
เขาตรวจครั้งที่ 1 วันที่

เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

E-mail (ลูกคา)

เบอรโทรติดตอ

บานเลขที่

ลูกคา

โครงการ

ไววางใจเลือกเรา "BLUE HOME"   เปนตัวแทนของทานในการตรวจรับมอบบาน  และอาคารสิ่งปลูกสราง

เราเปนผูเชี่ยวชาญ บริการในดานงานกอสราง อาคารพักอาศัย, อาคารสํานักงาน และรับใหคําปรึกษางานกอสราง

ดานการสรางบานโครงการบานจัดสรร และคอนโดมิเนียม  ชั้นนําทั่วไป

"BLUE HOME"   เปนการรวมตัวของทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่ผานประสบการณ

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

รายงานชุดที่ 2 งานชั้นลาง
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mailto:vegaservice59@gmail.com


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 เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx
หนา 1

ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

หอ้งน้ําใหญ ่

หอ้งแตง่ตัว 1 

ระเบยีง 1 
ระเบยีง 2 

ระเบยีง 3 

หอ้งนอนใหญ ่

โถงลา่ง + พักผอ่น 

บันได หอ้งครัว 

หอ้งรับประทานอาหาร 

โถงทางหนไีฟ 

เก็บของแมบ่า้น 
หอ้งน้ํารับแขก 

โถงทางเขา้ 

เก็บของ 

หอ้งแตง่ตัว 2 

หอ้งแตง่ตัว 2 

แปลนพืน้ชัน้ ลา่ง 
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 001 Item 002 Item 002

Item 003 Item 004 Item 004

Item 005 Item 006 Item 006

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

บริเวณ หองน้ําใหญ บริเวณ หองน้ําใหญ

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

xxxxxxxxx

เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม

ลูกคา

โครงการ
2หนา

รายการ
กระจกฉากอาบน้ํามีรอยขีดขวน 

ตรวจสอบทุกชุด
รายการ กระเบื้องผนังขางฝกบัวรอน

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงยาแนว

กระเบื้องพื้น โดยรอบ
รายการ สต็อปวาลวชักโครกติดตั้งไมแนน

บริเวณ หองน้ําใหญ บริเวณ หองน้ําใหญ

งาน

บริเวณ

รายการ

งาน

บริเวณ

งาน สุขภัณฑ งาน

งาน พื้น งาน สุขภัณฑ

เก็บขัดแตงผิวสีขอบฝาเพดาน โดยรอบ

ฝาเพดาน

หองน้ําใหญ

ทําความสะอาด และเก็บแตงยาแนว

กระเบื้องผนัง โดยรอบ

ผนัง

หองน้ําใหญ

รายการ

ผนัง
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 007 Item 008 Item 008

Item 009 Item 010 Item 010

Item 011 Item 012 Item 012

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 แตงตัวหองน้ําใหญ บริเวณ แตงตัวหองน้ําใหญ

งาน สุขภัณฑ งาน สุขภัณฑ

รายการ เก็บขัดแตงผิวสีขอบฝาเพดาน โดยรอบ รายการ
มือจับกอกอางลางหนาติดตั้งไมแนน 

ตรวจสอบทุกชุด

แตงตัวหองน้ําใหญ

งาน

รายการแกไข

บริเวณ หองน้ําใหญ บริเวณ แตงตัวหองน้ําใหญ

ผนัง งาน ฝาเพดาน

รายการ กระเบื้องผนังดานมานั่งรอน รายการ เก็บแตงผิวสีฝาเพดานกลางหอง โดยรอบ

รายการ บานประตูใตอางลางหนาติดตั้งไมแนน รายการ สต็อปวาลวอางลางหนาติดตั้งไมแนนทุกชุด

