุปกรณ์ทีช่วยในเรือง

ของแสงไม่เพียงพอ 
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ลาํดบั

ที 

หัวข้อหลกั หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

4. งานพนื พนืทปูีด้วยกระเบอืงหนิ

และพนืโมเสก 

- ใชเ้หรียญเคาะไปบนวสัดุปูพืนทุกแผน่หรือใช้

แท่งไมเ้คาะ ฟังเสียงจากการเคาะ หากพบวา่

เสียงกลวง แสดงวา่ปูพืนไม่เต็มแผ่น 

 

  

พนืปาร์เก้ 

 

- ใตพื้นปูปาร์เกต้อ้งมีรองกนัความชืนก่อน 

- ตรวจการขดัพืนและการลงแลคเกอร์ มคีวาม

เรียบเนียนใหค้รบทุกจุด 

-  ตรวจแนวระยะและลายของการปูปาร์เกต้อ้ง

เรียบร้อย สวยงาม 

  

พนืไม้จริงและพนืไม้

แผ่น 

 

- สังเกตดูไม่มีไมชิ้ นใดทีสีดาํไหม ้ไมมี่แผ่นไม้

บางส่วนทีสีของไมแ้ตกต่างออกไปจากกลุ่ม 

- ผิวของไมปู้พืนจะตอ้งมีความเรียบสมาํเสมอ 

เวลาเดินดว้ยเทา้เปล่าแลว้ตอ้งไม่สะดุด หรือมี

เสียนไมต้าํเทา้ 

- ร่องระหวา่งแผ่นไมไ้ม่ใหญ่จนเกินไป ให้

สมมติวา่ช่องระหวา่งแผ่นไมไ้ม่ควรเกินความ

หนาของไมข้ีดไฟ 

 

  

พนืไม้ลามิเนตหรือไม้

เทยีม 

 

- วสัดุประเภทนีไม่ค่อยมีปัญหา เนืองจากเป็น

วสัดุทีผลิตจากโรงงาน 

- ตรวจสอบ หลงัจากปูพืนแลว้พืนตอ้งเรียบ

เนียน สมาํเสมอ ไม่โก่งหรือแอ่นตวั 
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ลาํดบั

ที 

หัวข้อหลกั หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

  พนืปูหินธรรมชาต ิ

พนืหินแกรนิต 

พนืหินอ่อน 

- ตรวจสอบหินธรรมชาติเรืองสีของหิน และ  

ความเรียบของพืน 

- ตรวจดูการมีรอยด่างของแผ่นหิน 

- ตรวจหารอยแตกร้าว รอยบิน 

 

 

พนืกระเบอืงเซรามิค 

 

- ตรวจสอบเรืองโพรงใตพื้น 

- ตรวจเรืองสี ปัจจบุนักระเบืองเซรามคิทีผลติ 

มาจากโรงงานทีไดม้าตรฐาน มกัไม่คอ่ยมี 

ปัญหา เนืองจากเทคโนโลยีการผลิตกระเบืองใน

ปัจจุบนัดีขึนมาก 

- ตรวจสอบรอยแตกต่างๆของกระเบือง 

- แนวการปู ตอ้งไดแ้นวเรียบร้อยสวยงาม 

ตงัฉากกบัผนงัและวสัดุแผ่นอนื  ๆ

 

 

วสัดุจําพวกพรม 

 

 

 

- เป็นพรมทอหรือพรมพีวซีี ปัจจบุนัวสัดุชนิดนี

แมว้า่จะไม่เป็นทีนิยม แต่ยงัคงมีการใชอ้ยู ่

ถา้เลอืกใช้พรมทีเป็นพืน 

- ระวงัเรืองการติดตงัพรมตอ้งมีความ 

เรียบร้อย 

- ระดบัพืนตอ้งสมาํเสมอ พรมตอ้งไมชื่น 

พรมตอ้งสะอาดไม่มีคราบต่างๆ เมือตบผิว 

พรมจะตอ้งไม่มีฝุ่ นฟุ้ งออกมา 

- แนวการติดตงัพรมบริเวณขอบพืนรอบหอ้ง

พืนแนวของพรมตอ้งสนิทกบัขอบผนงั 
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Note: ควรขอแผ่นกระเบืองสํารองเก็บไวด้ว้ย เพราะตามหมู่บา้นจดัสรรต่างๆนิยมสังกระเบืองจากประเทศ

