
เขาตรวจครั้งที่ 1 วันที่

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50

เลขที่ 333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

E-mail (ชาง)

E-mail (ลูกคา)

เบอรโทรติดตอ

บานเลขที่

ลูกคา

โครงการ

ไววางใจเลือกเรา "BLUE HOME"   เปนตัวแทนของทานในการตรวจรับมอบบาน  และอาคารสิ่งปลูกสราง

เราเปนผูเชี่ยวชาญ บริการในดานงานกอสราง อาคารพักอาศัย, อาคารสํานักงาน และรับใหคําปรึกษางานกอสราง

ดานการสรางบานโครงการบานจัดสรร และคอนโดมิเนียม  ชั้นนําทั่วไป

"BLUE HOME"   เปนการรวมตัวของทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่ผานประสบการณ

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

Blue
 H

om
e E

ng
ine

eri
ng



บานเลขที่

โทรศัพท

แบบแปลน และตําแหนงของหอง

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 1

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

แปลนพืน้ชัน้ 1 แปลนพืน้ชัน้ 2 

หอ้งน้ํา 1 

หอ้งน้ํา 2 

หอ้งน้ํา 3 

หอ้งนอน 1 

หอ้งนอน 2 หอ้งนอน 3 

เฉลยีง 

ซกัลา้ง 

โถงลา่ง 

หอ้งครัว 

โถงบันได 

บันได 

ระเบยีง 
โรงจอดรถ 

เก็บของ 

หอ้งนอน 4 

เก็บของ 

โถงลา่ง 
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 001 Item 002 Item 002

Item 003 Item 004 Item 004

Item 005 Item 006 Item 006

รายการ
เก็บแตงผิวสีขอบฝาเพดาน และรอยตอไม

มอบฝาเพดาน โดยรอบ
รายการ เก็บแตงผิวสีฝาเพดานกลางหอง

รายการ ตัด และพันเก็บสายไฟที่ไมไดใชงานขางบาน รายการ
ตัด และพันเก็บสายไฟที่ไมไดใชงานดานหลัง

บาน

บริเวณ หองน้ํา 1 บริเวณ หองน้ํา 1

งาน

บริเวณ

รายการ

งาน

บริเวณ

งาน ฝาเพดาน งาน

งาน ไฟฟา งาน ไฟฟา

ติดตั้งฝาปดบล็อกไฟรางวายเวย

ไฟฟา

บนฝาเพดาน

เย็บปดฉนวนกันความรอนที่ใยแกวโผลดาน

หองน้ํา 2

หลังคา

บนฝาเพดาน

รายการ

ฝาเพดาน

บริเวณ บนฝาเพดาน บริเวณ บนฝาเพดาน

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

รายการแกไข

xxxxxxxxxxxxxxx

ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50

ลูกคา

โครงการ
2หนา

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 007 Item 008 Item 008

Item 009 Item 010 Item 010

Item 011 Item 012 Item 012

รายการ เก็บแตงยาแนวมุมผนังดานสวนเปยก รายการ แตงผิวผนังขอบบล็อกแกว

หนา 3
ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx

สุขภัณฑ งาน สุขภัณฑ

บริเวณ หองน้ํา 1 บริเวณ

งาน

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

บริเวณ หองน้ํา 1 บริเวณ หองน้ํา 1

งาน ผนัง งาน ผนัง

รายการ ฝาฉิ่งวาลวฝกบัวติดตั้งไมแนน รายการ ฝาฉิ่งวาลวฝกบัวติดตั้งไมแนน

หองน้ํา 1

งาน

รายการแกไข

บริเวณ หองน้ํา 1 บริเวณ หองน้ํา 1

สุขภัณฑ งาน หนาตาง

รายการ ตรวจสอบ และแกไขสุขภัณฑน้ํารั่วซึมทุกชุด รายการ
เก็บแตงซิลิโคนขอบเฟรมหนาตางดานสวน

เปยก และขอบยางติดตั้งไมเรียบรอย
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 013 Item 014 Item 014

Item 015 Item 016 Item 016

Item 017 Item 018 Item 018

รายการ เก็บตัดสีขอบวงกบประตู โดยรอบ รายการ เฟรมมุงลวดเปดใชงานไมได (ติดราวแขวนผา)

งาน ผนัง งาน ประตู

รายการ มุมผนังขางชักโครกแตกบิ่น รายการ บานประตูกระพือไมแนน

บริเวณ หองน้ํา 1 บริเวณ หองน้ํา 1

งาน ประตู งาน หนาตาง

รายการแกไข

บริเวณ หองน้ํา 1 บริเวณ หองน้ํา 1

งาน สุขภัณฑ งาน สุขภัณฑ

รายการ เก็บแตงซิลิโคนขอบอางอาบน้ํา รายการ เก็บแตงยาแนวขอบอางลางหนา

บริเวณ หองน้ํา 1 บริเวณ หองน้ํา 1

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 4

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 019 Item 020 Item 020

Item 021 Item 022 Item 022

Item 023 Item 024 Item 024

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงยาแนว

กระเบื้องพื้น โดยรอบ
รายการ

ทําความสะอาด และแกไขรอยขีดขวนเฟรม

ประตู

งาน ฝาชายคา งาน ราวกันตก

รายการ ทําความสะอาดฝาชายคาตลอดแนว รายการ เก็บขัดแตงผิวสีเหล็กราวกันตก

บริเวณ ระเบียง บริเวณ ระเบียง

งาน พื้น งาน ประตู

บริเวณ ระเบียง บริเวณ ระเบียง

งาน ผนัง งาน โคมไฟ

รายการ เก็บขัดแตงผิวสีผนังปูน โดยรอบ รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ

บริเวณ ระเบียง บริเวณ ระเบียง

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 5

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 025 Item 026 Item 026

Item 027 Item 028 Item 028

Item 029 Item 030 Item 030

รายการแกไข

บริเวณ ระเบียง บริเวณ หองน้ํา 2

งาน พื้น งาน ฝาเพดาน

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 6

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

งาน ฝาเพดาน งาน สุขภัณฑ

รายการ เก็บแตงผิวสีฝาเพดานกลางหอง รายการ ตรวจสอบ และแกไขสุขภัณฑน้ํารั่วซึมทุกชุด

รายการ กระเบื้องพื้นดานทอน้ําทิ้งรอน รายการ
เก็บแตงผิวสีขอบฝาเพดาน และรอยตอไม

มอบฝาเพดาน โดยรอบ

บริเวณ หองน้ํา 2 บริเวณ หองน้ํา 2

บริเวณ หองน้ํา 2 บริเวณ หองน้ํา 2

งาน สุขภัณฑ งาน ผนัง

รายการ ฝาฉิ่งวาลวฝกบัวติดตั้งไมแนน รายการ เก็บแตงยาแนวมุมผนังดานสวนเปยก

Blue
 H

om
e E

ng
ine

eri
ng



บานเลขที่

โทรศัพท

Item 031 Item 032 Item 032

Item 033 Item 034 Item 034

Item 035 Item 036 Item 036

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 7

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการ
กระเบื้องผนังขอบเฟรมหนาตางมีรอยขีด

ขวน
รายการ สายน้ําดีวาลวฝกบัวติดตั้งเอียง

บริเวณ หองน้ํา 2 บริเวณ หองน้ํา 2

รายการแกไข

บริเวณ หองน้ํา 2 บริเวณ หองน้ํา 2

งาน ผนัง งาน สุขภัณฑ

บริเวณ หองน้ํา 2 บริเวณ หองน้ํา 2

งาน ฝาเพดาน งาน ประตู

รายการ ฝาเซอรวิสปดไมสนิท และเก็บสี รายการ เก็บแตงผิวสีขอบวงกบประตู

งาน สุขภัณฑ งาน สุขภัณฑ

รายการ หมอน้ําชักโครกติดตั้งไมแนน รายการ ที่ใสกระดาษติดตั้งไมแนน
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 037 Item 038 Item 038

Item 039 Item 040 Item 040

Item 041 Item 042 Item 042

รายการแกไข

บริเวณ หองน้ํา 2 บริเวณ หองนอน 1

งาน หนาตาง งาน ฝาเพดาน

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 8

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

งาน ฝาเพดาน งาน ฝาเพดาน

รายการ แกไขรอยตอฝาเพดานกลางหองแตกราว รายการ แกไขรอยตอฝาเพดานกลางหองแตกราว

รายการ เก็บแตงซิลิโคนขอบเฟรมหนาตางสวนเปยก รายการ
เก็บแตงผิวสีขอบฝาเพดาน และรอยตอไม

มอบฝาเพดาน โดยรอบ

บริเวณ หองนอน 1 บริเวณ หองนอน 1

บริเวณ หองนอน 1 บริเวณ หองนอน 1

งาน ผนัง งาน ผนัง

รายการ
แกไขผนัง wall ขึ้นตะเข็บ และหลุดรอน 

โดยรอบ
รายการ ขอบผนังตูเสื้อผาแตกราว โดยรอบ
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 043 Item 044 Item 044

Item 045 Item 046 Item 046

Item 047 Item 048 Item 048

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 9

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ รายการ มุมผนัง wall ตีนเสาหนาบานฉีกขาด

บริเวณ หองนอน 1 บริเวณ หองนอน 1

รายการแกไข

บริเวณ หองนอน 1 บริเวณ หองนอน 1

งาน โคมไฟ งาน ผนัง

บริเวณ หองนอน 1 บริเวณ หองนอน 1

งาน พื้น งาน ชองแสง

รายการ เก็บแตงซิลิโคนพื้นตัวจบหนาประตู รายการ กระจกชองแสงดานหนาบานมีรอยขีดขวน

งาน พื้น งาน พื้น

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงซิลิโคนบัวพื้น 

โดยรอบ
รายการ เก็บแตงซิลิโคนพื้นตัวจบหนาประตู
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 049 Item 050 Item 050

Item 051 Item 052 Item 052

Item 053 Item 054 Item 054

รายการแกไข

บริเวณ หองนอน 1 บริเวณ หองนอน 1

งาน หนาตาง งาน ประตู

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 10

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

งาน หนาตาง งาน ฝาเพดาน

รายการ ทําความสะอาดชุดเฟรมหนาตางดานแตงตัว รายการ
เก็บแตงผิวสีขอบฝาเพดาน และรอยตอไม

มอบฝาเพดาน โดยรอบ

รายการ
ขอบยางหนาตางดานหัวเตียงติดตั้งไม

เรียบรอย
รายการ ตัวล็อคประตูระเบียงใชงานไมได

บริเวณ หองนอน 1 บริเวณ หองนอน 2

บริเวณ หองนอน 2 บริเวณ หองนอน 2

งาน โคมไฟ งาน ผนัง

รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ รายการ
แกไขผนัง wall ขึ้นตะเข็บ และหลุดรอน 

โดยรอบ
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 055 Item 056 Item 056

Item 057 Item 058 Item 058

Item 059 Item 060 Item 060

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 11

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงซิลิโคนบัวพื้น 

โดยรอบ
รายการ บานประตูกระพือไมแนน

บริเวณ หองนอน 2 บริเวณ หองนอน 2

รายการแกไข

บริเวณ หองนอน 2 บริเวณ หองนอน 2

งาน พื้น งาน ประตู

บริเวณ หองนอน 2 บริเวณ หองนอน 2

งาน ประตู งาน หนาตาง

รายการ
นําเสนอติดตั้งยางกันกระแทรกประตูตู

เสื้อผา (กระจกชนรางไมแนน)
รายการ

ขอบยางหนาตางดานหัวเตียงติดตั้งไม

เรียบรอย

งาน ผนัง งาน พื้น

รายการ เก็บแตงซิลิโคนผนังขอบตูเสื้อผา รายการ เก็บอุดซิลิโคนพื้นตีนตูเสื้อผา
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 061 Item 062 Item 062

Item 063 Item 064 Item 064

Item 065 Item 066 Item 066

รายการแกไข

บริเวณ หองนอน 2 บริเวณ หองนอน 2

งาน หนาตาง งาน พื้น

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 12

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

งาน ประตู งาน พื้น

รายการ เบารับลูกบิดประตูติดตั้งไมแนน รายการ
พื้นตัวจบหนาประตูมีรอยขีดขวน และเก็บ

แตงซิลิโคน

รายการ เฟรมหนาตางหลังบานมีรอยขีดขวน รายการ แกไขรอยตอพื้นไมที่หาง โดยรอบ

บริเวณ หองนอน 2 บริเวณ หองนอน 2

บริเวณ หองนอน 2 บริเวณ หองนอน 3

งาน ประตู งาน ฝาเพดาน

รายการ เก็บสีวงกบ และบานประตู รายการ
เก็บแตงผิวสีขอบฝาเพดาน และรอยตอไม

มอบฝาเพดาน โดยรอบ
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 067 Item 068 Item 068

