
เข้าตรวจครังที 1 วนัที

บ้านลมุพินี ทาวน์ วิลล์ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ 

เลขที 333/234  หมู ่11  ซอยกิงแก้ว 37  ถนนกิงแก้ว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ   10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

E-mail (ลกูค้า)

เบอร์โทรติดตอ่

บ้านเลขที

ลกูค้า

โครงการ

ไว้วางใจเลือกเรา "BLUE HOME"   เป็นตวัแทนของท่านในการตรวจรับมอบบ้าน  และอาคารสิงปลกูสร้าง

เราเป็นผู้ เชียวชาญ บริการในด้านงานก่อสร้าง อาคารพกัอาศยั, อาคารสํานกังาน และรับให้คําปรึกษางานก่อสร้าง

ด้านการสร้างบ้านโครงการบ้านจดัสรร และคอนโดมิเนียม  ชนันําทวัไป

"BLUE HOME"   เป็นการรวมตวัของทีมงานวิศวกรมืออาชีพทีผ่านประสบการณ์

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

คณุxxxxxxxxxxxx

Blue
 H

om
e E

ng
ine

eri
ng



บ้านเลขที

โทรศพัท์

แบบแปลน และตาํแหน่งของห้อง

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขท ี333/234  หมู ่11  ซอยกิงแก้ว 37  ถนนกิงแก้ว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บ้านลมุพินี ทาวน์ วิลล์ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ xxxxxxxx
หน้า 1

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

แปลนพนืชนั 2

หอ้งนํา 1

หอ้งนํา 2

หอ้งนอน 1

หอ้งนอน 2 หอ้งนอน 3

เฉลยีง

ซกัลา้ง

โถงลา่ง

หอ้งครัว

โถงบันได บันได

ระเบยีง

โรงจอดรถ

เก็บของ

แปลนพนืชนั 1
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 001 Item 002 Item 002

Item 003 Item 004 Item 004

Item 005 Item 006 Item 006

xxxxxxxx

xxxxxxxx

บริเวณ ห้องนํา 1 บริเวณ ห้องนํา 1

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

เลขท ี333/234  หมู ่11  ซอยกิงแก้ว 37  ถนนกิงแก้ว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10540

รายการแก้ไข

คณุxxxxxxxxxxxx

บ้านลมุพินี ทาวน์ วิลล์ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ 

ลกูค้า

โครงการ
2หน้า

รายการ เก็บแตง่ผิวสีฝา้เพดานกลางห้อง รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดานโดยรอบ

รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบวงกบและบานประตู รายการ ซิลซิลิโคนตีนวงกบประตู

บริเวณ ห้องนํา 1 บริเวณ ห้องนํา 1

งาน

บริเวณ

รายการ

งาน

บริเวณ

งาน ฝา้เพดาน งาน

งาน ประตู งาน ประตู

ปิดฝารางไฟให้เรียบร้อย

บนฝา้เพดาน

บนฝา้เพดาน

ผนงัก่ออิฐด้านบนปไูมแ่น่นโดยรอบ

บนฝา้เพดาน

บนฝา้เพดาน

รายการ

ฝา้เพดาน
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 007 Item 008 Item 008

Item 009 Item 010 Item 010

Item 011 Item 012 Item 012

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขท ี333/234  หมู ่11  ซอยกิงแก้ว 37  ถนนกิงแก้ว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

บริเวณ ห้องนํา 1 บริเวณ ห้องนํา 1

งาน สขุภณัฑ์ งาน เครืองดดูอากาศ

รายการ
ซิลซิลิโคนฝาฉิง STOP VAVLE สาย

ชําระ
รายการ สายชําระมีนํารัวซมึ

ห้องนํา 1

งาน

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนํา 1 บริเวณ ห้องนํา 1

สขุภณัฑ์ งาน สขุภณัฑ์

รายการ ซิลซิลิโคนขอบอา่งล้างหน้า รายการ
ซิลซิลิโคนฝาฉิง STOP VAVLE อา่งล้าง

หน้า

รายการ STOP VAVLE ฝักบวัติดตงัเอยีง รายการ
เครืองดดูอากาศติดตงัไมแ่น่นและซิล

ซิลิโคนโดยรอบ

หน้า 3
ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

โครงการ บ้านลมุพินี ทาวน์ วิลล์ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ xxxxxxxx

