
เช็คลิสต
การวางแผน
และเตรียมตัวซื้อบาน

คูมือ
ซื้อบาน
มือหนึ่ง



1.  ขอรายละเอียดการขอสินเชื่อจากธนาคาร

2. เปรียบเทียบขอเสนอแตละธนาคาร

3. กำหนดงบประมาณในการซื้อบาน

4. กำหนดงบประมาณในการตกแตงบาน

5. คำนวณความสามารถในการชำระหนี้ตอเดือน 

 และจำนวนปที่ตองผอน

6. คำนวณความสามารถในการชำระหนี้ทั้งหมดลบภาระหนี้อื่นๆ 

 จะไดยอดที่เหลือไวชำระผอนบาน

เปนขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะจะบอกถึงราคาบานที่คุณควรจะมองหาและจะทราบไดวาจะขอสินเชื่อ

เพื่อซื้อบานไดเทาไหร

 การจะซื้อบานในฝนสักหลัง ไมใชเรื่องงายๆ ไหนจะเรื่องการเลือกบานและทำเล ไหนจะเรื่องการ

ยื่นขอกูเงิน ไหนจะเรื่องของเอกสารและสัญญามากมาย แลวบอยครั้งที่เลือกบานที่ชอบไดแลวแตกลับ

กูสินเชื่อไมผานบานในฝนก็คงจะเปนอยูแคในฝนตอไป แลวตองทำอยางไรถึงจะทำใหการซื้อบานเปน

เร่ืองท่ีงายข้ึน Baania มีเช็คลิสตการเตรียมตัวกอนซ้ือบานมาแนะนำกันท่ีจะชวยใหการซ้ือบานของคุณ

เปนเร่ืองท่ีงายข้ึนและไมพลาดจุดสำคัญอะไรไป ง้ันเราลองมาดูกันดีกวาวา เช็คลิสต 7 ขอเช็คความพรอม

กอนเลือกซื้อบานมีอะไรกันบาง

การวางแผน
และเตรียมตัวซื้อบาน
การวางแผน
และเตรียมตัวซื้อบาน

1. คำนวณเงินกูวาจะสามารถกูซื้อบานไดเทาไหร

1.  เช็ควงเงินท่ีกูได ธนาคารจะใหกูเพียง 80-90% ของราคาประเมิน

2. รักษายอดรายรับรายจายในบัญชีใหสม่ำเสมออยางนอย 6 เดือน

3. จายหน้ีอ่ืนๆ และบัตรเครดิตใหจายตรงตามเวลาทุกงวด

4. เช็คเครดิตบูโรดวยการขอจากธนาคารที่ขอสินเชื่อกอนยื่นกู

5. หากมีหนี้สินคางอยู ใหเคลียรหนี้ใหหมด

6. ยกเลิกบัตรเครดิตที่ไมไดใช ลดการสรางหนี้อื่นๆ

7. หาคนค้ำ หรือหลักทรัพยค้ำประกัน ที่เหมาะสมกับวงเงินที่กู

8. ประเมินภาระหนี้ทั้งหมดเพื่อเอาไปลบกับความสามารถในการ

 ชำระหนี้ทั้งหมด

ติดตอธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ ใหไปขอเอกสารรายละเอียดมาศึกษากอน เพื่อเปรียบเทียบและทราบเงื่อนไข

ที่เราตองปดกอนจะไปขอกูสินเชื่อ

2. เคลียรเงื่อนไขในสัญญารีบปดหนี้เดิมกอนกูหนี้ใหม



การวางแผน
และเตรียมตัวซื้อบาน
การวางแผน
และเตรียมตัวซื้อบาน

1.  เลือกรูปแบบบานท่ีสนใจ เชน บานเด่ียวสองช้ัน ทาวนโฮม คอนโด

2. เลือกสไตลบานที่สนใจ เชน สไตลโมเดิรน สไตลทรอปคอล

3. ศึกษารายละเอียดของบาน เชน พื้นที่ใชสอย จำนวนหอง 

 วัสดุที่ใช โครงสรางบาน

4. ศึกษารายละเอียดสวนกลางของโครงการ

5. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผูพัฒนาโครงการและงานที่ผานมา

