
เขา้ตรวจครัง้ที ่1 วนัที่

xxxx

เจา้หนา้ทีโ่ครงการ
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 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

xxxx

xxxx

xxxx

223/xx

คณุxxx

xxxx



บา้นเลขที่ 223/xx

xxxx

แบบแปลน และต ำแหน่งของหอ้ง

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแกว้ 37  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 1

ลกูคา้ คณุxxx ฝ่ายโครงการ

แปลนพืน้ชัน้ 1

แปลนพืน้ชัน้ 2

หอ้งน ้ำ 3

เฉลยีง

ซกัลำ้ง

โถงลำ่งหอ้งครัว

โรงจอดรถ

เก็บของ

หอ้งท ำงำน

หอ้งน ้ำ 4

โถงลำ่ง

โถงลำ่ง

หอ้งแมบ่ำ้น

หอ้งน ้ำ 5

หอ้งน ้ำ 1

หอ้งน ้ำ 2 หอ้งนอน 1

หอ้งนอน 2

หอ้งนอน 3

โถงบันได
บันได

ระเบยีง

แตง่ตัว



Item 001 Item 002 Item 002

Item 003 Item 004 Item 004

Item 005 Item 006 Item 006

ติดตัง้ฝาปิดบอ็กซไ์ฟดา้นหอ้งน า้ 1

บอ็กซไ์ฟ
บนฝา้เพดาน

บา้นเลขที่ 0

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD
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รำยกำรแก้ไข

0

เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3

ลกูคา้

โครงการ
2หนา้

ฝ่ายโครงการ 0

รายการ
ท าความสะอาดคราบบนกระเบือ้งผนงั 

โดยรอบ
รายการ

ท าความสะอาดคราบบนกระเบือ้งพืน้ 

โดยรอบ

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดานเซอรว์ิส

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

งาน
บริเวณ

รายการ

งาน
บริเวณ

งาน ผนงั งาน

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

จดัระเบยีบฉนวนกนัความรอ้นดา้น

หอ้งนอน 1

ฉนวนกนัความรอ้น
บนฝา้เพดาน

รายการ

พืน้



Item 007 Item 008 Item 008

Item 009 Item 010 Item 010

Item 011 Item 012 Item 012

0

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1
งาน อา่งลา้งหนา้ งาน อา่งลา้งหนา้

รายการ สายน า้ดีสายฉีดช าระน า้รั่ว รายการ เก็บแตง่งานปนูใตเ้คานเ์ตอร์

หอ้งน า้ 1

งาน

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1
ประตู งาน พืน้

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบประตู รายการ เก็บแตง่ยาแนวธรณีประตู

บา้นเลขที่ 0

รายการ
แกไ้ขฝาฉ่ิงอปุกรณใ์ตอ้า่งลา้งหนา้ไม่

แนบผนงั
รายการ

แกไ้ขฝาฉ่ิงอปุกรณใ์ตอ้า่งลา้งหนา้ไม่

แนบผนงั

หนา้ 3
ลกูคา้ 0

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3

สายฉีดช าระ งาน เคานเ์ตอร์
บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ

งาน

ฝ่ายโครงการ



Item 013 Item 014 Item 014

Item 015 Item 016 Item 016

Item 017 Item 018 Item 018

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 4
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

ลกูคา้ 0

หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

งาน พืน้ งาน ฉากอาบน า้

รายการ
แกไ้ขกระเบือ้งพืน้รอ่น (ตรวจสอบ 

โดยรอบ)
รายการ ขดัท าความสะอาดอปุกรณฉ์ากอาบน า้

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1
งาน ชัน้วางสบู่ งาน ฉากอาบน า้

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ
แกไ้ขกระเบือ้งพืน้รอ่น (ตรวจสอบ 

โดยรอบ)
รายการ

แกไ้ขกระเบือ้งพืน้รอ่น (ตรวจสอบ 

โดยรอบ)

บริเวณ

รายการ ชัน้วางสบูต่ิดตัง้ไมแ่น่น รายการ มือจบัฉากอาบน า้ติดตัง้ไมแ่น่น



Item 019 Item 020 Item 020

Item 021 Item 022 Item 022

Item 023 Item 024 Item 024

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

งาน อา่งอาบน า้ งาน อา่งอาบน า้

รายการ ฝักบวัอา่งอาบน า้รั่ว รายการ สายฝักบวัอา่งอาบน า้ดงึออกไมส่ดุ

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 5

ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

รายการ
ท าความสะอาดชกัโครก และ

ตรวจสอบการใชง้าน (ใชง้านไมไ่ด)้
รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนขอบเฟรมหนา้ตา่ง โดยรอบ

งาน อา่งอาบน า้ งาน ประตู

รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนขอบอา่งอาบน า้ รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบบานประตู

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1
งาน สขุภณัฑ์ งาน หนา้ตา่ง



Item 025 Item 026 Item 026

Item 027 Item 028 Item 028

Item 029 Item 030 Item 030

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

งาน สขุภณัฑ์ งาน ผนงั

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 2
งาน อา่งอาบน า้ งาน ฝา้เพดาน

รายการ ระบบอา่งอาบน า้ใชง้านไมไ่ด้ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ

งาน พืน้ งาน โคมไฟ

รายการ ท าความสะอาดพืน้ โดยรอบ รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ ทกุชดุ

รายการ
หมอ้น า้ชกัโครกใชง้านไมไ่ด ้

และสต๊อปวาลว์ติดตัง้ไมแ่น่น
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

ผนงัปนู โดยรอบ

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

หนา้ 6
ลกูคา้ 0



Item 031 Item 032 Item 032

Item 033 Item 034 Item 034

Item 035 Item 036 Item 036

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2
งาน ฉากอาบน า้ งาน อา่งลา้งหนา้

รายการ มือจบัฉากอาบน า้ติดตัง้ไมแ่น่น รายการ ก๊อกอา่งลา้งหนา้ติดตัง้ไมแ่น่น

งาน พืน้ งาน ชัน้วางสบู่

รายการ
แกไ้ขกระเบือ้งพืน้รอ่น (ตรวจสอบ 

โดยรอบ)
รายการ ชัน้วางสบูต่ิดตัง้ไมแ่น่น

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบประตู รายการ เก็บแตง่ยาแนวธรณีประตู

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

งาน ประตู งาน พืน้

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 7

ลกูคา้ 0
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Item 037 Item 038 Item 038

Item 039 Item 040 Item 040

Item 041 Item 042 Item 042

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2
งาน ประตู งาน สขุภณัฑ์

รายการ ประตปิูดใชง้านไมส่ะดวก รายการ ท าความสะอาดหมอ้น า้ชกัโครก

งาน อา่งลา้งหนา้ งาน ที่ใสก่ระดาษ

รายการ พืน้ตูเ้ก็บของอา่งลา้งหนา้มีรอยขีดข่วน รายการ ที่ใสก่ระดาษติดตัง้ไมแ่น่น

รายการ เก็บซีลซิลโิคนอา่งลา้งหนา้ รายการ บานพบัอา่งลา้งหนา้เป็นสนิม

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

งาน อา่งลา้งหนา้ งาน อา่งลา้งหนา้

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 8

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 043 Item 044 Item 044

Item 045 Item 046 Item 046

Item 047 Item 048 Item 048

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 3
งาน ผนงั งาน ฝา้เพดาน

รายการ ผนงัดา้นหนา้ตา่งมีรอยขีดข่วน รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ

