
เขา้ตรวจครัง้ที ่1 วนัที่

xxxx

xxxx

เจา้หนา้ทีโ่ครงการ

ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 

เลขที ่333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแกว้ 37  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ   10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

E-mail (โครงการ)

E-mail (ลกูคา้)

เบอรโ์ทรติดตอ่

บา้นเลขที่

ลกูคา้

โครงการ

ไวว้างใจเลอืกเรา "BLUE HOME"   เป็นตวัแทนของทา่นในการตรวจรบัมอบบา้น  และอาคารสิง่ปลกูสรา้ง

เราเป็นผูเ้ช่ียวชาญ บรกิารในดา้นงานก่อสรา้ง อาคารพกัอาศยั, อาคารส านกังาน และรบัใหค้  าปรกึษางานก่อสรา้ง

ดา้นการสรา้งบา้นโครงการบา้นจดัสรร และคอนโดมิเนียม  ชัน้น าทั่วไป

"BLUE HOME"   เป็นการรวมตวัของทมีงานวศิวกรมืออาชีพทีผ่า่นประสบการณ์

xxxx

xxxx

xxxx

999/xx

คณุxxx

xxxx

E-mail (โครงการ)



บา้นเลขที่ 999/xxx

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 1

ลกูคา้ xxxx ฝ่ายโครงการ

แปลนพืน้ชัน้ 1

แปลนพืน้ชัน้ 2

หอ้งน ้ำ 1

หอ้งน ้ำ 2

หอ้งน ้ำ 3

หอ้งนอน 1

หอ้งนอน 2
หอ้งนอน 3

เฉลยีง

ซกัลำ้ง

รับแขก

หอ้งครัว

โถงบันได

บันได

หอ้งน ้ำ 5

โรงจอดรถ

เก็บของ

แมบ่ำ้น
อเนกประสงค์

ซกัลำ้ง

ทำนอำหำร

หอ้งน ้ำ 6
หอ้งน ้ำ 4



Item 001 Item 002 Item 002

Item 003 Item 004 Item 004

Item 005 Item 006 Item 006

ตรวจสอบทอ่ไฟดา้นหลงับา้นวา่ใชง้าน

อะไร

ทอ่ไฟ
บนฝา้เพดาน

บา้นเลขที่ 999/xxx

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

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

รำยกำรแก้ไข

คณุxxxx

ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 

ลกูคา้

โครงการ
2หนา้

ฝ่ายโครงการ xxxx

รายการ เก็บสหีลงัโครงเหลก็อะเส โดยรอบ รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน โดยรอบ

รายการ
ติดตัง้ฝาปิดบลอ็กไฟ (ตรวจสอบ 

โดยรอบ)
รายการ เก็บสหีลงัโครงเหลก็อะเส โดยรอบ

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ หอ้งน า้ 1

งาน
บริเวณ

รายการ

งาน
บริเวณ

งาน โครงเหลก็ งาน

งาน บลอ็กไฟ งาน โครงเหลก็

เดินท่อรอ้ยสายเฟลก็ซอ์อ่นสายไฟใหต้ลอด

ความยาวสาย (ตรวจสอบ โดยรอบ)

สายเฟลก็ซอ์อ่น
บนฝา้เพดาน

รายการ

ฝา้เพดาน



Item 007 Item 008 Item 008

Item 009 Item 010 Item 010

Item 011 Item 012 Item 012

xxxx

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

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1
งาน พืน้ งาน ฝักบวั

รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนู โดยรอบ รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบ และบานประต ู

โดยรอบ

หอ้งน า้ 1

งาน

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1
ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดานกลางหอ้ง รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนู โดยรอบ

บา้นเลขที่ 999/xxx

รายการ
ตรวจสอบ และแกไ้ขกระเบือ้งพืน้ที่

ขอบไมเ่สมอ โดยรอบ
รายการ วาลว์ฝักบวัติดตัง้ไมแ่น่น

หนา้ 3
ลกูคา้ คณุxxxx

โครงการ ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 

ผนงั งาน ประตู
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 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

โครงการ ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 4

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

ลกูคา้ คณุxxxx

หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

งาน ผนงั งาน คิว้กระเบือ้ง

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง 

โดยรอบ
รายการ

แกไ้ขคิว้กระเบือ้งผนงับบุ และถลอก

เสยีหาย

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1
งาน ชกัโครก งาน ที่ใสก่ระดาษ

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

งาน ผนงั งาน ฉากอาบน า้

รายการ
มมุกระเบือ้งผนงัดา้นสว่นเปียกแตก

บิ่น
รายการ

เก็บอดุซิลโิคนหวัเฟรมฉากอาบน า้ ทกุ

ชดุ

บริเวณ

รายการ ติดตัง้จกุปิดฐานชกัโครก รายการ ขดัท าความสะอาดที่ใสก่ระดาษ



Item 019 Item 020 Item 020

Item 021 Item 022 Item 022

Item 023 Item 024 Item 024

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ ธรณีประตแูตกบิ่น รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนพืน้ตวัจบหนา้ประตู

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 2

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 5

ลกูคา้ คณุxxxx

รำยกำรแก้ไข

รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดานกลางหอ้ง รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนู โดยรอบ

งาน ประตู งาน ฝา้เพดาน

รายการ กนัชนประตตูิดตัง้ไมแ่น่น รายการ
เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดานบริเวณสว่น

เปียก

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



Item 025 Item 026 Item 026

Item 027 Item 028 Item 028

Item 029 Item 030 Item 030

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

งาน ผนงั งาน ประตู

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2
งาน ผนงั งาน คิว้กระเบือ้ง

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง 

โดยรอบ
รายการ

แกไ้ขคิว้กระเบือ้งผนงับบุ และถลอก

เสยีหาย

งาน พืน้ งาน ฉากอาบน า้

รายการ
ตรวจสอบ และแกไ้ขกระเบือ้งพืน้ที่

ขอบไมเ่สมอ โดยรอบ
รายการ

เก็บอดุซิลโิคนหวัเฟรมฉากอาบน า้ ทกุ

ชดุ

รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนู โดยรอบ รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบ และบานประต ู