Item 069 Item 070 Item 070

Item 071 Item 072 Item 072

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 13

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ รายการ
แกไขผนัง wall ขึ้นตะเข็บ และหลุดรอน 

โดยรอบ

บริเวณ หองนอน 3 บริเวณ หองนอน 3

รายการแกไข

บริเวณ หองนอน 3 บริเวณ หองนอน 3

งาน โคมไฟ งาน ผนัง

บริเวณ หองนอน 3 บริเวณ หองนอน 3

งาน หนาตาง งาน ผนัง

รายการ
หัวเตียงมีคราบน้ํารั่วซึมจากเฟรมหนาตาง

ดานขาง (สกปรก)
รายการ ผนัง wall ดานหัวเตียงเสียหายจากน้ํารั่วซึม

งาน พื้น งาน หนาตาง

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงซิลิโคนบัวพื้น 

โดยรอบ
รายการ

ตรวจสอบ และแกไขน้ํารั่วซึมขอบเฟรม

หนาตางดานขาง

Blue
 H

om
e E

ng
ine

eri
ng



บานเลขที่

โทรศัพท

Item 073 Item 074 Item 074

Item 075 Item 076 Item 076

Item 077 Item 078 Item 078

รายการแกไข

บริเวณ หองนอน 3 บริเวณ หองนอน 3

งาน พื้น งาน ผนัง

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 14

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

งาน พื้น งาน ฝาเพดาน

รายการ เก็บแตงซิลิโคนพื้นตัวจบหนาประตู รายการ
เก็บแตงผิวสีขอบฝาเพดาน และรอยตอไม

มอบฝาเพดาน โดยรอบ

รายการ เก็บอุดซิลิโคนพื้นตีนตูเสื้อผา รายการ ซีลซิลิโคนขอบทอรางแอร

บริเวณ หองนอน 3 บริเวณ โถงบันได

บริเวณ โถงบันได บริเวณ โถงบันได

งาน โคมไฟ งาน พื้น

รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงซิลิโคนบัวพื้น 

โดยรอบ
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 079 Item 080 Item 080

Item 081 Item 082 Item 082

Item 083 Item 084 Item 084

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 15

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการ พื้นหนาประตูหองนอน 1 ขึ้นตะเข็บ รายการ บานประตูหองนอน 1 กระพือไมแนน

บริเวณ โถงบันได บริเวณ โถงบันได

รายการแกไข

บริเวณ โถงบันได บริเวณ โถงบันได

งาน พื้น งาน ประตู

บริเวณ โถงบันได บริเวณ โถงบันได

งาน ผนัง งาน พื้น

รายการ เก็บแตงผิวสีผนังขอบเฟรมหนาตาง รายการ แกไขรอยตอพื้นไมที่หาง โดยรอบ

งาน ผนัง งาน ผนัง

รายการ
เก็บแตงผิวสี และแกไขรอยแตกราวผนังปูน

 โดยรอบ
รายการ

เก็บแตงผิวสี และแกไขรอยแตกราวผนังปูน 

โดยรอบ
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 085 Item 086 Item 086

Item 087 Item 088 Item 088

Item 089 Item 090 Item 090

รายการแกไข

บริเวณ โถงบันได บริเวณ โถงบันได

งาน พื้น งาน พื้น

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 16

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

งาน ประตู งาน แอร

รายการ เก็บขัดแตงผิวสีขอบ และบานประตูทุกชุด รายการ นําเสนอเก็บอุดซิลิโคนหัวทอรางแอรทุกชุด

รายการ เก็บแตงซิลิโคนพื้นตัวจบหนาบันได รายการ ทําความสะอาด และเก็บแตงผิวสีพื้นกันสาด

บริเวณ โถงบันได บริเวณ โถงบันได

บริเวณ โถงบันได บริเวณ บันได

งาน ราวกันตก งาน พื้น

รายการ เก็บขัดแตงผิวสีชุดไมราวกันตกทั้งหมด รายการ เก็บขัดแตงผิวสีไมบันได โดยรอบ
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 091 Item 092 Item 092

Item 093 Item 094 Item 094

Item 095 Item 096 Item 096

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 17

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการ เก็บขัดแตงผิวสีบัวพื้น โดยรอบ รายการ
เก็บแตงผิวสี และแกไขรอยแตกราวผนังปูน 

โดยรอบ

บริเวณ หองน้ํา 3 บริเวณ หองน้ํา 3

รายการแกไข

บริเวณ บันได บริเวณ บันได

งาน พื้น งาน ผนัง

บริเวณ หองน้ํา 3 บริเวณ หองน้ํา 3

งาน สุขภัณฑ งาน สุขภัณฑ

รายการ ทอน้ําทิ้งอางลางหนาน้ํารั่ว รายการ ชุดสายฉีดชําระน้ํารั่ว

งาน ฝาเพดาน งาน ประตู

รายการ
เก็บแตงผิวสีขอบฝาเพดาน และรอยตอไม

มอบฝาเพดาน โดยรอบ
รายการ เก็บขัดแตงผิวสีวงกบประตู
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 097 Item 098 Item 098

