
เข้าตรวจครัง้ที่ 1 วนัที่

tamapvang@hotmail.com kutipong_c@pruksa.com

762/xx

คณุxxxxxxxxxxxx

The Palm Pattanakarn  38

เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ   10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

E-mail (โครงการ)

E-mail (ลกูค้า)

เบอร์โทรติดตอ่

บ้านเลขที่

ลกูค้า

โครงการ

ไว้วางใจเลือกเรา "BLUE HOME"   เป็นตวัแทนของทา่นในตรวจรับมอบบ้าน และคอนโดมิเนียม

เพ่ือให้ทา่นได้มีบ้านที่หมดปัญหากวนใจภายหลงัการโอนกรรมสิทธ์ิพร้อมเข้าอยูอ่าศยั 

ด้านการสร้างบ้านโครงการบ้านจดัสรรมากกวา่ 15 ปี 

"BLUE HOME"   เป็นการรวมตวัของทมีงานวศิวกรมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

081-xxxxxxxx
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mailto:mac_med13@hotmail.com


บ้านเลขที่

โทรศพัท์

แบบแปลน และต าแหนง่ของห้อง

บนฝ้าเพดาน 1 6 2 - 2

ห้องน า้ 1 7 21 3 - 5

ห้องน า้ 2 22 29 5 - 6

ห้องน า้ 3 30 40 6 - 8

ระเบยีง 1 41 47 8 - 9

ระเบยีง 2 48 52 9 - 10

ห้องนอน 1 53 62 10 - 12

ห้องนอน 2 63 70 12 - 13

ห้องนอน 3 71 78 13 - 14

โถงบนัไดชัน้ 2 79 88 15 - 16

บนัได 89 98 16 - 18

ห้องน า้ 4 99 108 18 - 19

ห้องเก็บของ 109 113 20 - 20

โถงลา่ง 114 128 20 - 23

ห้องครัว 129 138 23 - 24

หน้าบ้าน 139 151 25 - 27

นอกซ้าย 152 154 27 - 27

หลงับ้าน 155 160 27 - 28

นอกขวา 161 166 28 - 29

ห้องน า้ 5 167 175 29 - 31

ห้องแมบ้่าน 176 181 31 - 32

รัว้แบง่แปลง 182 182 32 - 32

จดัสวน+โดยรอบ 183 189 32 - 33

รัว้หน้าบ้าน + อ่ืนๆ 190 196 33 - 36

รายงานระบบไฟฟ้า 37 - 41

สารบัญ

รายการ หน้าที่
1

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx 081-xxxxxxxx
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10541

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9697

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx
หน้า 1

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx 081-xxxxxxxx

แบบแปลน และต าแหน่งของห้อง

แปลนพืน้ชัน้ 2 

แปลนพืน้ชัน้ 1 

หอ้งนอน 1 

หอ้งนอน 2 

หอ้งนอน 3 
หอ้งน า้ 1 

หอ้งน า้ 2 

หอ้งน า้ 3 

ระเบยีง 1 

ระเบยีง 2 

โถงช ัน้ 2 

โถงช ัน้ 2 

โถงลา่ง 

โถงลา่ง 

เก็บของ 

หอ้งครวั 

โถงลา่ง 

โถงลา่ง 

หอ้งน า้ 4 

หอ้งน า้ 5 

หอ้งแมบ่า้น 

ซกัลา้ง 

เฉลยีง โรงจอดรถ 
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 1 Item 2

Item 3 Item 4

Item 5 Item 6

081-xxxxxxxx

762/xx

ฝ้าเพดาน

บริเวณ บนฝ้าเพดาน บริเวณ บนฝ้าเพดาน

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10540

รายการแก้ไข

คณุxxxxxxxxxxxx

The Palm Pattanakarn  38

ลกูค้า

โครงการ
2หน้า

รายการ เดินทอ่ร้อยสายไฟ บริเวณกลางบ้าน รายการ
ตรวจสอบชนิดฝ้าเพดาน บริเวณห้องน า้วา่

เป็นรุ่นกนัชืน้หรือไม่

รายการ ตอ่สายไฟในบล็อก โดยใช้วายนทั รายการ ติดตัง้ฝาปิด บล็อก TV

บริเวณ บนฝ้าเพดาน บริเวณ บนฝ้าเพดาน

งาน
บริเวณ

รายการ

งาน
บริเวณ

งาน ทอ่ร้อยสายไฟ งาน

งาน สายไฟ งาน บล็อก TV

ฉนวนกนัความร้อนด้านหน้าบ้าน ฉีกขาด

ฉนวนกนัความร้อน
บนฝ้าเพดาน

เก็บเศษปนูและเดินทอ่ร้อยสายไฟ ด้าน

ห้องน า้ 2 ให้เรียบร้อย

ทอ่ร้อยสายไฟ
บนฝ้าเพดาน

รายการ
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 7 Item 8

Item 9 Item 10

Item 11 Item 12

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10541

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9697

บริเวณ ห้องน า้ 1 บริเวณ ห้องน า้ 1
งาน ท็อปอา่งล้างหน้า งาน อา่งล้างหน้า

รายการ เก็บสีฝ้าเพดานกลางห้อง รายการ ตดัสีฝ้าเพดาน ขอบโคมไฟ

ห้องน า้ 1

งาน

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องน า้ 1 บริเวณ ห้องน า้ 1
ฝ้าเพดาน งาน ฝ้าเพดาน

รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ รายการ ขอบฝ้าเพดานด้านข้าง เลือ้ยไมไ่ด้แนว

รายการ เก็บแตง่ซิลิโคน ขอบท็อปอา่งล้างหน้าให้เต็ม รายการ
แกะพลาสติกออกจาก Over Flow อา่งล้าง

หน้า

หน้า 3
ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx 081-xxxxxxxx

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx

ฝ้าเพดาน งาน ฝ้าเพดาน
บริเวณ ห้องน า้ 1 บริเวณ

งาน
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 13 Item 14

Item 15 Item 16

Item 17 Item 18

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx
หน้า 4

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10542

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9698

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx 081-xxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องน า้ 1 บริเวณ ห้องน า้ 1