โดยรอบ

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

หนา้ 6
ลกูคา้ คณุxxxx



Item 031 Item 032 Item 032

Item 033 Item 034 Item 034

Item 035 Item 036 Item 036

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

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

รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน โดยรอบ รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดานกลางหอ้ง

งาน ฝา้เพดาน งาน คิว้กระเบือ้ง

รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดานเซอรว์ิส รายการ
แกไ้ขคิว้กระเบือ้งผนงับบุ และถลอก

เสยีหาย

รายการ แกไ้ขขอบบานประตลูน้วงกบ รายการ ราวแขวนผา้บบุเสยีหาย

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

งาน ประตู งาน ราวแขวนผา้

โครงการ ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 7

ลกูคา้ คณุxxxx

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 037 Item 038 Item 038

Item 039 Item 040 Item 040

Item 041 Item 042 Item 042

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3
งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ
ตรวจสอบ และแกไ้ขกระเบือ้งพืน้ที่

ขอบไมเ่สมอ โดยรอบ
รายการ

ตรวจสอบ และแกไ้ขกระเบือ้งพืน้ที่ขอบ

ไมเ่สมอ โดยรอบ

งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ
ตรวจสอบ และแกไ้ขกระเบือ้งพืน้ที่

ขอบไมเ่สมอ โดยรอบ
รายการ

ตรวจสอบ และแกไ้ขกระเบือ้งพืน้ที่ขอบ

ไมเ่สมอ โดยรอบ

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนูบริเวณขอบวง

กบประตู
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบ และบานประต ู

โดยรอบ

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3

งาน ผนงั งาน ประตู

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 8

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 043 Item 044 Item 044

Item 045 Item 046 Item 046

Item 047 Item 048 Item 048

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3
งาน ผนงั งาน พืน้

รายการ
เก็บแตง่ผนงัขอบโคมไฟ และท า

ความสะอาดโคมไฟ
รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนพืน้ตวัจบหนา้ประตู

งาน ผนงั งาน สายฉีดช าระ

รายการ ยาแนวมมุผนงัดา้นสว่นเปียก รายการ สายฉีดช าระน า้รั่วซมึ

รายการ
เก็บอดุซิลโิคนหวัเฟรมฉากอาบน า้ 

ทกุชดุ
รายการ

เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง โดยรอบ

 และแกไ้ขแตกบิ่น

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3

งาน ฉากอาบน า้ งาน ผนงั

โครงการ ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 9

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

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 049 Item 050 Item 050

Item 051 Item 052 Item 052

Item 053 Item 054 Item 054

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1
งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมประต ู

หนา้ตา่ง ทกุชดุ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมประต ู

หนา้ตา่ง ทกุชดุ

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูที่ผิวไมเ่รียบ 

และสดีา่ง โดยรอบ
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูที่ผิวไมเ่รียบ 

และสดีา่ง โดยรอบ

รายการ เปลี่ยนกนัชนประตทูี่เก่า รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน โดยรอบ

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งนอน 1

งาน ประตู งาน ฝา้เพดาน

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 10

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 055 Item 056 Item 056

Item 057 Item 058 Item 058

Item 059 Item 060 Item 060

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1
งาน ประตู งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ผิวสวีงกบ และบานประตู รายการ
เก็บแตง่ผนงัขอบหนา้กากสวิตซ ์ปลั๊ก 

ทกุชดุ

งาน กนัสาด งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

กนัสาด โดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง

ภายนอก ทกุชดุ

รายการ บวัพืน้ดา้นทางเขา้ผิวถลอก รายการ
เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้วกนั

สาด โดยรอบ

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1

งาน บวัพืน้ งาน กนัสาด

โครงการ ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 11

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

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 หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1
งาน หนา้ตา่ง งาน หนา้ตา่ง

รายการ เฟรมหนา้ตา่งดา้นขา้งบา้นฝืดเสยีงดงั รายการ อปุกรณห์นา้ตา่งดา้นขา้งบา้นเบยีดเฟรม

งาน หนา้ตา่ง งาน หนา้ตา่ง

รายการ ลอ้เฟรมหนา้ตา่งหนา้บา้นเสยีงดงั รายการ เฟรมหนา้ตา่งดา้นขา้งบา้นฝืดเสยีงดงั

รายการ พืน้ตวัจบหนา้ประตตูิดตัง้ไมแ่น่น รายการ แกไ้ขตีนบานประตทูางเขา้สงูไมไ่ดร้ะดบั

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1

งาน พืน้ งาน ประตู

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 12

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 067 Item 068 Item 068

Item 069 Item 070 Item 070

Item 071 Item 072 Item 072

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 2
งาน หนา้กาก งาน ฝา้เพดาน

รายการ ติตตัง้หนา้กากอปุกรณใ์หค้รบ รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน โดยรอบ

งาน โคมไฟ งาน โคมไฟ

รายการ
โคมไฟดา้นทางเขา้บดิเบีย้ว 

(ตรวจสอบทกุชดุ)
รายการ

โคมไฟดา้นทางเขา้บดิเบีย้ว (ตรวจสอบ

ทกุชดุ)

รายการ
ตวัลอ็คหนา้ตา่งหลงับา้นลอ็คใชง้าน

ไมไ่ด้
รายการ ปลั๊กไฟกลางบา้นติดตัง้เอียง

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1

งาน หนา้ตา่ง งาน ปลั๊กไฟ

โครงการ ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 13

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

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 2 บริเวณ หอ้งนอน 2
งาน กนัสาด งาน กนัสาด

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

กนัสาด โดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้วกนั

สาด โดยรอบ

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมประต ู

หนา้ตา่ง ทกุชดุ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมประต ู

หนา้ตา่ง ทกุชดุ

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูที่ผิวไมเ่รียบ 

และสดีา่ง โดยรอบ
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูที่ผิวไมเ่รียบ 

และสดีา่ง โดยรอบ

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 14

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 079 Item 080 Item 080

Item 081 Item 082 Item 082

Item 083 Item 084 Item 084

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 3
งาน โคมไฟ งาน ฝา้เพดาน

รายการ
โคมไฟดา้นทางเขา้บดิเบีย้ว และ

ไมไ่ดแ้นว (ตรวจสอบ ทกุชดุ)
รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน โดยรอบ

