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คู�มือการใช�งาน  
Grand Unity Mobile App 
 
App version: 2.15.4 

 
 

 
 
คําแนะนําเก่ียวกับแอป 

Grand Unity Mobile App เป�นแอปพลิเคชันท่ีบรษัิทฯ จัดทําสําหรับลูกค�าของบรษัิท Grand Unity Development,  
เจ�าของร�วม ผู�เช�า บุคคลท่ัวไป โดยใช�ในการดูข�อมูลต�าง ๆ เก่ียวกับโครงการ การใช�บรกิารเก่ียวกับการอยู�อาศัย การ 
แจ�งซ�อม การแลกรับสิทธิพิเศษ การจองซื้อห�องราคาพิเศษผ�านแอป และอ่ืน ๆ  
 
หมายเหตุ: คุณสมบัติการใช�งานแอปจะแตกต�างกันขึน้กับประเภทผู�ใช� - โครงการแต�ละโครงการ และอาจมีการอัพเดท 
เปล่ียนแปลงได�โดยไม�ต�องแจ�งล�วงหน�า



การดาวน�โหลดแอป 

สามารถดาวน�โหลดแอปได�ท่ี App Store สําหรับผู�ใช�ระบบ iOS, และ Play Store สําหรับผู�ใช�ระบบ Android 




ขั้นตอนการลงทะเบียนใช�งาน 
1. ดาวน�โหลด และติดต้ังแอป 
2. คลิกท่ี icon เข�าสู�ระบบ 
3. เลือกประเภทผู�ใช� 
4. คลิกสร�างบัญชีผู�ใช�งานใหม� (กรณีท่ียังไม�เคยลงทะเบียนใช�งาน) 
5. ทําการลงทะเบียนตามขั้นตอนท่ีปรากฎบนหน�าจอ 
6. ต้ัง รหัสผ�าน 
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ด

ผู�ใช�ท่ัวไป สามารถใช�งานโดยท่ีไม�ต�องลงทะเบียนได� 

กรณีพบป�ญหาเก่ียวกับการลงทะเบียน สอบถามได�ท่ี 
info@grandunity.co.th  หรอืโทร  02-652-4000

mailto:info@grandunity.co.th
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• ดูรายละเอียดห�องชุดของตนเอง

• ดูประกาศจากทางบรษัิทฯ, นิติบุคคล 
• เช็กจดหมาย/พัสดุ 1 
• เช็กค�าใช�จ�าย และจ�ายโดยใช� QR CODE 1 
• แจ�งซ�อม/ดูประวัติการซ�อม 2

• แลกรับสิทธิพิเศษ (สําหรับเจ�าของร�วมเท�าน้ัน) 
• ดูโปรโมชั่น

เมนูเพิ่มเติม:  
• ข�อมูลผู�ใช�   
• ต้ังค�า 
• ติดต�อเรา 

• โครงการ 
• ยูนิตราคาพิเศษ 
• จัดการสัญญาเช�า 

ดูการแจ�งเตือน * 
• ข�าวสารและโปรโมชั่น 
• กล�องข�อความ 
• แอปพลิเคชันอัปเดต

* สามารถป�ดการแจ�งเตือนได�ในต้ังค�า

1. ใช�ได�เฉพาะกับโครงการท่ี�นิติบุคคลบรหิารงานโดยบรษัิท Senses Property Management 
2. การแจ�งซ�อมต�องยังอยู�ในระยะรับประกันเท�าน้ัน 
*  คุณสมบัติการใช�งานแอปในแต�ละโครงการอาจแตกต�างกัน

คุณสมบัติการใช�งานหลัก

• banner ภาพโครงการ กรณีท่ีมีมากกว�า 1 ยูนิต สามารถ slide เพื่อดูโครงการถัดไปได�

• สิทธิพิเศษสําหรับเจ�าของร�วม

999/999
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การ access เข�าโครงการ