Item 099 Item 100 Item 100

Item 101 Item 102 Item 102

รายการแกไข

บริเวณ หองน้ํา 3 บริเวณ หองน้ํา 3

งาน สุขภัณฑ งาน สุขภัณฑ

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 18

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

งาน ผนัง งาน สุขภัณฑ

รายการ ยาแนวผนังขอบสต็อปวาลวชักโครก รายการ วาลวฝกบัวติดตั้งเอียง

รายการ ที่ใสกระดาษติดตั้งไมแนน รายการ ทําความสะอาดชักโครก

บริเวณ หองน้ํา 3 บริเวณ หองน้ํา 3

บริเวณ หองเก็บของ บริเวณ หองเก็บของ

งาน ฝาเพดาน งาน ผนัง

รายการ เก็บขัดแตงผิวสีทองพื้นบันได รายการ
เก็บแตงผิวสี และแกไขรอยแตกราวผนังปูน 

โดยรอบ

Blue
 H

om
e E

ng
ine

eri
ng



บานเลขที่

โทรศัพท

Item 103 Item 104 Item 104

Item 105 Item 106 Item 106

Item 107 Item 108 Item 108

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 19

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงยาแนว

กระเบื้องพื้น โดยรอบ
รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ

บริเวณ หองเก็บของ บริเวณ หองนอ 4

รายการแกไข

บริเวณ หองเก็บของ บริเวณ หองเก็บของ

งาน พื้น งาน โคมไฟ

บริเวณ หองนอ 4 บริเวณ หองนอ 4

งาน ผนัง งาน พื้น

รายการ
แกไขผนัง wall ขึ้นตะเข็บ และหลุดรอน 

โดยรอบ
รายการ เก็บขัดแตงผิวสีบัวพื้น โดยรอบ

งาน ประตู งาน ฝาเพดาน

รายการ เก็บสีวงกบ และบานประตู รายการ
เก็บแตงผิวสีขอบฝาเพดาน และรอยตอไม

มอบฝาเพดาน โดยรอบ
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 109 Item 110 Item 110

Item 111 Item 112 Item 112

Item 113 Item 114 Item 114

รายการแกไข

บริเวณ หองนอ 4 บริเวณ หองนอ 4

งาน พื้น งาน หนาตาง

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 20

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

งาน ประตู งาน โคมไฟ

รายการ บานประตูกระพือไมแนน รายการ โคมไฟในตูเสื้อผาใชงานไมได

รายการ เก็บแตงยาแนวกระเบื้องพื้น โดยรอบ รายการ กระจกหนาตางหลังบานมีรอยขีดขวน

บริเวณ หองนอ 4 บริเวณ หองนอ 4

บริเวณ หองครัว บริเวณ หองครัว

งาน ฝาเพดาน งาน ผนัง

รายการ
เก็บแตงผิวสีขอบฝาเพดาน และรอยตอไม

มอบฝาเพดาน โดยรอบ
รายการ

เก็บแตงผิวสี และแกไขรอยแตกราวผนังปูน 

โดยรอบ
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 115 Item 116 Item 116

Item 117 Item 118 Item 118

Item 119 Item 120 Item 120

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 21

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการ เก็บขัดแตงผิวสีบัวพื้น โดยรอบ รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงยาแนว

กระเบื้องพื้น โดยรอบ

บริเวณ หองครัว บริเวณ หองครัว

รายการแกไข

บริเวณ หองครัว บริเวณ หองครัว

งาน พื้น งาน พื้น

บริเวณ หองครัว บริเวณ หองครัว

งาน ผนัง งาน ผนัง

รายการ
ฝาฉิ่งสต็อปวาลวอางลางจานไมแนบผนัง 

และแกไขน้ํารั่ว
รายการ เก็บแตงผิวสีผนังขอบเฟรมหนาตางทุกชุด

งาน ไฟฟา งาน ไฟฟา

รายการ HOOD ดูดอากาศใชงานไมได รายการ ยังไมไดติดตั้งปลั๊กไฟดานเตาแกส
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 121 Item 122 Item 122

Item 123 Item 124 Item 124

Item 125 Item 126 Item 126

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 22

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ หองครัว บริเวณ หองครัว

งาน ผนัง งาน หนาตาง

รายการ เก็บแตงผิวสีผนังขอบเฟรมหนาตางทุกชุด รายการ
ตรวจสอบ และแกไขน้ํารั่วซึมขอบเฟรม

หนาตางดานขาง

บริเวณ หองครัว บริเวณ หองครัว

งาน ผนัง งาน ผนัง

รายการ
ผนังขอบท็อปเคานเตอรติดตั้งไมเรียบรอย 

และอุปกรณไมครบทั้ง 2 ชุด
รายการ บากแตงผนังขอบทอน้ําดี

บริเวณ หองครัว บริเวณ หองครัว

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ
เก็บแตงผิวสีวงกบ และขอบบานประตูซัก

ลาง
รายการ

กลอนประตูซักลางดานบนล็อคไมสุด และสก

รูติดตั้งไมครบ

Blue
 H

om
e E

ng
ine

eri
ng



บานเลขที่

โทรศัพท

Item 127 Item 128 Item 128

Item 129 Item 130 Item 130

Item 131 Item 132 Item 132

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 23

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ หองครัว บริเวณ หองครัว

งาน กอก งาน ตูไฟ

รายการ ก็อกประตูซักลางใชงานไมได รายการ ทําความสะอาดตูไฟ

บริเวณ หองครัว บริเวณ หองครัว

งาน โคมไฟ งาน ฝาเพดาน

รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ รายการ เก็บแตงผิวสีฝาเพดานกลางหอง

บริเวณ หองครัว บริเวณ โถงลาง

งาน ทอน้ําทิ้ง งาน ฝาเพดาน

รายการ ทอน้ําทิ้งอางลางจานน้ํารั่ว รายการ
เก็บแตงผิวสีขอบฝาเพดาน และรอยตอไม

มอบฝาเพดาน โดยรอบ
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 133 Item 134 Item 134

Item 135 Item 136 Item 136

Item 137 Item 138 Item 138

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 24

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ โถงลาง บริเวณ โถงลาง

งาน ฝาเพดาน งาน ผนัง

รายการ
เก็บขัดแตงผิวสีฝาเพดานกลางหอง และ

แกไขรอยแตกราว ตรวจสอบ โดยรอบ
รายการ

เก็บแตงผิวสี และแกไขรอยแตกราวผนังปูน 

โดยรอบ

บริเวณ โถงลาง บริเวณ โถงลาง

งาน ผนัง งาน พื้น

รายการ
เก็บแตงผิวสี และแกไขรอยแตกราวผนังปูน

 โดยรอบ
รายการ เก็บขัดแตงผิวสีบัวพื้น โดยรอบ

บริเวณ โถงลาง บริเวณ โถงลาง

งาน พื้น งาน ผนัง

รายการ เก็บขัดแตงผิวสีบัวพื้น โดยรอบ รายการ
เก็บแตงผิวสีผนังขอบเฟรมประตูหนาตางทุก

