
เขา้ตรวจครัง้ที ่1 วนัที่

เจา้หนา้ทีโ่ครงการ

AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต

 เลขที ่ 234/6 หมู ่13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต  าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี  จงัหวดัสมทุรปราการ 10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

E-mail (โครงการ)

E-mail (ลกูคา้)

เบอรโ์ทรติดตอ่

บา้นเลขที่

ลกูคา้

โครงการ

ไวว้างใจเลอืกเรา "BLUE HOME"   เป็นตวัแทนของทา่นในการตรวจรบัมอบบา้น  และอาคารสิง่ปลกูสรา้ง

เราเป็นผูเ้ช่ียวชาญ บรกิารในดา้นงานก่อสรา้ง อาคารพกัอาศยั, อาคารส านกังาน และรบัใหค้  าปรกึษางานก่อสรา้ง

ดา้นการสรา้งบา้นโครงการบา้นจดัสรร และคอนโดมิเนียม  ชัน้น าทั่วไป

"BLUE HOME"   เป็นการรวมตวัของทมีงานวศิวกรมืออาชีพทีผ่า่นประสบการณ์

xxx

xxx

xxx

104/xx

คณุxxx

xxx

xxx



แบบแปลน และต ำแหน่งของหอ้ง

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 1

ลกูคา้ คณุxxx ฝ่ายโครงการ

บา้นเลขที่ 104/xx

xxx

แปลนพืน้ชัน้ 1

แปลนพืน้ชัน้ 2

หอ้งนอน 1

หอ้งน ้ำ 1
หอ้งน ้ำ 2 หอ้งนอน 2

หอ้งนอน 3

โถงบันได

บันได

โรงจอดรถ

รับแขก

ทำนอำหำรหอ้งครัว

ซกัลำ้ง

หอ้งน ้ำ 3

เก็บของ 1

เก็บของ 2

เฉลยีง

กันสำด



Item 001 Item 002 Item 002

Item 003 Item 004 Item 004

Item 005 Item 006 Item 006

รายการ

ผนงั

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ กา้นเสยีบฝักบวัติดตัง้ไมแ่น่น รายการ
เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง + ท า

ความสะอาดโดยรอบ

รายการ
ท าความสะอาด + เก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งผนงั โดยรอบ
รายการ

ท าความสะอาด + เก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งพืน้ โดยรอบ

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

งาน
บริเวณ

รายการ

งาน
บริเวณ

งาน สขุภณัฑ์ งาน

งาน กระเบือ้ง งาน กระเบือ้ง

ท  าความสะอาดโคมไฟ

ฝา้เพดาน
หอ้งน า้ 1

เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ

ฝา้เพดาน
หอ้งน า้ 1

บา้นเลขที่ 104/xx

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

รำยกำรแก้ไข

คณุxxx

AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต

ลกูคา้

โครงการ
2หนา้



Item 007 Item 008 Item 008

Item 009 Item 010 Item 010

Item 011 Item 012 Item 012

รายการ แกไ้ขสายฉีดช าระน า้รั่วซมึ

บา้นเลขที่ 104/xx

รายการ
เก็บซีลซิลโิคนขอบอา่งลา้งหนา้และท็

อปอา่งลา้งหนา้เป็นคราบ
รายการ แกไ้ขกระจกเงาเป็นต าหนิ

หนา้ 3
ลกูคา้ คณุxxx

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต

สขุภณัฑ์ งาน เตา้รบัไฟฟา้
บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ

งาน

ฝ่ายโครงการ

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1
งาน สขุภณัฑ์ งาน กระจกเงา

รายการ
แกไ้ขชกัโครกเป็นรอยขีดข่วนและท า

ความสะอาด
รายการ เปลี่ยนปลั๊กกนัน า้ที่เก่า

หอ้งน า้ 1

งาน

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1
หนา้ตา่ง งาน สขุภณัฑ์

รายการ
เก็บพน่สเีฟรมหนา้ตา่งที่มีรอยขีดข่วน

โดยรอบ

xxx



Item 013 Item 014 Item 014

Item 015 Item 016 Item 016

Item 017 Item 018 Item 018

รายการ แกไ้ขบานประตลูอ็คใชง้านไมไ่ด้ รายการ เก็บแตง่ผิวส ีวงกบ+บานประต ูโดยรอบ

งาน กระเบือ้ง งาน สขุภณัฑ์

รายการ เจียรล์บคมกระเบือ้งพืน้กนัน า้ รายการ
ตรวจสอบการใชง้านอา่งลา้งหนา้ไมไ่ด ้

(ยงัไมไ่ดต้ิดตัง้ก๊อก)

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1
งาน ประตู งาน ประตู

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

งาน สขุภณัฑ์ งาน กระเบือ้ง

รายการ อปุกรณส์ขุภณัฑเ์ก่าและเป็นสนิมทกุชดุ รายการ แกไ้ขกระเบือ้งพืน้รอ่นโดยรอบหอ้ง

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 4

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx



Item 019 Item 020 Item 020

Item 021 Item 022 Item 022

Item 023 Item 024 Item 024

รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ

งาน ประตู งาน ทอ่ประปา

รายการ แกไ้ขบานประตหูา่งวงกบมีแสงลอด รายการ ยงัไมไ่ดต้ิดตัง้จกุปิดทอ่ประปา

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2
งาน โคมไฟ งาน ฝา้เพดาน

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

งาน พืน้ งาน ประตู

รายการ เก็บซีลซิลโิคนใตพื้น้ตวัจบ รายการ เก็บอดุโป๊วขอบเบา้รบัประตู

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 5

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx



Item 025 Item 026 Item 026

Item 027 Item 028 Item 028

Item 029 Item 030 Item 030

หนา้ 6
ลกูคา้ คณุxxx

งาน สขุภณัฑ์ งาน หนา้ตา่ง

รายการ กา้นเสยีบฝักบวัติดตัง้ไมแ่น่น รายการ
เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง + ท า

ความสะอาดโดยรอบ

รายการ
ท าความสะอาด + เก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งผนงั โดยรอบ
รายการ

ท าความสะอาด + เก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งพืน้ โดยรอบ

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2
งาน หนา้บา้น งาน สขุภณัฑ์

รายการ
เก็บพน่สเีฟรมหนา้ตา่งที่มีรอยขีดข่วน

โดยรอบ
รายการ แกไ้ขสายฉีดช าระน า้รั่วซมึ

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

งาน กระเบือ้ง งาน กระเบือ้ง

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต



Item 031 Item 032 Item 032

Item 033 Item 034 Item 034

Item 035 Item 036 Item 036

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 7

ลกูคา้ คณุxxx

รายการ
แกไ้ขชกัโครกเป็นรอยขีดข่วนและท า

ความสะอาด
รายการ เปลี่ยนปลั๊กกนัน า้ที่เก่า

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

งาน สขุภณัฑ์ งาน เตา้รบัไฟฟา้

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2
งาน สขุภณัฑ์ งาน กระเบือ้ง

รายการ อปุกรณส์ขุภณัฑเ์ก่าและเป็นสนิมทกุชดุ รายการ แกไ้ขกระเบือ้งพืน้รอ่นโดยรอบหอ้ง

งาน สขุภณัฑ์ งาน กระจกเงา

รายการ
เก็บซีลซิลโิคนขอบอา่งลา้งหนา้และท็

อปอา่งลา้งหนา้เป็นคราบ
รายการ แกไ้ขกระจกเงาเป็นต าหนิ

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx



Item 037 Item 038 Item 038

Item 039 Item 040 Item 040

Item 041 Item 042 Item 042

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

งาน กระเบือ้ง งาน สขุภณัฑ์

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 8

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ แกไ้ขบานประตลูอ็คใชง้านไมไ่ด้ รายการ
ท าความสะอาด วงกบ+บานประต ู

โดยรอบ

รายการ เจียรล์บคมกระเบือ้งพืน้กนัน า้ รายการ
ตรวจสอบการใชง้านอา่งลา้งหนา้ไมไ่ด ้

(ยงัไมไ่ดต้ิดตัง้ก๊อก)