การใช� QR CODE, Bluetooth สําหรับ access เข�าโครงการ และการใช�งานลิฟท�โดยสาร 
(สําหรับโครงการ ANIL SATHORN 12)

คลิกท่ี QR Code คลิกท่ี QR Code 
เพื่อสแกนเข�าโครงการ หรอืคลิก
ท่ีไอคอน bluetooth เพื่อต้ังค�า 

คลิกท่ี        เพื่อใช� QR Code 
กับการใช�งานลิฟท� 

คลิกท่ี 

เพื่อส�ง QR Code ให�กับแขก
สําหรับสแกนเข�าโครงการ *

กดเลือกชั้นท่ีต�องการ

หมายเหตุ: 
 
* การส�ง OR CODE ให�กับแขก  จะส�งเป�น SMS และเม่ือ
แขกมาถึงโครงการและใช� QR CODE เพื่อเข�าโครงการจะ
มี notification แจ�งไปยังเจ�าของห�องให�ทราบ 

เงื่อนไขการใช�งานเป�นไปตามท่ีนิติบุคคลกําหนด

+ Create QR for Visitor



รายละเอียดห�องชุด 
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เช็กจดหมาย/พัสดุ และค�าใช�จ�าย

จะใช�ได�สําหรับโครงการท่ีนิติบุคคลบรหิารงาน
โดย บรษัิท Senses Property Management 
จํากัด เท�าน้ัน โดยแอปจะเชื่อมต�อข�อมูลกับระบบ
นิติฯ และนําข�อมูลท่ีทางนิติฯ ได�คยี�เข�าระบบมา
แสดงบนแอป 

หมายเหตุ: 
• เจ�าของยูนิตและผู�เช�า จะไม�สามารถเห็นรายการ

จดหมาย/พัสดุ ค�าใช�จ�าย ของกันและกัน 
• หากสงสัยว�า รายการจดหมาย/พัสดุ ค�าใช�จ�าย  

ไม�แสดงในแอป กรุณาสอบถามได�ท่ีนิติบุคคล

เช็กจดหมาย/พัสดุ: 

เช็กค�าใช�จ�าย: 

คลิกท่ีรายการพัสดุ 
ท่ีต�องการรับ

คลิกท่ี  
“Open QR Code”

คลิกท่ี  
“Open QR Code” 

และนําไปสแกนท่ีตู� Smart locker

คลิกท่ีแถบ “บิล” เพื่อ
ดูรายการค�าใช�จ�าย 

ท่ีมีการแจ�ง

สามารถเลือกชําระ
ท้ังหมด หรอืเลือก

ชําระเฉพาะรายการท่ี
ต�องการชําระก�อนได�

เลือกการชําระผ�าน 
SCB Easy หรอืใช� QR 

Code ในการชําระ

ดูประวัติการชําระบิล
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ดูแบบแปลนแสดง
ตําแหน�งท่ีต้ังห�อง

รูมไดเมนชั่น 
(โดยประมาณ)

ประวัติการชําระเงินดาวน� 
และใบเสร็จ

Project Factsheet

หมายเลขโทรศัพท�สําคัญ เช�น  
เบอร�โทรนิติ  เบอร�โทรฉุกเฉินต�างๆ

คู�มือ เช�น คู�มือการอยู�อาศัย หรอื
อ่ืน ๆ

เอกสารอ่ืน ๆ (ถ�ามี)

• ข�อมูลรายการอุปกรณ� เช�น ข�อมูลเครือ่ง
ปรับอากาศ หลอดไฟ 

• รายการท่ีผู�ใช�สามารถบันทึกเพิ่มเติมได�เอง

* การเห็นข�อมูลของผู�ใช�แต�ละประเภทจะแตกต�างกัน เช�น ผู�เช�าจะไม�เห็นข�อมูล วันท่ีจอง เลขท่ี
สัญญา วันท่ีทําสัญญา มูลค�ารวม ประวัติการชําระเงิน รายการอุปกรณ�ภายในห�องชุดท่ี
ตนเองไม�ได�เป�นผู�ใส� 
* รายละเอียดเก่ียวกับยูนิต โปรดอ�างอิงข�อมูลในสัญญาซื้อขายเป�นสําคัญ

