
เข้าตรวจครังที 1 วนัที

xxxxxxxxxxxx

คณุxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Plex วชัรพล

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

E-mail (ช่าง)

E-mail (ลกูค้า)

เบอร์โทรติดตอ่

บ้านเลขที

ลกูค้า

โครงการ

ไว้วางใจเลือกเรา "BLUE HOME"   เป็นตวัแทนของทา่นในการตรวจรับมอบบ้าน  และอาคารสงิปลกูสร้าง

เราเป็นผู้ เชียวชาญ บริการในด้านงานก่อสร้าง อาคารพกัอาศยั, อาคารสาํนกังาน และรับให้คําปรึกษางานก่อสร้าง

ด้านการสร้างบ้านโครงการบ้านจดัสรร และคอนโดมิเนียม  ชนันําทวัไป

"BLUE HOME"   เป็นการรวมตวัของทีมงานวิศวกรมืออาชีพทีผ่านประสบการณ์

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

แบบแปลน และตําแหน่งของห้อง

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 1

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

แปลนพนืชนั 1 แปลนพนืชนั 2 แปลนพนืชนั 3

หอ้งนํา 1

หอ้งนํา 2

หอ้งนํา 3
หอ้งนอน 1

หอ้งนอน 2

หอ้งนอน 3

เฉลยีง

ซกัลา้ง

โถงลา่ง

หอ้งครัว

โถงบันได 3

บันได 2-3

ระเบยีง 2

โรงจอดรถ

เก็บของ

หอ้งอเนกประสงค์

หอ้งนํา 4

ระเบยีง 1

โถงบันได 2

บันได 1-2
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 001 Item 002 Item 002

Item 003 Item 004 Item 004

Item 005 Item 006 Item 006

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานกลางห้อง รายการ ซลีซิลิโคนขอบฝาฉิงสต็อปวาล์วชกัโครก

รายการ
ฉนวนกนัความร้อนด้านโถงบนัไดหลดุ

ร่อน
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดาน โดยรอบ

บริเวณ ห้องนํา 2 บริเวณ ห้องนํา 2 

งาน

บริเวณ

รายการ

งาน

บริเวณ

งาน ฝา้เพดาน งาน

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

ตรวจสอบ และแก้ไขนํารัวซมึจาก

หลงัคาลงบริเวณชอ่งเซอร์วิส

หลงัคา

บนฝา้เพดาน

เดินทอ่ร้อยสายเฟล็กซ์ออ่นให้เรียบร้อย

ไฟฟา้

บนฝา้เพดาน

รายการ

สขุภณัฑ์

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ ห้องนํา 2 

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

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

รายการแก้ไข

คณุxxxxxxxxxxxxx

Plex วชัรพล

ลกูค้า

โครงการ
2หน้า

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 007 Item 008 Item 008

Item 009 Item 010 Item 010

Item 011 Item 012 Item 012

รายการ แก้ไขกระเบืองพืนปนูไมแ่นบผนงั รายการ เก็บสีฝา้เซอร์วิส

หน้า 3
ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx

สขุาภิบาล งาน ผนงั

บริเวณ ห้องนํา 2 บริเวณ

งาน

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

บริเวณ ห้องนํา 2 บริเวณ ห้องนํา 2 

งาน พนื งาน ฝา้เพดาน

รายการ ทอ่นําทิงอา่งล้างหน้านํารัว รายการ กระเบืองผนงัด้านประตทูางเข้าร่อน

ห้องนํา 2 

งาน

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนํา 2 บริเวณ ห้องนํา 2 

สขุภณัฑ์ งาน สขุาภิบาล

รายการ ทใีสก่ระดาษติดตงัไมแ่น่น รายการ ก๊อกอา่งล้างหน้าติดตงัไมแ่น่น
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 013 Item 014 Item 014

Item 015 Item 016 Item 016

Item 017 Item 018 Item 018

รายการ ก๊อกอา่งล้างหน้าติดตงัไมแ่น่น รายการ อา่งล้างหน้ามีรอยขีดข่วน

งาน สขุาภิบาล งาน สขุภณัฑ์

รายการ แก้ไขสต็อปวาล์วนําดีนํารัว รายการ ทีใสก่ระดาษติดตงัไมแ่น่น

บริเวณ ห้องนํา 3 บริเวณ ห้องนํา 3 

งาน สขุาภิบาล งาน สขุภณัฑ์

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนํา 3 บริเวณ ห้องนํา 3 

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดาน โดยรอบ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานกลางห้อง

บริเวณ ห้องนํา 3 บริเวณ ห้องนํา 3 

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 4

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 019 Item 020 Item 020

Item 021 Item 022 Item 022

Item 023 Item 024 Item 024

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองผนงั โดยรอบ
รายการ

ทําความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองพืน โดยรอบ

งาน ประตู งาน ผนงั

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีวงกบ และบานประตู รายการ เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมหน้าตา่งภายนอก

บริเวณ ห้องนํา 3 บริเวณ ห้องนํา 3 

งาน ผนงั งาน พนื

บริเวณ ห้องนํา 3 บริเวณ ห้องนํา 3 

งาน สขุภณัฑ์ งาน ประตู

รายการ ชนัวางของอา่งล้างหน้าผิวถลอก รายการ
เดือยลกูบิดประตทูางเข้าหา่งวงกบประต ู

(ล็อคใช้งานไมไ่ด้)