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2
งาน พืน้ งาน ประตู

รายการ เก็บซีลซิลโิคนใตพื้น้ตวัจบ รายการ แกไ้ขบานประตหูา่งวงกบมีแสงลอด



Item 043 Item 044 Item 044

Item 045 Item 046 Item 046

Item 047 Item 048 Item 048

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 9

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ แกไ้ขราวแขวนผา้ติดตัง้ไมแ่น่น รายการ แกไ้ขหวัฝักบวัน า้รั่วซมึ

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งนอน 1

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

งาน สขุภณัฑ์ งาน สขุภณัฑ์

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1
งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ รายการ
เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วผนงัปนู 

โดยรอบ

งาน สขุภณัฑ์ งาน โคมไฟ

รายการ
แกไ้ขบานตูใ้ตอ้า่งลา้งหนา้บานเบยีดมี

เสยีงดงั
รายการ แกไ้ขโคมไฟไมแ่น่นและท าความสะอาด



Item 049 Item 050 Item 050

Item 051 Item 052 Item 052

Item 053 Item 054 Item 054

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1

งาน ผนงั งาน หนา้ตา่ง

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 10

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน หนา้ตา่ง งาน บวัพืน้

รายการ
แกไ้ขยางขอบชอ่งแสงไมแ่น่นและไม่

เรียบรอ้ย
รายการ

ท าความสะอาด + เก็บแตง่ซิลโิคนบวัพืน้ 

โดยรอบ

รายการ
เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง + ท า

ความสะอาดโดยรอบ
รายการ

เก็บพน่สเีฟรมหนา้ตา่งที่มีรอยขีดข่วน

โดยรอบ

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1
งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ แกไ้ขพืน้ยวบบริเวณขอบ โดยรอบ รายการ เปลี่ยนพืน้ไมท้ี่พองบวมเสยีหาย



Item 055 Item 056 Item 056

Item 057 Item 058 Item 058

Item 059 Item 060 Item 060

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 11

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ
เก็บแตง่ผนงัขอบทอ่เครื่องปรบัอากาศ

ที่แตกเสยีหาย
รายการ

เปลี่ยนหนา้กากสวิตชแ์ละปลั๊กไฟที่เก่า

ทกุชดุ

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1

งาน ผนงั งาน สวิตชไ์ฟ

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1
งาน ประตู งาน พืน้

รายการ แกไ้ขหวับานประตลูน้วงกบ รายการ ตรวจสอบพืน้ไมส้เีพีย้นโดยรอบ

งาน ผนงั งาน ประตู

รายการ เก็บแตง่ผนงัขอบวงกบประตู รายการ เก็บแตง่ผิวส ีวงกบ+บานประต ูโดยรอบ



Item 061 Item 062 Item 062

Item 063 Item 064 Item 064

Item 065 Item 066 Item 066

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1

งาน พืน้ งาน เตา้รบัไฟฟา้

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 12

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน หนา้ตา่ง งาน สวิตชไ์ฟ

รายการ ยางขอบชอ่งแสงหนา้บา้นฉีกขาด รายการ
ไมพ่บต าแหน่งการใชง้านสวิตชห์นา้

หอ้งน า้ 1ต าแหน่ง

รายการ
แกไ้ขพืน้ตวัจบติดตัง้ไมแ่น่นและเก็บ

แตง่ซิลโิคน
รายการ แกไ้ขหนา้กากปลั๊กไฟไมไ่ดร้ะนาบทกุชดุ

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 2
งาน สวิตชไ์ฟ งาน โคมไฟ

รายการ
ไมพ่บต าแหน่งการใชง้านสวิตชไ์ฟ

ทางเขา้ 1 ชดุ
รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ



Item 067 Item 068 Item 068

Item 069 Item 070 Item 070

Item 071 Item 072 Item 072

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 13

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ รายการ
เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วผนงัปนู 

โดยรอบ

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2

งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2
งาน หนา้ตา่ง งาน บวัพืน้

รายการ
เก็บพน่สเีฟรมหนา้ตา่งที่มีรอยขีดข่วน

โดยรอบ
รายการ

ท าความสะอาด + เก็บแตง่ซิลโิคนบวัพืน้ 

โดยรอบ

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผนงัขอบทอ่เครื่องปรบัอากาศ

ที่แตกเสยีหาย
รายการ

เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง + ท า

ความสะอาดโดยรอบ



Item 073 Item 074 Item 074

Item 075 Item 076 Item 076

Item 077 Item 078 Item 078

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2

งาน พืน้ งาน สวิตชไ์ฟ

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 14

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ ตรวจสอบพืน้ไมส้ไีมเ่หมือนโดยรอบ รายการ
แกไ้ขพืน้ตวัจบติดตัง้ไมแ่น่นและเก็บแตง่

ซิลโิคน

รายการ แกไ้ขพืน้ยวบบริเวณขอบ โดยรอบ รายการ
เปลี่ยนหนา้กากสวิตชแ์ละปลั๊กไฟที่เก่า

ทกุชดุ

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2
งาน ผนงั งาน ประตู

รายการ เก็บแตง่ผนงัขอบวงกบประตู รายการ เก็บแตง่ผิวส ีวงกบ+บานประต ูโดยรอบ



Item 079 Item 080 Item 080

Item 081 Item 082 Item 082

Item 083 Item 084 Item 084

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 15

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ
แกไ้ขบานหนา้ตา่งเบยีดตีนเฟรม ปิดใช้

งานไมไ่ด้
รายการ เปลี่ยนพืน้ไมท้ี่พองบวมเสยีหาย

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2

งาน หนา้ตา่ง งาน พืน้

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3
งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วผนงั

ปนู โดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผนงัขอบทอ่เครื่องปรบัอากาศที่

แตกเสยีหาย

งาน โคมไฟ งาน ฝา้เพดาน

รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ



Item 085 Item 086 Item 086

Item 087 Item 088 Item 088

Item 089 Item 090 Item 090

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3

งาน ผนงั งาน หนา้ตา่ง

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 16

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน ผนงั งาน สวิตชไ์ฟ

รายการ แกไ้ขมมุผนงัเลือ้ยไมไ่ดแ้นวทกุมมุ รายการ
เปลี่ยนหนา้กากสวิตชแ์ละปลั๊กไฟที่เก่า

ทกุชดุ

รายการ
เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง + ท า

ความสะอาดโดยรอบ
รายการ

เก็บพน่สเีฟรมหนา้ตา่งที่มีรอยขีดข่วน

โดยรอบ

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3
งาน บวัพืน้ งาน พืน้

รายการ
ท าความสะอาด + เก็บแตง่ซิลโิคนบวั

พืน้ โดยรอบ
รายการ แกไ้ขพืน้ยวบบริเวณขอบ โดยรอบ



Item 091 Item 092 Item 092

Item 093 Item 094 Item 094

Item 095 Item 096 Item 096

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 17

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้ว

พืน้กนัสาดโดยรอบ
รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้ชายคา โดยรอบ

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3

งาน พืน้ งาน ฝา้เพดาน

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3
งาน ประตู งาน พืน้

รายการ เก็บแตง่ผิวส ีวงกบ+บานประต ูโดยรอบ รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนพืน้ตวัจบ

งาน พืน้ งาน ผนงั

รายการ
แกไ้ขพืน้ไมส้ไีมเ่หมือน ตรวจสอบ

โดยรอบ
รายการ เก็บแตง่ผนงัขอบวงกบประตู



Item 097 Item 098 Item 098

Item 099 Item 100 Item 100

Item 101 Item 102 Item 102

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ โถงบนัได บริเวณ โถงบนัได

งาน โคมไฟ งาน ฝา้เพดาน

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 18

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน ผนงั งาน พืน้

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วผนงั

ปนู โดยรอบ
รายการ

แกไ้ขพืน้ไมด้า้นทางลงบนัไดยวบไมไ่ด้

ระดบั

รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ

บริเวณ โถงบนัได บริเวณ โถงบนัได

บริเวณ โถงบนัได บริเวณ โถงบนัได
งาน ราวกนัตก งาน พืน้

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวส ี+ เก็บแตง่รอยตอ่ไมท้็

อปราวกนัตก โดยรอบ
รายการ เก็บแตง่ผนงัขอบไม ้บนัได โดยรอบ



Item 103 Item 104 Item 104

Item 105 Item 106 Item 106

Item 107 Item 108 Item 108

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 19

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ
เก็บแตง่ซิลโิคนใตพื้น้ตวัจบชัน้ 2 