งาน ท็อปหิน งาน สต็อปวาล์ว

รายการ แตง่ยาแนวใต้จมกูท็อปหิน ชกัโครก รายการ เก็บแตง่ยาแนว ขอบสต็อปวาล์ว

บริเวณ ห้องน า้ 1 บริเวณ ห้องน า้ 1

งาน สขุภณัฑ์ งาน ผนงั

รายการ แกะพลาสติกออกจาก สขุภณัฑ์ รายการ กระเบือ้งผนงัข้างชกัโครก ขอบไมเ่สมอ

บริเวณ ห้องน า้ 1 บริเวณ ห้องน า้ 1
งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ กระเบือ้งผนงัตรงข้ามฝักบวั ลอ่น รายการ กระเบือ้งผนงัตรงข้ามอา่งล้างหน้า ลอ่น
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 19 Item 20

Item 21 Item 22

Item 23 Item 24

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10543

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9699

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx
หน้า 5

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx 081-xxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องน า้ 1 บริเวณ ห้องน า้ 1

งาน ผนงั งาน วงกบ,บานประตู

รายการ แก้ไขรอยขีดข่วนผนงัขอบเฟรมหน้าตา่ง รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสี วงกบและบานประตู

บริเวณ ห้องน า้ 1 บริเวณ ห้องน า้ 2 

รายการ เก็บสีฝ้าเพดานกลางห้อง รายการ
เก็บแตง่ผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ+หน้า

ประตเูลือ้ยไมไ่ด้แนว

งาน ผนงั งาน ฝ้าเพดาน

รายการ เก็บแตง่ผิวสี ผนงัปนูด้านกนัสาด รายการ แตง่ผิวสีฝ้าเพดานเซอร์วิส

บริเวณ ห้องน า้ 2 บริเวณ ห้องน า้ 2 
งาน ฝ้าเพดาน งาน ฝ้าเพดาน
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 25 Item 26

Item 27 Item 28

Item 29 Item 30

บริเวณ ห้องน า้ 2 บริเวณ ห้องน า้ 3 
งาน พืน้ งาน ฝ้าเพดาน

รายการ เก็บแตง่ซิลิโคนใต้พืน้ตวัจบ รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ

งาน ผนงั งาน วงกบ,บานประตู

รายการ แกะวสัดอุอกจาก ผนงัสว่นเปียก รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสี วงกบและบานประตู

รายการ ท าความสะอาดตู้อา่งล้างหน้า รายการ
แก้ไขรอยขีดข่วน+ท าความสะอาดผนงัสว่น

เปียก

บริเวณ ห้องน า้ 2 บริเวณ ห้องน า้ 2 

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องน า้ 2 บริเวณ ห้องน า้ 2 

งาน ตู้อา่งล้างหน้า งาน ผนงั

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10544

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9700

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx
หน้า 6

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx 081-xxxxxxxx
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 31 Item 32

Item 33 Item 34

Item 35 Item 36

บริเวณ ห้องน า้ 3 บริเวณ ห้องน า้ 3 
งาน พืน้ งาน วงกบ,บานประตู

รายการ กระเบือ้งพืน้หน้าชกัโครก ลอ่น รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสี วงกบและบานประตู

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ ผนงัโมเสคข้างชกัโครก บิดเบีย้ว รายการ
แก้ไขรอบขีดข่วนผนงัข้างฉากอาบน า้+เก็บ

แตง่ยาแนว

รายการ เก็บสีฝ้าเพดานกลางห้อง รายการ แตง่ยาแนว ผนงัโมเสคข้างอา่งล้างหน้า

บริเวณ ห้องน า้ 3 บริเวณ ห้องน า้ 3 

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องน า้ 3 บริเวณ ห้องน า้ 3 

งาน ฝ้าเพดาน งาน ผนงั

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10545

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9701

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx
หน้า 7

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx 081-xxxxxxxx
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 37 Item 38

Item 39 Item 40

Item 41 Item 42

บริเวณ ระเบียง 1 บริเวณ ระเบียง 1 
งาน ฝ้าเพดาน งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ผิวสี ฝ้าชายคาโดยรอบ รายการ เก็บแตง่ผิวสี ผนงัปนูโดยรอบ

งาน สขุภณัฑ์ งาน ท็อปหิน

รายการ แกะพลาสติกออกจาก สขุภณัฑ์ รายการ
แก้ไขน า้ร่ัวซมึบริเวณขอบท็อปหลงัชกัโครก+

เก็บแตง่ซิลิโคน

รายการ เก็บแตง่ซิลิโคนใต้พืน้ตวัจบ รายการ ติดตัง้จกุปิดเฟรมหน้าตา่ง

บริเวณ ห้องน า้ 3 บริเวณ ห้องน า้ 3 

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องน า้ 3 บริเวณ ห้องน า้ 3 

งาน พืน้ งาน หน้าตา่ง

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10546

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9702

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx
หน้า 8

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx 081-xxxxxxxx
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 43 Item 44

Item 45 Item 46

Item 47 Item 48

บริเวณ ระเบียง 1 บริเวณ ระเบียง 2 
งาน ประตู งาน ฝ้าเพดาน

รายการ เฟรมประต ูมีรอยขีดข่วน รายการ เก็บแตง่ผิวสี ฝ้าชายคาโดยรอบ

งาน ประตู งาน พืน้

รายการ ซีลซิลิโคนปิดรางประตู รายการ แก้ไขกระเบือ้งพืน้ ลอ่น

รายการ ฝาครอบตีนเสาราวกนัตก ติดตัง้ไมแ่น่น รายการ เก็บแตง่ผิวสีพืน้กนัสาด ด้านหน้า

