
บริษัท วัน สเต็ป เพสต คอนโทรล ประเทศไทย จํากัด( ) 
One Step Pest Control (Thailand) Co.,Ltd.

โทร แฟกส Tel 023993273-75 Fax 023993387

http://www.one-step.co.th Email: info@one-step.co.th

ใบอนุญาต อย เลขที่  License No 1/2553

ใบรายงานการตรวจสอบInspection Report 

ทางบริษัท ไดทําการตรวจสอบ   We have inspected below:

รหัส 2 Code 0167

วันที่ 1  Date 28/02/2012

รายงาน 3 Type 3monthRpt

หมายเหตุ5 

พนักงาน4 
พฤษเสถียร  เงาวัลลโภ

Remark

Technician

เลขที่No 954

http://www.one-step.co.th
mailto:info@one-step.co.th


รูปภาพที่ 2/Picture 2
0167 ตัวอยาง บริษัท

954 3monthRpt
27/02/201215/01/2011
28/02/2012

รหัสลูกคา/Code
รายงานเลขที่/Report No วันที่/Dateรายงาน/Type

งวดเริ่มวันที/่Period Start ถึงวันที/่Period End
ลําดับ/ID No รูปภาพที ่1/Picture 1

At the Edge of the door , rodents make the damage as the way to go in
and out

At the Edge of the door , rodents make the damage as the way to go in
and out
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At the door corner , rodents use the hole for way in and out At the door corner , rodents use the hole for way in and out
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rodents can use the pipe line as the way to run in and out of the customer
facility

rodents can use the pipe line as the way to run in and out of the
customer facility
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We use metal sheet to close the hole to protect rodents run in the facility We use metal sheet to close the hole to protect rodents run in the
facility
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On the top of the ceiling there is hole that rodents can come in to the
facility

After close the hole in the ceiling

458

use metal nets to protect rodents in and out use metal sheet to protect hole
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หนูเ ล็กRodents 
หนูใหญNorw ay 
แมลงสาบAmerican 

แมลงสาบGerman 
ปลวกTermite 

แมลงบิน ยุ งFly/Mosquito 
มดAnts 

อื่น  ๆ Other 1 1
อื่น  Other 2 2
อื่น  Other 3 3

รายงานการควบคมุแมลงPest Control Analysis Report 

วนัที ่ตรวจสอบDate Inspect 
2011-11-15 2012-01-14
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รหัส ลูกคาCustomer Code/ 0167 ตัวอยาง บริษัท