บริเวณ ห้องนํา 3 บริเวณ ห้องนํา 3 

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 5

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 025 Item 026 Item 026

Item 027 Item 028 Item 028

Item 029 Item 030 Item 030

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนํา 3 บริเวณ ห้องนํา 3 

งาน สขุาภิบาล งาน ผนงั

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 6

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

งาน ผนงั งาน พนื

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ผนงัปนู โดยรอบ
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบปนูกนันํา

รายการ ชกัโครกมีรอยขีดข่วน รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ผนงัปนู โดยรอบ

บริเวณ ห้องนํา 3 บริเวณ ห้องนํา 3 

บริเวณ ห้องนํา 3 บริเวณ ห้องนํา 3 

งาน ผนงั งาน ราวกนัตก

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีผนงัปนูกนัตก รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีเหล็กราวกนัตก
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 031 Item 032 Item 032

Item 033 Item 034 Item 034

Item 035 Item 036 Item 036

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 7

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีแผงเหล็กประดบั รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองพืน โดยรอบ (ก่อนสง่มอบบ้าน)

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2 

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนํา 3 บริเวณ ห้องนํา 3 

งาน แผงเหล็ก งาน พนื

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2 

งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานกลางห้อง รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ผนงัปนู โดยรอบ

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดาน โดยรอบ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดาน โดยรอบ
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 037 Item 038 Item 038

Item 039 Item 040 Item 040

Item 041 Item 042 Item 042

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2 

งาน ผนงั งาน พนื

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 8

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

งาน พนื งาน ประตู

รายการ
แก้ไขพนืไม้ยวบหน้าประตทูางเข้า

ห้องนํา
รายการ ซลีซิลิโคนวงกบประตหู้องนํา

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ผนงัปนู โดยรอบ
รายการ แก้ไขรอยตอ่พนืไม้หา่งหน้าห้องนํา

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2 

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2 

งาน พนื งาน พนื

รายการ
เก็บขดัแตง่รอยตอ่ และซีลซิลิโคนบวั

พนื โดยรอบ
รายการ

เก็บขดัแตง่รอยตอ่ และซีลซิลิโคนบวัพืน 

โดยรอบ
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 043 Item 044 Item 044

Item 045 Item 046 Item 046

Item 047 Item 048 Item 048

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 9

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการ แก้ไขนํารัวซมึเฟรมประตดู้านหน้าบ้าน รายการ ซีลซิลิโคนขอบโคมไฟ ทกุชดุ

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2 

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2 

งาน ประตู งาน โคมไฟ

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2 

งาน พนื งาน ประตู

รายการ เก็บแตง่ซิลิโคนพนืตวัจบประตทูางเข้า รายการ ทําความสะอาดกนัชนประตู

งาน หน้าตา่ง งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ซลิิโคนขอบเฟรมหน้าตา่ง

ด้านหน้าบ้าน
รายการ

เก็บแตง่ผิวสีผนงัขอบเฟรมหน้าตา่ง

ภายนอก
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 049 Item 050 Item 050

Item 051 Item 052 Item 052

Item 053 Item 054 Item 054

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3 

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 10

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

งาน ฝา้เพดาน งาน พนื

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานกลางห้อง รายการ แก้ไขรอยตอ่พนืไม้หา่งหน้าห้องนํา

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดาน โดยรอบ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดาน โดยรอบ

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3 

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3 

งาน พนื งาน พนื

รายการ แก้ไขพืนไม้ยวบบริเวณขอบ โดยรอบ รายการ
เก็บขดัแตง่รอยตอ่ และซีลซิลิโคนบวัพืน 

โดยรอบ
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 055 Item 056 Item 056

Item 057 Item 058 Item 058

Item 059 Item 060 Item 060

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 11

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการ
เก็บขดัแตง่รอยตอ่ และซีลซิลิโคนบวั

พนื โดยรอบ
รายการ ซีลซิลิโคนขอบโคมไฟ ทกุชดุ

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3 

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3 

งาน พนื งาน โคมไฟ

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3 

งาน ประตู งาน ไฟฟา้

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีบานประตู รายการ เต้ารับไฟฟา้ด้านห้องนําติดตงัเอยีง

งาน ผนงั งาน ประตู

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีผนงัขอบเฟรมหน้าตา่ง

ภายนอก
รายการ ทําความสะอาดกนัชนประตู
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 061 Item 062 Item 062

Item 063 Item 064 Item 064

Item 065 Item 066 Item 066

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3 

งาน ผนงั งาน ผนงั

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 12

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

งาน ฝา้ชายคา งาน ฝา้เพดาน

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

รอยตอ่ฝา้ชายคา โดยรอบ
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดาน โดยรอบ

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสีผนงัปนูกนัสาด

ด้านหลงับ้าน
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสีผนงัปนูกนัสาดด้านหลงั

บ้าน

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ โถงชนั 3 

บริเวณ โถงชนั 3 บริเวณ โถงชนั 3 

งาน โคมไฟ งาน ผนงั

รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีผนงัปนู โดยรอบ
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 067 Item 068 Item 068