สขุภณัฑ์ งาน สขุภณัฑ์

บริเวณ ห้องนํา 1 บริเวณ

งาน
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 013 Item 014 Item 014

Item 015 Item 016 Item 016

Item 017 Item 018 Item 018

โครงการ บ้านลมุพินี ทาวน์ วิลล์ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ xxxxxxxx
หน้า 4

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขท ี333/234  หมู ่11  ซอยกิงแก้ว 37  ถนนกิงแก้ว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนํา 1 บริเวณ ห้องนํา 1

งาน สขุภณัฑ์ งาน พนื 

รายการ
ทําความสะอาดอปุกรณ์สขุภณัฑ์มี

คราบสนิมทกุชดุ
รายการ ซิลซิลิโคนตวัจบหน้าห้อง

บริเวณ ห้องนํา 1 บริเวณ ห้องนํา 1

งาน พนื งาน พนื 

รายการ
ทําความสะอาดพืน+ผนงัและเก็บแตง่

ยาแนวโดยรอบ
รายการ แก้ไขกระเบืองพืนสว่นเปียกสีไมเ่หมอืน

บริเวณ ระเบียง บริเวณ ระเบียง

งาน ฝา้ชายคา งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีฝา้ชายคามีรอยแตกร้าว

โดยรอบ
รายการ เก็บแตง่ผิวสีผนงัมรีอยแตกร้าวโดยรอบ
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 019 Item 020 Item 020

Item 021 Item 022 Item 022

Item 023 Item 024 Item 024

รายการแก้ไข

บริเวณ ระเบียง บริเวณ ระเบียง

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ผิวสีผนงัมรีอยแตกร้าวโดยรอบ รายการ
เก็บแตง่ผิวสีผนงัขอบปนูกนันํามีรอย

แตกร้าว

บริเวณ ระเบียง บริเวณ ระเบียง

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขท ี333/234  หมู ่11  ซอยกิงแก้ว 37  ถนนกิงแก้ว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บ้านลมุพินี ทาวน์ วิลล์ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ xxxxxxxx
หน้า 5

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวพืนปนูระเบียงโดยรอบ

งาน เหล็กราวกนัตก งาน เหล็กประดบั

รายการ ขดัแตง่ผิวสีเหล็กราวกนัตก รายการ ขดัแตง่ผิวสีเหล็กประดบั

บริเวณ ระเบียง บริเวณ ระเบียง

งาน ไฟฟา้ งาน พนื 
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 025 Item 026 Item 026

Item 027 Item 028 Item 028

Item 029 Item 030 Item 030

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

รายการ เก็บแตง่ผิวสีฝา้เพดานกลางห้อง รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดานโดยรอบ

งาน ประตู งาน หน้าตา่ง

รายการ บานเปิดประตรูะเบียงขบกนั รายการ บานเปิดหน้าตา่งมีเสียงเวลาใช้งาน

รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบวงกบและบานประตู รายการ ซิลซิลิโคนตีนวงกบประตู

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1

งาน ประตู งาน ประตู

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขท ี333/234  หมู ่11  ซอยกิงแก้ว 37  ถนนกิงแก้ว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บ้านลมุพินี ทาวน์ วิลล์ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ xxxxxxxx
หน้า 6

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 031 Item 032 Item 032

Item 033 Item 034 Item 034

Item 035 Item 036 Item 036

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1

งาน ไฟฟา้ งาน ไฟฟา้

รายการ ปลกัไฟและสวิตซ์ไฟติดตงัเอยีงทกุชดุ รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ

งาน พนื งาน พนื 

รายการ
ซิลซิลิโคนรอยตอ่บวัพนืและทําความ

สะอาดโดยรอบ
รายการ แก้ไขพืนไม้ยวบขอบหลงัประตู

รายการ เก็บแตง่ผิวสีผนงัมรีอยแตกร้าวโดยรอบ รายการ
เก็บแตง่ผิวสีผนงัขอบเฟรมประตแูละ

หน้าตา่งทกุชดุ

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1

งาน ผนงั งาน ผนงั

โครงการ บ้านลมุพินี ทาวน์ วิลล์ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ xxxxxxxx
หน้า 7

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขท ี333/234  หมู ่11  ซอยกิงแก้ว 37  ถนนกิงแก้ว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 037 Item 038 Item 038

Item 039 Item 040 Item 040

Item 041 Item 042 Item 042

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

รายการ เก็บแตง่ผิวสีฝา้เพดานกลางห้อง รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดานโดยรอบ

งาน หน้าตา่ง งาน หน้าตา่ง

รายการ บานเปิดหน้าตา่งมีเสียงเวลาใช้งาน รายการ บานตายหน้าตา่งติดตงัไมแ่น่น

รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบวงกบและบานประตู รายการ ซิลซิลิโคนตีนวงกบประตู

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2

งาน ประตู งาน ประตู

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขท ี333/234  หมู ่11  ซอยกิงแก้ว 37  ถนนกิงแก้ว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บ้านลมุพินี ทาวน์ วิลล์ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ xxxxxxxx
หน้า 8

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 043 Item 044 Item 044

Item 045 Item 046 Item 046

Item 047 Item 048 Item 048

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2

งาน ไฟฟา้ งาน ไฟฟา้

รายการ ปลกัไฟและสวิตซ์ไฟติดตงัเอยีงทกุชดุ รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ

งาน พนื งาน พนื 

รายการ
ซิลซิลิโคนรอยตอ่บวัพนืและทําความ

สะอาดโดยรอบ
รายการ แก้ไขพืนไม้ยวบมมุหลงับ้าน

รายการ เก็บแตง่ผิวสีผนงัมรีอยแตกร้าวโดยรอบ รายการ
เก็บแตง่ผิวสีผนงัขอบเฟรมประตแูละ

หน้าตา่งทกุชดุ

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2

งาน ผนงั งาน ผนงั

โครงการ บ้านลมุพินี ทาวน์ วิลล์ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ xxxxxxxx
หน้า 9

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขท ี333/234  หมู ่11  ซอยกิงแก้ว 37  ถนนกิงแก้ว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 049 Item 050 Item 050

Item 051 Item 052 Item 052

Item 053 Item 054 Item 054

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ ซิลซิลิโคนตีนวงกบประตู รายการ บานประตโูก่ง

งาน ผนงั งาน ประตู

รายการ มมุผนงัหลงับ้านชนื รายการ
เก็บแตง่ผิวสีขอบวงกบและบานประต+ูมี

เสียงเวลาใช้งาน

รายการ บวัพนืใต้ปลกัโทรศพัท์ชํารุด (แตก) รายการ
ตรวจสอบตําแหน่งการติดตงัโคมไฟ 

(ไมไ่ด้อยูต่รงกลางห้อง)

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 3

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2

งาน พนื งาน ไฟฟา้

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขท ี333/234  หมู ่11  ซอยกิงแก้ว 37  ถนนกิงแก้ว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 055 Item 056 Item 056

Item 057 Item 058 Item 058

Item 059 Item 060 Item 060

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3

งาน ผนงั งาน พนื 

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีผนงัขอบเฟรมประตแูละ

หน้าตา่งทกุชดุ
รายการ

ซิลซิลิโคนรอยตอ่บวัพนืและทําความ

สะอาดโดยรอบ

งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดานโดยรอบ รายการ เก็บแตง่ผิวสีผนงัมรีอยแตกร้าวโดยรอบ

รายการ บานเปิดหน้าตา่งมีเสียงเวลาใช้งาน รายการ เก็บแตง่ผิวสีฝา้เพดานกลางห้อง

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3

งาน หน้าตา่ง งาน ฝา้เพดาน

โครงการ บ้านลมุพินี ทาวน์ วิลล์ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ xxxxxxxx
หน้า 11

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 061 Item 062 Item 062

Item 063 Item 064 Item 064

Item 065 Item 066 Item 066

บริเวณ โถงชนั 2 บริเวณ โถงชนั 2

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ผิวสีผนงัมรีอยแตกร้าวโดยรอบ รายการ
เก็บแตง่ผิวสีผนงัขอบเฟรมประตแูละ

หน้าตา่งทกุชดุ

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

รายการ เก็บแตง่ผิวสีฝา้เพดานกลางห้อง รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดานโดยรอบ

รายการ
แก้ไขพนืไม้มมุหลงับ้านมเีสียงเวลา

เหยียบ
รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ

บริเวณ โถงชนั 2 บริเวณ โถงชนั 2

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3

งาน พนื งาน ไฟฟา้
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 067 Item 068 Item 068

Item 069 Item 070 Item 070

Item 071 Item 072 Item 072

บริเวณ โถงชนั 2 บริเวณ บนัได

งาน พนื งาน ไม้มือจบั

รายการ ซิลซิลิโคนตวัจบหน้าห้องทกุชดุ รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสีไม้มือจบัเหล็กราวกนัตก