หนา 3
ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

โครงการ เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx

ฝาเพดาน งาน สุขภัณฑ

บริเวณ แตงตัวหองน้ําใหญ บริเวณ

งาน
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 013 Item 014 Item 014

Item 015 Item 016 Item 016

Item 017 Item 018 Item 018

โครงการ เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx
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 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ แตงตัวหองน้ําใหญ บริเวณ แตงตัวหองน้ําใหญ

งาน พื้น งาน พื้น

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงยาแนว

กระเบื้องพื้น โดยรอบ
รายการ พื้นไมบริเวณกลางหองยวบไมไดระดับ

บริเวณ แตงตัวหองน้ําใหญ บริเวณ แตงตัวหองน้ําใหญ

งาน พื้น งาน สุขภัณฑ

รายการ เก็บแตงซิลิโคนขอบตัวจบบริเวณกลางหอง รายการ ราวแขวนผาติดตั้งไมแนน

บริเวณ ระเบียง 1 บริเวณ ระเบียง 1 

งาน พื้น งาน พื้น

รายการ พื้นไมระแนงตีนรางประตูติดตั้งไมแนน รายการ กระเบื้องขอบปูนกันน้ําแตกบิ่น
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 019 Item 020 Item 020

Item 021 Item 022 Item 022

Item 023 Item 024 Item 024

รายการแกไข

บริเวณ ระเบียง 1 บริเวณ ระเบียง 1 

งาน พื้น งาน ผนัง

รายการ เก็บแตงรอยตอไมระแนง ตรวจสอบทุกชุด รายการ เก็บขัดแตงผิวสีผนังปูนผิวไมเรียบทั้ง 2 ดาน

บริเวณ ระเบียง 1 บริเวณ แตงตัว 2 

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 เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx
หนา 5

ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการ เก็บแตงผิวสีฝาเพดานกลางหอง โดยรอบ รายการ บานประตูชุดบิวทอินดานรับแขกผิวถลอก

งาน ฝาเพดาน งาน ฝาเพดาน

รายการ เก็บแตงผิวสีฝาเพดานขอบโคมไฟ รายการ เก็บขัดแตงผิวสีขอบฝาเพดาน โดยรอบ

บริเวณ แตงตัว 2 บริเวณ แตงตัว 2 

งาน ฝาเพดาน งาน ชุดบิวทอิน
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 025 Item 026 Item 026

Item 027 Item 028 Item 028

Item 029 Item 030 Item 030

บริเวณ แตงตัว 2 บริเวณ แตงตัว 2 

งาน ประตู งาน พื้น

รายการ แกไขตีนบานประตูหองนอนเบียดพื้น รายการ ทําความสะอาดพื้นไมดานหองนอนใหญเลอะสี

งาน ชุดบิวทอิน งาน พื้น

รายการ เก็บแตงซิลิโคนตีนชุดบิวทอินทุกชุด รายการ พื้นไมดานทางเขาหองนอนมีตําหนิ

รายการ
กระจกประตูบิวทอินดานรับแขกมีรอยขีด

ขวน
รายการ

บานประตูชุดบิวทอินดานหองนอนใหญผิว

ถลอก

บริเวณ แตงตัว 2 บริเวณ แตงตัว 2 

รายการแกไข

บริเวณ แตงตัว 2 บริเวณ แตงตัว 2 

งาน ชุดบิวทอิน งาน ชุดบิวทอิน

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 เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx
หนา 6

ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 031 Item 032 Item 032

Item 033 Item 034 Item 034

Item 035 Item 036 Item 036

บริเวณ หองนอนใหญ บริเวณ หองนอนใหญ

งาน หนาตาง งาน พื้น

รายการ กระจกหนาตางดานทางเดินมีรอยขีดขวน รายการ แกไขพื้นไมยวบบริเวณขอบดานหองแตงตัว