6. ศึกษาความคืบหนาโครงการ

7. สอบถามอนาคตหลังบานขายหมด

8. ทำตารางเปรียบเทียบบานแตละโครงการ

ควรพิจารณาบานใหรอบคอบอยารีบรอนเกินไป เปรียบเทียบโครงการ 2-3 โครงการกอนตัดสินใจ

3. เลือกบานที่ใชตอบสนองไลฟสไตลของคุณ

1.  เลือกทำเลที่เหมาะกับการใชชีวิต เรียงลำดับความสำคัญ

 มากไปนอย

2. สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการ

3. ลงพื้นที่ศึกษาพื้นที่รอบโครงการในแตละชวงเวลา

4. ศึกษาเสนทางสัญจรรอบโครงการ และการเดินทางเขาออกเมือง

5. ศึกษาแนวโนมการขยายถนนและการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในยาน

6. ศึกษาราคาประเมินที่ดิน และประเมินอสังหาริมทรัพย 

 หากตองการซื้อเพื่อลงทุน

บางคนอาจจะมองเรื่องของทำเลสำคัญกวาตัวบาน โดยลิสตลำดับความสำคัญมาเปนขอๆ

4. เลือกทำเลที่ดีตอบโจทยการใชชีวิต

1.  สำเนาบัตรประชาชน

2. ทะเบียนบานตัวจริงและสำเนา

3. รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน

4. สลิปเงินเดือนยอนหลัง 6 เดือน

5. หนังสือรับรองเงินเดือน

6. เอกสารประกอบจากรับเงินจากบริษัทที่ไปรับจาง (รับจางอิสระ)

7. เอกสารประกอบวิชาชีพ (รับจางอิสระ)

8. สำเนาทะเบียนสมรส

9. สำเนารายการบัญชีเงินฝากอื่นๆ

ทั้งนี้ผูที่ทำอาชีพอิสระ หรือพอคาที่ไมมีเงินเดือน อาจจะตองเตรียมเอกสารแสดงรายได 

และเอกสารการทำงานมากขึ้น

5. เอกสารการขอกูเตรียมตัวยื่นเอกสารที่จำเปน



การวางแผน
และเตรียมตัวซื้อบาน
การวางแผน
และเตรียมตัวซื้อบาน

1.  ทดลองออมเงินใหเทากับภาระหนี้ที่ตองจายในแตละเดือน 

 เพื่อทดสอบวาสามารถจายหนี้ไหว

2. หากในชวงนี้ขาดสภาพคลองทางการเงิน ตองหาที่สำรองจาย 

 เพื่อไมใหเสียประวัติ

3. นอกจากเงินผอนบานแตละเดือน ยังมีคาใชจายอื่นๆ 

 ที่ควรออมไวลวงหนา เชน คาประกัน คาสวนกลาง

4. ยังมีเงินอีกกอนหนึ่งที่ตองจายใหกับกรมที่ดิน จายใหกับทาง

 ธนาคาร และจายใหกับทางโครงการเปนคาดำเนินการตางๆ

เนื่องจากธนาคารไมไดปลอยกูเต็มวงเงินที่ขอ จึงควรมีการเริ่มออมเงินสำหรับใชเปนเงินดาวนกอนแรก

ในการซื้อบาน

6. เริ่มเก็บออมเงินเพื่อเปนเงินดาวนกอนแรก

1.  กอนเซ็นหรือจายมัดจำ ตองอานสัญญาและเง่ือนไขอยางละเอียด

2. เช็ครายละเอียดช่ือเรา ช่ือผูขาย ขนาดท่ีดิน หรืออ่ืนๆ 

 ท่ีเปนตัวเลขใหดีเพราะเปนจุดท่ีมักเขียนผิด

3. ไมควรเซ็นสัญญาท่ีรระบุวันโอนบาน ตองใหตรวจบานกอนโอน

4. ในสัญญาควรระบุวาหากจองบานไปแลว แตกูไมผาน จะไดเงินคืน

5. ถาตัวบาน หรือสวนกลางยังสรางไมเสร็จ สัญญาควรระบุวาจะ

 แลวเสร็จเมื่อไหร

6. เก็บใบปลิว และเอกสารประกอบการขาย หรือถายรูปปายโฆษณา

 ไวเปนหลักฐาน

7. โปรโมชั่น และของแถมที่จะได ตองมีระบุในสัญญา

8. ในสัญญากูซื้อบาน ควรทำความเขาใจสวนที่เปนโทษปรับ

 หากไมชำระหนี้ตามกำหนด และกรณียกเลิกสัญญา

สัญญาเปนเรื่องที่สำคัญ จำเปนจะตองอานใหชัดเจนและเขาใจรวมถึงความถูกตองในการสะกดตัวหนังสือ

หรือตัวเลข 

7. สัญญาเปนเรื่องสำคัญอานสัญญาใหดีกอนเซ็น

Note..................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................