งาน ผนงั งาน ราวแขวนผา้

รายการ เก็บแตง่ยาแนวผนงัดา้นฉากอาบน า้ รายการ ผนงัดา้นราวแขวนผา้มีรอยขีดข่วน

รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนขอบวงกบประต ูโดยรอบ รายการ
เฟรมหนา้ตา่งไมไ่ดร้ะนาบกบัผนงั และ

เก็บแตง่ซิลโิคน

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

งาน ประตู งาน หนา้ตา่ง

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 9

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0
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Item 049 Item 050 Item 050

Item 051 Item 052 Item 052

Item 053 Item 054 Item 054

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3
งาน ฉากอาบน า้ งาน อา่งลา้งหนา้

รายการ มือจบัฉากอาบน า้ติดตัง้ไมแ่น่น รายการ เก็บซีลซิลโิคนอา่งลา้งหนา้

งาน พืน้ งาน ชัน้วางสบู่

รายการ
แกไ้ขกระเบือ้งพืน้รอ่น (ตรวจสอบ 

โดยรอบ)
รายการ ยงัไมไ่ดต้ิดตัง้ชัน้วางสบู่

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบประตู รายการ เก็บแตง่ยาแนวธรณีประตู

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3

งาน ประตู งาน พืน้
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 10

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 055 Item 056 Item 056

Item 057 Item 058 Item 058

Item 059 Item 060 Item 060

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3
งาน ประตู งาน กระจกเงา

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบ และบานประตู รายการ กระจกเงาติดตัง้เอียง

งาน ประตู งาน หนา้ตา่ง

รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนขอบวงกบประต ูโดยรอบ รายการ
เฟรมหนา้ตา่งไมไ่ดร้ะนาบกบัผนงั และ

เก็บแตง่ซิลโิคน

รายการ ประตปิูดใชง้านไมส่ะดวก รายการ ท าความสะอาดหมอ้น า้ชกัโครก

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3

งาน ประตู งาน สขุภณัฑ์

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 11

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแกว้ 37  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696



Item 061 Item 062 Item 062

Item 063 Item 064 Item 064

Item 065 Item 066 Item 066

บริเวณ ระเบยีง บริเวณ ระเบยีง
งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ซิลโิคนขอบ และรอยตอ่ผนงั

ไมป้ระดบั
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

ผนงัปนู โดยรอบ

งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ ฝา้เพดานดา้นหนา้ไมไ่ดร้ะดบั รายการ ผนงัไมป้ระดบัติดตัง้บดิเบีย้ว

รายการ
กระเบือ้งผนงัดา้นสว่นเปียกแตกตลอด

แนว
รายการ กระเบือ้งผนงัดา้นสว่นเปียกขอบบิ่น

บริเวณ ระเบยีง บริเวณ ระเบยีง

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3

งาน ผนงั งาน ผนงั

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแกว้ 37  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 12

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 067 Item 068 Item 068

Item 069 Item 070 Item 070

Item 071 Item 072 Item 072

บริเวณ ระเบยีง บริเวณ ระเบยีง
งาน ราวกนัตก งาน ฝา้เพดาน

รายการ เฟรมราวกนัตกติดตัง้ไมแ่น่น รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ

งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ เก็บแตง่ผิวสพืีน้กนัสาด รายการ
ท าความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งพืน้ โดยรอบ

รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบปนูกนัน า้ รายการ เก็บแตง่ผิวสธีรณีประตู

บริเวณ ระเบยีง บริเวณ ระเบยีง

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ระเบยีง บริเวณ ระเบยีง

งาน ปนูกนัน า้ งาน พืน้

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 13

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแกว้ 37  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696



Item 073 Item 074 Item 074

Item 075 Item 076 Item 076

Item 077 Item 078 Item 078

บริเวณ หอ้งนอน 1 และแตง่ตวั บริเวณ หอ้งนอน 1 และแตง่ตวั
งาน บวัพืน้ งาน ประตู

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสบีวัพืน้ โดยรอบ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบประต ูโดยรอบ

งาน ผนงั งาน บวัพืน้

รายการ
แกไ้ขรอยตอ่ผนงั wall ที่ขึน้ตะเข็บ 

และหลดุรอ่น โดยรอบ
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสบีวัพืน้ โดยรอบ

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสพืีน้ไมป้าเก ้โดยรอบ 

(ก่อนสง่มอบบา้น)
รายการ

แกไ้ขรอยตอ่ผนงั wall ที่ขึน้ตะเข็บ และ

หลดุรอ่น โดยรอบ

บริเวณ หอ้งนอน 1 และแตง่ตวั บริเวณ หอ้งนอน 1 และแตง่ตวั

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 1 และแตง่ตวั บริเวณ หอ้งนอน 1 และแตง่ตวั

งาน พืน้ งาน ผนงั

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแกว้ 37  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 14

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 079 Item 080 Item 080

Item 081 Item 082 Item 082

Item 083 Item 084 Item 084

บริเวณ หอ้งนอน 1 และแตง่ตวั บริเวณ หอ้งนอน 1 และแตง่ตวั
งาน สวิตซไ์ฟ งาน ตะขอผา้มา่น

รายการ
สลบัต าแหน่งสวิตซไ์ฟทางเขา้ซา้ย-ขวา

ใหเ้หมาะสม
รายการ

ตะขอฝา้มา่นติดตัง้ไมแ่น่น (ตรวจสอบ 

ทกุชดุ)

งาน ปลั๊กไฟ งาน กระจกเงา

รายการ ปลั๊กไฟดา้นชัน้วาง TV สลบัดา้น รายการ กระจกเงาโต๊ะเครื่องแปง้ติดตัง้เอียง

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบประต ูหอ้งน า้

โดยรอบ
รายการ บานประตปิูดไมส่ะดวก

บริเวณ หอ้งนอน 1 และแตง่ตวั บริเวณ หอ้งนอน 1 และแตง่ตวั

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 1 และแตง่ตวั บริเวณ หอ้งนอน 1 และแตง่ตวั

งาน ประตู งาน ประตู

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 15

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแกว้ 37  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696



Item 085 Item 086 Item 086

Item 087 Item 088 Item 088

Item 089 Item 090 Item 090

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2
งาน บวัพืน้ งาน บวัพืน้

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสบีวัพืน้ โดยรอบ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสบีวัพืน้ โดยรอบ

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
แกไ้ขรอยตอ่ผนงั wall ที่ขึน้ตะเข็บ 

และหลดุรอ่น โดยรอบ
รายการ

แกไ้ขรอยตอ่ผนงั wall ที่ขึน้ตะเข็บ และ

หลดุรอ่น โดยรอบ

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสพืีน้ไมป้าเก ้โดยรอบ 

(ก่อนสง่มอบบา้น)