รายละเอียดห�องชุด

จะแสดงข�อมูลยูนิตท่ีผู�ใช�เป�นเจ�าของ โดยจะต�องทําการลงทะเบียน 
และ log-in ก�อน
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• ข�อมูลผู�ใช�งาน 
• QR Code 
• ขอเปล่ียนหมายเลขโทรศัพท�

• เปล่ียนรหัสผ�าน 
• ต้ังค�าการแจ�งเตือน 
• เปล่ียนภาษา 
• ออกจากระบบ

• ช�องทางต�าง ๆ ในการติดต�อ 
Grand Unity 

• ท่ีอยู�บรษัิท

• ข�อมูลโครงการต�าง ๆ ของบรษัิท

• ยูนิตราคาพิเศษ 
• การจองผ�านทางแอป

ฟังก�ชั่นบันทึกการปล�อยเช�า สําหรับเจ�าของร�วมท่ี
ปล�อยเช�าห�อง เพื่อเก็บเป�นข�อมูล และให� “ผู�เช�า” 
สามารถใช�งานแอปได� 

• การสร�างสัญญาเช�า 
• เพิ่ม / ลบ รายชื่อผู�เช�า 
• ดูประวัติการปล�อยเช�าท่ีผ�านมา

* เม่ือเพิ่มรายชื่อผู�เช�า ระบบจะส�ง SMS ไปให�ผู�เช�า ทําการดาวน�โหลดแอปเพื่อลงทะเบียน 
และผู�เช�าจะสามารถใช�งานแอปได�ในสถานะผู�เช�า โดยสามารถดูรายละเอียดห�องชุดได� (ตาม 
fields ท่ีกําหนด) สามารถเช็ก จดหมาย/พัสดุ ค�าใช�จ�าย รวมท้ังแจ�งซ�อมได� (ต�องยังอยู�ใน
ระยะประกัน) ท้ังน้ี รายละเอียดอาจแตกต�างกันตามแต�ละโครงการ

เพิ่มเติม



การแจ�งซ�อม  

(เฉพาะโครงการท่ีอยู�ในระยะรับประกันเท�าน้ัน) 
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คลิกท่ีเมนู “แจ�งซ�อม” อ�านทําความเข�าใจ  
และคลิกยอมรับ

คลิกเลือกประเภทงานซ�อม บันทึกรายละเอียดการแจ�ง
ซ�อม แนบรูป และคลิกส�ง  

 
โดยจะมีเจ�าหน�าท่ีติดต�อกลับ
เพื่อยืนยันการแจ�งซ�อม และ
นัดหมายการเข�าซ�อมต�อไป



การใช�แอปควบคุมอปุกรณ�ไฟฟ�าในห�องชุด 
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(สําหรับโครงการ ANIL SATHORN 12)

More

คลิกท่ีเมนู “เพิ่มเติม” 
เพื่อเข�าสู�หน�า home 

automation

ทําการ download และติด
ต้ัง App “Schneider”  
โดยสามารถขอคําแนะนํา 
การใข�งานเพิ่มเติมได�กับ 

นิติบุคคล



การจองใช�ส่ิงอํานวยความสะดวก 
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(สําหรับโครงการ ANIL SATHORN 12)

More

คลิกท่ีเมนู “เพิ่มเติม” 
เพื่อเข�าสู�หน�า home 

automation

คลิกท่ีส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีต�องการจอง

ใส�จํานวนผู�ใช� วันท่ี เวลา  
ท่ีต�องการจองเข�าใช�งาน
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สิทธิพิเศษ