บริเวณ ระเบียง 1 บริเวณ ระเบียง 1 

รายการแก้ไข

บริเวณ ระเบียง 1 บริเวณ ระเบียง 1 

งาน ราวกนัตก งาน พืน้

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10547

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9703

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx
หน้า 9

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx 081-xxxxxxxx

Blue
 H

om
e E

ng
ine

eri
ng



บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 49 Item 50

Item 51 Item 52

Item 53 Item 54

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1 
งาน ฝ้าเพดาน งาน ฝ้าเพดาน

รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ รายการ เก็บสีฝ้าเพดานกลางห้อง

งาน ผนงั งาน ธรณีประตู

รายการ เก็บสีผนงัประดบั ขอบราวกนัตก รายการ เก็บแตง่ผิวสี ธรณีประตู

รายการ เก็บแตง่ผิวสี ผนงัปนูโดยรอบ รายการ ฝาครอบตีนเสาราวกนัตก ติดตัง้ไมแ่น่น

บริเวณ ระเบียง 2 บริเวณ ระเบียง 2 

รายการแก้ไข

บริเวณ ระเบียง 2 บริเวณ ระเบียง 2 

งาน ผนงั งาน ราวกนัตก

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10548

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9704
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 55 Item 56

Item 57 Item 58

Item 59 Item 60

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1 
งาน ผนงั งาน วงกบ,บานประตู

รายการ รอยตอ่ผนงัหน้าห้องหน้า แตกร้าว รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสี วงกบและบานประตู

งาน พืน้ งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ซิลิโคนพืน้ตวัจบหน้าประตรูะเบียง รายการ แตง่ผิวผนงั ด้านสวิทซ์ไฟทางเข้า

รายการ เปลี่ยนกระจกประตรูะเบียง มีรอยขีดข่วน รายการ เก็บแตง่ซิลิโคน บวัพืน้โดยรอบ

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1 

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1 

งาน ประตู งาน บวัพืน้

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10549

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9705
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 61 Item 62

Item 63 Item 64

Item 65 Item 66

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2 
งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ แก้ไขมมุผนงัที่แตกร้าวและผิวไมเ่รียบ ทกุมมุ รายการ ผนงัด้านระเบียงผิวไมเ่รียบ

งาน ฝ้าเพดาน งาน ฝ้าเพดาน

รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ รายการ เก็บสีฝ้าเพดานกลางห้อง

รายการ เก็บแตง่ซิลิโคนพืน้ตีนวงกบประตู รายการ เฟรมประตรูะเบียง มีรอยขีดข่วน

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2 

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1 

งาน พืน้ งาน ประตู

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10550

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9706
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 67 Item 68

Item 69 Item 70

Item 71 Item 72

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3 
งาน พืน้ งาน ฝ้าเพดาน

รายการ เก็บซิลิโคนพืน้ตีนวงกบประตู รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบฝ้าเพดานโดยรอบ

งาน พืน้ งาน บานพบั

รายการ รอยตอ่พืน้ไม้หน้าระเบียงหา่ง รายการ เปลี่ยนสกรูวบานพบั (สีไมเ่หมือน)

รายการ
เก็บแตง่ซิลิโคน บวัพืน้โดยรอบ+แก้ไขพืน้

ยวบ บริเวณขอบโดยรอบ
รายการ หน้ากากสวิทซ์ไฟทางเข้า ไมแ่น่น

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2 

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2 

งาน บวัพืน้ งาน หน้ากากสวิทซ์ไฟ

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10551

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9707
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 73 Item 74

Item 75 Item 76

Item 77 Item 78

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3 
งาน ประตู งาน พืน้

รายการ ลกูบิดประตทูางเข้า มีรอยขีดข่วน รายการ เก็บแตง่ซิลิโคนพืน้ตีนวงกบประตู

งาน ผนงั งาน วงกบ,บานประตู

รายการ เก็บแตง่ผิวสีผนงัขอบเฟรมหน้าตา่ง ภายนอก รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสี วงกลและบานประต ู2 ชดุ

รายการ แก้ไขผนงัปนูผิวไมเ่รียบ (ตรวจสอบโดยรอบ) รายการ เก็บแตง่ซิลิโคน บวัพืน้โดยรอบ

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3 

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3 

งาน ผนงั งาน บวัพืน้

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10552

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9708
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 79 Item 80

Item 81 Item 82

Item 83 Item 84

บริเวณ โถงบนัไดชัน้ 2 บริเวณ โถงบนัไดชัน้ 2 
งาน พืน้ งาน วงกบ 

รายการ เก็บแตง่ซิลิโคนพืน้ตีนวงกบประตู รายการ เฟรมวงกบห้องนอน 2 ติดตัง้ไมแ่น่น

งาน ผนงั งาน บวัพืน้

รายการ แก้ไขผนงัปนูผิวไมเ่รียบ (ตรวจสอบโดยรอบ) รายการ เก็บแตง่ซิลิโคน บวัพืน้โดยรอบ

รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ รายการ เก็บแตง่ผิงสี ฝ้าเพดานขอบโคมไฟ ทกุชดุ

บริเวณ โถงบนัไดชัน้ 2 บริเวณ โถงบนัไดชัน้ 2 

รายการแก้ไข

บริเวณ โถงบนัไดชัน้ 2 บริเวณ โถงบนัไดชัน้ 2 

งาน ฝ้าเพดาน งาน ฝ้าเพดาน

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10553

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9709
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 85 Item 86

Item 87 Item 88

Item 89 Item 90

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได
งาน เสาราวกนัตก งาน พืน้

รายการ แกะกระดาษกาวออกจากหวัเสาราวกนัตก รายการ เก็บแตง่ซิลิโคนพืน้ตีนเสาราวกนัตก

งาน บวัพืน้ งาน รางวายเวย์

รายการ เก็บแตง่ผนงัหลงับวัพืน้ ห้องตู้ไฟ รายการ สกรูวรางวายเวย์ ติดตัง้ไมเ่รียบร้อย

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสี วงกบประตทูกุห้อง รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสี วงกลและบานประต ู(ตู้ไฟ)