ตลอดแนว
รายการ เก็บแตง่ผิวสชีดุราวกนัตก

บริเวณ โถงบนัได บริเวณ โถงบนัได

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ โถงบนัได บริเวณ โถงบนัได

งาน พืน้ งาน ราวกนัตก

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได
งาน โคมไฟ งาน ผนงั

รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ รายการ แกไ้ขน า้รั่วซมึผนงัปนูดา้นหอ้งน า้

งาน บวัพืน้ งาน พืน้

รายการ
ท าความสะอาด + เก็บแตง่ซิลโิคนบวั

พืน้ โดยรอบ
รายการ แกไ้ขพืน้ยวบบริเวณขอบ โดยรอบ



Item 109 Item 110 Item 110

Item 111 Item 112 Item 112

Item 113 Item 114 Item 114

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได

งาน ผนงั งาน หนา้ตา่ง

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 20

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ
ท าความสะอาด + แกไ้ขรอยขีดข่วนไม้

บนัไดโดยรอบ (ก่อนสง่มอบบา้น)
รายการ แกไ้ขตวัจบทางลงบนัไดติดตัง้ไมแ่น่น

รายการ
เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง + ท า

ความสะอาดโดยรอบ
รายการ

เก็บพน่สเีฟรมหนา้ตา่งที่มีรอยขีดข่วน

โดยรอบ

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได
งาน ผนงั งาน พืน้

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วผนงั

ปนู โดยรอบ
รายการ เก็บแตง่ผิวสลีกูตัง้บนัได ทกุชดุ



Item 115 Item 116 Item 116

Item 117 Item 118 Item 118

Item 119 Item 120 Item 120

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 21

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสทีอ้งพืน้ + แกไ้ขรอย

แตกรา้ว
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวส ี+ เก็บแตง่รอยตอ่ไมท้็อป

ราวกนัตก โดยรอบ

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได

งาน พืน้ งาน ราวกนัตก

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3
งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

รายการ แกไ้ขน า้รั่วซมึฝา้เพดานโดยรอบ รายการ แกไ้ขน า้รั่วซมึฝา้เพดานโดยรอบ

งาน ราวกนัตก งาน พืน้

รายการ เก็บแตง่ผิวสชีดุราวกนัตก รายการ
เก็บแตง่ซิลโิคนรอยตอ่ลกูตัง้,ลกูนอน

บนัไดทกุชดุ
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Item 125 Item 126 Item 126
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 22

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน โคมไฟ งาน ฝา้เพดาน

รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3

งาน กระเบือ้ง งาน กระเบือ้ง

รายการ แกไ้ขกระเบือ้งผนงัแตกรา้ว รายการ แกไ้ขกระเบือ้งผนงัแตกรา้ว

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3
งาน สขุภณัฑ์ งาน ผนงั

รายการ
แกไ้ขราวแขวนผา้ติดตัง้ไมแ่น่น + เป็น

สนิม
รายการ

เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง + ท า

ความสะอาดโดยรอบ



Item 127 Item 128 Item 128

Item 129 Item 130 Item 130

Item 131 Item 132 Item 132
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 23

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3

งาน กระจกเงา งาน เตา้รบัไฟฟา้

รายการ แกไ้ขกระจกเงาเป็นต าหนิ รายการ แกไ้ขปลั๊กกนัน า้เก่า (เปลี่ยน)

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3

งาน สขุภณัฑ์ งาน กระเบือ้ง

รายการ
เปลี่ยนชดุสขุภณัฑท์ี่เก่า + เป็นสนิม

ทกุชดุ
รายการ

ท าความสะอาด + เก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งผนงั โดยรอบ

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3
งาน กระเบือ้ง งาน สขุภณัฑ์

รายการ
ท าความสะอาด + เก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งพืน้ โดยรอบ
รายการ แกไ้ขหวัสายฉีดช าระน า้รั่วซมึ
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 24

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน สขุภณัฑ์ งาน สขุภณัฑ์

รายการ
แกไ้ขซีลซิลโิคนฝาฉ่ิงสต็อปวาลว์สาย

ฉีดช าระ
รายการ แกไ้ขตะขอแขวนผา้เป็นสนิม

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ
ท าความสะอาด วงกบ+บานประต ู

โดยรอบ
รายการ เก็บอดุโป๊วพืน้ตีนวงกบประตู

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3
งาน สขุภณัฑ์ งาน สขุภณัฑ์

รายการ แกไ้ขอปุกรณป์ระตเูป็นสนิม ทกุชดุ รายการ แกไ้ขรอยตอ่ตูใ้ตอ้า่งลา้งหนา้ไมเ่รียบรอ้ย
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 25

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3

งาน กระเบือ้ง งาน ประตู

รายการ
แกไ้ขกระเบือ้งพืน้ดา้นทางเขา้ขอบไม่

เสมอ
รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนขอบวงกบประตู

บริเวณ หอ้งเก็บของ บริเวณ หอ้งเก็บของ

งาน โคมไฟ งาน ตูไ้ฟ

รายการ ยงัไมไ่ดต้ิดตัง้หลอดไฟ รายการ
แกไ้ขตูไ้ฟเปิดตรวจสอบไมไ่ด ้(มีน า้รั่วซมึ

เขา้ตูไ้ฟ)

บริเวณ หอ้งเก็บของ บริเวณ หอ้งเก็บของ
งาน ผนงั งาน กระเบือ้ง

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วผนงั

ปนู โดยรอบ
รายการ

ท าความสะอาด + เก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งพืน้ โดยรอบ



Item 145 Item 146 Item 146

Item 147 Item 148 Item 148

Item 149 Item 150 Item 150
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 26

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งเก็บของ บริเวณ หอ้งเก็บของ

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ แกไ้ขน า้รั่วซมึฝา้เพดานโดยรอบ รายการ เก็บแตง่ผนงัขอบวงกบประต ูโดยรอบ

บริเวณ หอ้งเก็บของ บริเวณ หอ้งเก็บของ

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ แกไ้ขอปุกรณป์ระตเูป็นสนิม ทกุชดุ รายการ
ท าความสะอาด วงกบ+บานประต ู

โดยรอบ

บริเวณ ดา้นทานอาหาร บริเวณ ดา้นทานอาหาร
งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ รายการ
เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วผนงัปนู 

โดยรอบ



Item 151 Item 152 Item 152

Item 153 Item 154 Item 154

Item 155 Item 156 Item 156
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 27

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นทานอาหาร บริเวณ ดา้นทานอาหาร

งาน หนา้ตา่ง งาน โคมไฟ

รายการ
เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง + ท า

ความสะอาดโดยรอบ
รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ

บริเวณ ดา้นทานอาหาร บริเวณ ดา้นทานอาหาร

งาน บวัพืน้ งาน กระเบือ้ง

รายการ เก็บเเตง่ผิวสบีวัพืน้ โดยรอบ รายการ
ท าความสะอาด + เก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งพืน้ โดยรอบ

บริเวณ ดา้นทานอาหาร บริเวณ ดา้นทานอาหาร
งาน กระเบือ้ง งาน กระเบือ้ง

รายการ แกไ้ขกระเบือ้งพืน้ดา้นหอ้งน า้แตกรา้ว รายการ
แกไ้ขกระเบือ้งพืน้เป็นรอยขีดข่วน 

ตรวจสอบโดยรอบ
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Item 161 Item 162 Item 162

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 28

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นทานอาหาร บริเวณ ดา้นทานอาหาร

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน กระเบือ้ง งาน กระเบือ้ง

รายการ แกไ้ขกระเบือ้งพืน้ดา้นหอ้งน า้รอ่น รายการ แกไ้ขกระเบือ้งพืน้ดา้นหอ้งน า้รอ่น

บริเวณ ดา้นทานอาหาร บริเวณ ดา้นทานอาหาร

งาน กระเบือ้ง งาน ราวกนัตก

รายการ แกไ้ขกระเบือ้งพืน้ดา้นหอ้งน า้รอ่น รายการ แกไ้ขราวกนัตกติดตัง้ไมแ่น่น

บริเวณ ดา้นทานอาหาร บริเวณ ดา้นทานอาหาร
งาน ประตู งาน บวัพืน้

รายการ
ท าความสะอาดบานพบัประต ู+ เก็บ

ขดัแตง่ผิวสวีงกบ
รายการ เก็บอดุโป๊วหวับวัพืน้ + ตีนวงกบประตู
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Item 167 Item 168 Item 168