ทกุชดุ

งาน พนื งาน พนื 

รายการ แก้ไขพืนไม้ยวบหน้าห้องนํา รายการ แก้ไขพนืไม้ยวบใต้เหล็กราวกนัตก

รายการ
ซิลซิลิโคนรอยตอ่บวัพนืและทําความ

สะอาดโดยรอบ
รายการ แก้ไขพืนไม้ยวบหน้าห้องนอน 1

บริเวณ โถงชนั 2 บริเวณ โถงชนั 2

รายการแก้ไข

บริเวณ โถงชนั 2 บริเวณ โถงชนั 2

งาน พนื งาน พนื 

โครงการ บ้านลมุพินี ทาวน์ วิลล์ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ xxxxxxxx
หน้า 13

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 073 Item 074 Item 074

Item 075 Item 076 Item 076

Item 077 Item 078 Item 078

บริเวณ ห้องนํา 2 บริเวณ ห้องนํา 2

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบวงกบและบานประตู รายการ ซิลซิลิโคนตีนวงกบประตู

งาน ไม้บนัได งาน ผนงั

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสีไม้บนัไดทกุชดุก่อนสง่

มอบให้ลกูค้า
รายการ เก็บแตง่ผิวสีผนงัมรีอยแตกร้าวโดยรอบ

รายการ ขดัแตง่ผิวสีเหล็กราวกนัตก รายการ
ซิลซิลิโคนฝาครอบเสาเหล็กราวกนัตก

ทกุชดุ

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได

รายการแก้ไข

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได

งาน เหล็กราวกนัตก งาน เหล็กราวกนัตก
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 079 Item 080 Item 080

Item 081 Item 082 Item 082

Item 083 Item 084 Item 084

บริเวณ ห้องนํา 2 บริเวณ ห้องนํา 2

งาน เครืองดดูอากาศ งาน สขุภณัฑ์

รายการ
เครืองดดูอากาศติดตงัไมแ่น่นและซิล

ซิลิโคนโดยรอบ
รายการ

ทําความสะอาดอปุกรณ์สขุภณัฑ์มีคราบ

สนิมทกุชดุ

งาน สขุภณัฑ์ งาน สขุภณัฑ์

รายการ ซิลซิลิโคนขอบอา่งล้างหน้า รายการ STOP VAVLE ฝักบวัติดตงัเอยีง

รายการ เก็บแตง่ผิวสีฝา้เพดานกลางห้อง รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดานโดยรอบ

บริเวณ ห้องนํา 2 บริเวณ ห้องนํา 2

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนํา 2 บริเวณ ห้องนํา 2

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

โครงการ บ้านลมุพินี ทาวน์ วิลล์ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ xxxxxxxx
หน้า 15

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 085 Item 086 Item 086

Item 087 Item 088 Item 088

Item 089 Item 090 Item 090

บริเวณ ห้องครัว บริเวณ ห้องครัว

งาน ประตู งาน หน้าตา่ง

รายการ บานประตกูระพรือ รายการ บานเปิดหน้าตา่งมีเสียงเวลาใช้งาน

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบวงกบและบานประตู รายการ ซิลซิลิโคนตีนวงกบประตู

รายการ ซิลซิลิโคนตวัจบหน้าห้อง รายการ
ทําความสะอาดพืน+ผนงัและเก็บแตง่ยา

แนวโดยรอบ

บริเวณ ห้องครัว บริเวณ ห้องครัว

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนํา 2 บริเวณ ห้องนํา 2

งาน พนื งาน พนื 
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 091 Item 092 Item 092

Item 093 Item 094 Item 094

Item 095 Item 096 Item 096

บริเวณ ห้องครัว บริเวณ ห้องครัว

งาน พนื งาน พนื 

รายการ เก็บแตง่ผิวสีบวัพนืและมสีีดา่งโดยรอบ รายการ
ทําความสะอาดพืนและเก็บแตง่ยาแนว

โดยรอบ

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ผิวสีผนงัมรีอยแตกร้าวโดยรอบ รายการ
เก็บแตง่ผิวสีผนงัขอบเฟรมประตแูละ

หน้าตา่งทกุชดุ

รายการ เก็บแตง่ผิวสีฝา้เพดานกลางห้อง รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดานโดยรอบ

บริเวณ ห้องครัว บริเวณ ห้องครัว

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องครัว บริเวณ ห้องครัว

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

โครงการ บ้านลมุพินี ทาวน์ วิลล์ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ xxxxxxxx
หน้า 17