ดูรายการสิทธิพิเศษต�างๆ 
(สําหรับเจ�าของร�วมเท�าน้ัน)

ดูรายละเอียด และกดรับสิทธ์ิ 
(กรณีต�องการแลกใช�สิทธ์ิ)

ทําการ scan QR Code 
หรอืกรอกรหัสใช�สิทธ์ิ (ท้ังน้ี
แล�วแต�ระบบของแต�ละร�านค�า
ท่ีเข�าร�วมกับบรษัิทว�าใช�เป�น 

QR CODE หรอืใช�รหัส)

ยืนยันการใช�สิทธ์ิ

* การแลกรับสิทธิพิเศษเป�นไปตามท่ีร�านค�าท่ีเข�าร�วม และบรษัิทฯ เป�นผู�กําหนด ซึ่งอาจ
เปล่ียนแปลงได�โดยไม�ต�องแจ�งล�วงหน�า 
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การเพิ่มผู�เช�า

เจ�าของร�วมท่ีปล�อยเช�า สามารถเพิ่มผู�เช�าในแอปของตนได� เพื่อให�ผู�เช�าสามารถใช�งานแอปได�ในสถานะผู�เช�า  
โดยจะสามารถดูข�อมูลยูนิตตามท่ีกําหนด เช็กเมล�/พัสดุ เช็กค�าใช�จ�าย แจ�งซ�อม หรอือ่ืนๆ ตามท่ีระบบกําหนด
ให�ผู�เช�าใช�งานได�  

เข�าไปท่ีเมนู “จัดการผู�เช�า” คลิก “+”  
เพื่อทําการสร�างสัญญาเช�า 
(เป�นเพียงการบันทึกข�อมูลไว�

ในแอปเท�าน้ัน)

กรอกข�อมูลตามท่ีกําหนด 
(ข�อมูลส�วนน้ีจะแสดงในแอป
ของผู�เช�าด�วย เม่ือผู�เช�า
ดาวน�โหลดแอปมาใช�)

ทําการเพิ่ม” รายชื่อผู�เช�า” ใส�รหัสผ�านเพื่อยืนยัน รออนุมัติเพื่อเข�าใช�งาน 
(เฉพาะสําหรับโครงการท่ีนิติบุคคล
บรหิารงานโดย บรษัิท Senses 

Property Management จํากัด)

* สําหรับโครงการท่ีนิติบุคคลไม�ได�บรหิารโดยบรษัิท 
Senses ระบบจะให�สร�างสัญญาเช�า เพิ่มผู�เช�า ได� 
โดยไม�มีการอนุมัติ และเก็บเป�นข�อมูลสําหรับผู�ใช�

เท�าน้ัน แต�จะไม�เชื่อมกับระบบของบรษัิทฯ ,  
นิติบุคคลท่ีบรหิารโครงการน้ันๆ

B-8888 1/8888

* กรุณาระบุวันท่ีเริม่และส้ินสุด สัญญาตาม
ความเป�นจรงิ โดยเม่ือครบวันส้ินสุดสัญญา 
ระบบจะเปล่ียนสถานะการใช�งานแอปของ  
“ผู�เช�า” เป�น “ผู�ใช�ท่ัวไป” และจะไม�สามารถ
เข�าถึงข�อมูลยูนิต และฟังก�ชั่นต�างๆ สําหรับ 
ผู�เช�าได�อีก โดยหากมีการยกเลิกสัญญา
ก�อนวันส้ินสุดสัญญา สามารถลบผู�เช�า / 

สัญญาเช�าออกได�



 

Grand Unity Mobile App, V.2.15.4

ยูนิตราคาพิเศษ

อีกช�องทางในการจองห�องราคาพิเศษผ�านทาง Mobile App และสามารถชําระ
เงินจองโดยการตัดบัตรเครดิตผ�านระบบ Kbank Payment Gateway ได�ทันที