คูมือ
ซื้อบาน
มือหนึ่ง

เช็คลิสต
ถามเซลวันดูบาน



1. สรางมานานเทาไรแลว 

2. ผูประกอบการเปนใคร และพัฒนาโครงการมามากนอยแคไหน 

3. ผูประกอบการมีทุนจดทะเบียนเทาไร ถาทุนจดทะเบียนสูง

 ก็หมายถึงการเงินมั่นคง หากนอยแสดงวามีความเสี่ยงที่จะปด

 ระหวางการซื้อขายได

4. ใชบริษัทอะไรมาดูแลบริหารโครงการ

เช็คลิสต
ถามเซลวันดูบาน

5.เปดขายมานานเทาไรแลว หากขายมานานยังไมหมดซักที 

 ก็อาจมีสิ่งใดที่ผิดปกติได

6. มีขอเสนอพิเศษ โปรโมชันอยางไร

7. มีสัญญาอยางไรบาง

8. มีจุดเดนหรือนาซื้ออยางไร เพื่อตรวจสอบดูวาตอบโจทย

 ไลฟสไตลเราหรือไม

1. ประวัติความเปนมา/ความนาเชื่อถือ

2. ภายในโครงการ

1. มีพื้นที่สีเขียวกี่เปอรเซ็นต เพื่อดูวาอากาศในพื้นที่ที่อยูอาศัย

 จะเปนอยางไร

2. มีสิ่งอำนวยความสะดวกอยางไรใหบาง เชน ฟตเนส คลับเฮาส 

 สระวายน้ำ สวนสาธารณะ

3. สาธารณูปโภคมีส่ิงใดท่ีตองระวัง เชน น้ำไหลออน  ไฟฟาตกบอย

4. มีระบบรักษาความปลอดภัยอยางไรบาง เชน กลองวงจรปด 

 รปภ. การแลกบัตร

5. มีคาใชจายสวนกลางเทาไรและอะไรบาง 

6. มีที่จอดรถสวนกลางหรือไม เผื่อวามีคนมาเยี่ยมเยียนที่บาน

 หรือคอนโด

7. เพื่อนบานเปนอยางไรบาง เชน เปนหมูบานนี้คนกลุมไหนอยู 

 จะไดทราบวิถีชีวิต และรูวาไวใจไดหรือไม

8. ถาเลี้ยงสัตวดวยจะมีปญหาอยางไรหรือไม

3. ตัวบานหรือคอนโด

1. บานอยูทางทิศใด แดดลมเขาทางฝงใด ควรเลือกทิศเหนือหรือใต

2. มีสิ่งใดในบานที่ตองระวัง หรือซอมแซมบอยหรือไม

3. วัสดุในการกอสรางเปนวัสดุเกรดไหน แบรนดอะไรบาง เชน พ้ืน ผนัง

4. มีระบบปองกันความรอนอะไรบาง เชน ฉนวนใยแกวใตหลังคา 

 ผนังหรือวัสดุที่ปองกันความรอนระบบระบายอากาศภายในบาน 

 ถามีจะชวยประหยัดคาไฟ



เช็คลิสต
ถามเซลวันดูบาน

4. ทำเล

1. พื้นที่นี้เคยน้ำทวมหรือไม ถาทวมมีการปรับพื้นที่อยางไรบาง

2. พื้นที่นี้สูงกวาระดับน้ำทะเลเทาไร เคยน้ำทวมสูงสุดแคไหน

3. การคมนาคมโดยรอบบานเปนอยางไร เชน รถไฟฟา ทางดวน ถนน

4. สถานที่รอบๆ โครงการ เชน ศูนยการคา โรงพยาบาล โรงเรียน 

 สถานีรถไฟ สถานบันเทิง โรงงาน ที่ทิ้งขยะ

5. กฏหมาย

1. ไดรับการรับรองทางดานสิ่งแวดลอมหรือยัง เชน EIA

2. โครงการผานการขออนุญาตจัดสรรท่ีดินหรือยัง (กรณีท่ีเปนบาน)
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..........................................................................................................................................................