Item 069 Item 070 Item 070

Item 071 Item 072 Item 072

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 13

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตง่ซิลิโคน

บวัพนื โดยรอบ
รายการ เต้ารับไฟฟา้ด้านห้องนอน 2 ติดตงัเอยีง

บริเวณ โถงชนั 3 บริเวณ โถงชนั 3 

รายการแก้ไข

บริเวณ โถงชนั 3 บริเวณ โถงชนั 3 

งาน พนื งาน ไฟฟา้

บริเวณ บนัได 2 - 3 บริเวณ บนัได 2 - 3 

งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดาน โดยรอบ รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ผนงัปนู โดยรอบ

งาน พนื งาน ราวกนัตก

รายการ
เก็บแตง่ซลิิโคนรอยตอ่พนืตวัจบทางลง

บนัได
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีรอยตอ่ไม้ราวกนัตก
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 073 Item 074 Item 074

Item 075 Item 076 Item 076

Item 077 Item 078 Item 078

รายการแก้ไข

บริเวณ บนัได 2 - 3 บริเวณ บนัได 2 - 3 

งาน ผนงั งาน ชดุบนัได

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 14

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

งาน ชดุบนัได งาน ชดุบนัได

รายการ
เก็บแตง่ซลิิโคนขอบลกูตงั,ลกูนอน

บนัได ทกุชดุ
รายการ

เก็บแตง่ซลิิโคนขอบลกูตงั,ลกูนอนบนัได 

ทกุชดุ

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ผนงัปนู โดยรอบ
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสีลกูตงั,ลกูนอนบนัได ทกุ

ชดุ (ก่อนสง่มอบบ้าน)

บริเวณ บนัได 2 - 3 บริเวณ บนัได 2 - 3 

บริเวณ บนัได 2 - 3 บริเวณ บนัได 2 - 3 

งาน ราวกนัตก งาน ราวกนัตก

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีรอยตอ่ไม้ราวกนัตก รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีเหล็กราวกนัตก
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 079 Item 080 Item 080

Item 081 Item 082 Item 082

Item 083 Item 084 Item 084

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 15

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการ ติดตงัจกุปิดสกรูเหล็กราวกนัตกให้ครบ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานด้านบนัได

บริเวณ บนัได 2 - 3 บริเวณ บนัได 2 - 3 

รายการแก้ไข

บริเวณ บนัได 2 - 3 บริเวณ บนัได 2 - 3 

งาน ราวกนัตก งาน ฝา้เพดาน

บริเวณ ห้องนํา 1 บริเวณ ห้องนํา 1 

งาน ฝา้เพดาน งาน สขุภณัฑ์

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดาน โดยรอบ รายการ ทใีสก่ระดาษติดตงัไมแ่น่น

งาน ชดุบนัได งาน ราวกนัตก

รายการ
เก็บแตง่ซลิิโคนขอบชานพกับนัได 

โดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ซลิิโคนฝาครอบตีนเสาเหล็กราว

กนัตก ทกุชดุ
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 085 Item 086 Item 086

Item 087 Item 088 Item 088

Item 089 Item 090 Item 090

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนํา 1 บริเวณ ห้องนํา 1 

งาน สขุาภิบาล งาน สขุภณัฑ์

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 16

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

งาน สขุภณัฑ์ งาน หน้าตา่ง

รายการ กระจกเงาติดตงัไมเ่รียบร้อย รายการ เฟรมหน้าตา่งบบุเสียหาย

รายการ ก๊อกอา่งล้างหน้าติดตงัไมแ่น่น รายการ ซีลซิลิโคนฝาฉิงวาล์วฝักบวั

บริเวณ ห้องนํา 1 บริเวณ ห้องนํา 1 

บริเวณ ห้องนํา 1 บริเวณ ห้องนอน 1 

งาน พนื งาน ฝา้เพดาน

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองพืน โดยรอบ
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดาน โดยรอบ
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 091 Item 092 Item 092

Item 093 Item 094 Item 094

Item 095 Item 096 Item 096

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 17

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดาน โดยรอบ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานกลางห้อง

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1 

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1 

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1 

งาน พนื งาน พนื

รายการ
เก็บขดัแตง่รอยตอ่ และซีลซิลิโคนบวั

พนื โดยรอบ
รายการ

เก็บขดัแตง่รอยตอ่ และซีลซิลิโคนบวัพืน 

โดยรอบ

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ผนงัปนู โดยรอบ
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ผนงัปนู โดยรอบ
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 097 Item 098 Item 098

Item 099 Item 100 Item 100

Item 101 Item 102 Item 102

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1 

งาน พนื งาน พนื

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 18

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีผนงัขอบเฟรมหน้าตา่ง

ภายนอก
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสีผนงัปนูกนัสาดด้านหลงั

บ้าน

รายการ
แก้ไขพนืไม้ยวบบริเวณขอบด้านหลงั

บ้าน
รายการ

ตรวจสอบ และแก้ไขพืนไม้รอยตอ่หา่ง

ด้านหลงับ้าน

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1 

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1 

งาน ผนงั งาน ประตู

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสีผนงัปนูกนัสาด

ด้านหลงับ้าน
รายการ ทําความสะอาดกนัชนประตู
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 103 Item 104 Item 104