ชุด
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 139 Item 140 Item 140

Item 141 Item 142 Item 142

Item 143 Item 144 Item 144

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 25

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ โถงลาง บริเวณ โถงลาง

งาน พื้น งาน ประตู

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงยาแนว

กระเบื้องพื้น โดยรอบ
รายการ

ทําความสะอาด และแกไขผิวเฟรมที่ถลอก 

ประตู-หนาตางทุกชุด (กอนสงมอบบาน)

บริเวณ โถงลาง บริเวณ โถงลาง

งาน พื้น งาน พื้น

รายการ ซีลซิลิโคนพื้นรางประตูหนาบาน รายการ ซีลซิลิโคนพื้นรางประตูดานขาง

บริเวณ โถงลาง บริเวณ โถงลาง

งาน โคมไฟ งาน ตูชั้นลอย

รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ รายการ
ปรับหนวงโชคตูชั้นลอยดานทีวี (เปดแลวไม

คาง)
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 145 Item 146 Item 146

Item 147 Item 148 Item 148

Item 149 Item 150 Item 150

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 26

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ โถงลาง บริเวณ หนาบาน

งาน ผนัง งาน ผนัง

รายการ
เก็บแตงผิวสีผนังขอบไมท็อปราวกันตก

ตลอดแนว
รายการ

เก็บแตงผิวสี และแกไขรอยแตกราวผนังปูน

ชั้น 1,2 โดยรอบ

บริเวณ หนาบาน บริเวณ หนาบาน

งาน โคมไฟ งาน โคมไฟ

รายการ
ทําความสะอาดโคมไฟ และติดตั้งไมแนน

ทุกชุด
รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ และติดตั้งไมแนนทุกชุด

บริเวณ หนาบาน บริเวณ หนาบาน

งาน ผนัง งาน พื้น

รายการ
ทําความสะอาดกระเบื้องผนังประดับ และ

เปลี่ยนแผนกระเบื้องที่มีตําหนิ
รายการ

ทําความสะอาดพื้นโรยหินกรวด และปรับ

ระดับพื้นดินบริเวณขอบ
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 151 Item 152 Item 152

Item 153 Item 154 Item 154

Item 155 Item 156 Item 156

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 27

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ หนาบาน บริเวณ หนาบาน

งาน พื้น งาน ท็อปหิน

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงยาแนว

กระเบื้องพื้นโรงจอดรถ
รายการ แกไขท็อปหินมานั่งที่สีดาง และมีรอยขีดขวน

บริเวณ หนาบาน บริเวณ ดานนอกซาย

งาน พื้น งาน ผนัง

รายการ เก็บแตงยาแนวกระเบื้องพื้นเฉลียง รายการ
เก็บแตงผิวสี และแกไขรอยแตกราวผนังปูน

ชั้น 1,2 โดยรอบ

บริเวณ ดานนอกซาย บริเวณ ดานนอกซาย

งาน ผนัง งาน ผนัง

รายการ
ทาสี หรือทําความสะอาดทอน้ํายาปลวก

ทุกชุด
รายการ แคมปยึดทอน้ํายาปลวกแตกชํารุด
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 157 Item 158 Item 158

Item 159 Item 160 Item 160

Item 161 Item 162 Item 162

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 28

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ ดานนอกซาย บริเวณ ดานนอกซาย

งาน พื้น งาน ผนัง

รายการ เก็บแตงยาแนวกระเบื้องพื้นเฉลียง รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงผนังขอบเฟรม

ประตู

บริเวณ ดานนอกซาย บริเวณ หลังบาน

งาน ผนัง งาน ผนัง

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงผนังขอบ

เฟรมหนาตางทุกชุด
รายการ

เก็บแตงผิวสี และแกไขรอยแตกราวผนังปูน

ชั้น 1,2 โดยรอบ

บริเวณ หลังบาน บริเวณ หลังบาน

งาน ผนัง งาน ผนัง

รายการ
ทาสี หรือทําความสะอาดทอน้ํายาปลวก

ทุกชุด
รายการ แคมปยึดทอน้ํายาปลวกแตกชํารุด
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 163 Item 164 Item 164

Item 165 Item 166 Item 166

Item 167 Item 168 Item 168

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 29

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ หลังบาน บริเวณ หลังบาน

งาน ผนัง งาน ทอน้ําทิ้ง

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงผนังขอบ

เฟรมหนาตางทุกชุด
รายการ แกไขทอน้ําทิ้งแอรน้ํารั่ว

บริเวณ หลังบาน บริเวณ หลังบาน

งาน ทอน้ําทิ้ง งาน บอดักไขมัน

รายการ แกไขทอน้ําทิ้งแอรน้ํารั่ว รายการ
ทําความสะอาดบอดักไขมัน และอุปกรณ

ติดตั้งไมครบ

บริเวณ หลังบาน บริเวณ หลังบาน

งาน บอดักกลิ่น งาน บอดักกลิ่น

รายการ ทําความสะอาดบอดักกลิ่น รายการ หงายทอน้ําทิ้งในบอดักกลิ่น
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 169 Item 170 Item 170

Item 171 Item 172 Item 172

Item 173 Item 174 Item 174

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 30

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ หลังบาน บริเวณ หลังบาน

งาน ถังบําบัด งาน ถังบําบัด

รายการ เก็บแตงงานปูนขอบถังบําบัด รายการ เปลี่ยนฝาถังบําบัดเกา

บริเวณ ดานนอกขวา บริเวณ ดานนอกขวา

งาน ผนัง งาน ผนัง

รายการ
เก็บแตงผิวสี และแกไขรอยแตกราวผนัง

ปูนชั้น 1,2 โดยรอบ
รายการ ทาสี หรือทําความสะอาดทอน้ํายาปลวกทุกชุด

บริเวณ ดานนอกขวา บริเวณ ดานนอกขวา

งาน ผนัง งาน ผนัง

รายการ แคมปยึดทอน้ํายาปลวกแตกชํารุด รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงผนังขอบเฟรม

หนาตางทุกชุด

Blue
 H

om
e E

ng
ine

eri
ng



บานเลขที่

โทรศัพท

Item 175 Item 176 Item 176

Item 177 Item 178 Item 178

Item 179 Item 180 Item 180

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 31

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ ดานนอกขวา บริเวณ ดานนอกขวา

งาน พื้น งาน พื้น

รายการ เก็บแตงยาแนวกระเบื้องพื้น โดยรอบ รายการ เก็บแตงงานปูนขอบพื้นซักลาง

บริเวณ ดานนอกขวา บริเวณ ดานนอกขวา

งาน โคมไฟ งาน พื้น

รายการ เปลี่ยนโคมไฟซักลาง (เกา) รายการ ถอนหญา และทําความสะอาดพื้นรวยหินกรวด

บริเวณ ดานนอกขวา บริเวณ ดานนอกขวา

งาน กอก งาน บอดักกลิ่น

รายการ แกไขกอกทอน้ําดีนีรั่วซึม รายการ ทําความสะอาดบอดักกลิ่น
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 181 Item 182 Item 182

Item 183 Item 184 Item 184

Item 185 Item 186 Item 186

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 32

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ ดานนอกขวา บริเวณ ดานนอกขวา

งาน บอดักกลิ่น งาน วาลวประปา

รายการ ติดตั้งงอ 90 ใหถูกตําแหนง รายการ เปลี่ยนวาลวประปาที่นอตสกรูเปนสนิม

บริเวณ ดานนอกขวา บริเวณ ดานนอกขวา

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ เก็บสีวงกบ และบานประตูซักลาง รายการ เก็บสีวงกบประตูหองเก็บของ

บริเวณ ดานนอกขวา บริเวณ หองเก็บของภายนอก

งาน ประตู งาน ผนัง

รายการ เปลี่ยนกันชนประตูหองเก็บของ รายการ เก็บขัดแตงผิวสีผนังปูนภายใน โดยรอบ
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 187 Item 188 Item 188

Item 189 Item 190 Item 190

Item 191 Item 192 Item 192

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 33

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ หองเก็บของภายนอก บริเวณ หองเก็บของภายนอก

งาน พื้น งาน พื้น

รายการ ขนยายของที่ไมไดใชงานออกจากพื้นที่ รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงยาแนว

กระเบื้องพื้น

บริเวณ จัดสวน+รั้วแบงแปลง บริเวณ จัดสวน+รั้วแบงแปลง

งาน พื้น งาน พื้น

รายการ
ปรับระดับพื้นดิน และซอมแซมงานสวน 

โดยรอบบาน
รายการ

ปรับระดับพื้นดิน และซอมแซมงานสวน 

โดยรอบบาน

บริเวณ จัดสวน+รั้วแบงแปลง บริเวณ จัดสวน+รั้วแบงแปลง

งาน พื้น งาน พื้น

รายการ
ปรับระดับพื้นดิน และซอมแซมงานสวน 

โดยรอบบาน
รายการ

ปรับระดับพื้นดิน และซอมแซมงานสวน 

โดยรอบบาน
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 193 Item 194 Item 194

Item 195 Item 196 Item 196

Item 197 Item 198 Item 198

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 34

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ จัดสวน+รั้วแบงแปลง บริเวณ จัดสวน+รั้วแบงแปลง

งาน พื้น งาน ผนัง

รายการ
ปรับระดับพื้นดิน และซอมแซมงานสวน 

โดยรอบบาน
รายการ

เก็บแตงผิวสี และแกไขรอยแตกราวผนังรั้ว

แบงแปลง โดยรอบบาน

บริเวณ จัดสวน+รั้วแบงแปลง บริเวณ จัดสวน+รั้วแบงแปลง

งาน ผนัง งาน ผนัง

รายการ
เก็บแตงผิวสี และแกไขรอยแตกราวผนังรั้ว

แบงแปลง โดยรอบบาน
รายการ

ฐานปูนชองทําความสะอาดติดตั้งผนัง และ

เอียง

บริเวณ จัดสวน+รั้วแบงแปลง บริเวณ จัดสวน+รั้วแบงแปลง

งาน บอดักกลิ่น งาน บอสายไฟ

รายการ เก็บแตงงานปูนขอบทอในบอดักกลิ่นทุกบอ รายการ ฝาบอสายไฟดานซักลางแตกราว
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 199 Item 200 Item 200

Item 201 Item 202 Item 202

Item 203 Item 204 Item 204

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 35

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ จัดสวน+รั้วแบงแปลง บริเวณ รั้วดานหนา

งาน บอพัก งาน ผนัง

รายการ ทําความสะอาดเศษตะกอนในบอพักทุกบอ รายการ เก็บแตงผิวสีผนังรั้วปูน โดยรอบ

บริเวณ รั้วดานหนา บริเวณ รั้วดานหนา

งาน ผนัง งาน ถังขยะ

รายการ เก็บแตงผิวสีผนังรั้วปูน โดยรอบ รายการ ทําความสะอาดประตูถังขยะ

บริเวณ รั้วดานหนา บริเวณ รั้วดานหนา

งาน ถังขยะ งาน ประตู

รายการ ทําความสะอาดประตูถังขยะ รายการ เก็บขัดแตงผิวสีประตูรั้วเหล็กโปรงตลอดแนว
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 205 Item 206 Item 206

Item 207 Item 208 Item 208

Item 209 Item 210 Item 210

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 36

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ รั้วดานหนา บริเวณ รั้วดานหนา

งาน รั้ว งาน โคมไฟ

รายการ เก็บแตงงานปูนฐานเหล็กประครองประตูรั้ว รายการ โคมไฟหัวเสาใชงานไมได

บริเวณ รั้วดานหนา บริเวณ รั้วดานหนา

งาน ผนัง งาน ผนัง

รายการ
เก็บแตงยาแนวขอบผนังกระเบื้องขอบโฟ

โตสวิทซ
รายการ ติดตั้งกระเบื้องผนังดานเสาไฟใหเต็ม

บริเวณ หลังบาน บริเวณ หองน้ํา 1

งาน แอร งาน สุขภัณฑ

รายการ ขนยายรังนกออกจากคอมแอร รายการ
ซีลซิลิโคนฐานอุปกรณหลังชักโครก (น้ํารั่วซึม

ปองกันกลิ่นยอน)
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 211 Item 212 Item 212