งาน พื้น งาน พื้น

รายการ พื้นไมดานเตียงนอนรอยตอหาง รายการ
ขอบพื้นไมธรณีประตูดานหองทานอาหาร

แตกบิ่น ตรวจสอบทุกชุด

รายการ
เก็บขัดแตงผิวสีขอบฝาเพดานดานทางเดิน

ผิวไมเรียบเปนคลื่น
รายการ เก็บขัดแตงผิวสีฝาเพดานสีดาง โดยรอบ

บริเวณ หองนอนใหญ บริเวณ หองนอนใหญ

รายการแกไข

บริเวณ หองนอนใหญ บริเวณ หองนอนใหญ

งาน ฝาเพดาน งาน ฝาเพดาน

โครงการ เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx
หนา 7

ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

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
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 037 Item 038 Item 038

Item 039 Item 040 Item 040

Item 041 Item 042 Item 042

บริเวณ ระเบียง 2 บริเวณ ระเบียง 2 

งาน ผนัง งาน กอก

รายการ เก็บแตงยาแนวผนังขอบเฟรมประตูระเบียง รายการ ทําความสะอาดสีเลอะกอกเตี้ย

งาน ฝาเพดาน งาน พื้น

รายการ เก็บขัดแตงผิวสีขอบฝาเพดาน โดยรอบ รายการ เก็บแตงซิลิโคนตัวจบรางประตูระเบียง

รายการ
สกรูบานพับลูกถวยตูชุดบิวทอินดาน

แตงตัวติดตั้งไมครบ ตรวจสอบทุกชุด
รายการ เก็บขัดแตงผิวสีขอบฝาเพดาน โดยรอบ

บริเวณ หองนอนใหญ บริเวณ หองนอนใหญ

รายการแกไข

บริเวณ หองนอนใหญ บริเวณ หองนอนใหญ

งาน ชุดบิวทอิน 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 เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx
หนา 8

ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 043 Item 044 Item 044

Item 045 Item 046 Item 046

Item 047 Item 048 Item 048

บริเวณ ดานทานอาหาร บริเวณ ดานทานอาหาร

งาน พื้น งาน อางลางจาน

รายการ
กระเบื้องพื้นธรณีประตูทางเขาดานโถง

บันไดแตกราว
รายการ ทอน้ําทิ้งอางลางจานน้ํารั่ว

งาน พื้น งาน พื้น

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงยาแนว

กระเบื้องพื้น โดยรอบ
รายการ กระเบื้องพื้นดานหองนอน 1 รอน

รายการ เก็บแตงผนังขอบฝาฉิ่งเหล็กรับราวกันตก รายการ เก็บขัดแตงผิวสีตีนผนังขางราวกันตก

บริเวณ ระเบียง 2 บริเวณ ดานทานอาหาร

รายการแกไข

บริเวณ ระเบียง 2 บริเวณ ระเบียง 2 

งาน ผนัง งาน ผนัง

โครงการ เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx
หนา 9

ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

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
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 049 Item 050 Item 050

Item 051 Item 052 Item 052

Item 053 Item 054 Item 054

บริเวณ ดานทานอาหาร บริเวณ ระเบียง 3 

งาน พื้น งาน ผนัง

รายการ กระเบื้องธรณีประตูดานโถงแตกบิ่น รายการ เก็บแตงผนังขอบเฟรมประตู โดยรอบ

งาน ชุดบิวทอิน งาน ประตู

รายการ ตีนผนังชุดตูบิวทอินมีตําหนิ รายการ
มือจับประตูระเบียงล็อคใชงานไมได และสกรู

เปนสนิม

รายการ ฝาฉิ่ง และสตอปวาลวติดตั้งไมแนบผนัง รายการ เก็บแตงยาแนวขอบทอน้ําทิ้งอางลางจาน

บริเวณ ดานทานอาหาร บริเวณ ดานทานอาหาร

รายการแกไข

บริเวณ ดานทานอาหาร บริเวณ ดานทานอาหาร

งาน อางลางจาน งาน ชุดบิวทอิน

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 เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx
หนา 10

ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 055 Item 056 Item 056

Item 057 Item 058 Item 058

Item 059 Item 060 Item 060

บริเวณ หองครัว บริเวณ หองครัว

งาน พื้น งาน ประตู

รายการ แกไขพื้นไมยวบดานระเบียง รายการ บานประตูอางลางจานบานตก

งาน พื้น งาน ไฟฟา

รายการ เก็บแตงซิลิโคนพื้นตีนรางประตู รายการ เตารับไฟฟาดานชุดตูเย็นติดตั้งสลับดาน

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงยาแนว

กระเบื้องพื้น โดยรอบ
รายการ เก็บขัดแตงผิวสีชุดเหล็กวางแอร

บริเวณ ระเบียง 3 บริเวณ หองครัว

รายการแกไข

บริเวณ ระเบียง 3 บริเวณ ระเบียง 3 

งาน พื้น งาน ผนัง

โครงการ เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx
หนา 11

ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

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
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 061 Item 062 Item 062

Item 063 Item 064 Item 064

Item 065 Item 066 Item 066

บริเวณ หองครัว บริเวณ หองครัว

งาน ผนัง งาน อางลางจาน

รายการ ผนัง wall ขอบเฟรมหนาตางหลุดรอน รายการ ชองระบายน้ําลนอางลางจานน้ํารั่ว

งาน พื้น งาน พื้น

รายการ
แกไขพื้นไมยวบไมไดระดับดานชุดบิวทอิน

บริเวณทางเขาทานอาหาร
รายการ พื้นไมบริเวณชุดบิวทอินดานขางมีตําหนิ

รายการ กอกอางลางจานติดตั้งไมแนน รายการ
แกไขพื้นไมยวบไมไดระดับดานชุดบิวทอิน

บริเวณกลางหอง

บริเวณ หองครัว บริเวณ หองครัว

รายการแกไข

บริเวณ หองครัว บริเวณ หองครัว

งาน กอก 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 เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx
หนา 12

ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 067 Item 068 Item 068

Item 069 Item 070 Item 070

Item 071 Item 072 Item 072

บริเวณ หองครัว บริเวณ หองครัว

งาน ฝาเพดาน งาน ฝาเพดาน

รายการ เก็บขัดแตงผิวสีขอบฝาเพดาน โดยรอบ รายการ เก็บขัดแตงผิวสีขอบฝาเพดาน โดยรอบ

งาน ไฟฟา งาน ประตู

รายการ เตารับไฟฟาดานโถงไมพบสัญญาณสายดิน รายการ ขอบบานประตูทางเขาดานโถงสีถลอก

รายการ
เก็บขัดแตงผิวสีฝาเพดานขอบสปริงเกอร 

ตรวจสอบโดยรอบ
รายการ แกไขพื้นไมยวบบริเวณขอบดานโถง

บริเวณ หองครัว บริเวณ หองครัว

รายการแกไข

บริเวณ หองครัว บริเวณ หองครัว

งาน ฝาเพดาน งาน พื้น

โครงการ เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx
หนา 13

ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

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
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 073 Item 074 Item 074

Item 075 Item 076 Item 076

Item 077 Item 078 Item 078

บริเวณ โถงพักผอน บริเวณ โถงพักผอน

งาน โคมไฟ งาน พื้น

รายการ
ทําความสะอาดสีเลอะโคมไฟ ตรวจสอบ

ทุกชุด
รายการ

ตรวจสอบ และแกไขกระเบื้องพื้นรอน 

โดยรอบ

งาน ฝาเพดาน งาน โคมไฟ

รายการ
เก็บขัดแตงผิวสีฝาเพดานบริเวณกลางหอง

ผิวไมเรียบเปนคลื่น โดยรอบ
รายการ ทําความสะอาดสีเลอะโคมไฟ ตรวจสอบทุกชุด

รายการ แกไขพื้นไมกลางหองยวบไมไดระดับ รายการ
เก็บขัดแตงผิวสีฝาเพดานบริเวณกลางหองผิว