3. โครงการนี้ผานการขออนุญาตขอปลูกสรางอาคารหรือยัง 

 (ในกรณีที่เปนคอนโด) 



คูมือ
ซื้อบาน
มือหนึ่ง

เช็คลิสต
เปรียบเทียบบานกอนซื้อ



เช็คลิสต
เปรียบเทียบบานกอนซื้อ

1. ขอมูลโครงการ

2. พื้นที่สวนกลาง
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ชื่อโครงการ

ผูพัฒนา

ที่ตั้ง

ลักษณะโครงการ

จำนวนยูนิต

ขนาดที่ดินโครงการ

แบบบานที่สนใจ

ราคาปกติ

ราคาโปรโมชั่น

คาสวนกลาง

อื่นๆ

สระวายน้ำ

ฟตเนส

หองซาวนา

สวนสาธารณะ

สนามเด็กเลน

ลูวิ่ง

หองประชุม

รานกาแฟ หรือรานอาหาร

อื่นๆ

Note..................................................................................................................................................
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เช็คลิสต
เปรียบเทียบบานกอนซื้อ

3. ระบบรักษาความปลอดภัย

CCTV

รปภ. 24 ชม.

ระบบปองกันอัคคีภัย

อื่นๆ

4. ขอมูลทำเล
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โรงพยาบาล, คลินิค

โรงพยาบาล หรือ คลินิกสัตว

หางสรรพสินคา

รานสะดวกซื้อ

รานอาหาร, รานกาแฟ

ตลาด

โรงเรียน, มหาวิทยาลัย

สถานีตำรวจ

สถานีดับเพลิง

หอพัก หรือ โรงแรม
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5. ขอมูลบาน

พื้นที่ใชสอยทั้งหมด

ขนาดที่ดิน

สไตลบาน

หองนอน

หองน้ำ

หองทานอาหาร

หองครัว

หองนั่งเลน

หองทำงาน

หองเก็บของ

หองคนใช

สวน

สวนตกแตงสวน (บอน้ำ, ศาลา)

สระวายน้ำ

ที่จอดรถ

อื่นๆ

Note..................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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6. ขอมูลวัสดุบาน

สีทาผนัง

สวนตกแตงภายนอก

ประตู

หนาตาง

พื้นทั่วไป

พื้นหองน้ำ

พื้นลานจอดรถ

ยี่หอสุขภัณฑ

อื่นๆ

7. ขอมูลโครงสราง

ระบบโครงสราง

ระบบฐานราก

ระบบผนัง

ระบบบานเย็น

อื่นๆ

Note..................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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คูมือ
ซื้อบาน
มือหนึ่ง



เตรียมตัวไปตรวจรับโอน

นัดหมายโครงการกอนเขาไปตรวจ โดยใหนัดเปนชวงเชา

นัดหมายครอบครัว หรือ เพื่อน ใหเขาไปชวยกันตรวจ

ไมพาเด็กไปดวยเนื่องจากจะรบกวน

แจงทางโครงการวาขอยืมบันไดสำหรับใชปนตรวจสอบที่สูง

แจงทางโครงการวาขอตรวจเปนระยะเวลานาน โดยที่ไมตองอยูเฝาก็ได

แจงทางโครงการวาขอเอกสารประกอบการตรวจและใบโฆษณาการขายเทาที่มี

อุปกรณในการใชตรวจบานกอนรับโอน

กระดาษจดขอมูล  (เปนแบบฟอรมตารางเปลา ที่มีหัวขอและรายการ โดยแนะนำใหเปน A4 เพื่อใหงายตอการถายเองสาร)

ดินสอและยางลบ  (สำหรับการจดแนะนำใหใชดินสอ เนื่องจากสามารถลบได สวนปากกาใชในการเซ็นสัญญาหรือจดขอมูลตางๆ)

ผังแบบแปลนบาน  (อาจจะขอขอมูลจากโครงการหรือถายเอกสารจากใบโฆษณา ควรเขียนสัญลักษณขอบเขตที่ดิน) 

ตลับเมตรหรือสายวัด  (ใชสำหรับวัดระยะตางๆวาตรวจตามแบบบานที่ไดมาหรือไม)

อุปกรณทำเครื่องหมาย  (ใชเทปพันสายไฟ หรือ เทปกาวชนิดที่ลอกแลวไมทำใหผิววัสดุเสียหาย หรือเปนพวกชอลกเขียน) 

คัตเตอรหรือกรรไกร  (ใชสำหรับตัดเทปพันสายไฟ หรือ ใชแกะพลาสติกหุมของตางๆ) 

ไฟฉาย  (ใชสองบริเวณที่มืด เชน บนฝาเพดาน ชองทองานระบบ หรือ ที่ๆมีแสงสวางนอย) 

ถังน้ำ  (ใชรองน้ำ สำหรับเททดสอบสวนที่ตองการทดสอบการลาดเอียง การระบายน้ำ เช็ควัสดุหรืออุปกรณที่รั่ว)

เศษผา  (ใชเช็ดมือ หรือ เช็คบริเวณที่น้ำซึม สามารถใชอุดทอขังน้ำเพื่อตรวจสอบการระบายน้ำ)