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 29

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นทานอาหาร บริเวณ ดา้นรบัแขก

งาน ประตู งาน ฝา้เพดาน

รายการ แกไ้ขอปุกรณป์ระตเูป็นสนิม ทกุชดุ รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ

บริเวณ ดา้นรบัแขก บริเวณ ดา้นรบัแขก

งาน โคมไฟ งาน โคมไฟ

รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ รายการ แกไ้ขโคมไฟใชง้านไมไ่ด ้ตรวจสอบทกุชดุ

บริเวณ ดา้นรบัแขก บริเวณ ดา้นรบัแขก
งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ
แกไ้ขน าพดัลมออกจากฝา้เพดาน + 

เก็บแตง่ฝา้เพดานใหเ้รียบรอ้ย
รายการ

เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง + ท า

ความสะอาดโดยรอบ
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 30

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นรบัแขก บริเวณ ดา้นรบัแขก

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมประต ู+ ท า

ความสะอาดโดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วผนงัปนู 

โดยรอบ

บริเวณ ดา้นรบัแขก บริเวณ ดา้นรบัแขก

งาน ผนงั งาน ประตู

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วผนงั

ปนู โดยรอบ
รายการ

เก็บพน่สเีฟรมประตทูี่มีรอยขีดข่วน

โดยรอบ

บริเวณ ดา้นรบัแขก บริเวณ ดา้นรบัแขก
งาน หนา้ตา่ง งาน กระเบือ้ง

รายการ แกไ้ขจกุปิดเฟรมหนา้ตา่งติดตัง้ไมค่รบ รายการ
แกไ้ขกระเบือ้งพืน้ดา้นทางลงบนัได

แตกรา้ว
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Item 179 Item 180 Item 180
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 31

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นรบัแขก บริเวณ ดา้นรบัแขก

งาน กระเบือ้ง งาน บวัพืน้

รายการ
ท าความสะอาด + เก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งพืน้ โดยรอบ
รายการ เก็บเเตง่ผิวสบีวัพืน้ โดยรอบ

บริเวณ ดา้นรบัแขก บริเวณ ดา้นรบัแขก

งาน เตา้รบัไฟฟา้ งาน กระเบือ้ง

รายการ
เปลี่ยนหนา้กากเตา้รบัไฟฟา้ + สวิตช์

ไฟที่เก่าทกุชดุ
รายการ

แกไ้ขกระเบือ้งพืน้ดา้นหนา้บา้นมีรอยขีด

ข่วน

บริเวณ ดา้นรบัแขก บริเวณ ดา้นรบัแขก
งาน บวัพืน้ งาน สวิตชไ์ฟ

รายการ แกไ้ขบวัพืน้ดา้นโรงจอดรถแตกเสยีหาย รายการ เปลี่ยนหนา้กากสวิตชไ์ฟทางเขา้ที่เก่า
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 32

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นรบัแขก บริเวณ ดา้นรบัแขก

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน ผนงั งาน พืน้

รายการ เก็บแตง่ผนงัขอบบลอ็กไฟแอร์ รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนตีนรางเฟรมประตู

บริเวณ ดา้นหนา้บา้น บริเวณ ดา้นหนา้บา้น

งาน ผนงั งาน บวัปนูป้ัน

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วผนงั

ปนูโดยรอบชัน้ 1,2
รายการ

เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วบวัปนู

ป้ัน ทกุชดุ

บริเวณ ดา้นหนา้บา้น บริเวณ ดา้นหนา้บา้น
งาน โคมไฟ งาน โคมไฟ

รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ รายการ แกไ้ขโคมไฟโรงจอดรถใชง้านไมไ่ด้
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 33

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นหนา้บา้น บริเวณ ดา้นหนา้บา้น

งาน พืน้ งาน กระเบือ้ง

รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนใตต้ีนเฟรมประตู รายการ
ท าความสะอาด + เก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งพืน้ โดยรอบ

บริเวณ ดา้นหนา้บา้น บริเวณ ดา้นหนา้บา้น

งาน หลงัคา งาน กระเบือ้ง

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสโีครงหลงัคาโรงจอดรถ 

โดยรอบ
รายการ แกไ้ขน า้ขงัพืน้เฉลยีงดา้นทางขึน้

บริเวณ ดา้นหนา้บา้น บริเวณ ดา้นหนา้บา้น
งาน หลงัคา งาน หลงัคา

รายการ แกไ้ขหลงัคาโรงจอดรถมีน า้รั่วซมึ รายการ แกไ้ขหลงัคาโรงจอดรถมีน า้รั่วซมึ
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 34

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นหนา้บา้น บริเวณ ดา้นหนา้บา้น

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน ฝา้เพดาน งาน เตา้รบัไฟฟา้

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสฝีา้เพดานโรงจอดรถ 

โดยรอบ
รายการ ยงัไมไ่ดต้ิดตัง้หนา้กากเตา้รบัไฟฟา้

บริเวณ ดา้นหนา้บา้น บริเวณ ดา้นหนา้บา้น

งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ
ท าความสะอาด + เก็บแตง่งานปนูพืน้

โรงจอดรถที่แตกเสยีหาย โดยรอบ
รายการ

ท าความสะอาด + เก็บแตง่งานปนูพืน้โรง

จอดรถที่แตกเสยีหาย โดยรอบ

บริเวณ ดา้นหนา้บา้น บริเวณ หอ้งเก็บของ 2
งาน พืน้ งาน ประตู

รายการ
ท าความสะอาด + เก็บแตง่งานปนูพืน้

โรงจอดรถที่แตกเสยีหาย โดยรอบ
รายการ เก็บแตง่ผิวส ีวงกบ+บานประต ูโดยรอบ
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 35

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นหนา้บา้น บริเวณ หอ้งเก็บของ 2

งาน พืน้ งาน ผนงั

รายการ แกไ้ขน า้ขงัพืน้โรงจอดรถ รายการ เก็บแตง่ผนงัขอบวงกบประตู

บริเวณ หอ้งเก็บของ 2 บริเวณ หอ้งเก็บของ 2

งาน ประตู งาน ฝา้เพดาน

รายการ แกไ้ขอปุกรณป์ระตเูป็นสนิม ทกุชดุ รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ

บริเวณ หอ้งเก็บของ 2 บริเวณ หอ้งเก็บของ 2
งาน ผนงั งาน ประตู

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วผนงั

ปนู โดยรอบ
รายการ แกไ้ขสกรูยดึบานประตเูป็นสนิม ทกุชดุ
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 36

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งเก็บของ 2 บริเวณ หอ้งเก็บของ 2

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน โคมไฟ งาน ผนงั

รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ รายการ เก็บแตง่ผนงัขอบวงกบประตู

บริเวณ ดา้นนอกซา้ย บริเวณ ดา้นนอกซา้ย

งาน ผนงั งาน บวัปนูป้ัน

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วผนงั

ปนูโดยรอบชัน้ 1,2
รายการ

เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วบวัปนู

ป้ัน ทกุชดุ

บริเวณ ดา้นนอกซา้ย บริเวณ ดา้นนอกซา้ย
งาน ผนงั งาน รัว้แบง่แปลง

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูตีนลา่งตลอด

แนว
รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัรัว้แบง่แปลง โดยรอบ
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 37

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นนอกซา้ย บริเวณ ดา้นหลงับา้น

งาน จดัสวน งาน ผนงั

รายการ
ปรบัระดบัพืน้ดินใหไ้ดร้ะดบั + ตดัแตง่

หญา้ใหเ้รียบรอ้ย โดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วผนงัปนู

โดยรอบชัน้ 1,2

บริเวณ ดา้นหลงับา้น บริเวณ ดา้นหลงับา้น

งาน บวัปนูป้ัน งาน โคมไฟ

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วบวั

ปนูป้ัน ทกุชดุ
รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ

บริเวณ ดา้นหลงับา้น บริเวณ ดา้นหลงับา้น
งาน ผนงั งาน หนา้ตา่ง

รายการ
เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง + ท า

ความสะอาดโดยรอบ
รายการ

เก็บพน่สเีฟรมหนา้ตา่งที่มีรอยขีดข่วน

โดยรอบ
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 38

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นหลงับา้น บริเวณ ดา้นหลงับา้น