งาน ผนงั งาน ฝา้เพดาน

รายการ
เก็บแตง่ผนงัขอบหนา้กากสวิตซ ์ปลั๊ก

 ทกุชดุ
รายการ เก็บแตง่ผิวสรีอยตอ่ฝา้เพดานกลางหอ้ง

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง

ภายนอก ทกุชดุ
รายการ เก็บแตง่ผิวสวีงกบ และบานประตู

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2

งาน ผนงั งาน ประตู

โครงการ ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 15

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

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 3 บริเวณ หอ้งนอน 3
งาน กนัสาด งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

กนัสาด โดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง

ภายนอก ทกุชดุ

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมประต ู

หนา้ตา่ง ทกุชดุ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมประต ู

หนา้ตา่ง ทกุชดุ

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูที่ผิวไมเ่รียบ 

และสดีา่ง โดยรอบ
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูที่ผิวไมเ่รียบ 

และสดีา่ง โดยรอบ

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 16

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 091 Item 092 Item 092

Item 093 Item 094 Item 094

Item 095 Item 096 Item 096

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3
งาน ประตู งาน ประตู

รายการ แกไ้ขรอยขีดข่วนลกูบดิประตทูางเขา้ รายการ ขอบบานประตทูางเขา้ลน้วงกบ

งาน โคมไฟ งาน หนา้ตา่ง

รายการ โคมไฟดา้นทางเขา้บดิเบีย้ว รายการ เฟรมหนา้ตา่งดา้นหนา้บา้นมีรอยขีดข่วน

รายการ เก็บแตง่ผิวสวีงกบ และบานประตู รายการ ตวักดสวิตซไ์ฟหอ้งน า้ฝืด

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3

งาน ประตู งาน สวิตซไ์ฟ

โครงการ ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 17

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

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 พกัผอ่น บริเวณ พกัผอ่น
งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมประต ู

หนา้ตา่ง ทกุชดุ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมประต ู

หนา้ตา่ง ทกุชดุ

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูที่ผิวไมเ่รียบ 

และสดีา่ง โดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมประต ู

หนา้ตา่ง ทกุชดุ

รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน โดยรอบ รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูที่ผิวไมเ่รียบ 

และสดีา่ง โดยรอบ

บริเวณ พกัผอ่น บริเวณ พกัผอ่น

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ พกัผอ่น บริเวณ พกัผอ่น

งาน ฝา้เพดาน 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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 18

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 103 Item 104 Item 104

Item 105 Item 106 Item 106

Item 107 Item 108 Item 108

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได
งาน ผนงั งาน หนา้ตา่ง

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูที่ผิวไมเ่รียบ 

และสดีา่ง โดยรอบ
รายการ แกไ้ขรอยขีดข่วนเฟรมหนา้ตา่ง

งาน หนา้ตา่ง งาน หนา้ตา่ง

รายการ เฟรมหนา้ตา่งหลงับา้นมีรอยขีดข่วน รายการ แกไ้ขหนา้ตา่งดา้นหลงับา้นบานขบ

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

กนัสาด โดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง

ภายนอก ทกุชดุ

บริเวณ พกัผอ่น บริเวณ พกัผอ่น

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ พกัผอ่น บริเวณ พกัผอ่น

งาน กนัสาด งาน กนัสาด

โครงการ ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 19

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

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 บนัได บริเวณ บนัได
งาน ผนงั งาน บนัได

รายการ
ผนงั และมมุหนา้ทางลงบนัไดบดิ

เบีย้ว
รายการ เก็บแตง่ผิวสจีมกูไมบ้นัไดดา้นบนสดุ

งาน ผนงั งาน ราวกนัตก

รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนูดา้นชานพกับนัได รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสเีหลก็ราวกนัตก

รายการ เก็บแตง่ผิวสชีดุไมร้าวกนัตกโดยรอบ รายการ
ตรวจสอบ และแกไ้ขน า้รั่วซมึผนงัขอบ

เฟรมหนา้ตา่ง

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได

งาน ราวกนัตก งาน น า้รั่วซมึ

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 20

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 115 Item 116 Item 116

Item 117 Item 118 Item 118

Item 119 Item 120 Item 120

บริเวณ หอ้งน า้ 4 บริเวณ หอ้งน า้ 4
งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดานกลางหอ้ง 

และแกไ้ขโคมไฟบดิเบีย้ว
รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนู โดยรอบ

งาน บนัได งาน ฝา้เพดาน

รายการ
เก็บแตง่ผิวสขีอบพืน้ไมใ้ตร้าวกนัตก

ชัน้ 2
รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน โดยรอบ

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัลกูตัง้ขอบจมกู

บนัได ทกุชดุ
รายการ

โคมไฟดา้นทางลงบนัไดไมแ่นบฝา้

เพดาน

บริเวณ บนัได บริเวณ หอ้งน า้ 4

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได

งาน บนัได งาน โคมไฟ

โครงการ ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 21

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

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 121 Item 122 Item 122

Item 123 Item 124 Item 124

Item 125 Item 126 Item 126

บริเวณ หอ้งน า้ 4 บริเวณ หอ้งน า้ 4
งาน แผน่ไม้ งาน ประตู

รายการ แกไ้ขการติดตัง้แผน่ไมห้ลงักระจกเงา รายการ แกไ้ขขอบบานประตเูบยีดวงกบ

งาน ประตู งาน พืน้

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบ และบานประต ู

โดยรอบ
รายการ

ตรวจสอบ และแกไ้ขกระเบือ้งพืน้ที่ขอบ

ไมเ่สมอ โดยรอบ

บริเวณ หอ้งน า้ 4 บริเวณ หอ้งน า้ 4

งาน ผนงั งาน ที่ใสก่ระดาษ

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง 

โดยรอบ
รายการ ขดัท าความสะอาดที่ใสก่ระดาษ

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 22

ลกูคา้ คณุxxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 4 บริเวณ หอ้งน า้ 4