ไมตรงยาวๆ  (ใชสำหรับตรวจสอบระนาบตางๆ วามีความเรียบหรือไม) 

ลูกแกวหรือลูกเหล็ก  (ใชทดสอบความลาดเอียงของพื้น) 

ขนมปง  (ใชเปนตัวแทนสิ่งปฎิกูล สำหรับตรวจสอบระบบชักโครก)

กลองถายรูป  (ใชบันทึกภาพไวเปนหลักฐานประกอบการแจงซอม)

อุปกรณไฟฟา  (ใชตรวจสอบปลั๊กไฟฟาวาสามารถใชงานได)

โทรศัพทบาน  (ใชตรวจสอบการใชงานโทรศัพทภายในบาน)

มือถือหรือโนตบุค  (ใชตรวจสอบระบบอินเตอรเน็ต Wi-Fi หรือ ถาใชสายแลนตองนำมาเผื่อดวย)

ไขควงวัดไฟ  (สำหรับใชตรวจสอบไฟฟาในระบบ (สำหรับผูชำนาญแลวเทานั้น)

ถุงมือยางและรองเทายาง ใชสำหรับปองกันในการตรวจสอบระบบไฟฟาในระบบ (สำหรับผูชำนาญแลวเทานั้น)
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ตรวจรับบาน
กอนรับโอน

1.นอกบาน

เปดปดไดงาย ไมตองใชแรงในการดึงหรือผลักมากเกินไป

ประตูไมหลุดจากรางไดงาย และ ตองมีเสายึดไวกันประตูลม

บานประตูรั้วไมไหลเอง เมื่อปลอยมือ

ที่ล็อกประตูตองใชงานไดดี รูที่ล็อกควรใสแมกุญแจขนาดกลาง

ถึงใหญได

ถาเปนประตูเหล็ก ตองมีการทาสีกันสนิม มีการเก็บสีที่ครบทุกจุด

1.1 ประตูรั้ว

ไมเอียง ไมลม ไดดิ่งฉากกับพื้นดิน

ไมมีรอยแตกราว และ ไมมีคราบสกปรก คราบปูนบนรั้ว

สีรั้วทาไดสม่ำเสมอ ไมมีผิวลอกรอนหรือบวมพอง

โครงสรางรั้วแยกกับโครงสรางของบาน

1.2 รั้ว
ลองเทน้ำ น้ำตองไมขัง พื้นตองลาดออกนอกบาน

พื้นเรียบสม่ำเสมอ ไมมีรอยแตกราว

1.6 ที่จอดรถ

หญาและตนไมตองปลูกแลวเสร็จเรียบรอยแลว

ตนไมที่นำมาปลูกตองเอาพลาสติกหรือตาขายกอนลงปลูก

สระน้ำตองทดสอบระบบหมุนเวียนน้ำวาใชไดตามปกติ

ไฟสนามตองเปดติดทุกดวง ไมมีคราบสกปรกติดที่หลอดไฟ

1.4 สวน
วัสดุพื้นปูไดเรียบรอย ไดระดับ เก็บงานเรียบรอย ไมมีรอยสกรู

หรือตะปูโผล

วสัดุพ้ืนนอกบานตองไมล่ืนเวลาเปยกน้ำ และตองไหลออกจากนอก

บานได

พื้นผิวสะอาด ไมมีคราบปูนหรือเลอะรอยสีจากผนัง

1.8 ระเบียงนอกบาน

มีการปรับระดับใหเทากัน และไมมีหลุมบอเกิดขึ้น

ไมมีเศษปูน เศษวัสดุ หรือขยะในดินที่ถม

1.3 ดินถม พื้นผิวเรียบ ไมมีรอยปูดบวม ไมมีรอยแตกราว

ตองเปนสีสำหรับทาภายนอก ทาสีไดเรียบเนียน ปูดบวม

ไมมีคราบสกปรก ไมมีคราบปูน หรือ สีที่กระเด็นจากสวนอื่น

1.7 ผนังบาน

ตองมีรางระบายน้ำที่ระบายน้ำออกจากที่ดินและมองเห็นไดชัดเจน

ระดับของบานตองสูงกวาถนน และสามารถระบายน้ำในบานออก

นอกบานได

รางระบายน้ำตองมีไมมีขยะหรือสิ่งอุดตัน

รางระบายน้ำตองมีบอพักน้ำทุกๆระยะไมเกิน 12 เมตร

รางระบายน้ำหนาบานตองระบายน้ำออกทันเมื่อฝนตก

1.5 การระบายน้ำ
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2.งานโครงสราง 3. งานหลังคา