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน เตา้รบัไฟฟา้ งาน ทอ่ประปา

รายการ เปลี่ยนหนา้กากปลั๊กกนัน า้ที่เก่า รายการ
ติดตัง้แคลมป์ยดึทอ่ประปา + ติดตัง้ก๊อก

เตีย้ใหเ้รียบรอ้ย

บริเวณ ดา้นหลงับา้น บริเวณ ดา้นหลงับา้น

งาน บอ่ดกัไขมนั งาน กระเบือ้ง

รายการ
ท าความสะอาดบอ่ดกัไขมนั + 

อปุกรณต์ิดตัง้ไมค่รบ
รายการ แกไ้ขกระเบือ้งท็อปครวัแตกเสยีหาย

บริเวณ ดา้นหลงับา้น บริเวณ ดา้นหลงับา้น
งาน กระเบือ้ง งาน กระเบือ้ง

รายการ แกไ้ขกระเบือ้งท็อปครวัแตกเสยีหาย รายการ แกไ้ขกระเบือ้งท็อปครวัแตกเสยีหาย
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 39

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นหลงับา้น บริเวณ ดา้นหลงับา้น

งาน กระเบือ้ง งาน กระเบือ้ง

รายการ แกไ้ขกระเบือ้งท็อปครวัแตกเสยีหาย รายการ
ท าความสะอาด + เก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งท็อปครวั โดยรอบ

บริเวณ ดา้นหลงับา้น บริเวณ ดา้นหลงับา้น

งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ สกดั + เทพืน้ซกัลา้งใหม ่โดยรอบ รายการ สกดั + เทพืน้ซกัลา้งใหม ่โดยรอบ

บริเวณ ดา้นหลงับา้น บริเวณ ดา้นหลงับา้น
งาน ทอ่อากาศ งาน ประตู

รายการ แกไ้ขฝาครอบทอ่อากาศที่เก่า (เปลี่ยน) รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนขอบวงกบประตู
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 40

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นหลงับา้น บริเวณ ดา้นหลงับา้น

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน พืน้ งาน หนา้ตา่ง

รายการ เก็บอดุโป๊วพืน้ตีนวงกบประตู รายการ
เก็บพน่สเีฟรมหนา้ตา่งที่มีรอยขีดข่วน

โดยรอบ

บริเวณ ดา้นหลงับา้น บริเวณ ดา้นหลงับา้น

งาน จดัสวน งาน ผนงั

รายการ
ปรบัระดบัพืน้ดินใหไ้ดร้ะดบั + ตดัแตง่

หญา้ใหเ้รียบรอ้ย โดยรอบ
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูตีนลา่งตลอดแนว

บริเวณ ดา้นหลงับา้น บริเวณ ดา้นหลงับา้น
งาน จดัสวน งาน รัว้แบง่แปลง

รายการ
ปรบัระดบัพืน้ดินใหไ้ดร้ะดบั + ตดัแตง่

หญา้ใหเ้รียบรอ้ย โดยรอบ
รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัรัว้แบง่แปลง โดยรอบ



Item 235 Item 236 Item 236

Item 237 Item 238 Item 238

Item 239 Item 240 Item 240

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 41

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นหลงับา้น บริเวณ ดา้นหลงับา้น

งาน ป๊ัมน า้ งาน ถงัน า้ดี

รายการ แกไ้ขป้ัมน า้ใชง้านไมไ่ด้ รายการ แกไ้ขถงัน า้ดีติดตัง้เอียง

บริเวณ ดา้นหลงับา้น บริเวณ ดา้นหลงับา้น

งาน ถงัน า้ดี งาน รัว้แบง่แปลง

รายการ ท าความสะอาดเศษตะกอนในถงัน า้ดี รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัรัว้แบง่แปลง โดยรอบ

บริเวณ ดา้นหลงับา้น บริเวณ ดา้นนอกขวา
งาน ก๊อกสนาม งาน ผนงั

รายการ ยงัไมไ่ดต้ิดตัง้ก๊อกเตีย้ รายการ
เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วผนงัปนู

โดยรอบชัน้ 1,2



Item 241 Item 242 Item 242

Item 243 Item 244 Item 244

Item 245 Item 246 Item 246
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 42

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นนอกขวา บริเวณ ดา้นนอกขวา

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน ผนงั งาน โคมไฟ

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วผนงั

ปนูโดยรอบชัน้ 1,2
รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ

บริเวณ ดา้นนอกขวา บริเวณ ดา้นนอกขวา

งาน บวัปนูป้ัน งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วบวั

ปนูป้ัน ทกุชดุ
รายการ

เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง + ท า

ความสะอาดโดยรอบ

บริเวณ ดา้นนอกขวา บริเวณ ดา้นนอกขวา
งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง + ท า

ความสะอาดโดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง + ท า

ความสะอาดโดยรอบ



Item 247 Item 248 Item 248

Item 249 Item 250 Item 250

Item 251 Item 252 Item 252
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 43

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูตีนลา่งตลอดแนว

บริเวณ ดา้นนอกขวา บริเวณ ดา้นนอกขวา

งาน เตา้รบัไฟฟา้ งาน ถงับ  าบดั

รายการ ท าความสะอาดปลั๊กกนัน า้ รายการ
เปลี่ยนถงับ  าบดัที่แตกเสยีหาย (เช็คระบบ

ใหมท่ัง้หมด)

บริเวณ ดา้นนอกขวา บริเวณ ดา้นนอกขวา
งาน ถงับ าบดั งาน ถงับ  าบดั

รายการ แกไ้ขขอบปนูปากบอ่บ าบดัไมแ่น่น รายการ เปลี่ยนฝาถงับ  าบดัที่แตกเสยีหาย

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นนอกขวา บริเวณ ดา้นนอกขวา

งาน จดัสวน งาน ผนงั

รายการ
ตดัแตง่ไมย้ืนตน้ที่เก่ียวสายไฟให้

เรียบรอ้ย



Item 253 Item 254 Item 254

Item 255 Item 256 Item 256

Item 257 Item 258 Item 258

ลกูคา้ คณุxxx
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน รัว้แบง่แปลง

รายการ เปลี่ยนไมค้  า้ยนัที่เก่า ทกุชดุ รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัรัว้แบง่แปลง โดยรอบ

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้วผนงัปนู 

โดยรอบ

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นนอกขวา บริเวณ ดา้นนอกขวา

ท าความสะอาดบอ่ดกักลิ่น + ติดตัง้ขอ้

งอ 90° ใหเ้รียบรอ้ย
รายการ

เก็บเก๊าทง์านปนูในบอ่พกั + ท าความ

สะอาดทกุชดุ

บริเวณ ดา้นนอกขวา

หนา้ 44

บริเวณ ดา้นนอกขวา

งาน บอ่ดกักลิ่น งาน บอ่พกั

รายการ

บริเวณ ดา้นนอกขวา บริเวณ ดา้นนอกขวา
งาน รัว้เหลก็โปรง่ งาน

รายการ
ท าความสะอาด + เก็บแตง่ผิวสปีระตรูัว้

 และ รัว้เหลก็โปรง่

ผนงั

งาน จดัสวน



Item 259 Item 260 Item 260

Item 261 Item 262 Item 262

Item 263 Item 264 Item 264

ดา้นนอกขวา บริเวณ ดา้นนอกขวา
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โครงการ

งาน บอ่พกั งาน จดัสวน

AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต

งาน บอ่พกั งาน บอ่พกั

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ ท าความสะอาดบอ่พกั ทกุชดุ รายการ
ตดัแตง่ไมพุ้่มใหเ้รียบรอ้ย ตรวจสอบ