บริเวณ โถงบนัไดชัน้ 2 บริเวณ โถงบนัไดชัน้ 2 

รายการแก้ไข

บริเวณ โถงบนัไดชัน้ 2 บริเวณ โถงบนัไดชัน้ 2 

งาน วงกบประตู งาน วงกบ,บานประตู

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10554

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9710
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 91 Item 92

Item 93 Item 94

Item 95 Item 96

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได
งาน ผนงั งาน พืน้

รายการ เก็บแตง่ผิวสีผนงัปนู ขอบหน้าตา่งภายนอก รายการ
ท าความสะอาด+เก็บแตง่ซิลิโคน ขอบพืน้ตวั

จบ ชัน้ 2

งาน กระจก งาน ราวกนัตก

รายการ
ท าความสะอาด กระจกชอ่งแสง ก่อนสง่

มอบบ้าน
รายการ แตง่ผิวสี รอยตอ่ไม้ราวกนัตก

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสี บวัพืน้โดยรอบ รายการ เก็บขดัสีไม้บนัไดอีกครัง้ ก่อนสง่มอบบ้าน

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได

รายการแก้ไข

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได

งาน บวัพืน้ งาน บนัได

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10555
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 97 Item 98

Item 99 Item 100

Item 101 Item 102

บริเวณ ห้องน า้ 4 บริเวณ ห้องน า้ 4 
งาน ฝ้าเพดาน งาน ท็อปอา่งล้างหน้า

รายการ แตง่ผิวสีขอบฝ้าเพดานเซอร์วิส รายการ เก็บแตง่ซิลิโคน ขอบท็อปอา่งล้างหน้าให้เต็ม

งาน ฝ้าเพดาน งาน ฝ้าเพดาน

รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ รายการ เก็บแตง่ผิวสี ฝ้าเพดานขอบโคมไฟ

รายการ แตง่ผิวผนงัใต้โคมไฟ รายการ เก็บสีท้องเหล็กโครงบนัได

บริเวณ ห้องน า้ 4 บริเวณ ห้องน า้ 4 

รายการแก้ไข

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได

งาน ผนงั งาน เหล็กโครงบนัได

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10556
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 103 Item 104

Item 105 Item 106

Item 107 Item 108

บริเวณ ห้องน า้ 4 บริเวณ ห้องน า้ 4 
งาน ที่ใสก่ระดาษ งาน ธรณีประตู

รายการ แกะเศษวสัดอุอกจาก ที่ใสก่ระดาษ รายการ แตง่ยาแนว ธรณีประตู

งาน วงกบ งาน พืน้

รายการ เฟรมวงกบหลงัประต ูติดตัง้ไมเ่รียบร้อย รายการ แตง่ยาแนวกระเบือ้งพืน้ ขอบ FD

รายการ เก็บแตง่ยาแนวผนงัปนูโดยรอบที่ไมเ่ต็ม รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสี วงกบและบานประตู

บริเวณ ห้องน า้ 4 บริเวณ ห้องน า้ 4 

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องน า้ 4 บริเวณ ห้องน า้ 4 

งาน ผนงั งาน วงกบ,บานประตู

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10557
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 109 Item 110

Item 111 Item 112

Item 113 Item 114

บริเวณ ห้องเก็บของ บริเวณ โถงลา่ง
งาน วงกบ งาน ฝ้าเพดาน

รายการ เก็บแตง่ซิลิโคน ตีนวงกบประตู รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ

งาน โคมไฟ งาน โคมไฟ

รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ รายการ อดุโป้วผนงัขอบโคมไฟ

รายการ ท าความสะอาด+เก็บสีโครงเหล็กท้องบนัได รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสี บวัพืน้โดยรอบ

บริเวณ ห้องเก็บของ บริเวณ ห้องเก็บของ

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องเก็บของ บริเวณ ห้องเก็บของ

งาน โครงเหล็กบนัได งาน บวัพืน้

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10558
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โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx
หน้า 20
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 115 Item 116

Item 117 Item 118

Item 119 Item 120

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง
งาน โครงเหล็กราวกนัตก งาน ไม้ราวกนัตก

รายการ เก็บสีโครงเหล็กราวกนัตก รายการ เก็บแตง่ผิวสีหวัไม้ราวกนัตก บริเวณชานพกั

งาน บวัพืน้ งาน บนัได

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสี บวัพืน้โดยรอบ รายการ แตง่ผิวขอบไม้ใต้บนัได ด้านลา่ง+ซีลซิลิโคน

รายการ แตง่ผิวสี ขอบฝ้าเพดานไฟฉกุเฉิน รายการ
เก็บแตง่ผิวสีผนงัปนูที่ผิวไมเ่รียบและแตกร้าว

 โดยรอบ

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง

รายการแก้ไข

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง

งาน ฝ้าเพดาน งาน ผนงั

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10559

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9715

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx
หน้า 21

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx 081-xxxxxxxx

Blue
 H

om
e E

ng
ine

eri
ng



บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 121 Item 122

Item 123 Item 124

Item 125 Item 126

รายการ สวิทซ์ไฟหน้าประตทูางเข้าเอียง รายการ ปลัก๊ไฟข้างเต้ารับ TV ติดตัง้ไมแ่น่น

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง
งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ
แก้ไขกระเบือ้งพืน้ บริเวณสว่นรับแขก ขอบไม่

เสมอ (ลกูค้าระบไุมต้่องแก้ไข)
รายการ

แก้ไขกระเบือ้งพืน้ บริเวณหน้าห้องน า้ ขอบ

ไมเ่สมอ (ลกูค้าระบไุมต้่องแก้ไข)

งาน ผนงั งาน พืน้

รายการ แตง่ผิว+อดุโป้วผนงัขอบกนัขโมย รายการ
ท าความสะอาด+เก็บแตง่ยาแนว กระเบือ้ง

พืน้ก่อนสง่มอบบ้าน+แก้ไขรอยขีดข่วน

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง

งาน สวิทซ์ไฟ งาน ปลัก๊ไฟ

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10560

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9716

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx
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รายการแก้ไข