ไมเรียบเปนคลื่น โดยรอบ

บริเวณ โถงพักผอน บริเวณ โถงพักผอน

รายการแกไข

บริเวณ โถงพักผอน บริเวณ โถงพักผอน

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 เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx
หนา 14

ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 079 Item 080 Item 080

Item 081 Item 082 Item 082

Item 083 Item 084 Item 084

บริเวณ โถงพักผอน บริเวณ โถงพักผอน

งาน ไฟฟา งาน พื้น

รายการ
ตรวจสอบตําแหนงการใชงานตัวกดสวิตซ

ไฟหนาบันได
รายการ

ทําความสะอาด และเก็บแตงยาแนว

กระเบื้องพื้น โดยรอบ

งาน พื้น งาน ชองแสง

รายการ
กระเบื้องพื้นตีนรางประตูดานทานอาหาร

ขอบไมเสมอ
รายการ

ยางขอบกระจกชองแสงดานหองนอนติดตั้งไม

เรียบรอย ตรวจสอบทุกชุด

รายการ
ตรวจสอบ และแกไขกระเบื้องพื้นรอน 

โดยรอบ
รายการ

กระจกหนาตางชองแสงดานหองนอนมีรอย

ขีดขวน

บริเวณ โถงพักผอน บริเวณ โถงพักผอน

รายการแกไข

บริเวณ โถงพักผอน บริเวณ โถงพักผอน

งาน พื้น งาน หนาตาง

โครงการ เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx
หนา 15

ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

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
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 085 Item 086 Item 086

Item 087 Item 088 Item 088

Item 089 Item 090 Item 090

บริเวณ โถงทางหนีไฟ บริเวณ โถงทางหนีไฟ

งาน พื้น งาน พื้น

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงยาแนว

กระเบื้องพื้น โดยรอบ
รายการ เก็บแตงซิลิโคนธรณีประตูดานแตงตัว

งาน ฝาเพดาน งาน ฝาเพดาน

รายการ เก็บขัดแตงผิวสีขอบฝาเพดาน โดยรอบ รายการ เก็บขัดแตงผิวสีขอบฝาเพดาน โดยรอบ

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงยาแนว

กระเบื้องพื้นทางเดิน โดยรอบ
รายการ

ตรวจสอบ และแกไขกระเบื้องพื้นรอน 

โดยรอบ

บริเวณ โถงทางหนีไฟ บริเวณ โถงทางหนีไฟ

รายการแกไข

บริเวณ โถงพักผอน บริเวณ โถงทางหนีไฟ

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 เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx
หนา 16

ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 091 Item 092 Item 092

Item 093 Item 094 Item 094

Item 095 Item 096 Item 096

บริเวณ หองน้ํารับแขก บริเวณ หองน้ํารับแขก

งาน ฝาเพดาน งาน ผนัง

รายการ เก็บขัดแตงผิวสีขอบฝาเพดาน โดยรอบ รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงยาแนว

กระเบื้องผนัง โดยรอบ

งาน เหล็กบันได งาน ประตู

รายการ เก็บแตงผิวสีเหล็กรับบันได รายการ เก็บแตงยาแนวตีนวงกบประตู

รายการ กระเบื้องพื้นดานหองเก็บของแตกบิ่น รายการ ฝาทองพื้นบันไดผิวไมเรียบ

บริเวณ หองเก็บของ บริเวณ หองเก็บของ

รายการแกไข

บริเวณ หองเก็บของ บริเวณ หองเก็บของ

งาน พื้น งาน ฝาเพดาน

โครงการ เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx
หนา 17

ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

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
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 097 Item 098 Item 098

Item 099 Item 100 Item 100

Item 101 Item 102 Item 102

บริเวณ หองน้ํารับแขก บริเวณ หองน้ํารับแขก

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ เก็บอุดโปวบานประตูขอบบานพับ รายการ กันชนประตูติดตั้งไมแนน