โดยรอบ

บริเวณ ดา้นนอกขวา บริเวณ ดา้นนอกขวา

รายการ ท าความสะอาดบอ่พกั ทกุชดุ

หนา้ 45
ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ

งาน รัว้แบง่แปลง งาน รัว้เหลก็โปรง่

รายการ
น าวชัพืชออกจากรัว้แบง่แปลงให้

เรียบรอ้ย
รายการ แกไ้ขประตรูัว้เปิดปิดติดไมค้  ายนั

ดา้นนอกขวาบริเวณ ดา้นนอกขวา บริเวณ

รายการ
เปลี่ยนฝาบอ่พกัที่แตกรา้ว + ติดตัง้ฝา

บอ่พกัใหค้รบ



Item 265 Item 266 Item 266

Item 267 Item 268 Item 268

Item 269 Item 270 Item 270

ถงัขยะ งาน พืน้

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น

รายการ
ท าความสะอาด + เก็บแตง่ผิวสปีระตรูัว้

 และ รัว้เหลก็โปรง่
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัรัว้ปนูภายนอกและ

ภายในโดยรอบ

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 46

ลกูคา้ คณุxxx

รัว้ปนู

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

ติดตัง้ถงัขยะใหเ้รียบรอ้ย รายการ เก็บแตง่งานปนูพืน้ทางขึน้โรงจอดรถ

งาน

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสปีระตรูัว้เลก็ + ฝืดใช้

งานไมส่ะดวก
รายการ

เก็บแตง่งานปนู + เก็บขดัแตง่ผิวสรีัว้ปนู

ที่แตกเสยีหาย

งาน รัว้เหลก็โปรง่ งาน รัว้ปนู

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น
งาน รัว้เหลก็โปรง่ งาน

รายการ



Item 271 Item 272 Item 272

Item 273 Item 274 Item 274

Item 275 Item 276 Item 276

บริเวณ ดา้นหลงับา้น บริเวณ ดา้นหลงับา้น
งาน สขุาภิบาล งาน สขุาภิบาล

รายการ แกไ้ขน า้จากชกัโครกไมไ่หลลงถงับ  าบดั รายการ
แกไ้ขน า้ทิง้จากหอ้งน า้ไมไ่หลออกบอ่พกั

หนา้บา้น

งาน ตูจ้ดหมาย งาน กริ่ง

รายการ
ท าความสะอาดปา้ยบา้นเลขที่ + 

ตูจ้ดหมาย
รายการ เปลี่ยนหนา้กากกริ่งที่เก่า

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น

งาน รัว้เหลก็โปรง่ งาน รัว้เหลก็โปรง่

บริเวณ

บา้นเลขที่ 104/xx
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 47

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ รัว้หนา้บา้น รัว้หนา้บา้น

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ แกไ้ขประตฝืูดตรวจสอบทกุชดุ รายการ
แกไ้ขกลอนประตลูอ็คกบัหชูา้งไมไ่ด้

ตรวจสอบทกุชดุ



Item 277 Item 278 Item 278

Item 279 Item 280 Item 280

Item 281 Item 282 Item 282

รายการ
เก็บอดุโป๊วรอยตอ่รอยเช่ือมรัว้เหลก็

โปรง่ตรวจสอบทกุชดุ
รายการ แกไ้ขเหลก็ประคองประตรูัว้ติดตัง้ไมแ่น่น

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น
งาน รัว้เหลก็โปรง่ งาน รัว้เหลก็โปรง่

รายการ
แกไ้ขเหลก็รบัประตรูัว้ไมแ่น่น + เก็บ

แตง่ผนงัขอบ
รายการ แกไ้ขประตรูัว้ฝืดใชง้านไมส่ะดวก

งาน รัว้เหลก็โปรง่ งาน ตูจ้ดหมาย

รายการ แกไ้ขเหลก็รบัประตรูัว้ติดตัง้ไมแ่น่น รายการ แกไ้ขตูจ้ดหมายติดตัง้ไมแ่น่น

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น

งาน รัว้เหลก็โปรง่ งาน รัว้เหลก็โปรง่

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 48

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx



Item 283 Item 284 Item 284

Item 285 Item 286 Item 286

Item 287 Item 288 Item 288

รายการ
แกไ้ขหนา้กากสวิตชไ์ฟดา้นทางลง

บนัไดติดตัง้เอียง
รายการ เปลี่ยนเฟลก็ซท์อ่รอ้ยสายไฟที่เป็นสนิม

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3
งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

รายการ ตรวจสอบคราบน า้ใตท้อ้งพืน้ รายการ ตรวจสอบคราบน า้ใตท้อ้งพืน้

งาน รัว้เหลก็โปรง่ งาน พืน้

รายการ แกไ้ขลอ้ประตรูัว้เหลก็โปรง่ตกราง รายการ แกไ้ขลกูตัง้เฉลยีงแตกเสยีหาย

บริเวณ ดา้นทานอาหาร บริเวณ หอ้งน า้ 3

งาน สวิตชไ์ฟ งาน สายไฟ
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 49

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ ดา้นหนา้บา้น

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx



Item 289 Item 290 Item 290

Item 291 Item 292 Item 292

Item 293 Item 294 Item 294

รายการ
แกไ้ขน า้รั่วซมึใตเ้ฟรมประต,ูหนา้ตา่ง

ทกุชดุ
รายการ

แกไ้ขน า้รั่วซมึใตเ้ฟรมประต,ูหนา้ตา่งทกุ

ชดุ

บริเวณ #REF! บริเวณ หอ้งน า้ 1
งาน ผนงั งาน สายไฟ

รายการ ตดัเหลก็ออกจากหวัผนงั รายการ ปิดปลายสายไฟโดยใช ้วายนทั ทกุชดุ

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
แกไ้ขน า้รั่วซมึใตเ้ฟรมประต,ูหนา้ตา่ง

ทกุชดุ
รายการ

แกไ้ขน า้รั่วซมึใตเ้ฟรมประต,ูหนา้ตา่งทกุ

ชดุ

บริเวณ ทกุหอ้ง บริเวณ ทกุหอ้ง

งาน ผนงั งาน ผนงั
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โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 50

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ทกุหอ้ง บริเวณ ทกุหอ้ง

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx



Item 295 Item 296 Item 296

Item 297 Item 298 Item 298

Item 299 Item 300 Item 300

รายการ ตรวจสอบอปุกรณส์ขุภณัฑใ์หมท่กุหอ้ง รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง 

ภายนอก + แกไ้ขรอยแตกรา้ว

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ ดา้นทานอาหาร
งาน หลงัคา งาน ฝา้เพดาน

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวส ี+ แกไ้ขรอยแตกรา้ว

หลงัคาโรงจอดรถ
รายการ ปิดฝาชอ่งคลอริ่งผนงัใหเ้รียบรอ้ย

งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ ตรวจสอบสโลป + ขงัน า้ใหมท่กุหอ้ง รายการ ตรวจสอบสโลป + ขงัน า้ใหมท่กุหอ้ง

บริเวณ หอ้งน า้ทกุหอ้ง บริเวณ หอ้งนอน 2

งาน สขุภณัฑ์ งาน ผนงั
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ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ทกุหอ้ง บริเวณ หอ้งน า้ทกุหอ้ง

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx



Item 301 Item 302 Item 302

Item 303 Item 304 Item 304

Item 305 Item 306 Item 306

รายการ
ท าความสะอาดบอ่ดกัไขมนั + ฝาแตก

ช ารุด
รายการ

ลกูคา้น าเสนอเปลี่ยนกระเบือ้งทัง้ชัน้โดย

ลกูคา้ซือ้กระเบือ้งให้

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน
งาน - งาน -

รายการ
รูปภาพประกอบท ารายงาน (ไมมี่

รายการแกไ้ข)
รายการ

รูปภาพประกอบท ารายงาน (ไมมี่รายการ

แกไ้ข)

งาน พืน้ งาน จดัสวน

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสธีรณีประตู รายการ น าตน้ไมอ้อกจากพืน้ที่ (รายการลกูคา้)

บริเวณ ดา้นหลงับา้น บริเวณ ดา้นรกัแขก + ทานอาหาร

งาน บอ่ดกัไขมนั งาน กระเบือ้ง
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รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นหลงับา้น บริเวณ ดา้นหนา้บา้น

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx



Item 307 Item 308 Item 308

Item 309 Item 310 Item 310

Item 311 Item 312 Item 312

รายการ
รูปภาพประกอบท ารายงาน (ไมมี่

รายการแกไ้ข)
รายการ

รูปภาพประกอบท ารายงาน (ไมมี่รายการ

แกไ้ข)