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 097 Item 098 Item 098

Item 099 Item 100 Item 100

Item 101 Item 102 Item 102

บริเวณ โถงชนัลา่ง บริเวณ โถงชนัลา่ง

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

รายการ เก็บแตง่ผิวสีฝา้เพดานกลางห้อง รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดานโดยรอบ

งาน ไฟฟา้ งาน ประตู

รายการ ปลกัไฟหลงัประตยูงัไมไ่ด้ติดตงัหน้ากาก รายการ บานเปิดประตหูน้าบ้านขบขอบเฟรม

รายการ แก้ไขกระเบืองพืนสีไมเ่หมอืน รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ

บริเวณ ห้องครัว บริเวณ โถงชนัลา่ง

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องครัว บริเวณ ห้องครัว

งาน พนื งาน ไฟฟา้
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 103 Item 104 Item 104

Item 105 Item 106 Item 106

Item 107 Item 108 Item 108

บริเวณ โถงชนัลา่ง บริเวณ โถงชนัลา่ง

งาน พนื งาน ไฟฟา้

รายการ
แก้ไขกระเบืองพืนหน้าห้องครัวสีไม่

เหมือน
รายการ ปลกัไฟและสวิตซ์ไฟติดตงัเอยีงทกุชดุ

งาน พนื งาน พนื 

รายการ เก็บแตง่ผิวสีบวัพนืและมสีีดา่งโดยรอบ รายการ
ทําความสะอาดพืนและเก็บแตง่ยาแนว

โดยรอบ

รายการ เก็บแตง่ผิวสีผนงัมรีอยแตกร้าวโดยรอบ รายการ
เก็บแตง่ผิวสีผนงัขอบเฟรมประตแูละ

หน้าตา่งทกุชดุ

บริเวณ โถงชนัลา่ง บริเวณ โถงชนัลา่ง

รายการแก้ไข

บริเวณ โถงชนัลา่ง บริเวณ โถงชนัลา่ง

งาน ผนงั งาน ผนงั

โครงการ บ้านลมุพินี ทาวน์ วิลล์ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ xxxxxxxx
หน้า 19

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 109 Item 110 Item 110

Item 111 Item 112 Item 112

Item 113 Item 114 Item 114

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หลงับ้าน

งาน ไฟฟา้ งาน เครืองระบายอากาศ

รายการ ม้วนเก็บสาย TV ให้เรียบร้อย รายการ เครืองระบายอากาศติดตงัเอยีง

งาน ผนงั งาน หน้าตา่ง

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีผนงับวัปนูปันมีรอย

แตกร้าวทกุชดุ
รายการ

เก็บตดัผิวสีขอบเฟรมหน้าตา่งภายนอก

ทกุชดุ

รายการ ทําความสะอาดโคมไฟทกุชดุ รายการ
เก็บแตง่ผิวสีผนงัมรีอยแตกร้าวโดยรอบ 2

 ชนั

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หลงับ้าน

รายการแก้ไข

บริเวณ โถงชนัลา่ง บริเวณ หลงับ้าน

งาน ไฟฟา้ งาน ผนงั
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 115 Item 116 Item 116

Item 117 Item 118 Item 118

Item 119 Item 120 Item 120

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หลงับ้าน

งาน ปัมนํา งาน ถงัดกัไขมนั

รายการ ทําความสะอาดปัมนําและอปุกรณ์ รายการ ทําความสะอาดถงัดกัไขมนั

งาน ผนงั งาน ถงันําดี

รายการ
เก็บแตง่ผิวปนูใต้อา่งล้างจานและขอบ

บินโดยรอบ
รายการ

ทําความสะอาดถงันําดีด้านในมีคราบ

ตะกอน

รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ รายการ
ทําความสะอาดเคาน์เตอร์และเก็บแตง่

ยาแนวโดยรอบ

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หลงับ้าน

รายการแก้ไข

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หลงับ้าน

งาน ไฟฟา้ งาน เคาน์เตอร์

โครงการ บ้านลมุพินี ทาวน์ วิลล์ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ xxxxxxxx
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ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 121 Item 122 Item 122

Item 123 Item 124 Item 124

Item 125 Item 126 Item 126

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หน้าบ้าน

งาน รัวปนู งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีรัวแบง่แปลงมีรอย

แตกร้าวและมสีีดา่งโดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสีผนงัมรีอยแตกร้าวโดยรอบ 2