งาน สุขภัณฑ งาน สุขภัณฑ

รายการ เก็บแตงซิลิโคนขอบอางลางหนา รายการ ชุดทอน้ําทิ้งอางลางหนาเปนสนิม

รายการ ที่ใสกระดาษติดตั้งไมแนน รายการ ขอบสายเสียบสายฉีดชําระติดตั้งไมแนน

บริเวณ หองน้ํารับแขก บริเวณ หองน้ํารับแขก

รายการแกไข

บริเวณ หองน้ํารับแขก บริเวณ หองน้ํารับแขก

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 เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx
หนา 18

ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 103 Item 104 Item 104

Item 105 Item 106 Item 106

Item 107 Item 108 Item 108

บริเวณ หองเก็บของแมบาน บริเวณ หองเก็บของแมบาน

งาน ผนัง งาน ผนัง

รายการ เก็บแตงผนังขอบเฟรมหนาตาง รายการ กระเบื้องผนังดานโถงทางเขามีรอยขีดขวน

งาน โคมไฟ งาน ฝาเพดาน

รายการ ติดตั้งหลอดไฟในโคมไฟใหครบ รายการ
เก็บขัดแตงผิวสีฝาเพดานผิวไมเรียบ และสี

ดาง โดยรอบ

รายการ
กระเบื้องพื้นบริเวณขอบกันชนประตู

แตกราว
รายการ เก็บแตงซิลิโคนผนังขอบวงกบประตู

บริเวณ หองเก็บของแมบาน บริเวณ หองเก็บของแมบาน

รายการแกไข

บริเวณ หองน้ํารับแขก บริเวณ หองน้ํารับแขก

งาน พื้น งาน ผนัง

โครงการ เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx
หนา 19

ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

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
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 109 Item 110 Item 110

Item 111 Item 112 Item 112

Item 113 Item 114 Item 114

บริเวณ โถงทางเขา บริเวณ โถงทางเขา

งาน ฝาเพดาน งาน ฝาเพดาน

รายการ
เก็บขัดแตงผิวสีฝาเพดานขอบสปริงเกอร 

ตรวจสอบโดยรอบ
รายการ เก็บขัดแตงผิวสีขอบฝาเพดาน โดยรอบ

งาน ชุดบิวทอิน งาน ผนัง

รายการ ขอบชุดบิวทอินชุดลางปูดบวม รายการ กระเบื้องผนังขอบบานประตูแตกบิ่น

รายการ
เก็บแตงยาแนวขอบซุมประตูทางเขา และ

กระเบื้องแตกบิ่น
รายการ

สกรูมือจับหนาตางเปนสนิม และตัวล็อคใช

งานไมได

บริเวณ หองเก็บของแมบาน บริเวณ หองเก็บของแมบาน

รายการแกไข

บริเวณ หองเก็บของแมบาน บริเวณ หองเก็บของแมบาน

งาน ประตู งาน หนาตาง
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ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 115 Item 116 Item 116

Item 117 Item 118 Item 118

Item 119 Item 120 Item 120

บริเวณ โถงทางเขา บริเวณ โถงทางเขา

งาน ผนัง งาน ประตู

รายการ เก็บแตงยาแนวตีนผนังดานหองน้ํา รายการ มุมประตูทางเขาหองโถงแตกบิ่น

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ เก็บแตงซิลิโคนตีนประตูทางเขา รายการ สกรูยึดวงกบประตูทางเขาเปนสนิมทุกชุด