บริเวณ มิเตอรป์ระปา บริเวณ มิเตอรไ์ฟฟา้
งาน - งาน -

รายการ
รูปภาพประกอบท ารายงาน (ไมมี่

รายการแกไ้ข)
รายการ

รูปภาพประกอบท ารายงาน (ไมมี่รายการ

แกไ้ข)

งาน - งาน -

รายการ
รูปภาพประกอบท ารายงาน (ไมมี่

รายการแกไ้ข)
รายการ

รูปภาพประกอบท ารายงาน (ไมมี่รายการ

แกไ้ข)

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

งาน - งาน -
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รำยกำรแก้ไข

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx



อยู่บรเิวณสว่นกลาง อยู่บรเิวณหนา้อาคาร/บา้น

15(45) Amp. 1 เฟส 15(45) Amp. 3 เฟส

30(100) Amp. 1 เฟส 30(100) Amp. 3 เฟส

50(150) Amp. 1 เฟส ยงัไม่ไดต้ิดตัง้

Btichino Siemens Schneider

ABB อ่ืนๆ

8 ชอ่ง 10 ชอ่ง 20  ชอ่ง

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ฝาตูไ้ม่แน่น

มีขอ้บกพรอ่ง คือ ยดึน๊อตฝาตูไ้ม่ครบ

ท าความสะอาดภายนอกตู้ เก็บรอยตอ่รางวายเวย์

ยดึน๊อตตูไ้ม่ครบ ตูเ้ป็นรอย

เก็บสีรางวายเวย์

ตูเ้อียง

อ่ืนๆ

50 Amp. 80 Amp. 100 Amp.

อ่ืนๆ

1 Pole 2 Pole 3 Pole

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ติดตัง้ไม่แน่น

มีขอ้บกพรอ่ง คือ

ขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมตามมาตรฐาน

ช ารุด/เสียหาย

ไม่ไดต้ิดตัง้

SAFETY CUT RCCB RCBO

RCD

20 Amp  =       ตวั 32 Amp    =      ตวั

63 Amp  =       ตวั 100 Amp  =       ตวั
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รำยงำนระบบตูค้วบคุมไฟ

ต าแหน่งมิเตอรไ์ฟฟา้

ขนาดมิเตอรไ์ฟฟา้

ล  าดบั งาน รายการแกไ้ข / รายละเอียด

1 ตูโ้หลด

1.1

รายละเอียด

- ยี่หอ้

- ขนาด

1.2 การติดตัง้

1.3

เมนเบรกเกอร์

-ขนาด

-จ านวนขัว้

-การติดตัง้

1.4

ป้องกนัไฟรั่ว

-ลกัษณะ

-ขนาด

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

หมำยเหตุ : ตูไ้ฟเปิดตรวจสอบไมไ่ดเ้นือ่งจำกมนี ้ำซมึเขำ้ตู ้



THW NYY CV

16 mm2 25 mm2 35 mm2 50 mm2

ติดตัง้เรยีบรอ้ย

ควรใสป่ลอกสายสีเพ่ือระบุสายวา่เสน้ไหนคือเสน้ไฟหรอืเสน้นิวทรอล

ติดตัง้ไม่เรยีบรอ้ย เน่ืองจาก

สายนิวทรอลทีม่าจากมิเตอรก์ารไฟฟา้ตอ้งเขา้บารก์ราวนดก์่อน

สายไฟเขา้เบรกเกอรเ์มนไม่สนิท(ทองแดงโผล)่

สายไฟมีขนาดเล็ก(ไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้และเมนเบรกเกอร)์

ใชง้านไดต้ามปกติ

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ยงัไม่เช่ือมตอ่สาย

มีขอ้บกพรอ่ง คือ สายมีขนาดเล็กไป

แดง น า้ตาล น า้เงิน

เหลือง สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแตใ่ชง้านได้

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ

มีขอ้บกพรอ่ง คือ

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที่...... (ควรใชส้ายขนาด )

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที่...... (ควรใชส้ายขนาด )

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที่...... (ควรใชส้ายขนาด )

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที่...... (ควรใชส้ายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผ่ล ไดแ้ก่วงจรที่

การตอ่เช่ือมสายไฟภายในตูค้วรใช ้wirenut ชว่ยเพ่ือป้องกนัไฟรั่ว

ขาว(ตามมาตรฐาน) ฟา้(ตามมาตรฐาน)

สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแตใ่ชง้านได้

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ

มีขอ้บกพรอ่ง คือ

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที่...... (ควรใชส้ายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผ่ลไดแ้ก่วงจรที่

การตอ่เช่ือมสายไฟภายในตูค้วรใช ้wirenut ชว่ย เพ่ือป้องกนัไฟรั่ว
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ลกูคา้ คณุxxx

รำยงำนระบบตูค้วบคุมไฟ

ล าดบั งาน รายการแกไ้ข / รายละเอียด

1.5

สายเมนไฟ

-ขนาด

-การติดตัง้

-การใชง้าน

1.6 สายเมน (G)

1.7

สายวงจรยอ่ย (L)

-การติดตัง้

1.8

สายนิวตรอล (N)

-การติดตัง้

บา้นเลขที่ 104/xx

ฝ่ายโครงการ xxx



เขียว(ตามมาตรฐาน)

(สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแตใ่ชง้านได)้

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ

มีขอ้บกพรอ่ง คือ

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที่...... (ควรใชส้ายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผ่ล ไดแ้ก่วงจรที่

การตอ่เช่ือมสายไฟภายในตูค้วรใช ้wirenut ชว่ย เพ่ือป้องกนัไฟรั่ว

ติดตัง้ไม่เรยีบรอ้ย เน่ืองจาก

ติดตัง้เรยีบรอ้ย ควรเปลี่ยนเป็นพิมพใ์หเ้รยีบรอ้ย

มีขอ้บกพรอ่ง คือ การใชง้านไม่ถกูต  าแหน่ง

ยงัไม่ไดต้ิดตัง้

ติดตัง้เรยีบรอ้ย ไม่มีชอ่งวา่ง (จ านวนชอ่งเต็ม)

มีขอ้บกพรอ่ง คือ ยงัไม่อดุชอ่งSPARE 1 ชอ่ง

ยงัไม่ไดต้ิดตัง้

อยู่บนฝา้เพดาน

อยู่สว่นกลาง อยู่บนฝา้เพดาน

ไม่ไดต้ิดตัง้

ติดตัง้เรยีบรอ้ย

มีขอ้บกพรอ่ง คือ ยดึน๊อตไม่ครบ

มีค าแนะน า คือ ควรติดป้ายช่ือหนา้กลอ่งระบุ TV

ไม่ไดต้ิดตัง้

ติดตัง้แลว้ เป็นชนิด Splitter/Tap of …………... WAY

มีขอ้บกพรอ่ง คือ

ยงัไม่ไดเ้ขา้ปลายสายกบัตวัเช่ือมสญัญาณ

เขา้ปลายสายกบัตวัเช่ือมสญัญาณไม่เรยีบรอ้ย
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ลกูคา้ คณุxxx

รำยงำนระบบตูค้วบคุมไฟ

ล าดบั งาน รายการแกไ้ข / รายละเอียด

1.9

สายกราวนด(์G)

-การติดตัง้

1.10 สติก๊เกอรต์ู ้

1.11 ชอ่งอดุSPARE

2

ระบบทีวี

     -ต าแหน่ง

        -สายเมน

        -สายยอ่ย

        -กลอ่งทีวี

-ตวัเช่ือมสาย 

(Splitter)

บา้นเลขที่ 104/xx
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อยู่บนฝา้ชายคาหนา้บา้น

อยู่สว่นกลาง อยู่ในกลอ่งโทรศพัท(์ขา้งตูไ้ฟ)

ไม่ไดต้ิดตัง้

ติดตัง้เรยีบรอ้ย

มีขอ้บกพรอ่ง คือ ติดตัง้ไม่แน่น ยดึน๊อตไม่ครบ

มีค าแนะน า คือ ควรติดป้ายช่ือหนา้กลอ่งระบุ TC หรอื TEL

ไม่ไดต้ิดตัง้

ติดตัง้เรยีบรอ้ย

มีขอ้บกพรอ่ง คือ

ยงัไม่ไดเ้ขา้ปลายสายกบัตวัเช่ือมสญัญาณ

เขา้ปลายสายกบัตวัเช่ือมสญัญาณไม่เรยีบรอ้ย

ไม่ไดต้ิดตัง้(สเปกโครงการ)

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ

ติดตัง้เครือ่งแลว้ ยงัไม่ติดตัง้เครือ่ง

ใชง้านไดต้ามปกติ

มีขอ้บกพรอ่ง คือ ไม่เย็นไดแ้ก่หอ้ง………

คอยลร์อ้นมีเสียงดงั บรเิวณ อ่ืนๆ…………….