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 127 Item 128 Item 128

Item 129 Item 130 Item 130

Item 131 Item 132 Item 132

งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดานกลางหอ้ง รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนู โดยรอบ

บริเวณ หอ้งน า้ 5 บริเวณ หอ้งน า้ 5
งาน ประตู งาน พืน้

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสบีานประตู รายการ
ตรวจสอบ และแกไ้ขกระเบือ้งพืน้ที่ขอบ

ไมเ่สมอ โดยรอบ

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 4 บริเวณ หอ้งน า้ 5

งาน ผนงั งาน ฝา้เพดาน

รายการ
ท าความสะอาดกระเบือ้งผนงั 

โดยรอบ
รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน โดยรอบ

บริเวณ หอ้งน า้ 5 บริเวณ หอ้งน า้ 5

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 23

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 133 Item 134 Item 134

Item 135 Item 136 Item 136

Item 137 Item 138 Item 138

บริเวณ หอ้งน า้ 5 บริเวณ หอ้งน า้ 5
งาน ราวกนัตก งาน พืน้

รายการ แกไ้ขราวแขวนผา้ติดตัง้ไมแ่น่น รายการ
ท าความสะอาดกระเบือ้งพืน้ฐานชกั

โครก

งาน คิว้กระเบือ้ง งาน คิว้กระเบือ้ง

รายการ
แกไ้ขคิว้กระเบือ้งผนงับบุ และถลอก

เสยีหาย
รายการ

แกไ้ขคิว้กระเบือ้งผนงับบุ และถลอก

เสยีหาย

บริเวณ หอ้งน า้ 5 บริเวณ หอ้งน า้ 5

งาน คิว้กระเบือ้ง งาน โคมไฟ

รายการ คิว้กระเบือ้งผนงัขอบไมเ่สมอกระเบือ้ง รายการ ตรวจสอบ และแกไ้ขโคมไฟบดิเบีย้ว

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 24

ลกูคา้ คณุxxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 5 บริเวณ หอ้งน า้ 5

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 139 Item 140 Item 140

Item 141 Item 142 Item 142

Item 143 Item 144 Item 144

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูที่ผิวไมเ่รียบ 

และสดีา่ง โดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมประต ู

หนา้ตา่ง ทกุชดุ

บริเวณ หอ้งอเนกประสงค์ บริเวณ หอ้งอเนกประสงค์
งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมประต ู

หนา้ตา่ง ทกุชดุ
รายการ

เก็บแตง่ผนงัขอบหนา้กากสวิตซ ์ปลั๊ก 

ทกุชดุ

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 5 บริเวณ หอ้งอเนกประสงค์

งาน ผนงั งาน ฝา้เพดาน

รายการ เก็บแตง่ยาแนวหลงัชกัโครก รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน โดยรอบ

บริเวณ หอ้งอเนกประสงค์ บริเวณ หอ้งอเนกประสงค์

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 25

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 145 Item 146 Item 146

Item 147 Item 148 Item 148

Item 149 Item 150 Item 150

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร
งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูที่ผิวไมเ่รียบ 

และสดีา่ง โดยรอบ
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูที่ผิวไมเ่รียบ 

และสดีา่ง โดยรอบ

งาน ประตู งาน ฝา้เพดาน

รายการ เฟรมประตทูางเขา้บานขบ รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน โดยรอบ

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน โดยรอบ รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดานกลางหอ้ง

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 26

ลกูคา้ คณุxxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งอเนกประสงค์ บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 151 Item 152 Item 152

Item 153 Item 154 Item 154

Item 155 Item 156 Item 156

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมประต ู

หนา้ตา่ง ทกุชดุ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมประต ู

หนา้ตา่ง ทกุชดุ

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร
งาน ผนงั งาน หนา้ตา่ง

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมประต ู

หนา้ตา่ง ทกุชดุ
รายการ เฟรมหนา้ตา่งหนา้บา้นสถีลอก

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูที่ผิวไมเ่รียบ 

และสดีา่ง โดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมประต ู

หนา้ตา่ง ทกุชดุ

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 27

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 157 Item 158 Item 158

Item 159 Item 160 Item 160

Item 161 Item 162 Item 162

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร
งาน ชอ่งแสง งาน ประตู

รายการ เก็บซีลแตง่ขอบชอ่งแสงประตทูางเขา้ รายการ
ท าความสะอาดอปุกรณป์ระตทูางเขา้ 

ทกุชดุ

งาน ผนงั งาน ประตู

รายการ เก็บแตง่ผนงัขอบกิวดกัแมลง รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบ-บานประต ูและ

แกไ้ขกลอนประตมีูรอยถลอก

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบ และบานประต ู

โดยรอบ
รายการ

ปรบัแกไ้ขการใชง้านตวัลอ็คประตเูฉลยีง

 ทกุชดุ

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 28

ลกูคา้ คณุxxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 163 Item 164 Item 164

Item 165 Item 166 Item 166

Item 167 Item 168 Item 168

งาน หนา้ตา่ง งาน พืน้

รายการ รางหนา้ตา่งดา้นโรงจอดรถสถีลอก รายการ กระเบือ้งพืน้หนา้หอ้งครวัมีรอยขีดข่วน

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร
งาน ประตู งาน ประตู

รายการ
ท าความสะอาดลกูบดิประตโูรงจอด

รถ
รายการ ขอบบานประตโูรงจอดรถบานเบยีด

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร

งาน โคมไฟ งาน โคมไฟ

รายการ
ตรวจสอบ และแกไ้ขโคมไฟบดิเบีย้ว

ไมไ่ดแ้นว ทกุชดุ
รายการ

ตรวจสอบ และแกไ้ขโคมไฟบดิเบีย้ว

ไมไ่ดแ้นว ทกุชดุ

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 29

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 169 Item 170 Item 170

Item 171 Item 172 Item 172

Item 173 Item 174 Item 174

บริเวณ หอ้งครวั บริเวณ หอ้งครวั
งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน โดยรอบ รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูที่ผิวไมเ่รียบ 