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 127 Item 128

Item 129 Item 130

Item 131 Item 132

รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ

บริเวณ ห้องครัว บริเวณ ห้องครัว
งาน ผนงั งาน บวัพืน้

รายการ เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมหน้าตา่ง+วงกบ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสี บวัพืน้โดยรอบ

งาน น า้ร่ัว งาน หน้าตา่ง

รายการ ตรวจสอบและแก้ไขน า้ร่ัวซมึจากห้องน า้ 1 รายการ เปลี่ยนกระจกหน้าตา่งตรงข้ามห้องน า้ (แตก)

บริเวณ ห้องครัว บริเวณ ห้องครัว

งาน โคมไฟ งาน ฝ้าเพดาน

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10561
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รายการแก้ไข

บริเวณ โถงลา่ง บริเวณ โถงลา่ง
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 133 Item 134

Item 135 Item 136

Item 137 Item 138

รายการ ท าความสะอาด บานพบัประตู รายการ
แก้ไขกระเบือ้งพืน้หน้าประตซูกัล้าง ขอบไม่

เสมอ (ลกูค้าระบไุมต้่องแก้ไข)

บริเวณ ห้องครัว บริเวณ ห้องครัว
งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ เก็บแตง่ซิลิโคนพืน้ตีนวงกบประต ูซกัล้าง รายการ
ท าความสะอาด+เก็บตางยาแนว กระเบือ้ง

พืน้ก่อนสง่มอบบ้าน+แก้ไขรอยขีดข่วน

งาน บานประตู งาน ทอ่น า้ทิง้

รายการ ท าความสะอาด+แก้ไขรอยขีดข่วน บานประตู รายการ ทอ่น า้ทิง้เปิดฝาไมไ่ด้ 2 ชดุ

บริเวณ ห้องครัว บริเวณ ห้องครัว

งาน บานพบัประตู งาน พืน้

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10562
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รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องครัว บริเวณ ห้องครัว
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 139 Item 140

Item 141 Item 142

Item 143 Item 144

รายการ ท าความสะอาด สีเลอะโคมไฟ ทกุชดุ รายการ
บวัปนูปัน้ด้านเฉลียงแตกร้าว+แตง่ผิว

บริเวณขอบ โดยรอบ

บริเวณ หน้าบ้าน บริเวณ หน้าบ้าน
งาน ผนงั งาน พืน้

รายการ เก็บสีผนงัปนูที่สีดา่งโดยรอบ รายการ กระเบือ้งพืน้ด้านประตทูางเข้าลอ่น

งาน ฝ้าเพดาน งาน Over Flow

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีขอบฝ้าเพดานเฉลี่ยงและโรงรถ 

โดยรอบ
รายการ

Over Flow ใต้เหล็กแผงบงัตาด้านระเบียง 2 

เอียง

บริเวณ หน้าบ้าน บริเวณ หน้าบ้าน

งาน โคมไฟ งาน บวัปนูปัน้

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10563
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รายการแก้ไข

บริเวณ หน้าบ้าน บริเวณ หน้าบ้าน
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 145 Item 146

Item 147 Item 148

Item 149 Item 150

รายการ เก็บแตง่ผนงัขอบปลัก๊กนัน า้ รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบปนูปัน้ระเบียง 2 ชดุ

บริเวณ หน้าบ้าน บริเวณ หน้าบ้าน
งาน ฝ้าเพดาน งาน พืน้

รายการ เก็บแตง่ผิวสีฝ้าเพดาน บริเวณชอ่งเซอร์วิส รายการ ท าความสะอาดพืน้ทรายล้างก่อนสง่มอบบ้าน

งาน ผนงั งาน พืน้

รายการ เก็บแตง่ผนงับริเวณอปุกรณ์ รายการ
ท าความสะอาด+เก็บแตง่ยาแนวกระเบือ้ง

พืน้ก่อนสง่มอบบ้าน

บริเวณ หน้าบ้าน บริเวณ หน้าบ้าน

งาน ผนงั งาน บวัปนูปัน้

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10564
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รายการแก้ไข

บริเวณ หน้าบ้าน บริเวณ หน้าบ้าน
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 151 Item 152

Item 153 Item 154

Item 155 Item 156

รายการ
แตง่ผิวบริเวณปนูปัน้บริเวณ Over Flow (บิด

เบีย้ว)
รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หลงับ้าน
งาน ผนงั งาน โคมไฟ

รายการ เก็บสีผนงัปนูที่สีดา่งโดยรอบ รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ

งาน Over Flow งาน ผนงั

รายการ เก็บสี Over Flow ด้านระเบียง 2 รายการ เก็บสีผนงัปนูที่สีดา่งโดยรอบ

บริเวณ นอกซ้าย บริเวณ นอกซ้าย

งาน ปนูปัน้ งาน โคมไฟ

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10565
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รายการแก้ไข

บริเวณ หน้าบ้าน บริเวณ นอกซ้าย
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 157 Item 158

Item 159 Item 160

Item 161 Item 162

รายการ แตง่ยาแนว ธรณีประตู รายการ ตอ่สายไฟในบล็อกป๊ัมน า้โดยใช้วายนทั

บริเวณ นอกขวา บริเวณ นอกขวา
งาน ผนงั งาน โคมไฟ

รายการ เก็บสีผนงัปนูที่สีดา่งโดยรอบ รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ

งาน ประตู งาน พืน้

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสี วงกบประต+ูท าความ

สะอาดบาน
รายการ ท าความสะอาดพืน้ทรายล้างก่อนสง่มอบบ้าน

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หลงับ้าน

งาน ธรณีประตู งาน บล็อกป๊ัมน า้

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10566
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รายการแก้ไข

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หลงับ้าน
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 163 Item 164