เลือกห�องท่ีสนใจ โดยเข�าไปท่ี
ดูท่ีเมนู “ยูนิตราคาพเิศษ”

คลิก “เพิม่”  
หากต�องการจองห�องน้ี 
โดยสามารถจองได� 
มากกว�า 1 ยูนิต

คลิก “จํานวนรายการ
ท้ังหมด” หากต�องการไปสู�
หน�าชําระเงิน หรอืเลือก  
“ไปหน�าลิสต�ท้ังหมด”  

เพื่อดูยูนิตเพิ่ม

ตรวจเช็กรายการ คลิก
ไอคอนถังขยะ เพื่อเอายูนิต
ออก หรอืคลิก “ชําระเงิน” 

และกรอกข�อมูลผู�จอง 
ในหน�าถัดไป

ชําระเงินค�าจอง

* ระบบ Mobile App ไม�มีการ
เก็บข�อมูลบัตรเครดิตของผู�ใช�



Grand Unity Mobile App, V.2.15.4

1. ใช�งานแอปโดยท่ีไม�ลงทะเบียน / log-in ได�หรอืไม� 
ได� แต�จะดูได�เพียงข�อมูลท่ัวไป ได�แก� ข�อมูลโครงการของบรษัิทฯ ข�าวสาร โปรโมชั่น  หากเป�นลูกค�าท่ีจองห�อง เจ�าของร�วม หรอืผู�เช�า กรณีท่ีไม�ได�ลงทะเบียน  
จะทําการ log-in ไม�ได� ซึ่งทําให�ระบบไม�สามารถเชื่อมต�อผู�ใช�กับข�อมูลยูนิตของผู�ใช�ในระบบได� ทําให�ไม�เห็นข�อมูลยูนิตน้ันๆ หรอืใช�บรกิารอ่ืนท่ีเก่ียวข�องไม�ได� 

2. ไม�สามารถลงทะเบียนได� หรอืลงทะเบียนแล�ว log-in ไม�ได� ต�องทําอย�างไร 
ป�ญหาส�วนใหญ�เก่ียวกับการลงทะเบียน หรอื log-in จะเก่ียวข�องกับหมายเลขโทรศัพท� หรอืประเภทลูกค�า เช�น กรณีท่ีหมายเลขท่ีใช�ลงทะเบียนซํ้ากับในระบบ ซึ่ง
อาจเกิดจากการเคยลงทะเบียนมาแล�ว หมายเลขท่ีลงทะเบียนไว�กับท่ี log-in ไม�ตรงกัน หรอืเลือกประเภทลูกค�าไม�ถูกต�อง โดยหากพบป�ญหาใดๆ สามารถติดต�อ
ขอความช�วยเหลือได�ท่ี contact center  

3. ไม�เห็นข�อมูลแจ�งในเมนู “เมล�/พัสดุ” 
ผู�ใช�งานแอปสามารถเช็ก เมล�/พัสดุ ท่ีีมีส�งเข�ามาหาตนได� โดยแอปจะมีการเชื่อมต�อข�อมูลกับระบบของนิติบุคคล ท้ังน้ี สําหรับโครงการท่ีบรหิารงานโดย บรษัิท 
Senses Property Management จํากัด เท�าน้ัน 

4. ไม�เห็นข�อมูลแจ�งในเมนู “ค�าใช�จ�าย” 
ผู�ใช�งานแอปสามารถเช็ก รายการค�าใช�จ�าย ท่ีีมีส�งเข�ามาหาตนได� โดยแอปจะมีการเชื่อมต�อข�อมูลกับระบบของนิติบุคคล ท้ังน้ี สําหรับโครงการท่ีบรหิารงานโดย
บรษัิท Senses Property Management จํากัด เท�าน้ัน 