Item 105 Item 106 Item 106

Item 107 Item 108 Item 108

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 19

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีบานประตู รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดาน โดยรอบ

บริเวณ ระเบียง 1 บริเวณ ระเบียง 1 

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ระเบียง 1 

งาน ประตู งาน ฝา้เพดาน

บริเวณ ระเบียง 1 บริเวณ ระเบียง 1 

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีผนงัปนู โดยรอบ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีผนงัปนู โดยรอบ

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานกลางห้อง รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวฝา้

เพดานกนัสาดด้านหน้าบ้าน
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 109 Item 110 Item 110

Item 111 Item 112 Item 112

Item 113 Item 114 Item 114

รายการแก้ไข

บริเวณ ระเบียง 1 บริเวณ ระเบียง 1 

งาน ราวกนัตก งาน พนื

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 20

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

งาน ประตู งาน พนื

รายการ เก็บแตง่ซลิิโคนขอบเฟรมประต ูโดยรอบ รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองพืนกนัสาดด้านหน้าบ้าน 

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีเหล็กราวกนัตก รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองพืน โดยรอบ

บริเวณ ระเบียง 1 บริเวณ ระเบียง 1 

บริเวณ ระเบียง 1 บริเวณ ระเบียง 1 

งาน พนื งาน พนื

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ขอบปนูกนันํา
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ขอบปนูกนัสาดด้านหน้าบ้าน
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 115 Item 116 Item 116

Item 117 Item 118 Item 118

Item 119 Item 120 Item 120

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 21

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ขอบปนูกนัสาดด้านหน้าบ้าน
รายการ เฟรมประตรูะเบียงบบุเสียหาย

บริเวณ ระเบียง 1 บริเวณ อเนกประสงค์

รายการแก้ไข

บริเวณ ระเบียง 1 บริเวณ ระเบียง 1 

งาน พนื งาน ประตู

บริเวณ อเนกประสงค์ บริเวณ อเนกประสงค์

งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานกลางห้อง รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีรอยตอ่ผนงัปนู โดยรอบ

งาน ประตู งาน ฝา้เพดาน

รายการ ติดตงัจกุปิดเฟรมประตใูห้เรียบร้อย รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดาน โดยรอบ
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 121 Item 122 Item 122

Item 123 Item 124 Item 124

Item 125 Item 126 Item 126

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 22

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ อเนกประสงค์ บริเวณ อเนกประสงค์

งาน ผนงั งาน พนื

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีรอยตอ่ผนงัปนู โดยรอบ รายการ
เก็บขดัแตง่รอยตอ่ และซีลซิลิโคนบวัพืน 

โดยรอบ

บริเวณ อเนกประสงค์ บริเวณ อเนกประสงค์

งาน พนื งาน พนื

รายการ
เก็บขดัแตง่รอยตอ่ และซีลซิลิโคนบวั

พนื โดยรอบ
รายการ แก้ไขพืนไม้ยวบบริเวณขอบด้านระเบียง

บริเวณ อเนกประสงค์ บริเวณ อเนกประสงค์

งาน พนื งาน ไฟฟา้

รายการ
ตรวจสอบ และแก้ไขพืนไม้รอยตอ่หา่ง 

โดยรอบ
รายการ

เต้ารับไฟฟา้ และเต้ารับสญัญาณ

โทรศพัท์ติดตงัเอยีง
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 127 Item 128 Item 128

Item 129 Item 130 Item 130

Item 131 Item 132 Item 132

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 23

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ โถงบนัได 2 บริเวณ โถงบนัได 2 

งาน ฝา้เพดาน งาน ราวกนัตก

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดาน โดยรอบ รายการ เก็บแตง่ซลิิโคนรอยตอ่ไม้ราวกนัตก

บริเวณ โถงบนัได 2 บริเวณ โถงบนัได 2 

งาน พนื งาน ประตู

รายการ แก้ไขพืนไม้ยวบหน้าห้องนอน 1 รายการ เก็บแตง่ซลิิโคนตีนวงกบประตหู้องนอน 1

บริเวณ โถงบนัได 2 บริเวณ บนัได 1 - 2 

งาน พนื งาน ฝา้เพดาน

รายการ เก็บแตง่รอยตอ่พนืตวัจบราวกนัตก รายการ เก็บแตง่ผิวสีฝา้เพดานท้องพืนบนัได
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 133 Item 134 Item 134

Item 135 Item 136 Item 136

Item 137 Item 138 Item 138

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 24

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ บนัได 1 - 2 บริเวณ บนัได 1 - 2 

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ผนงัปนู โดยรอบ
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ผนงัปนู โดยรอบ

บริเวณ บนัได 1 - 2 บริเวณ บนัได 1 - 2 

งาน ชดุบนัได งาน ชดุบนัได

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสีลกูตงั,ลกูนอนบนัได 

ทกุชดุ (ก่อนสง่มอบบ้าน)
รายการ

เก็บแตง่ซลิิโคนขอบลกูตงั,ลกูนอนบนัได 

ทกุชดุ

บริเวณ บนัได 1 - 2 บริเวณ บนัได 1 - 2 

งาน ราวกนัตก งาน ราวกนัตก

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีรอยตอ่ไม้ราวกนัตก รายการ แก้ไขไม้ราวกนัตกเลือยไมไ่ด้แนว
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 139 Item 140 Item 140