Item 165 Item 166

Item 167 Item 168

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสี วงกบประต ู2 ชดุ รายการ เปลี่ยนบานประตหู้องแมบ้่าน (ขอบแตก)

บริเวณ ห้องน า้ 5 บริเวณ ห้องน า้ 5 
งาน ฝ้าเพดาน งาน ประตู

รายการ
เก็บแตง่ผิวสี ฝ้าเพดานกลางห้อง+ขอบฝ้า

เพดานโดยรอบ
รายการ เก็บแตง่ผิวสีวงกบประตู

งาน โฟรโต้สวิทซ์ งาน ก็อกน า้

รายการ แกะกระดาษออกจากอปุกรณ์ โฟรโต้สวิทซ์ รายการ เปลี่ยนก็อกน า้

บริเวณ นอกขวา บริเวณ นอกขวา

งาน ประตู งาน ประตู

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10567
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รายการแก้ไข

บริเวณ นอกขวา บริเวณ นอกขวา
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 169 Item 170

Item 171 Item 172

Item 173 Item 174

รายการ แตง่ยาแนวกระเบือ้งผนงัที่ไมเ่ต็ม รายการ ท าความสะอาดบานพบัประตู

บริเวณ ห้องน า้ 5 บริเวณ ห้องน า้ 5 
งาน ผนงั งาน พืน้

รายการ แก้ไขรอยขีดข่วน กระเบือ้งผนงัหลงัชกัโครก รายการ ท าความสะอาดกระเบือ้งพืน้ ก่อนสง่มอบบ้าน

งาน ผนงั งาน สขุภณัฑ์

รายการ เก็บแตง่ผนงัขอบ บล็อกแก้ว รายการ แกะพลาสติกออกจาก สขุภณัฑ์

บริเวณ ห้องน า้ 5 บริเวณ ห้องน า้ 5 

งาน ผนงั งาน ประตู

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10568
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รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องน า้ 5 บริเวณ ห้องน า้ 5 

Blue
 H

om
e E

ng
ine

eri
ng



บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 175 Item 176

Item 177 Item 178

Item 179 Item 180

รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีบวัพืน้โดยรอบ

บริเวณ ห้องแมบ้่าน บริเวณ ห้องแมบ้่าน
งาน ผนงั งาน พืน้

รายการ เก็บแตง่ผนงัขอบวงกบประตู รายการ แก้ไขกระเบือ้งพืน้ ลอ่น

งาน ประตู งาน ฝ้าเพดาน

รายการ เก็บแตง่ผิวสี ตีนวงกบประตู รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ

บริเวณ ห้องแมบ้่าน บริเวณ ห้องแมบ้่าน

งาน โคมไฟ งาน บวัพืน้

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10569

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9725

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx
หน้า 31

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx 081-xxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องน า้ 5 บริเวณ ห้องแมบ้่าน
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 181 Item 182

Item 183 Item 184

Item 185 Item 186

รายการ
ซ้อมแซมหญ้าที่ตาย+ปรับระดบัพืน้ดินที่ทรุด

 โดยรอบบ้าน
รายการ

ซ้อมแซมหญ้าที่ตาย+ปรับระดบัพืน้ดินที่ทรุด

 โดยรอบบ้าน

บริเวณ จดัสวน+โดยรอบ บริเวณ จดัสวน+โดยรอบ
งาน บอ่พกั งาน บอ่พกั

รายการ เก็บเศษดินออกจากบอ่พกัทกุบอ่ รายการ
ตรวจสอบ และแก้ไขระดบัน า้ขงัในบอ่พกั (มี

กลิ่น)

งาน ประตู งาน รัว้

รายการ เก็บแตง่ผิวสี ตีนวงกบประตู รายการ
เก็บแตง่งานปนูรัว้หลงับ้านที่บิ่นแตก+ตดั

หญ้า

บริเวณ จดัสวน+โดยรอบ บริเวณ จดัสวน+โดยรอบ

งาน หญ้า,พืน้ดิน งาน หญ้า,พืน้ดิน

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10570

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9726

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx
หน้า 32

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx 081-xxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องแมบ้่าน บริเวณ รัว้แบง่แปลง
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 187 Item 188

Item 189 Item 190

Item 191 Item 192

รายการ ปลกูซ้อมไม้พุม่ด้านข้างเฉลี่ยง รายการ ท าความสะอาดมือจบัเขาควาย

บริเวณ รัว้หน้าบ้าน บริเวณ รัว้หน้าบ้าน
งาน ตู้จดหมาย งาน โคมไฟ

รายการ ท าความสะอาด ฝาตู้จดหมาย รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ

งาน ทอ่ร้อยสายไฟ งาน บอ่พกั

รายการ เก็บอดุซิลิโคน บริเวณทอ่ร้อยสายไฟ รายการ ฝาบอ่พกัด้านถงัขยะแตก

บริเวณ จดัสวน+โดยรอบ บริเวณ รัว้หน้าบ้าน

งาน ไม้พุม่ งาน มือจบัเขาควาย

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10571

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9727

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx
หน้า 33

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx 081-xxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ จดัสวน+โดยรอบ บริเวณ จดัสวน+โดยรอบ
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 193 Item 194

Item 195 Item 196

Item 197 Item 198

รายการ ฝาประตถูงัขยะมีรอยขีดข่วน+เก็บสี รายการ สกรูวถงัขยะเป็นสนิม

บริเวณ จดัสวน+โดยรอบ บริเวณ โถงบนัไดชัน้ 2 
งาน ไม้พุม่ งาน ปลัก๊ไฟ

รายการ ปลกูซ้อมไม้พุม่ด้านข้างโรงรถ รายการ ปลัก๊ข้างเต้ารับ TV ใช้งานไมไ่ด้

งาน บล็อกไฟ งาน ประตู

รายการ ท าความสะอาดบล็อกไฟ รายการ ท าความสะอาดประตเูล็ก+เก็บสี

บริเวณ รัว้หน้าบ้าน บริเวณ รัว้หน้าบ้าน

งาน ประตู งาน ถงัขยะ

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10572

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9728

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx
หน้า 34

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx 081-xxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ รัว้หน้าบ้าน บริเวณ รัว้หน้าบ้าน
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 199 Item 200