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2

งาน ฝา้เพดาน งาน พืน้

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแกว้ 37  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 16

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 091 Item 092 Item 092

Item 093 Item 094 Item 094

Item 095 Item 096 Item 096

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2
งาน โคมไฟ งาน ตูเ้สือ้ผา้

รายการ โคมไฟทางเขา้ใชง้านไมไ่ด้ รายการ บานตูเ้สือ้ผา้เบยีดวงกบ

งาน สวิตซไ์ฟ งาน แอร์

รายการ
สลบัต าแหน่งสวิตซไ์ฟหอ้งน า้ซา้ย-ขวา

ใหเ้หมาะสม
รายการ แอรใ์ชง้านไมไ่ด้

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบประต ูโดยรอบ รายการ บานประตปิูดไมส่ะดวก

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2

งาน ประตู งาน ประตู

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 17

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแกว้ 37  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696



Item 097 Item 098 Item 098

Item 099 Item 100 Item 100

Item 101 Item 102 Item 102

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3
งาน บวัพืน้ งาน ประตู

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสบีวัพืน้ โดยรอบ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบประต ูโดยรอบ

งาน ฝา้เพดาน งาน พืน้

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสพืีน้ไมป้าเก ้โดยรอบ 

(ก่อนสง่มอบบา้น)

รายการ ท าความสะอาดดา้นหวัเตียง โดยรอบ รายการ เฟรมหนา้ตา่งดา้นขา้งบา้นมีรอยขีดข่วน

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2

งาน หวัเตียง งาน หนา้ตา่ง

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแกว้ 37  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 18

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 103 Item 104 Item 104

Item 105 Item 106 Item 106

Item 107 Item 108 Item 108

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3
งาน ตู้ งาน ตูเ้สือ้ผา้

รายการ มือจบัลิน้ชกัตูต้ิดตัง้ไมแ่น่น รายการ มือจบัตูเ้สือ้ผา้ติดตัง้ไมแ่น่น

งาน ผนงั งาน แอร์

รายการ
แกไ้ขรอยตอ่ผนงั wall ที่ขึน้ตะเข็บ 

และหลดุรอ่น โดยรอบ
รายการ แอรใ์ชง้านไมไ่ด ้และตรวจสอบน า้รั่ว

รายการ บานประตปิูดไมส่ะดวก รายการ
แกไ้ขรอยตอ่ผนงั wall ที่ขึน้ตะเข็บ และ

หลดุรอ่น โดยรอบ

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3

งาน ประตู งาน ผนงั

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 19

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแกว้ 37  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696



Item 109 Item 110 Item 110

Item 111 Item 112 Item 112

Item 113 Item 114 Item 114

บริเวณ โถงบนัได บริเวณ โถงบนัได
งาน บวัพืน้ งาน พืน้

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสบีวัพืน้ โดยรอบ รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสพืีน้ไมป้าเก ้โดยรอบ 

(ก่อนสง่มอบบา้น)

งาน สวิตซไ์ฟ งาน ฝา้เพดาน

รายการ
สลบัต าแหน่งสวิตซไ์ฟหอ้งน า้ซา้ย-ขวา

ใหเ้หมาะสม
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ

รายการ
ผนงัปนูแตกรา้ว และผนงั wall 

เสยีหายดา้นขา้ง
รายการ โคมไฟตัง้โต๊ะไมมี่หลอด

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ โถงบนัได

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3

งาน ผนงั งาน โคมไฟ

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแกว้ 37  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 20

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 115 Item 116 Item 116

Item 117 Item 118 Item 118

Item 119 Item 120 Item 120

บริเวณ โถงบนัได บริเวณ บนัได
งาน พืน้ งาน โคมไฟ

รายการ
เก็บแตง่ผิวสพืีน้กนัสาดดา้นหนา้ และ

แผงเหลก็ประดบั
รายการ โคมไฟใชง้านไมไ่ด้

งาน สวิตซไ์ฟ งาน ปลั๊กไฟ

รายการ
ยงัไมไ่ดต้รวจสอบระบบระบายความ

รอ้น(โครงการด าเนินการ)
รายการ ปลั๊กไฟดา้นหอ้งนอน 2 ติดตัง้เอียง

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบประต ูทกุชดุ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบประต ูทกุชดุ

บริเวณ โถงบนัได บริเวณ โถงบนัได

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ โถงบนัได บริเวณ โถงบนัได

งาน ประตู งาน ประตู

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 21

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0
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Item 121 Item 122 Item 122

Item 123 Item 124 Item 124

Item 125 Item 126 Item 126

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได
งาน ผนงั งาน พืน้กนัสาด

รายการ
ผนงัปนูแตกรา้ว และผนงั wall 

เสยีหายดา้นขา้ง
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสพืีน้กนัสาด และแกไ้ขน า้

ขงั โดยรอบ

งาน พืน้ งาน บวัพืน้

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสพืีน้ไม ้โดยรอบ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสบีวัพืน้ โดยรอบ

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได

งาน ราวกนัตก งาน ผนงั

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสไีมร้าวกนัตก โดยรอบ รายการ แกไ้ขผนงั wall สถีลอกเสยีหาย
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 22

ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 127 Item 128 Item 128

Item 129 Item 130 Item 130

Item 131 Item 132 Item 132

งาน ฝา้เพดาน งาน พืน้

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ รายการ เก็บแตง่ยาแนวธรณีประตู

บริเวณ หอ้งน า้ 4 บริเวณ หอ้งน า้ 4
งาน ประตู งาน ชัน้วางสบู่

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบประตู รายการ ยงัไมไ่ดต้ิดตัง้ชัน้วา่งสบู่

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได

งาน ราวกนัตก งาน ราวกนัตก

รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนขอบราวกนัตกตลอดแนว รายการ แกไ้ขไมร้าวกนัตกกระทบผนงัไมเ้สยีงดงั

บริเวณ หอ้งน า้ 4 บริเวณ หอ้งน า้ 4
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 23

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 133 Item 134 Item 134

Item 135 Item 136 Item 136

Item 137 Item 138 Item 138

บริเวณ หอ้งน า้ 4 บริเวณ หอ้งน า้ 4
งาน สขุภณัฑ์ งาน ประตู

รายการ ท าความสะอาดหมอ้น า้ชกัโครก รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนขอบวงกปบประต ูโดยรอบ

งาน ฉากอาบน า้ งาน อา่งลา้งหนา้

รายการ มือจบัฉากอาบน า้ติดตัง้ไมแ่น่น รายการ เก็บซีลซิลโิคนอา่งลา้งหนา้

บริเวณ หอ้งน า้ 4 บริเวณ หอ้งน า้ 4

งาน อา่งลา้งหนา้ งาน ประตู

รายการ บานพบัอา่งลา้งหนา้เป็นสนิม รายการ ประตปิูดใชง้านไมส่ะดวก
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 24

ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 4 บริเวณ หอ้งน า้ 4

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 139 Item 140 Item 140

Item 141 Item 142 Item 142

Item 143 Item 144 Item 144

งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ
ท าความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งพืน้ โดยรอบ
รายการ