 ชนั

งาน ถงับําบดั งาน บอ่ดกักลิน

รายการ ทําความสะอาดถงับําบดั รายการ ทําความสะอาดบอ่ดกักลิน

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หลงับ้าน

งาน พนื งาน พนื

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวพนืปนูซกัล้างมีรอย

แตกร้าวโดยรอบและมนํีาขงั
รายการ เก็บแตง่ผิวปนูขอบบอ่ด้านในทกุบอ่
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รายการแก้ไข

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หลงับ้าน
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 127 Item 128 Item 128

Item 129 Item 130 Item 130

Item 131 Item 132 Item 132

งาน ฝา้เพดาน งาน พนื

รายการ เก็บแตง่ผิวสีฝา้เพดานโรงรถ รายการ ทําความสะอาดพืนทรายล้าง

บริเวณ หน้าบ้าน บริเวณ หน้าบ้าน

งาน พนื งาน พนื

รายการ แก้ไขกระเบืองพืนเฉลียงสีไมเ่หมือน รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวพนืปนูโรงรถมีรอยแตกร้าว

โดยรอบ

รายการแก้ไข

บริเวณ หน้าบ้าน บริเวณ หน้าบ้าน

งาน ผนงั งาน หน้าตา่ง

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีผนงับวัปนูปันมีรอย

แตกร้าวทกุชดุ
รายการ

เก็บตดัผิวสีขอบเฟรมหน้าตา่งภายนอก

ทกุชดุ

บริเวณ หน้าบ้าน บริเวณ หน้าบ้าน
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 133 Item 134 Item 134

Item 135 Item 136 Item 136

Item 137 Item 138 Item 138

บริเวณ ห้องเก็บของ บริเวณ รัวเหล็ก

งาน ไม้บนัได งาน รัวเหล็ก

รายการ
ทําความสะอาดไม้บนัไดเลอะคราบสี

โดยรอบ
รายการ

ขดัแตง่ผิวสีรัวเหล็กมคีราบสนิมโดยรอบ

และมเีสียงเวลาใช้งาน

งาน พนื งาน ประตู

รายการ ร่องระบายนํามีนําขงั รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบวงกบและบานประตู

บริเวณ ห้องเก็บของ บริเวณ ห้องเก็บของ

งาน ประตู งาน ผนงั

รายการ บานเปิดประตเูบียดขอบวงกบ รายการ เก็บแตง่ผิวสีผนงัมรีอยแตกร้าวโดยรอบ
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รายการแก้ไข

บริเวณ หน้าบ้าน บริเวณ ห้องเก็บของ

Blue
 H

om
e E

ng
ine

eri
ng



บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 139 Item 140 Item 140

Item 141 Item 142 Item 142

Item 143 Item 144 Item 144

งาน รัวปนู งาน ป้ายบ้านเลขที

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีรัวแบง่แปลงมีรอย

แตกร้าวและมสีีดา่งโดยรอบ
รายการ

ทําความสะอาดป้ายบ้านเลขทีและ

สญัญาณกริง

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ ระเบียง

งาน ประตู งาน พนื

รายการ บานตายประตหูลงับ้านติดตงัไมแ่น่น รายการ แก้ไขพนืระเบียงมีนําขงั

รายการแก้ไข

บริเวณ รัวเหล็ก บริเวณ รัวปนู

งาน รัวเหล็ก งาน รัวปนู

รายการ แก้ไขล้อรัวเหล็กสะดดุเวลาใช้งาน รายการ
เก็บแตง่ผิวสีรัวแบง่แปลงมีรอยแตกร้าว

และมสีีดา่งโดยรอบ

บริเวณ รัวปนู บริเวณ หน้าบ้าน
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 145 Item 146 Item 146

Item 147 Item 148 Item 148

Item 149 Item 150 Item 150

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

งาน รูปประกอบ งาน รูปประกอบ

รายการ
รูปประกอบการทํารายงาน (ไมมี่

รายการแก้ไข)
รายการ

รูปประกอบการทํารายงาน (ไมมี่รายการ

แก้ไข)

งาน รูปประกอบ งาน รูปประกอบ

รายการ
รูปประกอบการทํารายงาน (ไมมี่

รายการแก้ไข)
รายการ

รูปประกอบการทํารายงาน (ไมมี่รายการ

แก้ไข)