จีนและมกัจะมีแผน่ใหญ่และราคาถูกกว่ากระเบืองไทย ดงันนัถา้กระเบืองทีปูไปแลว้แตกเสียหายในภายหลงั 

การหาซือกระเบืองทดแทนเกือบเป็นสิงทเีป็นไปไม่ได ้ เนืองจากซือจากคนละท ี

 

ลาํดบั

ที 

หัวข้อหลกั หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

 งานผนัง ผนังภายในและ 

ภายนอก 

(คอนกรีต) 

- ตรวจเรืองการไดดิ้งไดฉ้าก 

- ตรวจการฉาบปูน มลีกัษณะทีเรียบสมาํเสมอ 

ตอ้งไม่มีส่วนใดปูดออก และเป็นหลุม ไม่ม ี

รอยแตกร้าวทงัขนาดใหญแ่ละขนาดเลก็ 

- งานบวัพืนและมอบฝ้าทีดีนนัตอ้งมกีารติดตงั 

ทีแนบสนิทกบัผนงัและไม่แอ่นไม่โก่งตวั ไม่คด 

ไม่งอ และไดร้ะดบัเท่ากนัทวัทงัหอ้ง 

 

  

งานวอลเปเปอร์ 

 

- กรณีทีติดวอลเปเปอร์ใหต้รวจการติด 

วอลเปเปอร์ตามผนงับา้น มีความเรียบร้อย 

สวยงาม รอยต่อแนบสนิทดี ไม่มีโพรง 

อากาศ 

- ตรวจวอลเปเปอร์ตอ้งไม่มีรอยขีดข่วน ฉีกขาด 

- ตรวจคราบสกปรก และรอยเปือนต่างๆ 

 

  

กระเบอืงติดผนัง 

 

- ตรวจการยาแนวกระเบืองตอ้งเรียบร้อย 

สวยงาม ระยะห่างเท่ากนั ไม่สกปรก 

- ตรวจการปูกระเบอืงทีติดผนงัเมือเคาะตอ้งไม่ 

มีเสียงกลวง ปูไดแ้น่นสนิทกนั 

- ผนงักระเบอืงตอ้งไม่แตกหรือบิน 
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ลาํดบั

ที 

หัวข้อหลกั หัวข้อย่อย ขนัตอนการตรวจ 

6. งานฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบ - ฝ้าเพดานจะตอ้งไม่เห็นรอยยาแนวของแผ่น 

- บริเวณรอยต่อทฉีาบเรียบตอ้งไม่ปูดบวม 

ออกมาจากพืนทีอนื 

- ไม่มีรอยแตกร้าว และคราบสกปรก 

 

  

ฝ้าเพดานทีบาร์ 

 

- ฝ้าเพดานตอ้งเรียบตรง สมาํเสมอรอยต่อของ 

เส้นทีบาร์ตอ้งไม่เกยกนั 

- แผ่นยิบซมับอร์ดทีใส่ไวใ้นช่องทีบาร์ตอ้งมี 

ขนาดเท่ากบัช่องฝ้าเพดาน ไม่มีช่องว่าง 

ระหวา่งแผน่กบัเส้นทีบาร์ 

- เส้นทีบาร์ตอ้งไม่มีรอยเปือนโดยเฉพาะรอบ 

นาํมนัจากมือช่างทีติดตงั โดยเฉพาะเส้นทีบาร์

แบบสีขาว มกัทาํความสะอาดได้ยาก 

กวา่เส้นทีบาร์สีอะลูมิเนียมธรรมชาติ 

 