และสดีา่ง โดยรอบ

งาน พืน้ งาน ประตู

รายการ
แกไ้ขกระเบือ้งพืน้กลางหอ้งขอบไม่

เสมอ (เทียบสกี่อนเปลี่ยน)
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบ และบานประต ู

โดยรอบ

บริเวณ หอ้งเก็บของ บริเวณ หอ้งเก็บของ

งาน ผนงั งาน พืน้

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูภายในหอ้ง

เก็บของ โดยรอบ
รายการ กระเบือ้งพืน้หนา้ทางเขา้มีรอยขีดข่วน

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 30

ลกูคา้ คณุxxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ หอ้งเก็บของ

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 175 Item 176 Item 176

Item 177 Item 178 Item 178

Item 179 Item 180 Item 180

งาน อา่งลา้งจาน งาน ประตู

รายการ แกไ้ขชอ่งน า้ลน้อา่งลา้งจานน า้รั่ว รายการ เก็บแตง่ผิวสบีานประตู

บริเวณ หอ้งครวั บริเวณ หอ้งครวั
งาน ประตู งาน ประตู

รายการ กระจกประตมีูรอยขีดข่วน รายการ บานประตเูบยีดวงกบใชง้านไมไ่ด้

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งครวั บริเวณ หอ้งครวั

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมประต ู

หนา้ตา่ง ทกุชดุ
รายการ เก็บแตง่ผนงัขอบพดัลมดดูอากาศ

บริเวณ หอ้งครวั บริเวณ หอ้งครวั

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 31

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 181 Item 182 Item 182

Item 183 Item 184 Item 184

Item 185 Item 186 Item 186

บริเวณ หอ้งครวั บริเวณ หอ้งครวั
งาน หนา้ตา่ง งาน หนา้ตา่ง

รายการ
ตรวจสอบ และแกไ้ขเฟรมหนา้ตา่ง

ชอ่งแสงที่มีรูเจาะ
รายการ

ตรวจสอบ และแกไ้ขเฟรมหนา้ตา่งชอ่ง

แสงที่มีรูเจาะ

งาน ประตู งาน พืน้

รายการ กลอนประตดูา้นลา่งใชง้านไมส่ะดวก รายการ กระเบือ้งพืน้ใตอ้า่งลา้งจานขอบบิ่น

บริเวณ หอ้งครวั บริเวณ หอ้งครวั

งาน ประตู งาน หนา้ตา่ง

รายการ
น าเสนอสลบัตวัลอ็คประตใูหอ้ยู่ใน

บา้น
รายการ

น าเสนอสลบัตวัลอ็คหนา้ตา่งใหอ้ยู่ใน

บา้น

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 32

ลกูคา้ คณุxxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งครวั บริเวณ หอ้งครวั

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 187 Item 188 Item 188

Item 189 Item 190 Item 190

Item 191 Item 192 Item 192

งาน ฝา้เพดาน งาน พืน้

รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดานโรงจอดรถ รายการ เก็บแตง่ยาแนวกระเบือ้งพืน้เฉลยีง

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ หนา้บา้น
งาน พืน้ งาน ประตู

รายการ
ท าความสะอาด และเก็บแตง่งาน

ปนูพืน้โรงจอดรถ โดยรอบ
รายการ กนัชนประตมีูรอยถลอก

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งครวั บริเวณ หนา้บา้น

งาน หนา้ตา่ง งาน ผนงั

รายการ เฟรมหนา้ตา่งหลงับา้นสดีา่ง รายการ
เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

ผนงัปนูตีนลา่ง

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ หนา้บา้น

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 33

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 193 Item 194 Item 194

Item 195 Item 196 Item 196

Item 197 Item 198 Item 198

บริเวณ หลงับา้น บริเวณ หลงับา้น
งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่งานปนูตีนผนงัตลอดแนว รายการ
เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

ผนงัปนู โดยรอบชัน้ 1-2

งาน ประตู งาน ผนงั

รายการ กนัชนประตตูิดตัง้ไมแ่น่น รายการ เก็บแตง่งานปนูตีนผนงัดา้นโรงจอดรถ

บริเวณ นอกซา้ย บริเวณ นอกซา้ย

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่งานปนูตีนผนงัตลอดแนว รายการ
เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

ผนงัปนู โดยรอบชัน้ 1-2

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 34

ลกูคา้ คณุxxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ หนา้บา้น

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 199 Item 200 Item 200

Item 201 Item 202 Item 202

Item 203 Item 204 Item 204

งาน ถงับ  าบดั งาน บอ่ดกัไขมนั

รายการ ตดัรากไมท้ี่อยู่ในถงับ  าบดัออก รายการ ท าความสะอาดบอ่ดกัไขมนั

บริเวณ หลงับา้น บริเวณ นอกขวา
งาน พืน้ งาน ถงัน า้ดี

รายการ ขอบกระเบือ้งพืน้ซกัลา้งแตกบิ่น รายการ
ลา้งท าความสะอาดเศษตะกอนในถงั

น า้ดี

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หลงับา้น บริเวณ หลงับา้น

งาน ผนงั งาน บอ่ดกักลิ่น

รายการ เก็บแตง่งานปนูตีนผนงัตลอดแนว รายการ ท าความสะอาดบอ่ดกักลิ่น ทกุบอ่

บริเวณ หลงับา้น บริเวณ หลงับา้น

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 35

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 205 Item 206 Item 206

Item 207 Item 208 Item 208

Item 209 Item 210 Item 210

บริเวณ นอกขวา บริเวณ นอกขวา
งาน พืน้ งาน บอ่ดกักลิ่น

รายการ กระเบือ้งพืน้ซกัลา้งถลอกเสยีหาย รายการ ท าความสะอาดบอ่ดกักลิ่น ทกุบอ่

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

ผนงัปนู โดยรอบชัน้ 1-2
รายการ เก็บแตง่งานปนูตีนผนงัตลอดแนว

บริเวณ นอกขวา บริเวณ นอกขวา

งาน โคมไฟ งาน อา่งลา้งหนา้

รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ รายการ
ท าความสะอาดชดุกระจก และอา่งลา้ง

หนา้

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 36

ลกูคา้ คณุxxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ นอกขวา บริเวณ นอกขวา