ไมมีรอยแตกราวบริเวณเสาและคาน

ไมมีรอยแตกราวบริเวณมุมหนาตางและประตู

เสาและคานไมแอน ไมโคงงอ

2.1 เสาและคาน

พื้นไมแอนตัว หรือ บวมปอง

พื้นมีการเก็บงานและฉาบไดเรียบเสมอกัน

2.2 พื้น
ตองเปนฝาชนิดกันชื้น และไมควรใชยิบซั่มบอรดกันชื้น

ฝาเพดานไมมีคราบเปอน ไมมีคราบน้ำซึม หรือ รั่ว

การติดตั้งเรียบรอย ทาสีเรียบเนียน สวยงาม 

3.2 ฝาเพดาน

ขอบชายคาหลังคา วางกระเบื้องตรงแนวกันทุกดาน

เชิงชายและปดนกติดตั้งไดเรียบรอย

3.1 ชายคา

มีการทาสีกันปลวกทั่วทุกพื้นผิว

ไมตองเรียบเสมอ ไมมีรอยมอด ไมมีรอยแตกหัก

พื้นผิวสะอาดไมเละคราบปูน

2.4 โครงสรางไม

ระยะหางระหวางแปหรือระแนงรับกระเบื้องมีระยะหางเทากัน

2.5 โครงสรางหลังคา

สีหลังคาตรงกับแบบที่กำหนด และ เหมือนกันทั้งหมด

ติดตั้งกระเบื้องไดเรียบรอย เปนแนวตรงกัน

3.4 กระเบื้อง

ตรวจการรั่วซึมจากการปนใตฝา เพื่อดูวามีคราบน้ำใตฝา หรือ

มีแสงลอดหรือไม

3.5 การรั่วซึม

มีการทาสีกันสนิมหรือสีน้ำมันทั่วทุกพื้นผิว

รอยเชื่อมตอตองดูเรียบรอยและแข็งแรง

พื้นผิวสะอาด ไมเละคราบปูน

2.3 โครงสรางเหล็ก

มีมุงลวดสำหรับกันแมลง

3.3 ชองระบายอากาศ
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วัสดุพื้นปูไดเรียบรอย ไมมีสวนที่ปูดบวม

ปูนใตพื้นตองแนน ไมเปนโพรงอยูภายใน

พื้นผิวสะอาด ไมเปนคราบสกปรกหรือเลอะคราบปูน

4.1 พื้นผิว

ระดับพื้นตองลาดเอียงใหน้ำไหลไปจุดระบายน้ำ

ไมมีน้ำขัง ทดสอบดวยการเทน้ำไปบนพื้น

4.2 พื้นภายนอก
ขอบพรมเรียบรอยปนแนวเรียบติดกับพื้นไดสนิท

พรมไมเปยกชื้น หรือ ไมตบออกมาแลวมีฝุน

4.7 พื้นพรม

ติดตั้งไดระดับ ไดฉาก ตรงกันเปนแนวไมคดไปมา

ยาแนวไดแนวเรียบรอย มีระยะเทากันทุกแนว และ ไมปูชิดกันเกินไป

4.6 พื้นกระเบื้องเซรามิค

ติดตั้งไดระดับ ไดฉาก ผิวเรียบสม่ำเสมอ

ไมมีรอบคราบน้ำหรือความชื้นในแผน

4.4 พื้นไมลามิเนต

รอยตอเกือบสนิทกัน ไมแนนเกินไป ไมโกงจนดัดหลุด

ลูบแลวเรียบเสมอกัน ไมมีเสี้ยนไม

ผิวเคลืองตองแหงสนิท ไมเหนียวเวลาเดิน

4.3 พื้นไมจริง/พื้นไมปาเก

4. งานพื้น
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ผนังเรียบเสมอกันดี และไดฉากกับพื้น