ท าความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งพืน้ โดยรอบ

บริเวณ หอ้งน า้ 4 บริเวณ หอ้งน า้ 4
งาน ผนงั งาน ประตู

รายการ แกะวสัดอุอกจากผนงัหลงัประตู รายการ บานประตมีูรอยขีดข่วน

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 4 บริเวณ หอ้งน า้ 4

งาน หนา้ตา่ง งาน อา่งลา้งหนา้

รายการ
เฟรมหนา้ตา่งไมไ่ดร้ะนาบกบัผนงั และ

เก็บแตง่ซิลโิคน
รายการ ทอ่น า้ทิง้อา่งลา้งหนา้น า้รั่ว

บริเวณ หอ้งน า้ 4 บริเวณ หอ้งน า้ 4
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 25

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 145 Item 146 Item 146

Item 147 Item 148 Item 148

Item 149 Item 150 Item 150

บริเวณ หอ้งเก็บของ บริเวณ หอ้งเก็บของ
งาน บวัพืน้ งาน พืน้

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสบีวัพืน้ โดยรอบ รายการ
ท าความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งพืน้ โดยรอบ

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบ และบานประตู รายการ บานประตบูดิโก่งใชง้านไมไ่ด้

บริเวณ หอ้งเก็บของ บริเวณ หอ้งเก็บของ

งาน ผนงั งาน ทอ้งพืน้

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

ผนงัปนู โดยรอบ
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสฝีา้ทอ้งพืน้บนัได
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 26

ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งเก็บของ บริเวณ หอ้งเก็บของ

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 151 Item 152 Item 152

Item 153 Item 154 Item 154

Item 155 Item 156 Item 156

งาน ประตู งาน ฝา้เพดาน

รายการ ท าความสะอาดบานพบัประต ูทกุชดุ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ

บริเวณ หอ้งท างาน บริเวณ หอ้งท างาน
งาน โคมไฟ งาน แอร์

รายการ โคมไฟใชง้านไมไ่ด้ รายการ แอรใ์ชง้านไมไ่ด้

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งเก็บของ บริเวณ หอ้งเก็บของ

งาน ตูไ้ฟ งาน ตูไ้ฟ

รายการ
ท าความสะอาด และเก็บแตง่ซิลโิคนตู้

ไฟ และรางวายเวย์
รายการ

ติดตัง้แผน่สญัลกัษณก์ารใชง้านตูไ้ฟให้

เรียบรอ้ย

บริเวณ หอ้งเก็บของ บริเวณ หอ้งท างาน
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หนา้ 27

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 157 Item 158 Item 158

Item 159 Item 160 Item 160

Item 161 Item 162 Item 162

บริเวณ หอ้งท างาน บริเวณ หอ้งท างาน
งาน ประตู งาน ผนงั

รายการ บานประตปิูดใชง้านไมส่ะดวก รายการ
แกไ้ขรอยตอ่ผนงั wall ที่ขึน้ตะเข็บ และ

หลดุรอ่น โดยรอบ

งาน ผนงั งาน บวัพืน้

รายการ
แกไ้ขน า้รั่วซมึ และผนงั wall หลดุรอ่น

ดา้นหนา้บา้น
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสบีวัพืน้ โดยรอบ

บริเวณ หอ้งท างาน บริเวณ หอ้งท างาน

งาน พืน้ งาน ตู้

รายการ
ท าความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งพืน้ โดยรอบ
รายการ มือจบัตูต้ิดตัง้ไมแ่น่น ทกุชดุ
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 28

ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งท างาน บริเวณ หอ้งท างาน

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 163 Item 164 Item 164

Item 165 Item 166 Item 166

Item 167 Item 168 Item 168

งาน บวัพืน้ งาน พืน้

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสบีวัพืน้ โดยรอบ รายการ
ท าความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งพืน้ โดยรอบ

บริเวณ หอ้งครวั บริเวณ หอ้งครวั
งาน ประตู งาน ตู้

รายการ ขอบยางประตซูกัลา้งหลดุ รายการ มือจบัตูต้ิดตัง้ไมแ่น่น ทกุชดุ

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งครวั บริเวณ หอ้งครวั

งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

ผนงัปนู โดยรอบ

บริเวณ หอ้งครวั บริเวณ หอ้งครวั
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หนา้ 29

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 169 Item 170 Item 170

Item 171 Item 172 Item 172

Item 173 Item 174 Item 174

บริเวณ หอ้งครวั บริเวณ หอ้งครวั
งาน ประตู งาน ประตู

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบประตู รายการ บานประตปิูดใชง้านไมส่ะดวก

งาน อา่งลา้งจาน งาน พืน้

รายการ ก๊อกอา่งลา้งจานอดุตนั และเก่า รายการ
กระเบือ้งพืน้กลางหอ้งรอ่น (เทียบสกี่อน

เปลี่ยน)

บริเวณ หอ้งครวั บริเวณ หอ้งครวั

งาน พืน้ งาน ประตู

รายการ
กระเบือ้งพืน้ดา้นตูเ้ย็นรอ่น (เทียบสี

ก่อนเปลี่ยน)
รายการ ตวัลอ็คประตทูางเขา้ติดตัง้สลบัดา้น
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หนา้ 30

ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งครวั บริเวณ หอ้งครวั

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 175 Item 176 Item 176

Item 177 Item 178 Item 178

Item 179 Item 180 Item 180

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง
งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน โดยรอบ รายการ ตรวจสอบน า้รั่วซมึดา้นเตรียมอาหาร

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งครวั บริเวณ หอ้งครวั

งาน ท็อปครวั งาน ถงัแก๊ส

รายการ เก็บแตง่ยาแนวท็อปครวั รายการ ชอ่งวางถงัแก๊สใชง้านไมไ่ด ้(ติดขอบ)

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 31

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 181 Item 182 Item 182

Item 183 Item 184 Item 184

Item 185 Item 186 Item 186

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง
งาน ประตู งาน ประตู

รายการ เก็บแตง่วงกบ และบานประตู รายการ เก็บแตง่วงกบ และบานประตู

งาน โคมไฟ งาน โคมไฟ

รายการ โคมไฟใชง้านไมไ่ด้ รายการ โคมไฟใชง้านไมไ่ด้

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง

งาน บวัพืน้ งาน พืน้

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสบีวัพืน้ โดยรอบ รายการ
ท าความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งพืน้ โดยรอบ
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 32

ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 187 Item 188 Item 188

Item 189 Item 190 Item 190

Item 191 Item 192 Item 192

งาน ตู้ งาน ผนงั

รายการ มือจบัตูต้ิดตัง้ไมแ่น่น ทกุชดุ รายการ
แกไ้ขรอยตอ่ผนงั wall ที่ขึน้ตะเข็บ และ

หลดุรอ่น โดยรอบ

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง
งาน ผนงั งาน หนา้ตา่ง

รายการ
แกไ้ขรอยตอ่ผนงั wall ที่ขึน้ตะเข็บ 

และหลดุรอ่น โดยรอบ
รายการ แกไ้ขน า้รั่วซมึขอบเฟรมหนา้ตา่งดา้นโซฟา

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง

งาน ประตู งาน ตู้

รายการ บานประตเูฉลยีงปิดใชง้านไมส่ะดวก รายการ มือจบัตูต้ิดตัง้ไมแ่น่น ทกุชดุ

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 33

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 193 Item 194 Item 194

Item 195 Item 196 Item 196

Item 197 Item 198 Item 198

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง
งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนพืน้ตีนเฟรมประตู รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนพืน้ตีนเฟรมประตู