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 211 Item 212 Item 212

Item 213 Item 214 Item 214

Item 215 Item 216 Item 216

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนู โดยรอบ รายการ เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง โดยรอบ

บริเวณ หอ้งแมบ่า้น บริเวณ หอ้งแมบ่า้น
งาน ประตู งาน ประตู

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบ และบานประต ู

โดยรอบ
รายการ บานพบัประตเูป็นสนิม

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ นอกขวา บริเวณ หอ้งแมบ่า้น

งาน พืน้ งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ยาแนวกระเบือ้งพืน้ โดยรอบ รายการ
ตรวจสอบ และแกไ้ขคราบความชืน้ตีน

ผนงั โดยรอบ

บริเวณ หอ้งแมบ่า้น บริเวณ หอ้งแมบ่า้น

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 37

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 217 Item 218 Item 218

Item 219 Item 220 Item 220

Item 221 Item 222 Item 222

บริเวณ หอ้งน า้ 6 บริเวณ หอ้งน า้ 6
งาน ผนงั งาน ฝักบวั

รายการ กระเบือ้งผนงัใตร้าวแขวนผา้บิ่น รายการ ซีลซิลโิคนขอบฝาฉ่ิงวาลว์ฝักบวั

งาน ประตู งาน ปลั๊กไฟ

รายการ แกไ้ขตีนบานประตเูบยีดธรณี รายการ
ตรวจสอบไมพ่บต าแหน่งปลั๊กไฟในหอ้ง

 (มาตราฐานโครงการ)

บริเวณ หอ้งน า้ 6 บริเวณ หอ้งน า้ 6

งาน ฝา้เพดาน งาน โคมไฟ

รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน โดยรอบ รายการ ท าความสะอาดโคมไฟ

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 38

ลกูคา้ คณุxxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งแมบ่า้น บริเวณ หอ้งแมบ่า้น

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 223 Item 224 Item 224

Item 225 Item 226 Item 226

Item 227 Item 228 Item 228

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ เก็บแตง่ผิวสวีงกบ และบานประตู รายการ ปรบัแกไ้ขบานประตเูบยีดวงกบ

บริเวณ จดัสวน + รัว้แบง่แปลง บริเวณ จดัสวน + รัว้แบง่แปลง
งาน จดัสวน งาน จดัสวน

รายการ
ปรบัระดบัพืน้ดินที่ทรุด และปลกู

ซอ่มแซมหญา้ที่ตาย โดยรอบ
รายการ

ปรบัระดบัพืน้ดินที่ทรุด และปลกู

ซอ่มแซมหญา้ที่ตาย โดยรอบ

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 6 บริเวณ หอ้งน า้ 6

งาน ชกัโครก งาน พืน้

รายการ หมอ้น า้ชกัโครกติตดัง้เอียงไมไ่ดร้ะยะ รายการ เก็บแตง่ยาแนวกระเบือ้งพืน้ โดยรอบ

บริเวณ หอ้งน า้ 6 บริเวณ หอ้งน า้ 6

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 ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 39

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 229 Item 230 Item 230

Item 231 Item 232 Item 232

Item 233 Item 234 Item 234

บริเวณ จดัสวน + รัว้แบง่แปลง บริเวณ จดัสวน + รัว้แบง่แปลง
งาน รัว้แบง่แปลง งาน รัว้แบง่แปลง

รายการ
ท าความสะอาด และเก็บแตง่งานปนู

ผนงับลอ็ครัว้แบง่แปลง โดยรอบ
รายการ

ท าความสะอาด และเก็บแตง่งานปนู

ผนงับลอ็ครัว้แบง่แปลง โดยรอบ

งาน จดัสวน งาน จดัสวน

รายการ
ปรบัระดบัพืน้ดินที่ทรุด และปลกู

ซอ่มแซมหญา้ที่ตาย โดยรอบ
รายการ

ปรบัระดบัพืน้ดินที่ทรุด และปลกู

ซอ่มแซมหญา้ที่ตาย โดยรอบ

บริเวณ จดัสวน + รัว้แบง่แปลง บริเวณ จดัสวน + รัว้แบง่แปลง

งาน จดัสวน งาน รัว้แบง่แปลง

รายการ
ปรบัระดบัพืน้ดินที่ทรุด และปลกู

ซอ่มแซมหญา้ที่ตาย โดยรอบ
รายการ แกไ้ขรัว้หลงับา้นดา้นซา้ยติดตัง้ไมแ่น่น

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD
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โครงการ ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 40

ลกูคา้ คณุxxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ จดัสวน + รัว้แบง่แปลง บริเวณ จดัสวน + รัว้แบง่แปลง

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 235 Item 236 Item 236

Item 237 Item 238 Item 238

Item 239 Item 240 Item 240

งาน ประตรูัว้ งาน ประตรูัว้

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสปีระตรูัว้ และรัว้เหลก็

โปรง่ ทกุชดุ
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสปีระตรูัว้ และรัว้เหลก็

โปรง่ ทกุชดุ

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น
งาน เหลก็รัว้ งาน ประตรูัว้

รายการ
แกไ้ขเหลก็รัว้ไมเ่สมอกบัผนงับลอ็ค 

ทกุชดุ
รายการ ตีนประตรูัว้เลก็เป็นสนิม

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัรัว้ปนู โดยรอบ รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัรัว้ปนู โดยรอบ

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น
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โครงการ ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 41

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 241 Item 242 Item 242

Item 243 Item 244 Item 244

Item 245 Item 246 Item 246

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น
งาน ถงัขยะ งาน ตูจ้ดหมาย

รายการ แกไ้ขตวัลอ็คประตถูงัขยะฝืด รายการ
ขดัท าความสะอาดฝาตูจ้ดหมาย และ

ปา้ยบา้นเลขที่

งาน ประตรูัว้ งาน ถงัขยะ

รายการ ประตรูัว้ไมไ่ดร้ะนาบกบัเหลก็รบั รายการ ขดัท าความสะอาดประตถูงัขยะ

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น

งาน ถงัขยะ งาน เสารัว้

รายการ ขดัท าความสะอาดประตถูงัขยะ รายการ เก็บแตง่งานปนูบริเวณหวัเสารัว้
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โครงการ ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 42