-ตวัรวมสาย

4

ไฟฟา้ฉกุเฉิน

-การติดตัง้

5

เครือ่งปรบัอากาศ

-การติดตัง้

-การใชง้าน
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ลกูคา้ คณุxxx
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รำยงำนระบบตูค้วบคุมไฟ

ล าดบั งาน รายการแกไ้ข / รายละเอียด

3

ระบบโทรศพัท์

     -ต าแหน่ง

        -สายเมน

        -สายยอ่ย

-กลอ่งโทรศพัท์



BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่  234/6 หมู่ 13  ซอยก่ิงแกว้ 25/1  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ AQ SHADI พหลโยธิน-รงัสิต
หนา้ 58

ลกูคา้ คณุxxx

รำยงำนระบบตูค้วบคุมไฟ

No.Circiut รายการโหลด ขนาดสายไฟ (mm2) ขนาดเบรกเกอร ์(Amp) สถานะ

ฝ่ายโครงการ xxx

วงจรที ่1 แสงสวา่งชัน้ 1 - 10 ตรวจสอบไม่ได้

วงจรที ่2 แสงสวา่งชัน้ 2 - 10 ตรวจสอบไม่ได้

วงจรที ่3 ระบบกนัขโมย - 10 ตรวจสอบไม่ได้

วงจรที ่4 เครือ่งปรบัอากาศหอ้งนอน 1 - 32 ตรวจสอบไม่ได้

วงจรที ่5 เครือ่งปรบัอากาศหอ้งนอน 2 - 32 ตรวจสอบไม่ได้

วงจรที ่6 เครือ่งปรบัอากาศหอ้งนอน 3 - 32 ตรวจสอบไม่ได้

วงจรที ่7 เครือ่งปรบัอากาศหอ้งนอน 4 - 32 ตรวจสอบไม่ได้

วงจรที ่8 spare - - -

วงจรที ่9 ปลั๊กไฟชัน้ 1 - 16 ตรวจสอบไม่ได้

วงจรที ่10 ปลั๊กไฟชัน้ 2 - 16 ตรวจสอบไม่ได้

วงจรที ่11 ปลั๊กไฟ 3 - 16 ตรวจสอบไม่ได้

วงจรที ่12 ป๊ัมน า้ - 32 ตรวจสอบไม่ได้

วงจรที ่17

วงจรที ่13 เตาไฟฟา้ - 32 ตรวจสอบไม่ได้

วงจรที ่14 ท าน า้อุ่นหอ้งน า้ 1 - 32 ตรวจสอบไม่ได้

วงจรที ่15 ท าน า้อุ่นหอ้งน า้ 2 - 32 ตรวจสอบไม่ได้

วงจรที ่16 spare - - -

วงจรที ่19

วงจรที ่20

วงจรที ่21

วงจรที ่22

วงจรที ่23  

วงจรที ่28  

วงจรที ่24  

วงจรที ่25  

วงจรที ่26  

วงจรที ่27  

บา้นเลขที่ 104/xx

วงจรที ่18



อยู่บรเิวณสว่นกลาง อยู่บรเิวณหนา้อาคาร/บา้น

ขนาด = 1/2" ขนาด = 3/4" 

ขนาด = 8 หนุ ขนาด = 1.1/2"

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ช  ารุดเสียหาย

มิเตอรใ์ชง้านผิดปกติ ยงัไม่ไดต้ิดตัง้

ติดตัง้ไม่เรยีบรอ้ย มีขอ้บกพรอ่ง คือ …………………….

ชนิดท่อ PVC ชนิดท่อ HDPE

ขนาด = 1/2" ขนาด = 3/4" 

ขนาด = 8 หนุ ขนาด = 1.1/2"

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ น า้รั่วซมึ

ท่อประปาเมนผิดขนาด ยงัไม่ไดต้ิดตัง้

ติดตัง้ไม่เรยีบรอ้ย มีขอ้บกพรอ่ง คือ …………………….

ชนิดติดตัง้บนดิน ชนิดติดตัง้ใตด้ิน

ขนาด 750 ลิตร ขนาด 1,000 ลิตร

ขนาด 1,500 ลิตร อ่ืนๆ………………………………..

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ฐานถงัน า้ดีติดตัง้เอียง

ติดตัง้ลกูลอยไม่เรยีบรอ้ย ลา้งท าความสะอาด

ยงัไม่ไดต้ิดตัง้ มีขอ้บกพรอ่ง คือ …………………….

 Mitsubishi  Hitachi Grundfos อ่ืนๆ…………

ขนาด 150 w ขนาด 200 w

ขนาด 250 w อ่ืนๆ………………………………..

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ท่อประปาน า้รั่วซมึ

ตอ่สายไฟไม่เรยีบรอ้ย ใชง้านไม่ได้

ยงัไม่ไดต้ิดตัง้ มีขอ้บกพรอ่ง คือ …………………….

1

 มิเตอรป์ระปำ

- ขนาดมิเตอรป์ระปา

- การใชง้าน

2

ทอ่เมนประปำ

- ขนาดท่อประปา

- การใชง้าน

3

ถังน ำ้ดี

- ขนาดถงัน า้ดี

- การใชง้าน
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4

ป๊ัมน ำ้

- ขนาดถงัน า้ดี

- การใชง้าน



อยู่บรเิวณขา้งบา้น…………… อยู่บรเิวณหลงับา้น

ขนาด  1,000 ลิตร ขนาด  1,200 ลิตร

ขนาด  1,600 ลิตร ขนาด  2,000 ลิตร

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ อปุกรณช์ ารุดเสียหาย

ระดบัน า้ผิดปกติ (อาจแตกช ารุด) ระบบระบายไหลไม่สะดวก

ท าความสะอาด มีขอ้บกพรอ่ง คือ …………………….

ชนิดส าเรจ็รูป(บ่อคอนกรตี) ชนิดส าเรจ็รูป(ไฟเบอรก์ลาส)

อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นซา้ย อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นขวา

อยู่บรเิวณหลงับา้น

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ท  าความสะอาด

อดุตนัน า้ไม่ไหล ยงัไม่ไดต้ิดตัง้

อปุกรณต์ิดตัง้ไม่ครบ มีขอ้บกพรอ่ง คือ …………………….

ชนิดส าเรจ็รูป(บ่อคอนกรตี) ชนิดใชร้ว่มกบับ่อพกั

อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นซา้ย อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นขวา

อยู่บรเิวณหลงับา้น

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ยงัไม่ไดต้ิดตัง้ขอ้งอ 90 องศา

ปลายท่อไม่จมน า้ ลา้งท าความสะอาด

บ่อ,ฝาแตกช ารุด มีขอ้บกพรอ่ง คือ …………………….

ชนิดส าเรจ็รูป(บ่อคอนกรตี) อ่ืนๆ …………………….

โดยรอบบา้น อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นขวา

อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นซา้ย อยู่บรเิวณหนา้บา้น และหลงับา้น

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ติดตัง้เอียง

สงูไม่ไดร้ะดบั ท าความสะอาด

บ่อ,ฝาแตกช ารุด มีขอ้บกพรอ่ง คือ …………………….

1

ถังบ ำบดั

- ขนาดถงับ าบดั

- การใชง้าน

2

บอ่ดักไขมัน

- ต าแหน่งติดตัง้

- การใชง้าน

3

บอ่ดักกล่ิน

- ต าแหน่งติดตัง้

- การใชง้าน

4

บอ่พักระบำยน ำ้

- ต าแหน่งติดตัง้

- การใชง้าน
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