Item 213 Item 214 Item 214

Item 215 Item 216 Item 216

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 37

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ ทั้งหมด บริเวณ หองนอน1,2,3,4

งาน แอร งาน โคมไฟ

รายการ ลางคอมแอร (กอนสงมอบบาน) รายการ โคมไฟตูเสื้อผาใชงานไมได

บริเวณ โถงบันได บริเวณ หองนอน 1

งาน พื้น งาน ชองแสง

รายการ แกไขพื้นยวบบริเวณหนาหองนอน 1 รายการ ติดตั้งจุกบิดนอตสกรูเฟรมชองแสงดานหัวนอน

บริเวณ ทั้งหมด บริเวณ ทั้งหมด

งาน ไมเชิงชาย งาน ไมชายคา

รายการ เก็บแตงผิวสีไมเชิงชาย โดยรอบบาน รายการ ทําความสะอาดฝาชายคาชายคา โดยรอบบาน
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 217 Item 218 Item 218

Item 219 Item 220 Item 220

Item 221 Item 222 Item 222

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 38

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ หนาบาน บริเวณ หองครัว

งาน ประตู งาน ไฟฟา

รายการ
ตรวจสอบ และแกไขน้ําเขาตีนรางประตู

หนาบาน
รายการ แกไขชนิดสายไฟหากเปนสายดินตองเปน NYY

บริเวณ หนาบาน บริเวณ หองนอน 1

งาน ไฟฟา งาน ไฟฟา

รายการ
แกไขชนิดสายไฟหากเปนสายดินตองเปน 

NYY
รายการ

แกไขเตารับทีวี และปลั๊กไฟไมมีสัญญาณใช

งานไมได

บริเวณ หองนอน 2 บริเวณ หองนอน 2 

งาน โคมไฟ งาน ไฟฟา

รายการ โคมไฟหัวเตียงใชงานไมได และไมมีสวิทซไฟ รายการ ปลั๊กไฟดานหัวเตียงติดตั้งไมแนน
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 223 Item 224 Item 224

Item

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 39

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ หองนอน 4 บริเวณ ผนังรั้วแบงแปลง

งาน โคมไฟ งาน ผนัง

รายการ โคมไฟดานหัวเตียงใชงานไมได 1 ชุด รายการ เก็บอุดรูผนังรั้วโดยรอบบาน
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บานเลขที่

โทรศัพท

อยูบริเวณสวนกลาง อยูบริเวณหนาอาคาร/บาน

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 อื่นๆ

8 ชอง 16 ชอง 20  ชอง

ติดตั้งเรียบรอย/ใชงานไดตามปกติ ฝาตูไมแนน

มีขอบกพรอง คือ ยึดนอตฝาตูไมครบ

ทําความสะอาดภายนอกตู เก็บรอยตอรางวายเวย

ยึดนอตตูไมครบ ตูเปนรอย

เก็บสีรางวายเวย

ตูเอียง

อื่นๆ

50 Amp. 80 Amp. 100 Amp.

อื่นๆ

1 Pole 2 Pole 3 Pole

ติดตั้งเรียบรอย/ใชงานไดตามปกติ ติดตั้งไมแนน

มีขอบกพรอง คือ

ขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะสมตามมาตรฐาน

ชํารุด/เสียหาย

ไมไดติดตั้ง

SAFETY CUT RCBB RCBO

RCD

20 Amp  =       ตัว 60 Amp    =     1ตัว

63 Amp  =       ตัว 100 Amp  =       ตัว

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที ่333/234  หมู 11  ซอยกิ่งแกว 37  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 40

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายงานระบบตูควบคุมไฟ

ตําแหนงมิเตอรไฟฟา

ขนาดมิเตอรไฟฟา

ลําดับ งาน รายการแกไข / รายละเอียด

1 ตูโหลด

1.1

รายละเอียด

- ยี่หอ

- ขนาด

1.2 การติดตั้ง

1.3

เมนเบรกเกอร

-ขนาด

-จํานวนขั้ว

-การติดตั้ง

1.4

ปองกันไฟรั่ว

-ลักษณะ

-ขนาด

Blue
 H

om
e E

ng
ine

eri
ng



บานเลขที่

โทรศัพท

THW NYY CV

16 mm
2

25 mm
2

35 mm
2

50 mm
2

ติดตั้งเรียบรอย

ควรใสปลอกสายสีเพื่อระบุสายวาเสนไหนคือเสนไฟหรือเสนนิวทรอล

ติดตั้งไมเรียบรอย เนื่องจาก เดินสายใตดินควรเปนชนิด NYY

สายนิวทรอลที่มาจากมิเตอรการไฟฟาตองเขาบารกราวนดกอน

สายไฟเขาเบรกเกอรเมนไมสนิท(ทองแดงโผล)

สายไฟมีขนาดเล็ก(ไมเหมาะสมกับโหลดไฟฟาและเมนเบรกเกอร)

ใชงานไดตามปกติ

ติดตั้งเรียบรอย/ใชงานไดตามปกติ ยังไมเชื่อมตอสาย

มีขอบกพรอง คือ สายมีขนาดเล็กไป

แดง น้ําตาล น้ําเงิน

เหลือง สีสายไฟไมตรงตามมาตรฐานแตใชงานได

ติดตั้งเรียบรอย/ใชงานไดตามปกติ

มีขอบกพรอง คือ

ขนาดไมเหมาะสมกับโหลดไฟฟา วงจรที.่..... (ควรใชสายขนาด )

ขนาดไมเหมาะสมกับโหลดไฟฟา วงจรที.่..... (ควรใชสายขนาด )

ขนาดไมเหมาะสมกับโหลดไฟฟา วงจรที.่..... (ควรใชสายขนาด )

ขนาดไมเหมาะสมกับโหลดไฟฟา วงจรที.่..... (ควรใชสายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผล ไดแกวงจรที่

การตอเชื่อมสายไฟภายในตูควรใช wirenut ชวยเพื่อปองกันไฟรั่ว

ขาว(ตามมาตรฐาน) ฟา(ตามมาตรฐาน)