Item 141 Item 142 Item 142

Item 143 Item 144 Item 144

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 25

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ บนัได 1 - 2 บริเวณ บนัได 1 - 2 

งาน พนื งาน ราวกนัตก

รายการ
เก็บแตง่ซลิิโคนใต้พนืตวัจบด้านทางลง

บนัได
รายการ

ติดตงัจกุปิดสกรูเหล็กราวกนัตกให้

เรียบร้อย

บริเวณ บนัได 1 - 2 บริเวณ บนัได 1 - 2 

งาน ไฟฟา้ งาน ฝา้เพดาน

รายการ ทําความสะอาดสญัญาณกริง รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวฝา้

เพดานทางขึนบนัได

บริเวณ ห้องนํา 4 บริเวณ ห้องนํา 4 

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดาน โดยรอบ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานกลางห้อง
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 145 Item 146 Item 146

Item 147 Item 148 Item 148

Item 149 Item 150 Item 150

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 26

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนํา 4 บริเวณ ห้องนํา 4 

งาน โคมไฟ งาน สขุภณัฑ์

รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ รายการ ทใีสก่ระดาษติดตงัไมแ่น่น

บริเวณ ห้องนํา 4 บริเวณ ห้องนํา 4 

งาน สขุาภิบาล งาน สขุภณัฑ์

รายการ ก๊อกอา่งล้างหน้าติดตงัไมแ่น่น รายการ ซีลซิลิโคนฝาฉิงวาล์วฝักบวั

บริเวณ ห้องนํา 4 บริเวณ ห้องนํา 4 

งาน สขุาภิบาล งาน สขุภณัฑ์

รายการ หม้อนําชกัโครกติดตงัไมแ่น่น รายการ กระจกเงาแตกบิน
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 151 Item 152 Item 152

Item 153 Item 154 Item 154

Item 155 Item 156 Item 156

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 27

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนํา 4 บริเวณ ห้องนํา 4 

งาน พนื งาน ผนงั

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองพืน โดยรอบ
รายการ

ทําความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองผนงั โดยรอบ

บริเวณ ห้องเก็บของ บริเวณ ห้องเก็บของ

งาน พนื งาน ผนงั

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานท้องพนืบนัได

 โดยรอบ
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ผนงัปนู โดยรอบ

บริเวณ ห้องเก็บของ บริเวณ ห้องเก็บของ

งาน พนื งาน ประตู

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองพืน โดยรอบ
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีวงกบ และบานประตู
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 157 Item 158 Item 158

Item 159 Item 160 Item 160

Item 161 Item 162 Item 162

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 28

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ โถงล่าง

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดาน โดยรอบ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดาน โดยรอบ

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ โถงล่าง

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีขอบฝา้เพดาน โดยรอบ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานกลางห้อง

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ โถงล่าง

งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานกลางห้อง รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีผนงัปนู โดยรอบ
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 163 Item 164 Item 164

Item 165 Item 166 Item 166

Item 167 Item 168 Item 168

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 29

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ โถงล่าง

งาน ผนงั งาน พนื

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีผนงัปนู โดยรอบ รายการ
เก็บขดัแตง่รอยตอ่ และซีลซิลิโคนบวัพืน 

โดยรอบ

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ โถงล่าง

งาน พนื งาน พนื

รายการ
เก็บขดัแตง่รอยตอ่ และซีลซิลิโคนบวั

พนื โดยรอบ
รายการ

เก็บขดัแตง่รอยตอ่ และซีลซิลิโคนบวัพืน 

โดยรอบ

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ โถงล่าง

งาน พนื งาน พนื

รายการ ซีลซิลิโคนตีนรางประตหูน้าบ้าน รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองพืน โดยรอบ
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 169 Item 170 Item 170

Item 171 Item 172 Item 172

Item 173 Item 174 Item 174

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 30

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ หลงับ้าน

งาน พนื งาน ผนงั

รายการ
แก้ไขกระเบืองพืนมีรอยขีดข่วน 

ตรวจสอบโดยรอบ
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ผนงัปนู โดยรอบชนั 1,2,3

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หลงับ้าน

งาน ประตู งาน โคมไฟ

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสีวงกบ และบานประตู

ซกัล้าง
รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หลงับ้าน

งาน พนื งาน พนื

รายการ เก็บอดุโป้วตีนวงกบประตซูกัล้าง รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีธรณีประตู
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 175 Item 176 Item 176

Item 177 Item 178 Item 178

Item 179 Item 180 Item 180

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 31

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หลงับ้าน

งาน หน้าตา่ง งาน พนื

รายการ เก็บแตง่ซลิิโคนขอบเฟรมหน้าตา่ง รายการ
เก็บแตง่งานปนู และแก้ไขรอยแตกร้าว

พนืซกัล้าง

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หลงับ้าน

งาน ไฟฟา้ งาน สขุาภิบาล

รายการ ทําความสะอาดชดุปัมนํา รายการ ทําความสะอาดบอ่ดกัไขมนั

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หลงับ้าน

งาน สขุาภิบาล งาน สขุาภิบาล

รายการ ทําความสะอาดบอ่บําบดั รายการ ทําความสะอาดเศษตะกอนภายในถงันําดี
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 181 Item 182 Item 182