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

งาน รูปประกอบ งาน รูปประกอบ

รายการ
รูปประกอบการทํารายงาน (ไมมี่

รายการแก้ไข)
รายการ

รูปประกอบการทํารายงาน (ไมมี่รายการ

แก้ไข)
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

อยูบ่ริเวณสว่นกลาง อยูบ่ริเวณหน้าอาคาร/บ้าน

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 ยงัไมไ่ด้ติดตงั

Btichino Siemens Schneider

ABB อนืๆ HOCO

8 ช่อง 16 ช่อง 20  ช่อง

ติดตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ฝาตู้ไม่แนน่

มีข้อบกพร่อง คือ ยดึน๊อตฝาตู้ไม่ครบ

ทําความสะอาดภายนอกตู้ เก็บรอยตอ่รางวายเวย์

ยดึน๊อตตู้ไมค่รบ ตู้ เป็นรอย

เก็บสีรางวายเวย์

ตู้ เอียง

อนืๆ

50 Amp. 80 Amp. 100 Amp.

อนืๆ

1 Pole 2 Pole 3 Pole

ติดตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ติดตงัไมแ่นน่

มีข้อบกพร่อง คือ

ขนาดใหญ่เกินไป ไมเ่หมาะสมตามมาตรฐาน

ชํารุด/เสยีหาย

ไมไ่ด้ติดตงั

SAFETY CUT RCBB RCBO

RCD

20 Amp  =       ตวั 30 Amp    =   1   ตวั

63 Amp  =       ตวั 100 Amp  =       ตวั

1.4

ป้องกนัไฟรัว

-ลกัษณะ

-ขนาด

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ตําแหนง่มิเตอร์ไฟฟา้

ขนาดมิเตอร์ไฟฟา้

ลําดบั งาน รายการแก้ไข / รายละเอยีด

1 ตู้โหลด

1.1

รายละเอยีด

- ยีห้อ

- ขนาด

1.2 การติดตงั

1.3

เมนเบรกเกอร์

-ขนาด

-จํานวนขวั

-การติดตงั
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

THW NYY CV

16 mm
2

25 mm
2

35 mm
2

50 mm
2

ติดตงัเรียบร้อย

ควรใสป่ลอกสายสเีพอืระบสุายวา่เส้นไหนคือเส้นไฟหรือเส้นนิวทรอล

ติดตงัไมเ่รียบร้อย เนืองจาก

สายนิวทรอลทมีาจากมิเตอร์การไฟฟา้ต้องเข้าบาร์กราวนด์ก่อน

สายไฟเข้าเบรกเกอร์เมนไมส่นิท(ทองแดงโผล)่

สายไฟมีขนาดเล็ก(ไมเ่หมาะสมกบัโหลดไฟฟา้และเมนเบรกเกอร์)

ใช้งานได้ตามปกติ

ติดตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ยงัไมเ่ชือมต่อสาย

มีข้อบกพร่อง คือ สายมีขนาดเล็กไป

แดง นาํตาล นําเงิน

เหลือง สีสายไฟไมต่รงตามมาตรฐานแตใ่ช้งานได้

ติดตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ

มีข้อบกพร่อง คือ

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรท.ี..... (ควรใช้สายขนาด )

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรท.ี..... (ควรใช้สายขนาด )

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรท.ี..... (ควรใช้สายขนาด )

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรท.ี..... (ควรใช้สายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผล่ ได้แก่วงจรที

การตอ่เชือมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วยเพือป้องกนัไฟรัว

ขาว(ตามมาตรฐาน) ฟา้(ตามมาตรฐาน)

สีสายไฟไมต่รงตามมาตรฐานแตใ่ช้งานได้

ติดตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ

มีข้อบกพร่อง คือ

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรท.ี..... (ควรใช้สายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผล่ได้แก่วงจรที

การตอ่เชือมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพอืป้องกนัไฟรัว

ลําดบั งาน รายการแก้ไข / รายละเอยีด

1.5

สายเมนไฟ

-ขนาด

-การติดตงั

-การใช้งาน

1.6 สายเมน (G)

1.7

สายวงจรยอ่ย (L)

-การติดตงั

1.8

สายนิวตรอล (N)

-การติดตงั
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

เขียว(ตามมาตรฐาน)

(สีสายไฟไมต่รงตามมาตรฐานแตใ่ช้งานได้)

ติดตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ

มีข้อบกพร่อง คือ

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรท.ี..... (ควรใช้สายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผล่ ได้แก่วงจรที