งานฉาบผนังใชปูนถูกประเภท

พื้นผิวสะอาด ไมมีรอยแตกราว ไมมีคราบสกปรกหรือเลอะคราบปูน

5.1 ระดับผิวหนา

5.2 สี
รอยตอแผนควรมีขนาดสม่ำเสมอ แนวรอยตอตองตรง

6.4 ฝาแผนกระเบื้องซีเมนต

สีฝาเพดานตองเรียบเนียน 

พื้นผิวสะอาด ไมเปนคราบสกปรก ไมเละคราบปูน

6.5 สีฝาเพดาน

รอยตอที่ฉาบเรียบแลวสีตองสม่ำเสมอกัน

6.3 ฝาเพดานทีบาร 

ตองไดระดับเทากันทั้งหอง ไมตกทองชางหรือเวาขึ้นบน

มีการเตรียมชองสำหรับเปดเขาไปใตหลังคาในหองน้ำหรือจุดอื่นๆ

6.1 ระดับของฝา

รอยตอที่ฉาบเรียบแลวสีตองสม่ำเสมอกัน

6.2 ฝายิบซั่มบอรดฉาบเรียบ

5. งานผนัง 6. งานฝาเพดาน

สีผนังตรงกับแบบที่กำหนด และ ใชสีสำหรับทาภายใน

สีผนังทาไดเรียบเนียน ไมเปนรอยดาง

ผนังไมมีรอยแตกระหวางฝาเพดาน ผนัง และ พื้น

บัวพื้นหรือมอบฝาเพดาน ตองติดตั้งเปนเสนตรง ไมคดงอ

ปดรอยตอไดเรียบรอย
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7. งานประตูหนาตาง 8. งานบันได

วงกบตองไดแนวและระดับ มีขนาดที่ถูกตองตามแบบ

ตองมีการทำทับหลังและเสาเอ็นรอบวงกบ

ประตูหนาตางสามารถเปดปดไดสะดวก 

ประตูหนาตางเมื่อปดแลว ตองไมมีชองวางระหวางบานและวงกบ

ตัวบานไมโกงหรือบิดงอ

7.1 กรอบวงกบและบานประตู

7.2 บานกระจก
ราวบันไดสูงอยางนอย 90 ซม.

ตกแตงไดเรียบรอย ติดตั้งแข็งแรงไมโยกเยก

ซี่บันไดครบทุกอัน ติดตั้งแข็งแรงไมโยกเยก

8.3 ราวบันได

บันไดมีการทาสีเคลือบวัสดุไดอยางเรียบรอย และ ไมเปนรอยขีดขวน

บันไดเหยียบแลวไมมีเสียงเอี๊ยดอาดและไมรูสึกหยวบยาบ

8.2 พื้นบันได

อุปกรณตางๆตองทำงานไดปกติ สามารถล็อกไดแนนหนา

7.3 อุปกรณตางๆ

ลูกนอนและลูกตั้งตองเทากันทุกขั้น

ลูกนอนและลูกตั้งตองตั้งฉาก

ขั้นบันไดมีการติดตั้งจมูกบันไดที่เรียบรอย ยึดแนนกับลูกนอน (ถามี)

8.1 ลูกตั้งลูกนอน

กระจกไมมีรอยแตก ราว หรือ รอยขีดขวนที่ผิวกระจก

กระจกมีความใส ไมสกปรก ไมเละคราบปูน

กระจกมีการยึดติดกับกรอบวงกบแนนหนา ไมหลุด หรือ หลวม



เช็คลิสต
ตรวจรับบาน
กอนรับโอน

9. งานไฟฟา 10. งานสุขาภิบาล

ปลั๊กไฟสามารถใชงานไดทุกจุด

สวิทชไฟฟาเปดปดไดสะดวก

ฝาครอบปลั๊กและสวิทซสะอาด และเปนของใหม

9.1 ปลั๊กและสวิทซไฟฟา

9.2 ไฟฟาแสงสวาง
ก็อกน้ำสามารถเปดปดไดดี ปดน้ำไดสนิท

10.2 ก็อกน้ำ

โถสวม กดชำระสิ่งปฏิกูลไดดี ไมมีฟองอากาศผุดออกมา

10.4 โถสวม

ชองน้ำลนและสะดือ ระบายน้ำไดดี

10.3 อางลางหนา อางอาบน้ำ

ดูความเรียบรอยของการเดินทอทั้งในชองงานระบบและใตคาน

ถาปดน้ำทั้งหมดแลว มิเตอรน้ำตองไปเดิน

10.6 ระบบทอ

พื้นหองน้ำระบายน้ำไดดี ที่ระบายเปนแบบถวยดักกลิ่น

10.5 จุดระบายน้ำ

สุขภัณฑติดตั้งถูกตองตำแหนง ไดระนาบและตั้งฉาก

สุขภัณฑติดตั้งแนน ไมโยกเยก ไมมีรอยรั่วของระบบทอ

สุขภัณฑไมมีรอยดาง รอยเปอน ไมเละคราบปูน

10.1 การติดตั้งสุขภัณฑ

สายไฟเดินลอยอยางเปนระเบียบ มีการตีกิ๊บเรียบรอย 

สายไฟมีการเดินสายดินเรียบรอย

สายไฟไมชำรุด มีการเก็บงานเรียบรอย

9.3 การเดินสายไฟฟา

กริ่งหนาบานดังปกติ

อุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่แถมมากับโครงการ ตองใชงานไดปกติ