  

ฝ้าเพดานแบบปูนเปลอืย 

 

- ข้อดีของการใชฝ้้าแบบปูนเปลือย คือ 

ประหยดัค่าใชจ่้าย 

- ข้อเสีย คือ ระยะความสูงลดลง 

- ตรวจสอบทอ้งฝ้าปูนเปลือยไม่มรีอย 

แตกร้าว รอยบิน 

- ตรวจสอบความเรียบเนียน สมาํเสมอกนัของ

ฝ้า 

 

 

Note: ฝ้าเพดานแผ่นซีเมนตบ์อร์ดชนิดต่างๆเช่น ฝ้าเพดานชนิดทผีสมใยหิน หรือชนิดทีไม่ผสม 

ใยหิน ฝ้าเพดานประเภทนีตอ้งแสดงรอยต่อระหว่างแผ่นเสมอ 
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  ฝ้าเพดานแบบสําเร็จ 

หรือฝ้าอลูมิเนียม 

 

- การติดตงัเรียบร้อยถูกตอ้ง สวยงาม 

- ตรวจระยะการแขวงโครงยึดตอ้งเท่ากนั 

- ตรวจสอบรอยต่อของฝ้าเพดานตอ้งแนบสนิท 

 

 

ฝ้าเพดานแบบไม้ 

 

 

 

- ข้อจํากัด มีความสวยงาม แตฝ้่าไมเ้พดานมี

ราคาแพง มกัมีปัญหาเรืองปลวก 

- ตรวจแนวระยะห่างฝ้าตอ้งเท่ากนั 

- ฝ้าไมมี้ความเรียบเนียน ทานาํยากนัปลวก 

ไม่มีรอยแตกหรืตาํหนิของฝ้าไม ้
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7. งานช่องเปิด 

“ช่องเปิดจะนับรวม

ช่องเปิดของบ้าน 

ได้แก่ ช่องประตู 

ช่องแสง ช่องระบาย

อากาศ บานเกลด็ 

รวมไปถึงผนังก่ออิฐ

แก้ว ฯลฯ” 

ประตูบานเปิด - ตรวจรัว-ประตู จะตอ้งปิด-เปิดไดส้ะดวก 

ตวัประตูจะตอ้งไม่เคลอืนตวัไดเ้อง เวลาเปิด 

ประตูคา้งไว ้ประตูตอ้งอยูก่บัที 

 

ประตูบานเลอืน 

 

- เวลาเลือนตอ้งไม่ฝืด ทดสอบผลกัเขา้-ออก 

หลายๆครัง เพือใหแ้น่ใจวา่ประตูไม่ตกราง 

 

 

ช่องบานเปิด 

 

- สําหรับส่วนของช่องบานเปิดใหต้รวจสอบ

โดยการลองเปิด-ปิดหลายๆครัง 

- ระบบรางเลือนไม่มีปัญหา ไม่ตกราง ตวับาน 

ตอ้งไม่โกงตวั ขอบบานไม่บินหรือมีตาํหนิ 

 

 

ช่องกระจก 

 

- ช่องกระจกใหต้รวจสอบวา่กระจกทงัหมดตอ้ง

ไม่มีรอยแตกร้าวหรือมีรอยขีดข่วน 

 

ลกูบิด  

- ตรวจการติดตงัลูกบิด ลองบิดลกูบิด 2-3 ครัง 

โดยออกแรงดึงลูกบิดใหสุ้ดแรง เพือทดสอบวา่

ลูกบิดจะหลุดออกจากบานหรือไม่ 

- ทดสอบกดล็อคลูกบิด โดยใช้กญุแจไข 2-3 

ครัง เพือใหแ้น่ใจวา่ระบบต่างๆใชง้าน 

ไดดี้ ถา้พบอุปกรณ์ใดใชง้านไม่ดี ขอให้

โครงการเปลียนใหใ้หม่ 
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  กลอนประตู-ลูกบิด  