Item 183 Item 184 Item 184

Item 185 Item 186 Item 186
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 32

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หลงับ้าน

งาน สขุาภิบาล งาน สขุาภิบาล

รายการ เก็บสีทอ่ประปาก๊อกสนาม รายการ ทําความสะอาดบอ่พกั ทกุบอ่

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หลงับ้าน

งาน สขุาภิบาล งาน รัว

รายการ เปลียนฝาบอ่บําบดัชํารุด รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ผนงัปนูรัวแบง่แปลง โดยรอบ

บริเวณ หลงับ้าน บริเวณ หน้าบ้าน

งาน สวน งาน ผนงั

รายการ
เก็บเศษปนู และปรับระดบัพนืดิน 

โดยรอบ
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ผนงัปนู โดยรอบชนั 1,2,3
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 187 Item 188 Item 188

Item 189 Item 190 Item 190

Item 191 Item 192 Item 192
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เลขท ี333/234  หมู ่11  ซอยกิงแก้ว 37  ถนนกิงแก้ว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 33

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ หน้าบ้าน บริเวณ หน้าบ้าน

งาน พนื งาน พนื

รายการ เก็บแตง่ผิวสีธรณีประตทูางเข้า รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองพืน โดยรอบ

บริเวณ หน้าบ้าน บริเวณ หน้าบ้าน

งาน พนื งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่งานปนู และแก้ไขรอยแตกร้าว

พนืโรงจอดรถ โดยรอบ
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีผนงัปนูตีนลา่ง

บริเวณ หน้าบ้าน บริเวณ หน้าบ้าน

งาน ผนงั งาน ฝา้เพดาน

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีผนงัปนูตีนลา่ง รายการ
เก็บแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวฝา้

เพดานโรงจอดรถ โดยรอบ
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 193 Item 194 Item 194

Item 195 Item 196 Item 196

Item 197 Item 198 Item 198
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 34

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ หน้าบ้าน บริเวณ หน้าบ้าน

งาน สขุาภิบาล งาน รัว

รายการ ทําความสะอาดก๊อกสนาม รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ผนงัปนูรัวแบง่แปลง โดยรอบ

บริเวณ หน้าบ้าน บริเวณ รัวหน้าบ้าน

งาน รัว งาน รัว

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว

ผนงัปนูรัวแบง่แปลง โดยรอบ
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสีประตรัูวเหล็กโปร่ง 

โดยรอบ

บริเวณ รัวหน้าบ้าน บริเวณ รัวหน้าบ้าน

งาน รัว งาน พนื

รายการ แก้ไขประตรัูวหน้าบ้านขอบไมเ่สมอ รายการ
เก็บแตง่งานปนู และแก้ไขรอยแตกร้าว

พนืทางขนึโรงจอดรถ
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 199 Item 200 Item 200

Item 201 Item 202 Item 202

Item 203 Item 204 Item 204
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เลขท ี333/234  หมู ่11  ซอยกิงแก้ว 37  ถนนกิงแก้ว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 35

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ รัวหน้าบ้าน บริเวณ โถงล่าง

งาน รัว งาน ผนงั

รายการ
ยงัไมไ่ด้ติดตงัป้ายบ้านเลขที และ

ตู้จดหมาย
รายการ เก็บอดุโป้วทอ่รางวายเวย์

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ ห้องนอน 3 

งาน ตู้ไฟ งาน พนื

รายการ
ติดตงัสญัลกัษณ์การใช้งานต้ไฟให้

เรียบร้อย
รายการ กนัสาดด้านหลงับ้านนําขงั

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ อเนกประสงค์

งาน ประตู งาน โคมไฟ

รายการ ติดตงัจกุปิดเฟรมประตใูห้เรียบร้อย รายการ ติดตงัโคมไฟให้เรียบร้อย
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 205 Item 206 Item 206

Item 207 Item 208 Item 208

Item 209 Item 210 Item 210
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เลขท ี333/234  หมู ่11  ซอยกิงแก้ว 37  ถนนกิงแก้ว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 36

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนํา 1 

งาน หน้าตา่ง งาน สขุาภิบาล

รายการ ติดตงัจกุปิดเฟรมหน้าตา่ง รายการ อา่งล้างหน้านํารัว

บริเวณ ห้องนํา 1 บริเวณ ห้องนํา 1 

งาน หน้าตา่ง งาน หน้าตา่ง

รายการ แก้ไขเฟรมหน้าตา่งหลงับ้านบบุ รายการ แก้ไขนําขงัเฟรมหน้าตา่งด้านหลงับ้าน

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

งาน - งาน -

รายการ รูปภาพประกอบ(ไมมี่รายการแก้ไข) รายการ รูปภาพประกอบ(ไมมี่รายการแก้ไข)
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 211 Item 212 Item 212