รายการ
ทําความสะอาด และเก็บแตงยาแนว

กระเบื้องพื้น โดยรอบ
รายการ กระเบื้องขอบประตูเก็บพัดลมแอรแตกราว

บริเวณ โถงทางเขา บริเวณ โถงทางเขา

รายการแกไข

บริเวณ โถงทางเขา บริเวณ โถงทางเขา

งาน ผนัง งาน ผนัง

โครงการ เดอะ มาสเตอร เซ็นเธรี่ยม xxxxxxxxxxxx
หนา 21

ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 121 Item 122 Item 122

Item 123 Item 124 Item 124

Item 125 Item 126 Item 126

บริเวณ หองแตงตัว 1 บริเวณ โถงพักผอน

งาน ตูไฟ งาน ไฟฟา

รายการ
ไมพบตําแหนงการใชงานลูกเซอรกิส และ

ติดตั้งสัญลักษณการใชงานตูไฟไมครบ
รายการ ไฟฟาสํารองใชงานไมได

งาน ไฟฟา งาน ประตู

รายการ เตารับไฟฟาใตตูทีวีติดตั้งสลับดาน รายการ มือจับประตูดานครัวติดตั้งไมแนน

บริเวณ โถงพักผอน บริเวณ หองแตงตัว 1

งาน พื้น งาน ตูไฟ

รายการ
กระเบื้องพื้นบริเวณตีนรางประตูหองครัว

แตกบิ่น
รายการ สกรูยึดตูไฟติดตั้งไมครบ และปดฝาไมได
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ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

รายการแกไข

บริเวณ หองนอนใหญ บริเวณ โถงพักผอน
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บานเลขที่

โทรศัพท

Item 127 Item 128 Item 128

Item 129 Item 130 Item 130

Item 1

งาน ไฟฟา งาน ตูไฟ

รายการ
ไมพบตําแหนงการใชงานลูกเซอรกิส ตูไฟ

บริเวณโถงพักผอนลูกที่ 2, 4, 6
รายการ ติดตั้งสัญลักษณการใชงานตูไฟใหครบ

รายการแกไข

บริเวณ หองแตงตัว 1 บริเวณ หองแตงตัว 1

งาน บิ้วอิน งาน ไฟฟา

รายการ กระจกบานประตูหอง Safe แตกบิ่น รายการ
เตารับไฟฟาบริเวณอางลางหนาไมพบ

สัญญาณสายดิน

บริเวณ โถงพักผอน บริเวณ โถงพักผอน
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ลูกคา xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
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บานเลขที่

โทรศัพท

วงจรที่  

วงจรที่  

วงจรที่  

วงจรที่  

วงจรที่  

วงจรที่  

วงจรที่ 18

วงจรที่ 

วงจรที่ 

วงจรที่ 

วงจรที่ 

วงจรที่ 14

วงจรที่ 6 - 50 10 ไมพบตําแหนง

วงจรที่ 8 เครื่องปรับอากาศ โถงลาง 10 1.5 ใชงานตามปกติ

วงจรที่ 10 เครื่องปรับอากาศ หองครัว 10 1.5 ใชงานตามปกติ

วงจรที่ 12 - 32 10 ไมพบตําแหนง

วงจรที่ 17 - - -

- - -

วงจรที่ 2 - 50 10 ไมพบตําแหนง

วงจรที่ 4 - 50 10 ไมพบตําแหนง

วงจรที่ 9 เครื่องลางจาน , HOOD (ดูดควัน) , เตาไฟฟา 32 6 ใชงานตามปกติ

วงจรที่ 11 สํารอง 32 -

วงจรที่ 13 - - -

วงจรที่ 15 - - -

วงจรที่ 1 แสงสวาง 16 2.5 ควรแยกปลั๊กไฟออกจากแสง

วงจรที่ 3 เตารับไฟฟา 16 2.5 ใชงานตามปกติ

วงจรที่ 5 แสงสวาง หองครัว 16 2.5 ใชงานตามปกติ

วงจรที่ 7 เตารับไฟฟา หองครัว 16 2.5 ใชงานตามปกติ
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โครงการ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
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ลูกคา 0 0

รายงานระบบตูควบคุมไฟ 

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