ลกูคา้ คณุxxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 247 Item 248 Item 248

Item 249 Item 250 Item 250

Item 251 Item 252 Item 252

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ รัว้หนา้บา้น

งาน ประตรูัว้ งาน ประตรูัว้

รายการ
ประตรูัว้มีชอ่งหมาลอดได ้(สเปค

โครงการ)

รายการ ตรวจสอบ และแกไ้ขโคมไฟใชง้านไมไ่ด้

รายการ ลกูหมนุประตรูัว้ติดตัง้ไมแ่น่น

บริเวณ รัว้หนา้บา้น บริเวณ บริเวณทัง้หมด

งาน ประตรูัว้ งาน ไมเ้ชิงชาย และฝา้ชาย

รายการ บลอ็คไฟประตรูัว้ติดตัง้ไมแ่น่น รายการ
เก็บแตง่ผิวสไีมเ้ชิงชาย และฝา้ชายคา

ตลอดแนวรอบบา้น

บริเวณ บริเวณทัง้หมด บริเวณ รัว้หนา้บา้น
งาน หนา้ตา่ง งาน โคมไฟ

รายการ
ตดัปลายสกรูหนา้ตา่งบานสวิง 

ตรวจสอบทกุชดุ
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หนา้ 43

ลกูคา้ คณุxxxx

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 253 Item 254 Item 254

Item 255 Item 256 Item 256

Item 257 Item 258 Item 258

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3
งาน พืน้ งาน

รายการ แกไ้ขน า้ขงัพืน้กนัสาดโดยรอบ

พืน้

งาน ตูไ้ฟ งาน ไฟฟา้

รายการ ติดตัง้ยางปิดบารส์ายไฟใหเ้รียบรอ้ย รายการ
แกไ้ขสวิทซไ์ฟดา้นโรงจอดรถเปิด-ปิดใช้

งานไมส่ะดวก

รายการ แกไ้ขน า้ขงัพืน้กนัสาดโดยรอบ

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ดา้นนอกขวา บริเวณ โถงจอดรถ

บริเวณ ทานอาหาร

งาน บอ่พกั งาน หนา้ตา่ง

รายการ แกไ้ขบอ่พกัดา้นพืน้ซกัลา้งติดตัง้เอียง รายการ แกไ้ขเฟรมหนา้ตา่งสดีา่ง

บริเวณ โถงบนัได

หนา้ 44
ลกูคา้ คณุxxxx
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โครงการ ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



Item 259 Item 260 Item 260

Item 261 Item 262 Item 262

Item 263 Item 264 Item 264

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ

รายการ
รูปประกอบท ารายงาน(ไมใ่ชร้ายการ

แกไ้ข)

งาน - งาน - 

รายการ
รูปประกอบท ารายงาน(ไมใ่ชร้ายการ

แกไ้ข)
รายการ

รูปประกอบท ารายงาน(ไมใ่ชร้ายการ

แกไ้ข)

บนฝา้เพดาน

งาน - งาน - 
บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

รายการ
รูปประกอบท ารายงาน(ไมใ่ชร้ายการ

แกไ้ข)

บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน
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โครงการ

งาน - งาน - 

หนา้ 45
ลกูคา้ คณุxxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

รายการ
รูปประกอบท ารายงาน(ไมใ่ชร้ายการ

แกไ้ข)
รายการ

รูปประกอบท ารายงาน(ไมใ่ชร้ายการ

แกไ้ข)

บริเวณ

ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 



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 22  ชอ่ง

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ฝาตูไ้ม่แน่น

มีขอ้บกพรอ่ง คือ ยดึน๊อตฝาตูไ้ม่ครบ

ท าความสะอาดภายนอกตู้ เก็บรอยตอ่รางวายเวย์

ยดึน๊อตตูไ้ม่ครบ ตูเ้ป็นรอย

เก็บสีรางวายเวย์

ตูเ้อียง

อ่ืนๆ

50 Amp. 80 Amp. 100 Amp.

อ่ืนๆ

1 Pole 2 Pole 3 Pole

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ติดตัง้ไม่แน่น

มีขอ้บกพรอ่ง คือ

ขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมตามมาตรฐาน

ช ารุด/เสียหาย

ไม่ไดต้ิดตัง้

SAFETY CUT RCBB RCBO

RCD

20 Amp  =       ตวั 32 Amp    =      ตวั

63 Amp  =       ตวั 100 Amp  =    1   ตวั

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

1.2 การติดตัง้

1.3

เมนเบรกเกอร์

-ขนาด

-จ านวนขัว้

-การติดตัง้

1.4

ป้องกนัไฟรั่ว

-ลกัษณะ

-ขนาด

โครงการ ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 46

ลกูคา้ คณุxxxx

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

ด า น า้ตาล น า้เงิน

เหลือง สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแตใ่ชง้านได้

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ

มีขอ้บกพรอ่ง คือ

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที่...... (ควรใชส้ายขนาด )

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที่...... (ควรใชส้ายขนาด )

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที่...... (ควรใชส้ายขนาด )

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที่...... (ควรใชส้ายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผ่ล ไดแ้ก่วงจรที่

การตอ่เช่ือมสายไฟภายในตูค้วรใช ้wirenut ชว่ยเพ่ือป้องกนัไฟรั่ว

ขาว(ตามมาตรฐาน) ฟา้(ตามมาตรฐาน)

สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแตใ่ชง้านได้

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ

มีขอ้บกพรอ่ง คือ

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที่...... (ควรใชส้ายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผ่ลไดแ้ก่วงจรที่

การตอ่เช่ือมสายไฟภายในตูค้วรใช ้wirenut ชว่ย เพ่ือป้องกนัไฟรั่ว

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

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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ลกูคา้ คณุxxxx

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

ดา้นนอกขวา

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 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

1.11 ชอ่งอดุSPARE

2

ระบบทีวี

     -ต าแหน่ง

        -สายเมน

        -สายยอ่ย

        -กลอ่งทีวี

-ตวัเช่ือมสาย 

(Splitter)

โครงการ ลดัดารมย ์วงแหวน รามอินทรา 
หนา้ 48

ลกูคา้ คณุxxxx

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 ไม่เย็นไดแ้ก่หอ้ง………

คอยลร์อ้นมีเสียงดงั บรเิวณ อ่ืนๆ…………….