Item 213 Item 214 Item 214

Item 215 Item 216
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เลขท ี333/234  หมู ่11  ซอยกิงแก้ว 37  ถนนกิงแก้ว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 37

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

งาน - งาน -

รายการ รูปภาพประกอบ(ไมมี่รายการแก้ไข) รายการ รูปภาพประกอบ(ไมมี่รายการแก้ไข)

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

งาน - งาน -

รายการ รูปภาพประกอบ(ไมมี่รายการแก้ไข) รายการ รูปภาพประกอบ(ไมมี่รายการแก้ไข)

บริเวณ บนฝา้เพดาน

งาน -

รายการ รูปภาพประกอบ(ไมมี่รายการแก้ไข)
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

อยูบ่ริเวณสว่นกลาง อยูบ่ริเวณหน้าอาคาร/บ้าน

15(45) Amp. 1 เฟส 15(45) Amp. 3 เฟส

30(100) Amp. 1 เฟส 30(100) Amp. 3 เฟส

50(150) Amp. 1 เฟส ยงัไมไ่ด้ติดตงั

Btichino Siemens Schneider

ABB อนืๆ

8 ชอ่ง 13 ชอ่ง 20  ชอ่ง

ติดตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ฝาตู้ไมแ่น่น

มีข้อบกพร่อง คือ ยดึน๊อตฝาตู้ไมค่รบ

ทําความสะอาดภายนอกตู้ เก็บรอยตอ่รางวายเวย์

ยดึน๊อตตู้ไมค่รบ ตู้ เป็นรอย

เก็บสีรางวายเวย์

ตู้ เอียง

อนืๆ

50 Amp. 80 Amp. 100 Amp.

อนืๆ

1 Pole 2 Pole 3 Pole

ติดตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ติดตงัไมแ่น่น

มีข้อบกพร่อง คือ

ขนาดใหญ่เกินไป ไมเ่หมาะสมตามมาตรฐาน

ชํารุด/เสียหาย

ไมไ่ด้ติดตงั

SAFETY CUT RCBB RCBO

RCD

20 Amp  =       ตวั 32 Amp    =      ตวั

63 Amp  =    1   ตวั 100 Amp  =       ตวั

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

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 80

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ตําแหน่งมเิตอร์ไฟฟา้

ขนาดมเิตอร์ไฟฟา้

ลําดบั งาน รายการแก้ไข / รายละเอยีด

1 ตู้โหลด

1.1

รายละเอยีด

- ยีห้อ

- ขนาด

1.2 การติดตงั

1.3

เมนเบรกเกอร์

-ขนาด

-จํานวนขวั

-การติดตงั

1.4

ป้องกนัไฟรัว

-ลกัษณะ

-ขนาด
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

THW NYY CV

16 mm
2

25 mm
2

35 mm
2

50 mm
2

ติดตงัเรียบร้อย

ควรใสป่ลอกสายสีเพอืระบสุายวา่เส้นไหนคือเส้นไฟหรือเส้นนิวทรอล

ติดตงัไมเ่รียบร้อย เนืองจาก

สายนิวทรอลทีมาจากมิเตอร์การไฟฟา้ต้องเข้าบาร์กราวนด์ก่อน

สายไฟเข้าเบรกเกอร์เมนไมส่นิท(ทองแดงโผล)่

สายไฟมขีนาดเล็ก(ไมเ่หมาะสมกบัโหลดไฟฟา้และเมนเบรกเกอร์)

ใช้งานได้ตามปกติ

ติดตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ยงัไมเ่ชือมตอ่สาย

มีข้อบกพร่อง คือ สายมีขนาดเล็กไป

เทา นําตาล ดํา

เหลือง สีสายไฟไมต่รงตามมาตรฐานแตใ่ช้งานได้

ติดตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ

มีข้อบกพร่อง คือ

ขนาดไมเ่หมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที...... (ควรใช้สายขนาด )

ขนาดไมเ่หมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที...... (ควรใช้สายขนาด )

ขนาดไมเ่หมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที...... (ควรใช้สายขนาด )

ขนาดไมเ่หมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที...... (ควรใช้สายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผ่ล ได้แก่วงจรที

การตอ่เชอืมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ชว่ยเพอืป้องกนัไฟรัว

ขาว(ตามมาตรฐาน) ฟา้(ตามมาตรฐาน)

สีสายไฟไมต่รงตามมาตรฐานแตใ่ช้งานได้

ติดตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ

มีข้อบกพร่อง คือ

ขนาดไมเ่หมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที...... (ควรใช้สายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผ่ลได้แก่วงจรที

การตอ่เชอืมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ชว่ย เพอืป้องกนัไฟรัว
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 81

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลําดบั งาน รายการแก้ไข / รายละเอยีด

1.5

สายเมนไฟ

-ขนาด

-การติดตงั

-การใช้งาน

1.6 สายเมน (G)

1.7

สายวงจรย่อย (L)

-การติดตงั

1.8

สายนิวตรอล (N)

-การติดตงั
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

เขียว(ตามมาตรฐาน)

(สีสายไฟไมต่รงตามมาตรฐานแตใ่ช้งานได้)

ติดตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ

มีข้อบกพร่อง คือ

ขนาดไมเ่หมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที...... (ควรใช้สายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผ่ล ได้แก่วงจรที

การตอ่เชอืมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ชว่ย เพอืป้องกนัไฟรัว

ติดตงัไมเ่รียบร้อย เนืองจาก

ติดตงัเรียบร้อย ควรเปลียนเป็นพิมพ์ให้เรียบร้อย

มีข้อบกพร่อง คือ การใช้งานไมถ่กูตําแหน่ง

ยงัไมไ่ด้ติดตงั

ติดตงัเรียบร้อย ไมมี่ชอ่งวา่ง (จํานวนชอ่งเต็ม)

มีข้อบกพร่อง คือ ยงัไมอ่ดุชอ่งSPARE 1 ชอ่ง

ยงัไมไ่ด้ติดตงั

อยูบ่นฝา้เพดาน

อยูส่ว่นกลาง อยูบ่นฝา้เพดาน

ไมไ่ด้ติดตงั

ติดตงัเรียบร้อย

มีข้อบกพร่อง คือ ยดึน๊อตไมค่รบ

มีคําแนะนํา คือ ควรติดป้ายชอืหน้ากลอ่งระบ ุTV

ไมไ่ด้ติดตงั

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

มีข้อบกพร่อง คือ

ยงัไมไ่ด้เข้าปลายสายกบัตวัเชือมสญัญาณ

เข้าปลายสายกบัตวัเชือมสญัญาณไมเ่รียบร้อย

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 82

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลําดบั งาน รายการแก้ไข / รายละเอยีด

1.9

สายกราวนด์(G)

-การติดตงั

1.10 สติกเกอร์ตู้

1.11 ชอ่งอดุSPARE

2

ระบบทีวี

     -ตําแหน่ง

        -สายเมน

        -สายยอ่ย

        -กลอ่งทีวี

-ตวัเชอืมสาย 

(Splitter)
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

อยูบ่นฝา้ชายคาหน้าบ้าน

อยูส่ว่นกลาง อยูใ่นกลอ่งโทรศพัท์(ข้างตู้ไฟ)

ไมไ่ด้ติดตงั

ติดตงัเรียบร้อย

มีข้อบกพร่อง คือ ติดตงัไมแ่น่น ยดึน๊อตไมค่รบ

มีคําแนะนํา คือ ควรติดป้ายชอืหน้ากลอ่งระบ ุTC หรือ TEL

ไมไ่ด้ติดตงั

ติดตงัเรียบร้อย

มีข้อบกพร่อง คือ

ยงัไมไ่ด้เข้าปลายสายกบัตวัเชือมสญัญาณ

เข้าปลายสายกบัตวัเชือมสญัญาณไมเ่รียบร้อย

ไมไ่ด้ติดตงั(สเปกโครงการ)

ติดตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ

ติดตงัเครืองแล้ว ยงัไมต่ิดตงัเครือง

ใช้งานได้ตามปกติ

มีข้อบกพร่อง คือ ไมเ่ย็นได้แก่ห้อง………

คอยล์ร้อนมีเสียงดงั บริเวณ อนืๆ…………….

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD
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โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 83

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลําดบั งาน รายการแก้ไข / รายละเอยีด

3

ระบบโทรศพัท์

     -ตําแหน่ง

        -สายเมน

        -สายยอ่ย

-กลอ่งโทรศพัท์

-ตวัรวมสาย

4

ไฟฟา้ฉกุเฉิน

-การติดตงั

5

เครืองปรับอากาศ

-การติดตงั

-การใช้งาน
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โทรศพัท์

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD
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โครงการ Plex วชัรพล xxxxxxxxxxxx
หน้า 84

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

No.Circiut รายการโหลด ขนาดสายไฟ (mm
2
) ขนาดเบรกเกอร์ (Amp) สถานะ

วงจรท ี1 แสงสวา่งภายนอก 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรท ี2 แสงสวา่งชนั 1 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรท ี3 แสงสวา่งชนั 2,3 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรท ี4 เครืองปรับอากาศห้องนอน 1 4 20 ใช้งานปกติ

วงจรท ี5 เครืองปรับอากาศห้องอเนกประสงค์ 4 20 ใช้งานปกติ

วงจรท ี6 เครืองปรับอากาศห้องนอน 2 4 20 ใช้งานปกติ

วงจรท ี7 เครืองปรับอากาศห้องนอน 3 4 20 ใช้งานปกติ

วงจรท ี8 เมนกนัดดู 25 63 ใช้งานปกติ

วงจรท ี9 เต้ารับไฟฟา้ชนั 1 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรท ี10 เต้ารับไฟฟา้ชนั 2,3 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรท ี11 เครืองทํานําอุน่ 1 6 32 ใช้งานปกติ

วงจรท ี12 เครืองทํานําอุน่ 2 6 32 ใช้งานปกติ

วงจรท ี17

วงจรท ี13 ปัมนํา 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรท ี14

วงจรท ี15

วงจรท ี16

วงจรที 18

วงจรที 19

วงจรที 20

วงจรที 21

วงจรที 22

วงจรที 23  

วงจรที 28  

วงจรที 24  

วงจรที 25  

วงจรที 26  

วงจรที 27  
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