งาน ตะขอผา้มา่น งาน พืน้

รายการ
ตะขอฝา้มา่นติดตัง้ไมแ่น่น (ตรวจสอบ

 ทกุชดุ)
รายการ

กระเบือ้งพืน้มีรอยขีดข่วน (ตรวจสอบ 

โดยรอบ)

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง

งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ
กระเบือ้งพืน้มีรอยขีดข่วน (ตรวจสอบ 

โดยรอบ)
รายการ กระเบือ้งพืน้หลงับา้นถลอกเสยีหาย
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 34

ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 199 Item 200 Item 200

Item 201 Item 202 Item 202

Item 203 Item 204 Item 204

งาน ตู้ งาน อา่งลา้งจาน

รายการ บานตูด้า้นเตา้อบใชง้านไมไ่ด้ รายการ ก๊อกอา่งลา้งจานเก่า และเป็นสนิม

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง
งาน อา่งลา้งจาน งาน เชือกมู่ลี่

รายการ ตรวจสอบทอ่น า้ทิง้อา่งลา้งจานน า้รั่ว รายการ เชือกมู่ลี่ดา้นเตรียมอาหารช ารุด

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง

งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ พืน้หนา้หอ้งน า้ถลอกเสยีหาย รายการ
กระเบือ้งพืน้หนา้หอ้งท างานรอ่น (เทียบสี

ก่อนเปลี่ยน)

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 35

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 205 Item 206 Item 206

Item 207 Item 208 Item 208

Item 209 Item 210 Item 210

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง
งาน ประตู งาน โคมไฟ

รายการ
ขดัท าความสะอาดตวัลอ็คประตโูรง

จอดรถ
รายการ โคมไฟดา้นรบัแขกติดตัง้เอียง

งาน Hood งาน ประตู

รายการ Hood ดดูอากาศติดตัง้เอียง รายการ บานประตหูอ้งครวัถลอกเสยีหาย

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง

งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ เจียรลบคมธรณีประต ูทกุหอ้ง รายการ เจียรลบคมธรณีประต ูทกุหอ้ง
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 36

ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 211 Item 212 Item 212

Item 213 Item 214 Item 214

Item 215 Item 216 Item 216

งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ
แกไ้ขรอยแตกรา้ว และเก็บเคลอืบพืน้

โรงจอดรถ โดยรอบ
รายการ พืน้ทางขึน้โรงจอดรถน า้ขงั

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ หนา้บา้น
งาน ประตู งาน ปลั๊กกนัน า้

รายการ
อปุกรณป์ระตปูระตโูรงจอดรถเป็นสนิม

 ทกุชดุ
รายการ ท าความสะอาดปลั๊กกนัน า้

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ หนา้บา้น

งาน ผนงั งาน พืน้

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

ผนงัปนู โดยรอบ ชัน้ 1,2
รายการ แกร้ะดบัพืน้โรงจอดรถสงูไมเ่ทา่กนั

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ หนา้บา้น
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หนา้ 37

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 217 Item 218 Item 218

Item 219 Item 220 Item 220

Item 221 Item 222 Item 222

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ หนา้บา้น
งาน ประตู งาน บอ็กซไ์ฟ

รายการ
อปุกรณป์ระตปูระตเูฉลยีงเป็นสนิม ทกุ

ชดุ (เปลี่ยน)
รายการ บอ็กซไ์ฟติดตัง้ไมแ่น่น

งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ กระเบือ้งพืน้หนา้โรงจอดรถรอ่น รายการ เก็บแตง่ยาแนวกระเบือ้งพืน้เฉลยีง

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ หนา้บา้น

งาน ฝา้เพดาน งาน โคมไฟ

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสฝีา้เพดานโรงจอดรถ 

โดยรอบ
รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ ทกุชดุ
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 38

ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ หนา้บา้น

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 223 Item 224 Item 224

Item 225 Item 226 Item 226

Item 227 Item 228 Item 228

งาน โคมไฟ งาน ผนงั

รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ ทกุชดุ รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

ผนงัปนู โดยรอบ ชัน้ 1,2

บริเวณ นอกซา้ย บริเวณ นอกซา้ย
งาน ผนงั งาน พืน้

รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนูตีนลา่งตลอดแนว รายการ เก็บแตง่งานปนูขอบพืน้โรงจอดรถ

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ หนา้บา้น

งาน หนา้ตา่ง งาน แผน่ทางเดิน

รายการ น า้ขงัขอบหนา้ตา่งดา้นหอ้งท างาน รายการ ท าความสะอาดแผน่ทางเดิน

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ นอกซา้ย
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 39

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 229 Item 230 Item 230

Item 231 Item 232 Item 232

Item 233 Item 234 Item 234

บริเวณ นอกซา้ย บริเวณ นอกซา้ย
งาน ก๊อกสนาม งาน ก๊อกสนาม

รายการ ยงัไมไ่ดต้ิดตัง้ก๊อกสนาม รายการ อปุกรณก๊์อกสนามติดตัง้ไมค่รบ

งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ กระเบือ้งพืน้หนา้หอ้งแมบ่า้นแตกบิ่น รายการ เก็บแตง่ยาแนวกระเบือ้งพืน้ โดยรอบ

บริเวณ นอกซา้ย บริเวณ นอกซา้ย

งาน พืน้ งาน ปลั๊กกนัน า้

รายการ เก็บแตง่ยาแนวกระเบือ้งพืน้ โดยรอบ รายการ ท าความสะอาดปลั๊กกนัน า้
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 40

ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ นอกซา้ย บริเวณ นอกซา้ย

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 235 Item 236 Item 236

Item 237 Item 238 Item 238

Item 239 Item 240 Item 240

งาน พืน้ และผนงั งาน อปุกรณ์

รายการ
ท าความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งพืน้ และกะเบือ้งผนงั โดยรอบ
รายการ เปลี่ยนอปุกรณท์กุชิน้ที่เก่า และเป็นสนิม

บริเวณ หอ้งน า้แมบ่า้น บริเวณ หอ้งน า้แมบ่า้น
งาน อปุกรณ์ งาน อปุกรณ์

รายการ เปลี่ยนอปุกรณท์กุชิน้ที่เก่า และเป็นสนิม รายการ เปลี่ยนอปุกรณท์กุชิน้ที่เก่า และเป็นสนิม

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้แมบ่า้น บริเวณ หอ้งน า้แมบ่า้น

งาน ฝา้เพดาน งาน โคมไฟ

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ

บริเวณ หอ้งน า้แมบ่า้น บริเวณ หอ้งน า้แมบ่า้น
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 41