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

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 999/xxx

วงจรที ่18

วงจรที ่19

วงจรที ่20

วงจรที ่23  

วงจรที ่28  

วงจรที ่24  

วงจรที ่25  

วงจรที ่26  

วงจรที ่27  

วงจรที ่21

วงจรที ่22

วงจรที ่17

วงจรที ่13 ท าน า้อุ่นหอ้งน า้ 3 4 20 ใชง้านปกติ

วงจรที ่14 เครือ่งปรบัอากาศอเนกประสงค์ 4 20 ใชง้านปกติ

วงจรที ่15 เครือ่งปรบัอากาศรบัแขก 6 25 ใชง้านปกติ

วงจรที ่16 ท าน า้อุ่นหอ้งน า้ 5 4 20 ใชง้านปกติ

วงจรที ่9 เครือ่งปรบัอากาศหอ้งนอน 2 4 20 ใชง้านปกติ

วงจรที ่10 เครือ่งปรบัอากาศหอ้งนอน 3 4 20 ใชง้านปกติ

วงจรที ่11 ท าน า้อุ่นหอ้งน า้ 1 4 20 ใชง้านปกติ

วงจรที ่12 ท าน า้อุ่นหอ้งน า้ 2 4 20 ใชง้านปกติ

วงจรที ่5 เครือ่งปรบัอากาศทานอาหาร 6 25 ใชง้านปกติ

วงจรที ่6 ปลั๊กไฟชัน้ 2 2.5 16 ใชง้านปกติ

วงจรที ่7 แสงสวา่งชัน้ 2 + กนัขโมย 2.5 10 ใชง้านปกติ

วงจรที ่8 เครือ่งปรบัอากาศหอ้งนอน 1 6 25 ใชง้านปกติ

วงจรที ่1 ปลั๊กไฟชัน้ 1 2.5 16 ใชง้านปกติ

วงจรที ่2 แสงสวา่งชัน้ 1 2.5 10 ใชง้านปกติ

วงจรที ่3 ไฟรัว้,กริง่,ประตอูตัโนมตัิ 2.5 10 ใชง้านปกติ

วงจรที ่4 ป๊ัมน า้ 2.5 16 ใชง้านปกติ
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รำยงำนระบบตูค้วบคุมไฟ

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

ฝ่ายโครงการ xxxx



อยู่บรเิวณสว่นกลาง อยู่บรเิวณหนา้อาคาร/บา้น

ขนาด = 1/2" ขนาด = 3/4" 

ขนาด = 8 หนุ ขนาด = 1.1/2"

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ช  ารุดเสียหาย

มิเตอรใ์ชง้านผิดปกติ ยงัไม่ไดต้ิดตัง้

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

ชนิดท่อ PVC ชนิดท่อ HDPE

ขนาด = 1/2" ขนาด = 3/4" 

ขนาด = 8 หนุ ขนาด = 1.1/2"

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ น า้รั่วซมึ

ท่อประปาเมนผิดขนาด ยงัไม่ไดต้ิดตัง้

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

ชนิดติดตัง้บนดิน ชนิดติดตัง้ใตด้ิน

ขนาด 750 ลิตร ขนาด 1,000 ลิตร

ขนาด 1,500 ลิตร อ่ืนๆ………………………………..

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ฐานถงัน า้ดีติดตัง้เอียง

ติดตัง้ลกูลอยไม่เรยีบรอ้ย ลา้งท าความสะอาด

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

 Mitsubishi  Hitachi Grundfos อ่ืนๆ…………

ขนาด 150 w ขนาด 200 w

ขนาด 250 w อ่ืนๆ………………………………..

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ท่อประปาน า้รั่วซมึ

ตอ่สายไฟไม่เรยีบรอ้ย ใชง้านไม่ได้

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

4

ป๊ัมน ำ้

- ขนาดถงัน า้ดี

- การใชง้าน

1

 มิเตอรป์ระปำ

- ขนาดมิเตอรป์ระปา

- การใชง้าน

2

ทอ่เมนประปำ

- ขนาดท่อประปา

- การใชง้าน

3

ถังน ำ้ดี

- ขนาดถงัน า้ดี

- การใชง้าน
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รำยงำนระบบประปำ

บา้นเลขที่ 999/xxx

ฝ่ายโครงการ xxxx



อยู่บรเิวณขา้งบา้น…………… อยู่บรเิวณหลงับา้น

ขนาด  1,000 ลิตร ขนาด  1,200 ลิตร

ขนาด  1,600 ลิตร ขนาด  2,000 ลิตร x2

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ อปุกรณช์ ารุดเสียหาย

ระดบัน า้ผิดปกติ (อาจแตกช ารุด) ระบบระบายไหลไม่สะดวก

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

ชนิดส าเรจ็รูป(บ่อคอนกรตี) ชนิดส าเรจ็รูป(ไฟเบอรก์ลาส)

อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นซา้ย อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นขวา

อยู่บรเิวณหลงับา้น

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ท  าความสะอาด

อดุตนัน า้ไม่ไหล ยงัไม่ไดต้ิดตัง้

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

ชนิดส าเรจ็รูป(บ่อคอนกรตี) ชนิดใชร้ว่มกบับ่อพกั

อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นซา้ย อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นขวา

อยู่บรเิวณหลงับา้น

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ยงัไม่ไดต้ิดตัง้ขอ้งอ 90 องศา

ปลายท่อไม่จมน า้ ลา้งท าความสะอาด

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

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

โดยรอบบา้น อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นขวา

อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นซา้ย อยู่บรเิวณหนา้บา้น และหลงับา้น

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ติดตัง้เอียง (ดา้นนอกขวา)

สงูไม่ไดร้ะดบั ท าความสะอาด

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

ฝ่ายโครงการ xxxx

999/xxx

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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รำยงำนสุขำภิบำล

บา้นเลขที่