ระบบอินเตอรเน็ตวางไวอยางเปนระเบียบ และ ใชงานไดปกติ

โทรศัพทสามารถใชงานไดทุกจุด

9.4 อุปกรณอื่นๆ

ไฟฟาแสงสวางเปดไดทุกดวง มีแสงสวางที่ออกเต็มกำลัง

ไฟฟาแสงสวางใชไดถูกประเภทของหอง และ มีแสงเดียวกันทั้งชุด

ใชหลอดไฟประเภทเดียวกัน และมีแสงเหมือนกันในชุดเดียวกัน



คูมือ
ซื้อบาน
มือหนึ่ง

เช็คลิสต
สิ่งที่ควรทำ
เมื่อยายเขาบานใหม



เช็คลิสต
สิ่งที่ควรทำเมื่อยาย
เขาบานใหม

แยกของที่แพ็คมาไวในแตละหองเพื่อจัด

เช็คของวาครบหรือไม ลืมของไวที่บานเดิมหรือไม

ติดตั้งตูยาสามัญประจำบาน

จัดตูสำหรับเก็บอุปกรณและเครื่องมือซอมแซมบาน

เก็บของที่ไมใชในหองเก็บของ

แยกขยะจากการจัดบานแลวทิ้ง

1. เช็คของหลังจัดบาน

เปลี่ยนลูกบิดประตู (สำหรับบานมือสอง)

เพิ่มสายคลองสำหรับล็อกกุญแจ

ติดตั้งกลองวงจรปดภายในและภายนอกบาน

ติดตั้งสัญญาณกันขโมยภายในและภายนอกบาน

เขียนเบอรโทรสำคัญไวท่ีโทรศัพท เชน เบอรแจงเหตุราย เบอรรถฉุกเฉิน

ติดตั้งเครื่องดักจับควัน และ ถังดับเพลิงในบาน

ตรวจระบบแกส วาปลอดภัยดีและใชงานไดปกติ

ตรวจดูระบบไฟฟา วาสามารถใชงานไดปกติ

ติดตั้งระบบตัดไฟเกิน และ ระบบไฟฟาสำรองกรณีไฟดับ

ตรวจดูทางหนีไฟและจุดรวมพล พรอมแจงใหทุกคนรับทราบ

2. ทำใหบานปลอดภัยมากขึ้น

ทำความสะอาดหองตางๆ

ทำความสะอาดหองน้ำ

ตรวจหารอยน้ำรั่ว รังของแมลง และ รอยราวตางๆ

ตัดแตงสวนและซื้อตนไมมาปลูก

ตรวจการทำงานของอุปกรณในสวน

3. ทำความสะอาดบานกอน

อัพเดตที่อยูกับขอมูลของทางรัฐ เชน บัตรประชาชน, ทะเบียนบาน, 

ประปา,ไฟฟา, โทรศัพท

อัพเดตที่อยูกับบริการพื้นฐานตางๆ เชน รานสงน้ำ, รานสงแกส,

อินเตอรเน็ต, เคเบิ้ลทีวี

อัพเดตที่อยูกับบริการสมาชิกรายเดือน เชน หนังสือพิมพ 

นิตรสาร ขาวกลอง

อัพเดตที่อยูใน Social Network (สำหรับเพื่อนและคนรูจัก)

อัพเดตที่อยูสำหรับบริการอื่นๆ เชน ธนาคาร, เครดิตการด, 

ที่ทำงาน, ประกัน

อัพเดตที่อยูสำหรับบริการทางดานสุขภาพ เชน คลินิค 

โรงพยาบาล, หมอฟน

4. อัพเดตขอมูลสวนตัว

สำรวจบริการพื้นฐานที่สำคัญ ไดแก โรงพยาบาล คลินิก สถานีตำรวจ

และ สถานีดับเพลิง

สำรวจบริการที่จำเปนตองใช ไดแก ไปรษณีย รานสงน้ำ รานสงแกส

สำรวจรานคา รานสะดวกซื้อ และ รานอาหาร

จดรายชื่อเบอรโทรรานตางๆไวที่โทรศัพทบานหรือมือถือ

5. สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวก

แนะนำตัวกับเพื่อนบาน

เก็บขอมูลเพื่อนบานสำหรับปรับเปลี่ยนการอยูอาศัย

6. แนะนำตัวกับเพื่อนบาน