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 241 Item 242 Item 242

Item 243 Item 244 Item 244

Item 245 Item 246 Item 246

บริเวณ หลงับา้น บริเวณ หลงับา้น
งาน ถงัน า้ดี งาน ป๊ัมน า้

รายการ
ลา้งท าความสะอาดเศษตะกอนในถงั

น า้ดี
รายการ เดินทางรอ้ยสายไฟป๊ัมน า้ใหเ้รียบรอ้ย

งาน อปุกรณ์ งาน ตะแกรงดกัขยะ

รายการ เปลี่ยนอปุกรณท์กุชิน้ที่เก่า และเป็นสนิม รายการ ติดตัง้ตะแกรงดกัขยะ

บริเวณ หอ้งน า้แมบ่า้น บริเวณ หอ้งน า้แมบ่า้น

งาน กระจกเงา งาน ประตู

รายการ เปลี่ยนกระจกเงา รายการ
ท าความสะอาดวงกบ และบานประต ู

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

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 42

ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้แมบ่า้น บริเวณ หอ้งน า้แมบ่า้น

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 247 Item 248 Item 248

Item 249 Item 250 Item 250

Item 251 Item 252 Item 252

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หลงับา้น บริเวณ หลงับา้น

งาน ผนงั งาน ทอ่รางแอร์

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

ผนงัปนู โดยรอบ ชัน้ 1,2

บริเวณ หลงับา้น บริเวณ นอกขวา
งาน พืน้ งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขน า้ขงัพืน้เฉลยีง รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

ผนงัปนู โดยรอบ ชัน้ 1,2

รายการ ทาสทีอ่รางแอรใ์หเ้รียบรอ้ย

บริเวณ หลงับา้น บริเวณ หลงับา้น

งาน แอร์ งาน พืน้

รายการ ขารบัแอร ์และน๊อตเป็นสนิม ทกุชดุ รายการ เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขน า้ขงัพืน้เฉลยีง
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 43

ลกูคา้ 0

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 253 Item 254 Item 254

Item 255 Item 256 Item 256

Item 257 Item 258 Item 258

บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน

งาน พืน้ งาน ผนงั

รายการ

บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน
งาน รัว้ งาน

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

ผนงัรัว้แบง่แปลง โดยรอบ

รัว้

งาน ไมเ้ชิงชาย งาน ฝา้ชายคา

รายการ เก็บแตง่ผิวสไีมเ้ชิงชาย โดยรอบบา้น รายการ ท าความสะอาดฝา้ชายคา โดยรอบบา้น

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้วผนงั

รัว้แบง่แปลง โดยรอบ

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ นอกขวา บริเวณ นอกขวา

เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขน า้ขงัพืน้เฉลยีง รายการ เก็บแตง่งานปนูตีนผนงั

บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน

หนา้ 44
ลกูคา้ 0
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3 บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0



Item 259 Item 260 Item 260

Item 261 Item 262 Item 262

Item 263 Item 264 Item 264

บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน บริเวณ

รายการ
ตดัแตง่ ซอ่มแซม บ ารุงไมพุ้่ม และหญา้ 

โดยรอบ

งาน จดัสวน งาน จดัสวน

รายการ
ตดัแตง่ ซอ่มแซม บ ารุงไมพุ้่ม และหญา้

 โดยรอบ
รายการ

ตดัแตง่ ซอ่มแซม บ ารุงไมพุ้่ม และหญา้ 

โดยรอบ

บริเวณทัง้หมด และจดัสวน

งาน จดัสวน งาน จดัสวน

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

ผนงัรัว้แบง่แปลง โดยรอบ
รายการ ติดตัง้ผนงัรัว้ปิดรอยตอ่ดา้นหลงับา้น

บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน

รายการ
ตดัแตง่ ซอ่มแซม บ ารุงไมพุ้่ม และหญา้

 โดยรอบ

หนา้ 45
ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแกว้ 37  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ

งาน รัว้ งาน รัว้

เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3



Item 265 Item 266 Item 266

Item 267 Item 268 Item 268

Item 269 Item 270 Item 270

รายการ
ปรบัระดบัพืน้ดินที่ทรุด และเคลยีร ์

ความเรียบรอ้ย โดยรอบ
รายการ

ปรบัระดบัพืน้ดินที่ทรุด และเคลยีรค์วาม

เรียบรอ้ย โดยรอบ

งาน จดัสวน งาน จดัสวน

บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน
งาน จดัสวน งาน

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

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 46

ลกูคา้ 0

จดัสวน

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

แกไ้ขตน้ไมท้ี่เอียง และตดัแตง่ก่ิงที่ตาย

 โดยรอบ
รายการ

แกไ้ขตน้ไมท้ี่เอียง และตดัแตง่ก่ิงที่ตาย 

โดยรอบ

งาน

รายการ
ตดัแตง่ ซอ่มแซม บ ารุงไมพุ้่ม และหญา้

 โดยรอบ
รายการ

แกไ้ขตน้ไมท้ี่เอียง และตดัแตง่ก่ิงที่ตาย 

โดยรอบ

บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน
จดัสวน งาน จดัสวน

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน



Item 271 Item 272 Item 272

Item 273 Item 274 Item 274

Item 275 Item 276 Item 276
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 47

ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน บริเวณทัง้หมด และจดัสวน

ฝ่ายโครงการ 0

รายการ
บอ่น า้พแุตกเสยีหาย และตรวจสอบ

การใชง้าน
รายการ โคมไฟจดัสวนใชง้านไมไ่ด ้ทกุชดุ

บริเวณ

บา้นเลขที่ 0

บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน
งาน โคมไฟ งาน โคมไฟ

รายการ โคมไฟจดัสวนใชง้านไมไ่ด ้ทกุชดุ รายการ โคมไฟจดัสวนใชง้านไมไ่ด ้ทกุชดุ

งาน จดัสวน งาน บอ่พกั

รายการ
ปรบัระดบัพืน้ดินที่ทรุด และเคลยีร ์

ความเรียบรอ้ย โดยรอบ
รายการ ท าความสะอาดเศษขยะในบอ่พกั ทกุชดุ

บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน

งาน บอ่น า้ผุ งาน โคมไฟ



Item 277 Item 278 Item 278

Item 279 Item 280 Item 280

Item 281 Item 282 Item 282
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 48

ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน บริเวณ บริเวณทัง้หมด และจดัสวน

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

ผนงัปนูตลอดแนว
รายการ

เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้วผนงั

ปนูตลอดแนว

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น
งาน ประตรูัว้ งาน ประตรูัว้

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ีประต ูและรัว้เหลก็โปรง่

ตลอดแนว
รายการ

เก็บแตง่ผิวส ีประต ูและรัว้เหลก็โปรง่

ตลอดแนว

งาน แผน่ทางเดิน งาน ทอ่ไฟ

รายการ
ท าความสะอาดแผน่ทางเดินดา้นหอ้ง

แมบ่า้น
รายการ เก็บอดุซิลโิคนทอ่ไฟดา้นโรงจอดรถ

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น

งาน ผนงั งาน ผนงั



Item 283 Item 284 Item 284

Item 285 Item 286 Item 286

Item 287 Item 288 Item 288
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 49

ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

รายการ
ท าความสะอาดชดุถงัขยะ และขดัท า

ความสะอาด
รายการ

ท าความสะอาดชดุถงัขยะ และขดัท า

ความสะอาด

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น
งาน พืน้ งาน จดัสวน

รายการ แกไ้ขน า้ขงัพืน้ดา้นถงัขยะ รายการ แกไ้ขการติดตัง้ขอบไมป้ระดบัดา้นหลงัรัว้

งาน ตูจ้ดหมาย งาน ตูจ้ดหมาย 

รายการ
ท าความสะอาดตูจ้ดหมาย และ

ตรวจสอบการใชง้าน
รายการ

ท าความสะอาดตูจ้ดหมาย และ

ตรวจสอบการใชง้าน

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น

งาน ถงัขยะ งาน ถงัขยะ



Item 289 Item 290 Item 290

Item 291 Item 292 Item 292

Item 293 Item 294 Item 294
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โครงการ เพอรเ์ฟค มาสเตอรพี์ซ สขุมุวิท 77  เฟส 3
หนา้ 50

ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

รายการ ยงัไมไ่ดต้ิดตัง้มอเตอรป์ระตรูัว้ รายการ ประตรูัว้ปิดใชง้านไมไ่ด ้(ตรวจสอบอีกครัง้)

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น
งาน ประตรูัว้ งาน ประตรูัว้

รายการ แกไ้ขน า้ขงัประตรูัว้ และท าความสะอาด รายการ เหลก็รบัประตรูัว้ติดตัง้ไมแ่น่น

งาน ประตรูัว้ งาน ประตรูัว้

รายการ
เปลี่ยนมือจบัเขาควายประตเูลก็ และ

ประตใูชง้านไมไ่ด้
รายการ เหลก็ประคองประตรูัว้ผเุสยีหาย

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น

งาน ประตรูัว้ งาน ประตรูัว้



Item 295 Item 296 Item 296

Item 297 Item 298 Item 298

Item 299 Item 300 Item 300
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ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

รายการ เปลี่ยนตวักดสญัญาณกริ่ง (เก่า) รายการ
ตรวจสอบ และติดตัง้สญัลกัษณก์ารใช้

งานทัง้หมด

บริเวณ บริเวณตูไ้ฟ บริเวณ หอ้งนอน 2
งาน ไฟฟา้ งาน ปลั๊กไฟ

รายการ
ตรวจสอบจ านวนเบรกเกอรก์นัดดู (ไม่

ครบตามจ านวน)
รายการ ปลั๊กไฟใตโ้ต๊ะท างานสลบัดา้น

งาน ประตรูัว้ งาน ประตรูัว้

รายการ แกไ้ขทอ่ไฟประตรูัว้เหลก็โปรง่ รายการ ตีนเหลก็รบัประตรูัว้เป็นสนิม

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ บริเวณตูไ้ฟ

งาน สญัญาณกริ่ง งาน ไฟฟา้



Item 301 Item 302 Item 302

Item 303 Item 304 Item 304

Item 305 Item 306 Item 306
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ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หลงับา้น บริเวณ หลงับา้น

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

รายการ
ยงัไมส่ามารถตรวจสอบระบบกนัขโมย

ได้
รายการ

ยงัไมไ่ดต้ิดตัง้เครื่องท าน า้รอ้น (สเปก

โครงการ)

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งนอน 2
งาน ทอ่น า้ทิง้ งาน พืน้

รายการ
ทอ่น า้ทิง้สว่นเปียกไหลไมส่ะดวก 

(ตรวจสอบทอ่อากาศ)
รายการ

เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขน า้ขงัพืน้กนัสาด

ดา้นขา้ง

งาน บอ่ดกัไขมนั งาน บอ่ดกักลิ่น

รายการ ไมพ่บบอ่ดกัไขมนั รายการ ไมพ่บต าแหน่งบอ่ดกักลิ่น

บริเวณ หลงับา้น บริเวณ หอ้งน า้ 1

งาน ระบบกนัขโมย งาน เครื่องท าน า้รอ้น



Item 307 Item 308 Item 308

Item 309 Item 310 Item 310

Item 311 Item 312 Item 312
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ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

รายการ ทอ่น า้ทิง้ดา้นสว่นเปียกอดุตนัไมไ่หล รายการ
ลา้งท าความสะอาดคอมแอร ์ทกุชดุ 

(ก่อนสง่มอบบา้น)

บริเวณ หอ้งแมบ่า้น บริเวณ หอ้งแมบ่า้น
งาน ผนงั งาน ฝา้เพดาน

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

ผนงัปนู โดยรอบ
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสฝีา้เพดาน โดยรอบ

งาน อา่งลา้งหนา้ งาน อา่งอาบน า้

รายการ ขอบอา่งลา้งหนา้สดีา่ง รายการ ตรวจสอบ การใชง้านอา่งอาบน า้อีกครัง้

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ บริเวณทัง้หมด

งาน ทอ่น า้ทิง้ งาน คอมแอร์



Item 313 Item 314 Item 314

Item 315 Item 316 Item 316

Item 317 Item 318 Item 318
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ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งแมบ่า้น บริเวณ หอ้งแมบ่า้น

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

รายการ
ท าความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งพืน้ โดยรอบ
รายการ

ท าความสะอาด และเก็บแตง่ซิลโิคนวงกบ

 และบานประตู

บริเวณ หอ้งแมบ่า้น บริเวณ หอ้งแมบ่า้น
งาน ประตู งาน ประตู

รายการ ขดัท าความสะอาดอปุกรณป์ระต ูทกุชดุ รายการ วงกบประตถูลอกเสยีหาย

งาน โคมไฟ งาน บวัพืน้

รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ รายการ เก็บแตง่ผิวสบีวัพืน้ โดยรอบ

บริเวณ หอ้งแมบ่า้น บริเวณ หอ้งแมบ่า้น

งาน พืน้ งาน ประตู



Item 319 Item 320 Item 320

Item 321 Item 322 Item 322
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ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งท างาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

รายการ
รูปประกอบท ารายงาน(ไมใ่ชร้ายการ

แกไ้ข)
รายการ รูปประกอบท ารายงาน(ไมใ่ชร้ายการแกไ้ข)

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน
งาน รูปประกอบท ารายงาน งาน รูปประกอบท ารายงาน

รายการ
รูปประกอบท ารายงาน(ไมใ่ชร้ายการ

แกไ้ข)
รายการ รูปประกอบท ารายงาน(ไมใ่ชร้ายการแกไ้ข)

งาน หลอดไฟ งาน รูปประกอบท ารายงาน

รายการ ยงัไมไ่ดต้ิดตัง้หลอดไฟ รายการ รูปประกอบท ารายงาน(ไมใ่ชร้ายการแกไ้ข)

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

งาน รูปประกอบท ารายงาน งาน รูปประกอบท ารายงาน
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Item 327 Item 328 Item 328
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ลกูคา้ 0

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

รายการ
รูปประกอบท ารายงาน(ไมใ่ชร้ายการ

แกไ้ข)
รายการ รูปประกอบท ารายงาน(ไมใ่ชร้ายการแกไ้ข)

งาน รูปประกอบท ารายงาน งาน รูปประกอบท ารายงาน

รายการ
รูปประกอบท ารายงาน(ไมใ่ชร้ายการ

แกไ้ข)
รายการ รูปประกอบท ารายงาน(ไมใ่ชร้ายการแกไ้ข)

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

งาน รูปประกอบท ารายงาน งาน รูปประกอบท ารายงาน



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. 150 Amp.

