
รายงานผลการดำเนินงานภายในอาคาร
เดือนมิถุนายน



บจก.เพาเวอรแ์พลนท์ เอ็นจิเนยีริง่ เข้าดําเนินการเปล่ียนท่อน�าดี และยางลองแท่น
ของบูสเตอรป์ั๊ ม
Replacement of water pipes and a booster rubber support
by Power Plant Engineering Co, Ltd.

ซอ่มแซมบูสเตอรป์ั๊ ม
Booster Pump Repair

ช่างอาคารฯ ดําเนินการติดต้ังปั๊ มไดโว่สูบน�าออกจาก Surge Tank ของสระใหญ่
เพื่อดําเนินการล้าง Surge Tank ของสระใหญช้ั่น 3 อาคารคลับเฮ้าส์
Installation of a water pump to drain water from surge tank of the main pool
and cleaning of the tank at 3rd floor of Club House building by technicians.

ล้าง Surge Tank ของสระใหญ่
Cleaning of Surge Tank of Main Pool



บจก.โคเน่ เข้าดําเนินการเปล่ียนลูกปนืลิฟต์
P2 อาคาร C 

Proceeding to change a bearing of P2
elevator at building C by Kone Co, Ltd.
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บจก.โซลิด อินเตอรเ์ทค เข้าดําเนินการ
เปล่ียนมอเตอรเ์มคอัพ แฟน เบอร ์2 และ
สายพานเบอร ์b80 จํานวน 2 เส้น ช้ัน G
อาคารคลับเฮ้าส์

Proceeding to change a motor makeup
fan No.2 and 2 belts b80 at G Floor
of Club House building
by Solid InterTech Co, Ltd.
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ช่างอาคารฯ ดําเนินการแก้ไขปัญหา
ระบายน�าไมทั่นของบอ่บาํบดัน�าเสยีท่ี 3-4

Proceeding to solve the slow drainage
of sewage No.3-4 by technicians.
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บจก.เพาเวอรแ์พลนท์ เอ็นจิเนยีริง่
เข้าดําเนินการตรวจเช็คปั๊ มน�าดี
อาคารคลับเฮ้าส์ ช้ัน B1

Proceeding to check a water pump
at B1 floor of Club House building
by Power Plant Engineering Co, Ltd.
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ช่างอาคารฯ ดําเนินการแก้ไขไมก้ระดก
ขาเข้า-ออก บรเิวณขาเข้า ป้อม 20
เน่ืองจากไมล้งเอง

Proceeding to improve an arm barrier
gate of the entrance at guard house
No.20 by technicians due to error system.

5

ช่างอาคารฯ ดําเนินการเดินสายโทรศพัท์
สายแลน ติดต้ังคอมพวิเตอร ์ติดต้ังเคารเ์ตอร์
ท่ีหอ้งนิติฯ

Proceeding to install telephone lines,
LAN, computer and counter
at Juristic Person room by technicians.
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ช่างอาคารฯ ดําเนินการแก้ไขท่อน�าดีรั่ว
ช้ัน 41 อาคาร A

Improvement of a leaking water pipe
at 41st floor of building A
by technicians.
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ช่างอาคารฯ ดําเนินการแก้ไขยางกันกระแทก
ของไมก้ระดก ปอ้ม 20

Improvement of a shockproof rubber
of an arm barrier gate at guard house
No.20 by technicians.
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บจก.โคเน่ เข้าดําเนินการตรวจสอบ และ
แก้ไขลิฟต์เซอรวิ์ส อาคาร C 

Inspection and improvement of
an elevator service of building C
by Kone Co, Ltd.
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ฝ่ายรกัษาความปลอดภัย ดําเนินการตรวจ
วัดอุณหภูม ิและกําชบัใหผู้ร้บัเหมาใส่หน้ากาก
ใช้เจลล้างมอืก่อนขึ้นอาคาร

Inspection of temperature check, and
encouragement to contractors
of wearing masks and using alcohol gel
before entering buildings
by security guards.
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ฝ่ายแมบ่า้น ดําเนินการขัดล้าง
ทําความสะอาดลานจอดรถประจําปี 2564

Cleaning of parking lot year 2021
by cleaners.
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ฝา่ยแมบ่า้น ดําเนินการเช็คทําความสะอาด
บรเิวณบนัไดหนไีฟ

Cleaning of fire exit stairs by cleaners.
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ฝ่ายรกัษาความปลอดภัย ดําเนินการเพิม่จุด
รปภ. บรเิวณพื้นท่ีส่วนกลาง เพื่อกํากับดแูล
ไมใ่หลู้กบา้นหรอืผูพ้กัอาศยัรวมกลุ่มกัน
เพื่อป้องกันการแพรร่ะบาด COVID-19

Proceeding to add security guard points
in Common Area to control an assembly
of co-owners and residents in order
to prevent the spread of COVID-19
by security guards.
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ฝ่ายดแูลสวน เข้าดําเนินการแก้ไขสลิง
บรเิวณกรนีวอลล์

Proceeding to fix slings at Green Wall
by gardeners.

14

ฝ่ายดแูลสวน เข้าดําเนินการตัดแต่งต้นไม้
บรเิวณสวนช้ัน 6 อาคารคลับเฮ้าส์

Trimming trees at 6th floor of Club House
building by gardeners.
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บจก.แอ๊ดวานซ ์กรุป๊ เอเซยี เข้าดําเนินการ
ฉดีพน่ควันกําจัดแมลง, ฉดีปลวก และ
ฉดียาฆ่าเช้ือแบคทีเรยีบนฝ้า

Carrying out pest control services
for units and Common Areas
by Advance Group Asia Co., Ltd.
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