- ระบบลงกลอน สามารถลงไดทุ้กตวัอยา่ง 

สะดวก ตอ้งไมฝื่น 

- กลอนชนิดเสียบลงพืน ตอ้งมกีารเจาะรูทีพืน 

- รูทีเจาะพืนคอนกรีตควรใหโ้ครงการใช้ทาํ

พีวซีี(PVC) ฝังไวใ้นพืนสําหรับลงกลอง จะช่วย

ทาํใหรู้ทีพืนคอนกรีตดูเรียบร้อยมากขนึ 

 

 

วงกบ 

 

- ตรวจสอบวสัดุทีใช้ทาํกรอบช่องเปิด 

ตอ้งติดตงัเรียบร้อยและแนบสนิทกบัผนงั 

ของวงกบต่างๆ ไม่มีช่องวา่งระหวา่งบาน 

กรอบวงกบใหเ้ห็นอย่างชดัเจนไม่แตกราว 

ไม่บิน 

- มีการทาํบงัใบตอ้งเรียบร้อย 

 

 

ตวัล็อคและกลอนต่างๆ 

 

- ทดลองใส่กลอน โดยใส่ตวัลอ็คทุกตวั ตอ้ง 

สามารถลงกลอนและลอ็คทกุตวัไดอ้ย่าง 

สะดวกและลงไดสุ้ด 

 

 

มือจับบานเปิด 

 

- ตรวจสอบการติดตงัมือจบั ตอ้งอยา่งแข็งแรง

ไม่หลุดออกจากตวับานไดโ้ดยง่าย 
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  มุ้งลวด - ตรวจกรอบบานและตวัมุง้ว่าไม่มีรูรั ว 

- ติดอุปกรณ์ครบ การเปิดปิดบานมุง้ลวดตอ้ง 

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดปิดบานประตู 

หนา้ต่างและอุปกรณ์ของบานประตูหนา้ต่าง 

เช่น ลูกบิด อุปกรณ์เปิดบานเกร็ดตอ้งไมกี่ด

ขวางการปิดเปิดบานมุง้ลวด 

 

 

การอัดซิลโิคนและ 

ยางกนัฝุ่นขอบ 

ประตู – หน้าต่าง 

 

 

- ตรวจแนวการอดัซิลิโคนตามขอบประต ู

หนา้ต่างทุกบาน แนวการอดัถูกตอ้ง 

ครบทุกจุด 

- ตรวจการอดัซิลิโคนตอ้งทาํไดแ้น่น 

- ตรวจสอบการติดตงัยางกนัฝุ่นถูกตอ้ง 

ครบถว้นหรือไม่ 

 

 

ส่วนของช่องปิดอืนๆ 

 

- ตรวจสภาพของวสัดุ เช่น ช่องแสง หรือ ช่อง

อฐิแก้ว โดยตรวจสอบดูความเรียบร้อย 

ของวสัดุการติดตงั 

- ช่องเปิดทุกบานตอ้งไม่มีรอยเปือนของเศษปูน 

ถา้พบให้ทางโครงการทาํความสะอาด 

 

 

Note:  สอบถามทางโครงการเรืองไดท้าํเสาเอน็และทบัหลงั คสล. รับช่องวงกบทุกช่องหรือไม่ ถา้ไม่ไดท้าํ 

ขอใหโ้ครงการหาวธีิซ่อมแซมเรืองนีและยนืยนัเป็นเอกสารวา่จะไม่เกิดการแตกร้าวบริเวณมุมวงกบภายหลงั 
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8. ระบบไฟฟ้า 

“สําหรับการ

ตรวจสอบระบบ

ไฟฟ้ามีวิธีการ

ตรวจสอบตังแต่

ระดับง่ายจนกระทัง

ถึงระดับยากทีต้องใช้

ความสามารถเชิง

ช่าง” 

สวิทช์ไฟฟ้าแบบ 

ทางเดียว 

 