สีสายไฟไมตรงตามมาตรฐานแตใชงานได

ติดตั้งเรียบรอย/ใชงานไดตามปกติ

มีขอบกพรอง คือ

ขนาดไมเหมาะสมกับโหลดไฟฟา วงจรที.่..... (ควรใชสายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผลไดแกวงจรที่

การตอเชื่อมสายไฟภายในตูควรใช wirenut ชวย เพื่อปองกันไฟรั่ว
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีมา วิลลา พหลโยธิน 50 xxxxxxxxxxxxxxxx
หนา 41

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายงานระบบตูควบคุมไฟ

ลําดับ งาน รายการแกไข / รายละเอียด

1.5

สายเมนไฟ

-ขนาด

-การติดตั้ง

-การใชงาน

1.6 สายเมน (G)

1.7

สายวงจรยอย (L)

-การติดตั้ง

1.8

สายนิวตรอล (N)

-การติดตั้ง
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บานเลขที่

โทรศัพท

เขียว(ตามมาตรฐาน)

(สีสายไฟไมตรงตามมาตรฐานแตใชงานได)

ติดตั้งเรียบรอย/ใชงานไดตามปกติ

มีขอบกพรอง คือ

ขนาดไมเหมาะสมกับโหลดไฟฟา วงจรที.่..... (ควรใชสายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผล ไดแกวงจรที่

การตอเชื่อมสายไฟภายในตูควรใช wirenut ชวย เพื่อปองกันไฟรั่ว

ติดตั้งไมเรียบรอย เนื่องจาก

ติดตั้งเรียบรอย ควรเปลี่ยนเปนพิมพใหเรียบรอย

มีขอบกพรอง คือ การใชงานไมถูกตําแหนง

ยังไมไดติดตั้ง

ติดตั้งเรียบรอย ไมมีชองวาง (จํานวนชองเต็ม)

มีขอบกพรอง คือ ยังไมอุดชองSPARE 1 ชอง

ยังไมไดติดตั้ง

อยูบนฝาเพดาน

อยูสวนกลาง อยูบนฝาเพดาน

ไมไดติดตั้ง

ติดตั้งเรียบรอย

มีขอบกพรอง คือ ยึดนอตไมครบ

มีคําแนะนํา คือ ควรติดปายชื่อหนากลองระบุ TV

ไมไดติดตั้ง

ติดตั้งแลว เปนชนิด Splitter/Tap of …………... WAY

มีขอบกพรอง คือ

ยังไมไดเขาปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณ

เขาปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณไมเรียบรอย
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หนา 42

ลูกคา xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รายงานระบบตูควบคุมไฟ

ลําดับ งาน รายการแกไข / รายละเอียด

1.9

สายกราวนด(G)

-การติดตั้ง

1.10 สติ๊กเกอรตู

1.11 ชองอุดSPARE

2

ระบบทีวี

     -ตําแหนง

        -สายเมน

        -สายยอย

        -กลองทีวี

-ตัวเชื่อมสาย 

(Splitter)
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บานเลขที่

โทรศัพท

อยูบนฝาชายคาหนาบาน

อยูสวนกลาง อยูในกลองโทรศัพท(ขางตูไฟ)

ไมไดติดตั้ง

ติดตั้งเรียบรอย

มีขอบกพรอง คือ ติดตั้งไมแนน ยึดนอตไมครบ

มีคําแนะนํา คือ ควรติดปายชื่อหนากลองระบุ TC หรือ TEL

ไมไดติดตั้ง

ติดตั้งเรียบรอย

มีขอบกพรอง คือ

ยังไมไดเขาปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณ

เขาปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณไมเรียบรอย

ไมไดติดตั้ง(สเปกโครงการ)

ติดตั้งเรียบรอย/ใชงานไดตามปกติ

ติดตั้งเครื่องแลว ยังไมติดตั้งเครื่อง

ใชงานไดตามปกติ

มีขอบกพรอง คือ ไมเย็นไดแกหอง………

คอยลรอนมีเสียงดัง บริเวณ อื่นๆ…………….
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รายงานระบบตูควบคุมไฟ

ลําดับ งาน รายการแกไข / รายละเอียด

3

ระบบโทรศัพท

     -ตําแหนง

        -สายเมน

        -สายยอย

-กลองโทรศัพท

-ตัวรวมสาย

4

ไฟฟาฉุกเฉิน

-การติดตั้ง

5

เครื่องปรับอากาศ

-การติดตั้ง

-การใชงานBlue
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บานเลขที่

โทรศัพท
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รายงานระบบตูควบคุมไฟ

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

วงจรที่ 1 แสงสวาง ชั้น 1 2.5 10 ใชงานปกติ

วงจรที่ 2 เตาเสียบไฟฟา ชั้น 1 2.5 16 ใชงานปกติ

วงจรที่ 3 แสงสวาง ชั้น 2 2.5 10 ใชงานปกติ

วงจรที่ 4 เตาเสียบไฟฟา ชั้น 2 2.5 16 ใชงานปกติ

วงจรที่ 5 เครื่องทําน้ําอุน หองน้ํา 1 6 25 ใชงานปกติ

วงจรที่ 6 เครื่องทําน้ําอุน หองน้ํา 2 4 20 ใชงานปกติ

วงจรที่ 7 เครื่องทําน้ําอุน หองน้ํา 3 4 20 ใชงานปกติ

วงจรที่ 8 เครื่องปรับอากาศ หองนอน 1 6 20 ใชงานปกติ

วงจรที่ 9 เครื่องปรับอากาศ โถงลาง 6 20 ใชงานปกติ

วงจรที่ 10 เครื่องปรับอากาศ หองนอน 3 6 20 ใชงานปกติ

วงจรที่ 11 เครื่องปรับอากาศ หองนอน 2 6 20 ใชงานปกติ

วงจรที่ 12 เครื่องปรับอากาศ หองนอน 4 6 20 ใชงานปกติ

วงจรที่ 13 ปมน้ํา 2.5 10 ใชงานปกติ

วงจรที่ 14

วงจรที่ 15

วงจรที่ 16

วงจรที่ 18

วงจรที่ 19

วงจรที่ 20

วงจรที่ 21

วงจรที่ 22

วงจรที่ 17

วงจรที่ 23  

วงจรที่ 28  

วงจรที่ 24  

วงจรที่ 25  

วงจรที่ 26  

วงจรที่ 27  
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