Item 201 Item 202

Item 203 Item 204

รายการ ตะแกรง FD ถอดไมไ่ด้ รายการ แก้ไขฝ้าชายคาแตกร้าวรอบบ้าน

บริเวณ ห้องน า้ 2 บริเวณ หน้าบ้าน
งาน FD งาน ประตู

รายการ แก้ไข FDข้างชกัโครกอดุตนั รายการ น็อตล้อประตรัูว้ติดตัง้ไมแ่น่น

งาน ตู้ไฟ งาน ตู้ไฟ

รายการ
สลบัต าแหน่งการใช้งาน เบรกเกอร์น า้อุน่

ห้องน า้ 1และห้องน า้ 2
รายการ ติดตัง้ฝาปิดสแปรตู้ไฟ

บริเวณ ห้องน า้ทัง้หมด บริเวณ ทัง้หมด

งาน ตะเกรง FD งาน ฝ้าชายคา

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10573

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9729

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx
หน้า 35

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx 081-xxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ โถงบนัไดชัน้ 3 บริเวณ โถงบนัไดชัน้ 4
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

Item 205 Item 206

Item 207

รายการ ล้างท าความสะอาดถงัน า้ดี

งาน ฝ้าเพดาน งาน ผนงั

รายการ
ตรวจสอบและแก้ไข ฝ้าเพดานเสียงดงั ขณะ

ปิดประตู
รายการ ผนงัด้านบนห้องตู้ไฟ เลือ้ยไมไ่ด้แนว

บริเวณ หลงับ้าน

งาน ถงัน า้ดี

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10574

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9730

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx
หน้า 36

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx 081-xxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ โถงบนัไดชัน้ 2 
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

อยู่บริเวณสว่นกลาง อยู่บริเวณหน้าอาคาร/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

Btichino Siemens Schneider

ABB อ่ืนๆ
8 ช่อง 10 ช่อง 60  ช่อง

ติดตัง้เรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ฝาตู้ ไมแ่นน่

มีข้อบกพร่อง คือ ยึดน๊อตฝาตู้ ไมค่รบ

ท าความสะอาดภายนอกตู้ เก็บรอยตอ่รางวายเวย์

ยึดน๊อตตู้ ไมค่รบ ตู้ เป็นรอย

เก็บสีรางวายเวย์

ตู้ เอียง
อ่ืนๆ

50 Amp. 80 Amp. 100 Amp.

อ่ืนๆ

1 Pole 2 Pole 3 Pole

ติดตัง้เรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ติดตัง้ไมแ่นน่

มีข้อบกพร่อง คือ

ขนาดใหญ่เกินไป ไมเ่หมาะสมตามมาตรฐาน
ช ารุด/เสียหาย

ไมไ่ด้ติดตัง้

SAFETY CUT RCBB RCBO

RCD

16 Amp  =   2    ตวั 32 Amp    =        ตวั
63 Amp  =   6    ตวั อ่ืนๆ

1 ตู้ โหลด

1.1

รายละเอียด

- ยี่ห้อ

- ขนาด

1.2 การติดตัง้

1.3

เมนเบรกเกอร์

-ขนาด

-จ านวนขัว้

-การติดตัง้

1.4

ป้องกันไฟร่ัว

-ลกัษณะ

-ขนาด

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10541

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9697

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx
หน้า 37

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx 081-xxxxxxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ต าแหนง่มิเตอร์ไฟฟ้า

ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า

ล าดบั งาน รายการแก้ไข / รายละเอียด
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

THW NYY CV

16 mm2 25 mm2 35 mm2 50 mm2

ติดตัง้เรียบร้อย

ควรใสป่ลอกสายสีเพ่ือระบสุายวา่เส้นไหนคือเส้นไฟหรือเส้นนิวทรอล

ติดตัง้ไมเ่รียบร้อย เน่ืองจาก

สายนิวทรอลที่มาจากมิเตอร์การไฟฟ้าต้องเข้าบาร์กราวนด์ก่อน

สายไฟเข้าเบรกเกอร์เมนไมส่นิท(ทองแดงโผล)่

สายไฟมีขนาดเล็ก(ไมเ่หมาะสมกับโหลดไฟฟ้าและเมนเบรกเกอร์)

วงจรที่ 13 ปลัก๊ห้องครัว 2.5 40 ใช้งานปกติ

วงจรที่ 18 แสงสวา่งภายนอก 4 16 ใช้งานปกติ

วงจรที่ 19 ประตอูตัโนมตัิ 4 16 ใช้งานปกติ

ล าดบั งาน รายการแก้ไข / รายละเอียด

1.5

สายเมนไฟ

-ขนาด

-การติดตัง้

วงจรที่ 14 แสงสวา่งชัน้ 2 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรที่ 15 กันขโมย 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรที่ 16 ปลัก๊ชัน้ 2 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรที่ 17 ปลัก๊ชัน้ 2 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรที่ 9 แสงสวา่งชัน้ 1 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรที่ 10 ปลัก๊ชัน้ 1 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรที่ 11 แสงสวา่งโคมไฟประดบั 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรที่ 12 เตาไฟฟ้า 10 16 ใช้งานปกติ

วงจรที่ 5 น ำ้อุ่นห้องน ำ้ 1 4 25 ใช้ไม่ถกูต าแหน่ง

วงจรที่ 6 ป๊ัมน า้ 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรที่ 7 น ำ้อุ่นห้องน ำ้ 2 4 25 ใช้ไม่ถกูต าแหน่ง

