
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 0168

วันที่ 1  Date 20/02/2012

รายงาน 3 Type 3monthRpt

หมายเหตุ5 

พนักงาน4 
จักรพันธ  ริมสาคร

Remark

Technician

เลขที่No 966

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


รูปภาพที่ 2/Picture 2
0168 ตัวอยาง รีสอรต

966 3monthRpt
15/02/201215/09/2011
20/02/2012

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

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

Structure of the wood has been destroyed by termite Termite attack the built in furniture

460

We install the on ground termite station After finish on ground termite bait station

461
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รูปภาพที่ 2/Picture 2
0168 ตัวอยาง รีสอรต

966 3monthRpt
15/02/201215/09/2011
20/02/2012

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

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

Picture show termite come to eat bait in the station in the early stage first 7
days

Picture show termite come to eat bait in the station in the early stage
first 7 days

462

Station show termite already eat all bait and need to refill the bait location that fixed the on ground station

463
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รูปภาพที่ 2/Picture 2
0168 ตัวอยาง รีสอรต

966 3monthRpt
15/02/201215/09/2011
20/02/2012

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

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

We refill the requim bait after termite eat all bait Station after termite eat all bait

464

bait station after termite eat all requim bait We put requim bait in the ground station

465
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รูปภาพที่ 2/Picture 2
0168 ตัวอยาง รีสอรต

966 3monthRpt
15/02/201215/09/2011
20/02/2012

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

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

In case we found too much termite , we will put 2 stations together We will inspect every 15 days for first 3 months and after that every 30
days

466
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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 
2011-09-14 2011-10-13 2011-11-16 2011-12-17 2012-01-15 2012-02-15
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รหัส ลูกคาCustomer Code/ 0168 ตัวอยาง รีสอรต