5. ไม�เห็น “ปุ�มแจ�งซ�อม” 
“ปุ�มแจ�งซ�อม” จะแสดงให�เห็นท่ีหน�า home เม่ือคลิกท่ีแถบ “แจ�งซ�อม” ท้ังน้ี ในกรณีท่ียูนิตดังกล�าวยังอยู�ในระยะเวลารับประกันจากทางบรษัิทฯ เท�าน้ัน โดยเม่ือพ�น
ระยะเวลารับประกันแล�ว ปุ�มแจ�งซ�อมน้ีจะหายไป แต�ผู�ใช�ยังสามารถดูข�อมูลประวัติการแจ�งซ�อมต�างๆ ได�เหมือนเดิน กรณีของผู�ท่ีซื้อยูนิตต�อจากเจ�าของเดิม จะไม�
สามารถเห็นรายการแจ�งซ�อมของเดิมได� 

6. รายการอุปกรณ�ภายในห�องชุด ท่ีใส�เข�าไปผู�อ่ืนจะเห็นหรอืไม� 
“ข�อมูลอุปกรณ�ในห�องชุด” จะแบ�งออกเป�น 2 ส�วน ส�วนแรก เป�นข�อมูลอุปกรณ�ของทางโครงการท่ีทางบรษัิทฯ เป�นผู�ใส�เข�าระบบ เช�น ข�อมูลหลอดไฟ เป�นต�น ท้ังน้ี 
เพื่อเป�นข�อมูลสําหรับเจ�าของร�วมหากจําเป�นต�องซื้ออะไหล�มาเปล่ียนในอนาคต และส�วนท่ี 2 เป�นส�วนท่ีเป�ดให�ผู�ใช�สามารถใส�ข�อมูลอุปกรณ�ต�างๆ ของตนเองเข�าไป 
เช�น ทีว ีไมโครเวฟ เป�นต�น ท้ังน้ี เพื่อเป�นข�อมูลไว�อ�างอิง เช�น ประกันหมดเม่ือไหร� หรอืเม่ือต�องใช�ข�อมูลในการส�งซ�อม  

7. ผู�ท่ีซื้อยูนิตต�อจากเจ�าของเดิม จะเข�าใช�งานแอปต�องทําอย�างไร 
กรณีีท่ีซื้อยูนิตต�อจากเจ�าของเดิม สามารถติดต�อเข�ามาท่ี Contact Center และส�งเอกสารแสดงความเป�นเจ�าของ โดยบรษัิทฯ จะทําการอัพเดทข�อมูลในระบบ 
เพื่อให�สามารถลงทะเบียนและเข�าใช�งานแอปได� 

8. ไฟล�ต�างๆ ในแอป จะทําให�กินพื้นท่ี memory ในโทรศัพท�มือถือหรอืไม� 
ไฟล�ต�างๆ จะเก็บอยู�บน server ของทางบรษัิทฯ ซึ่งจะถูกดาวน�โหลดเม่ือมีการเรยีกดูเท�าน้ัน โดยหากผู�ใช�ไม�ได� save ลงในเครือ่ง จะไม�มีผลต�อ memory ท่ีเก็บ
ข�อมูลในเครือ่งของผู�ใช� 

การใช�งานแอปเป�นไปตามเงื่อนไขท่ีบรษัิทฯ กําหนด สามารถอ�านรายละเอียดเพิ่มเติมได�ท่ี https://grandunity.co.th/th/terms-conditions  ฟังกชั่นต�างๆ สามารถ
เปล่ียนแปลงได�โดยไม�ต�องแจ�งล�วงหน�า โดยการใช�งานถือว�า ผู�ใช�ยอมรับเงื่อนไขเหล�าน้ีแล�ว หากพบป�ญหาอ่ืนๆ สามารถแจ�งป�ญหาการใช�งานได�ท่ี 
info@grandunity.co.th หรอืติดต�อได�ท่ี Contact Center

คําถามท่ีพบบ�อย

https://grandunity.co.th/th/terms-conditions