การตอ่เชือมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพอืป้องกนัไฟรัว

ติดตงัไมเ่รียบร้อย เนืองจาก

ติดตงัเรียบร้อย ควรเปลยีนเป็นพิมพ์ให้เรียบร้อย

มีข้อบกพร่อง คือ การใช้งานไมถ่กูตําแหน่ง

ยงัไมไ่ด้ติดตงั

ติดตงัเรียบร้อย ไมม่ชี่องวา่ง (จํานวนช่องเต็ม)

มีข้อบกพร่อง คือ ยงัไมอ่ดุช่องSPARE 1 ช่อง

ยงัไมไ่ด้ติดตงั

อยูบ่นฝา้เพดาน

อยูส่ว่นกลาง อยูบ่นฝา้เพดาน

ไมไ่ด้ติดตงั

ติดตงัเรียบร้อย

มีข้อบกพร่อง คือ ยดึน๊อตไมค่รบ

มีคําแนะนํา คือ ควรติดปา้ยชือหน้ากลอ่งระบ ุTV

ไมไ่ด้ติดตงั

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

มีข้อบกพร่อง คือ

ยงัไมไ่ด้เข้าปลายสายกบัตวัเชือมสญัญาณ

เข้าปลายสายกบัตวัเชือมสญัญาณไมเ่รียบร้อย

1.11 ช่องอดุSPARE

2

ระบบทีวี

     -ตําแหนง่

        -สายเมน

        -สายยอ่ย

        -กลอ่งทีวี

-ตวัเชือมสาย 

(Splitter)

โครงการ บ้านลมุพินี ทาวน์ วิลล์ แจ้งวฒันะ ติวานนท์ xxxxxxxx
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ลําดบั งาน รายการแก้ไข / รายละเอยีด

1.9

สายกราวนด์(G)

-การติดตงั

1.10 สติกเกอร์ตู้
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

อยูบ่นฝา้ชายคาหน้าบ้าน

อยูส่ว่นกลาง อยูใ่นกลอ่งโทรศพัท์(ข้างตู้ไฟ)

ไมไ่ด้ติดตงั

ติดตงัเรียบร้อย

มีข้อบกพร่อง คือ ติดตงัไมแ่นน่ ยดึน๊อตไมค่รบ

มีคําแนะนํา คือ ควรติดปา้ยชือหน้ากลอ่งระบ ุTC หรือ TEL

ไมไ่ด้ติดตงั

ติดตงัเรียบร้อย

มีข้อบกพร่อง คือ

ยงัไมไ่ด้เข้าปลายสายกบัตวัเชือมสญัญาณ

เข้าปลายสายกบัตวัเชือมสญัญาณไมเ่รียบร้อย

ไมไ่ด้ติดตงั(สเปกโครงการ)

ติดตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ

ติดตงัเครืองแล้ว ยงัไม่ติดตงัเครือง

ใช้งานได้ตามปกติ

มีข้อบกพร่อง คือ ไมเ่ย็นได้แก่ห้อง………

คอยล์ร้อนมีเสยีงดงั บริเวณ อนืๆ…………….

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลําดบั งาน รายการแก้ไข / รายละเอยีด

3

ระบบโทรศพัท์

     -ตําแหนง่

        -สายเมน

        -สายยอ่ย

-กลอ่งโทรศพัท์

-ตวัรวมสาย

4

ไฟฟา้ฉกุเฉิน

-การติดตงั

5

เครืองปรับอากาศ

-การติดตงั

-การใช้งาน
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โทรศพัท์

วงจรท ี23  

วงจรท ี28  

วงจรท ี24  

วงจรท ี25  

วงจรท ี26  

วงจรท ี27  

วงจรท ี18

วงจรท ี19

วงจรท ี20

วงจรท ี21

วงจรท ี22

วงจรท ี17

วงจรท ี13

วงจรท ี14

วงจรท ี15

วงจรท ี16

วงจรท ี9 นาํอุน่ 4 20 ใช้งานปกติ

วงจรท ี10 SPARE

วงจรท ี11

วงจรท ี12

วงจรท ี5 แอร์ 3 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรท ี6 แอร์ 4 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรท ี7 ปลกั 1 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรท ี8 ปลกั 2 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรท ี1 แสงสวา่ง 1 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรท ี2 ปลกัภายนอก 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรท ี3 แอร์ 1 4 32 ใช้งานปกติ

วงจรท ี4 แอร์ 2 4 20 ใช้งานปกติ
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