วงจรที่ 8 น า้อุ่นห้องน า้ 3 4 25 ใช้งานปกติ

วงจรที่ 1 แอร์ห้องนอน 2 2.5 20 ใช้งานปกติ

วงจรที่ 2 แอร์ห้องนอน 1 2.5 20 ใช้งานปกติ

วงจรที่ 3 แอร์รับแขก 4 25 ใช้งานปกติ

วงจรที่ 4 แอร์ห้องนอน 3 2.5 16 ใช้งานปกติ

BLUE HOME รับตรวจบ้าน และคอนโด
เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแก้ว 37  ถนนก่ิงแก้ว  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10541

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9697

โครงการ The Palm Pattanakarn  38 762/xx
หน้า 38

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxx 081-xxxxxxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

No.Circiut รายการโหลด ขนาดสายไฟ (mm2) ขนาดเบรกเกอร์ (Amp) สถานะ
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ใช้งานได้ตามปกติ

บ้านเลขที่

โทรศพัท์

ติดตัง้เรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ยงัไมเ่ช่ือมตอ่สาย
มีข้อบกพร่อง คือ สายมีขนาดเล็กไป

แดง ด า น า้เงิน

เหลือง สีสายไฟไมต่รงตามมาตรฐานแตใ่ช้งานได้

ติดตัง้เรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ

มีข้อบกพร่อง คือ

ขนาดไมเ่หมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที.่..... (ควรใช้สายขนาด )

ขนาดไมเ่หมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที.่..... (ควรใช้สายขนาด )

ขนาดไมเ่หมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที.่..... (ควรใช้สายขนาด )

ขนาดไมเ่หมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที.่..... (ควรใช้สายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผ่ล ได้แก่วงจรที่
การตอ่เช่ือมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วยเพ่ือป้องกันไฟร่ัว

สีฟ้า

สีสายไฟไมต่รงตามมาตรฐานแตใ่ช้งานได้

ติดตัง้เรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ

มีข้อบกพร่อง คือ

ขนาดไมเ่หมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที.่..... (ควรใช้สายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผ่ลได้แก่วงจรที่
การตอ่เช่ือมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพ่ือป้องกันไฟร่ัว

เขียว(ตามมาตรฐาน)

(สีสายไฟไมต่รงตามมาตรฐานแตใ่ช้งานได้)

ติดตัง้เรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ

มีข้อบกพร่อง คือ

ขนาดไมเ่หมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที.่..... (ควรใช้สายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผ่ล ได้แก่วงจรที่

การตอ่เช่ือมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพ่ือป้องกันไฟร่ัว

สายวงจรย่อย (L)

-การติดตัง้

สายนิวตรอล (N)

-การติดตัง้

1.7

1.8

1.6 สายเมน (G)

1.9

สายกราวนด์(G)

-สีของสายไฟ

-การติดตัง้
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1.5

-การใช้งาน
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ติดตัง้ไมเ่รียบร้อย เน่ืองจาก

บ้านเลขที่

โทรศพัท์

ติดตัง้เรียบร้อย ควรเปลี่ยนเป็นพิมพ์ให้เรียบร้อย

มีข้อบกพร่อง คือ น ำ้อุ่นไม่ถกูต ำแหน่ง

ยงัไมไ่ด้ติดตัง้

ติดตัง้เรียบร้อย ไมมี่ช่องวา่ง (จ านวนช่องเต็ม)

มีข้อบกพร่อง คือ
ยงัไม่ได้ติดตัง้

อยู่บนฝ้าเพดาน

อยู่สว่นกลาง อยู่บนฝ้าเพดาน

ไมไ่ด้ติดตัง้

ติดตัง้เรียบร้อย

มีข้อบกพร่อง คือ ยึดน๊อตไมค่รบ

มีค าแนะน า คือ ควรติดป้ายช่ือหน้ากลอ่งระบ ุTV

ไมไ่ด้ติดตัง้

ติดตัง้แล้ว เป็ นชนิด Splitter/Tap of …………... WAY

มีข้อบกพร่อง คือ

ยงัไมไ่ด้เข้าปลายสายกับตวัเช่ือมสญัญาณ
เข้าปลายสายกับตวัเช่ือมสญัญาณไมเ่รียบร้อย

อยู่บนฝ้าเพดาน

อยู่สว่นกลาง อยู่บนฝ้าเพดาน

ไมไ่ด้ติดตัง้

ติดตัง้เรียบร้อย

มีข้อบกพร่อง คือ ยึดน๊อตไมค่รบ
มีค าแนะน า คือ ควรติดป้ายช่ือหน้ากลอ่งระบ ุTC หรือ TEL

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ล าดบั งาน รายการแก้ไข / รายละเอียด

1.10 สติ๊กเกอร์ตู้

1.11 ช่องอดุSPARE

2

ระบบทวีี

     -ต าแหนง่

        -สายเมน

        -สายย่อย

        -กลอ่งทวีี

-ตวัเช่ือมสาย 

(Splitter)

3

ระบบโทรศพัท์

     -ต าแหนง่

        -สายเมน

        -สายย่อย

-กลอ่งโทรศพัท์

1.9

-การติดตัง้
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บ้านเลขที่

โทรศพัท์

ระบบโทรศพัท์

ไมไ่ด้ติดตัง้

ติดตัง้เรียบร้อย

มีข้อบกพร่อง คือ

ยงัไมไ่ด้เข้าปลายสายกับตวัเช่ือมสญัญาณ
เข้าปลายสายกับตวัเช่ือมสญัญาณไมเ่รียบร้อย

ไมไ่ด้ติดตัง้(สเปกโครงการ)
ติดตัง้เรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ

ติดตัง้เคร่ืองแล้ว ยงัไมต่ิดตัง้เคร่ือง

ใช้งานได้ตามปกติ

มีข้อบกพร่อง คือ ไมเ่ย็นได้แก่ห้อง………
คอยล์ร้อนมีเสียงดงั บริเวณ อ่ืนๆ…………….

4

ไฟฟ้าฉกุเฉิน

-การติดตัง้

5

เคร่ืองปรับอากาศ

-การติดตัง้

-การใช้งาน
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