- เปิดไฟทุกดวง ตงัแตไ่ฟหนา้บา้น ไฟสนาม 

แลว้ไล่เขา้มาภายในตวับา้น ลองเปิดไฟไวส้กั

ระยะหนึง แลว้ปิด-เปิดใหม่ ทาํอย่างนี 2-3 ครัง

กบัไฟทุกดวงเพือทดสอบระบบไฟฟ้าแสง

ทาํงานไดป้กติ 

- ถา้หลอดไฟดวงใดดวงหนึงไม่ติดให้แจง้ทาง

โครงการใหแ้กไ้ขหรือเปลยีนอุปกรณ์จนกว่า 

จะใชง้านไดดี้ 

 

 

สวิตช์ไฟฟ้าแบบ 2 ทาง 

 

- ใชว้ธีิการตรวจสอบแบบเดียวกนั และ  

สามารถควบคุมการปิดเปิดของหลอด 

ไฟฟ้าจากทงั 2 สวทิช์ได ้

- นาํอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใช้ในบา้นมาทดสอบเสียบ 

ดูทีเตา้ไฟฟ้าทุกตวัในบ้าน แต่ละปลกัไฟฟ้าใช ้

งานไดจ้ริง 

- สําหรับคนทีมีความรู้ทางช่างและมีความ

ชาํนาญมากพออาจจะใชไ้ขควงตรวจไฟฟ้ามาใช้

ในการทดสอบแทนก็ได ้

- สําหรับปลกัไฟฟ้าภายนอกอาคารและใน

หอ้งนาํ ตอ้งเป็นปลกัทีมีฝาปิดกนันาํ เพอื

ป้องกนัฝนสาดและนาํซึมเขา้ จะไดไ้ม่เป็น

อนัตรายต่อผูใ้ชง้าน 
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  ระบบไฟตัดอัตโนมตั ิ  

- กรณีมีระบบไฟตัดอัตโนมัติ ทีเรียกว่า 

“เซฟทีคตั” (SAFE-T-CUT) จะมีปุ่มทดสอบให้

กดปุ่มนนัสกั 2-3 ครัง และตรวจดูปุ่ มหนา้ 

เครืองตอ้งทีเลขศูนย ์ถา้ไม่มีอยู่ทเีลขศูนย ์

ใหห้มุนไปทีเลขศูนย ์หากพบวา่ไฟดบั แสดงวา่

ระบบไฟฟ้าของบา้นมีไฟฟ้ารั ว ใหแ้จง้ทาง 

โครงการทราบเพือแก้ไขปัญหานีก่อนรับบา้น 

ทีสําคญัตอ้งไม่ลืมขอใบประกนัเครือง 

- กรณีไม่มีเครืองตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ วธีิการ 

ตรวจสอบดูวา่มีไฟฟ้ารัวลงดินหรือไม่ ใหปิ้ด

ไฟฟ้าให้หมดทงับ้าน แต่ไม่ตอ้งปิดระบบแผง

ไฟฟ้าหลกั เสร็จแลว้ไปดูทีมิเตอร์ ถา้หากมิเตอร์

ยงัเดนิอยูแ่สดงว่ามีไฟฟ้ารั ว ขอให ้

ทางโครงการทาํการตรวจหาจุดรั ว แล้วทาํการ 

แกไ้ขก่อนรับมอบบา้น 

 

 

ระบบนําร้อนและ 

ระบบปรับอากาศ 

 

- สอบถามเรืองการเดินสายไฟฟ้าขนาดใด 

- เนน้เรืองการเดินสายดิน ตอ้งมีตวัตดัไฟฟ้า 

ติดตงัแยกออกมาต่างหาก จากระบบตูไ้ฟฟ้า 

ไวใ้กลต้วัทาํนาํร้อน หากโครงการบอกวา่ 

ติดตงัตวัตดัไฟฟ้าไวแ้ลว้ทีตู้ตดัไฟฟ้า ใหย้ืนยนั 

การติดตงัแบบแยกจุดเพอืความปลอดภยัของ 

เจา้ของบา้น 

 

 