อ่ืนๆ

1 Pole 2 Pole 3 Pole

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ติดตัง้ไม่แน่น

มีขอ้บกพรอ่ง คือ

ขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมตามมาตรฐาน

ช ารุด/เสียหาย

ไม่ไดต้ิดตัง้

SAFETY CUT RCBB RCBO

RCD

20 Amp  =       ตวั 32 Amp    =   3   ตวั

63 Amp  =       ตวั 100 Amp  =       ตวั

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

1.2 การติดตัง้

1.3

เมนเบรกเกอร์

-ขนาด

-จ านวนขัว้

-การติดตัง้

1.4

ป้องกนัไฟรั่ว

-ลกัษณะ

-ขนาด

รำยงำนระบบตูค้วบคุมไฟ

ต าแหน่งมิเตอรไ์ฟฟา้

ขนาดมิเตอรไ์ฟฟา้

ล  าดบั งาน รายการแกไ้ข / รายละเอียด

1 ตูโ้หลด

1.1

รายละเอียด

- ยี่หอ้

- ขนาด
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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 เทา

เหลือง ด า

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

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

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
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รำยงำนระบบตูค้วบคุมไฟ



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

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

1.11 ชอ่งอดุSPARE

2

ระบบทีวี

     -ต าแหน่ง

        -สายเมน

        -สายยอ่ย

        -กลอ่งทีวี

-ตวัเช่ือมสาย 

(Splitter)
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ลกูคา้ 0

รำยงำนระบบตูค้วบคุมไฟ

ล าดบั งาน รายการแกไ้ข / รายละเอียด

1.9

สายกราวนด(์G)

-การติดตัง้

1.10 สติก๊เกอรต์ู ้
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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 ใชง้านไม่ได ้3 ตวั ไม่เย็นไดแ้ก่หอ้ง………

คอยลร์อ้นมีเสียงดงั บรเิวณ อ่ืนๆ…………….

บา้นเลขที่ 0

ฝ่ายโครงการ 0

รำยงำนระบบตูค้วบคุมไฟ

ล าดบั งาน รายการแกไ้ข / รายละเอียด

3

ระบบโทรศพัท์

     -ต าแหน่ง

        -สายเมน

        -สายยอ่ย

-กลอ่งโทรศพัท์

-ตวัรวมสาย

4

ไฟฟา้ฉกุเฉิน

-การติดตัง้

5

เครือ่งปรบัอากาศ

-การติดตัง้

-การใชง้าน
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บา้นเลขที่ 0

วงจรที ่18

วงจรที ่23 แอรห์อ้งนอนลา่ง ใชง้านปกติ

วงจรที ่28 แอรห์อ้งนอน ใชง้านปกติ

วงจรที ่24 แอรห์อ้งนอน ใชง้านปกติ

วงจรที ่25 แอรร์บัแขก ใชง้านปกติ

วงจรที ่26 แอรร์บัแขก ใชง้านปกติ

วงจรที ่27 แอรร์บัแขก ใชง้านปกติ

ใชง้านปกติ

ใชง้านปกติ

วงจรที ่19 ปลั๊กชัน้ 2,หอ้งนอน,โถงบนัได ใชง้านปกติ

วงจรที ่20 แอรห์อ้งนอน ใชง้านปกติ

ใชง้านปกติ

วงจรที ่21 Hood และ Hob ใชง้านปกติ

วงจรที ่22 แอรห์อ้งนอน

วงจรที ่17 ปลั๊กชัน้ 2,ทางเดิน,พกัผ่อน,หอ้งนอน

วงจรที ่13 ปลั๊กแม่บา้น,หอ้งครวั,หอ้งนอนลา่ง,โรงรถ ใชง้านปกติ

วงจรที ่14 กนัขโมย ใชง้านปกติ

วงจรที ่15ปลั๊กพกัผ่อน,ทางเดิน,ระเบียง,หอ้งเก็บของ,หอ้งนอนลา่ง ใชง้านปกติ

วงจรที ่16 ประตรูโีมท ใชง้านปกติ

วงจรที ่9 แสงสวา่งหอ้งนอน ใชง้านปกติ

วงจรที ่10 เครือ่งท  าน า้รอ้น ใชง้านปกติ

วงจรที ่11 ไฟสวน ใชง้านปกติ

วงจรที ่12 ป๊ัมน า้ ใชง้านปกติ

วงจรที ่5 พกัผ่อน ,ทางเดิน ,ระเบียง,เก็บของ ใชง้านปกติ

วงจรที ่6 น า้อุ่นหอ้งนอน ใชง้านปกติ

วงจรที ่7 แสงสวา่งชัน้ 2 ใชง้านปกติ

วงจรที ่8 ทางเดิน,พกัผ่อน,หอ้งนอน ใชง้านปกติ

วงจรที ่1 แสงสวา่ง ใชง้านปกติ

วงจรที ่2 หอ้งแม่บา้น ,หอ้งครวั,หอ้งนอนลา่ง ใชง้านปกติ

วงจรที ่3 น า้อุ่นหอ้งน า้ 1 ใชง้านปกติ

วงจรที ่4 แสงสวา่งหอ้งนอนลา่ง ใชง้านปกติ
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รำยงำนระบบตูค้วบคุมไฟ

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

ฝ่ายโครงการ 0



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 ไม่พบต าแหน่ง

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 600 w อ่ืนๆ………………………………..

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ท่อประปาน า้รั่วซมึ

ตอ่สายไฟไม่เรยีบรอ้ย ใชง้านไม่ได้

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

4

ป๊ัมน ำ้

- ขนาดถงัน า้ดี

- การใชง้าน

1

 มิเตอรป์ระปำ

- ขนาดมิเตอรป์ระปา

- การใชง้าน

2

ทอ่เมนประปำ

- ขนาดท่อประปา

- การใชง้าน

3

ถังน ำ้ดี

- ขนาดถงัน า้ดี

- การใชง้าน
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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 ไม่พบต าแหน่ง

ชนิดส าเรจ็รูป(บ่อคอนกรตี) ชนิดใชร้ว่มกบับ่อพกั

อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นซา้ย อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นขวา

อยู่บรเิวณหลงับา้น

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ยงัไม่ไดต้ิดตัง้ขอ้งอ 90 องศา

ปลายท่อไม่จมน า้ ลา้งท าความสะอาด

บ่อ,ฝาแตกช ารุด มีขอ้บกพรอ่ง คือ ไม่พบต าแหน่ง

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

โดยรอบบา้น อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นขวา

อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นซา้ย อยู่บรเิวณหนา้บา้น และหลงับา้น

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ติดตัง้เอียง

สงูไม่ไดร้ะดบั ท าความสะอาด

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

0

ฝ่ายโครงการ 0

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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