
เข้าตรวจครังท ี1 วนัที

xxxxxxxxxxxxxxxx

คณุxxxxxxxxxxxxxx

ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี

เลขที 333/234  หมู่ 11  ซอยกิงแก้ว 37  ถนนกงิแก้ว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ   10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

E-mail (ลกูค้า)

เบอร์โทรตดิต่อ

บ้านเลขที

ลกูค้า

โครงการ

ไว้วางใจเลือกเรา "BLUE HOME"   เป็นตวัแทนของท่านในการตรวจรับมอบบ้าน  และอาคารสิงปลกูสร้าง

เราเป็นผู้ เชียวชาญ บริการในด้านงานก่อสร้าง อาคารพกัอาศยั, อาคารสํานกังาน และรับให้คําปรึกษางานก่อสร้าง

ด้านการสร้างบ้านโครงการบ้านจดัสรร และคอนโดมิเนียม  ชนันําทวัไป

"BLUE HOME"   เป็นการรวมตวัของทีมงานวิศวกรมืออาชีพทีผ่านประสบการณ์

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

แบบแปลน และตาํแหน่งของห้อง

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 ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 1

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

แปลนพนืชนั 1 แปลนพนืชนั 2

โรงจอดรถ

ซกัลา้ง

เฉลยีง

กันสาด

ระเบยีง

หอ้งนอน 1

หอ้งนอน 2

โถงบันไดบันได

หอ้งนอน 3 หอ้งนํา 1

หอ้งนํา 2

โถงลา่ง

หอ้งนอน 4

เก็บของ

หอ้งนํา 3

หอ้งครัว
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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 ซีลซลิโิคนฝาฉิงสต๊อปวาล์วก๊อกเตีย รายการ หม้อนําชกัโครกติดตงัไม่แน่น

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานโดยรอบ+อดุ

โป้วหวัสกรู
รายการ

ทําความสะอาดเฟรมหน้าตา่งโดยรอบ+ 

ซลิโิคนผนงัขอบ

บริเวณ ห้องนํา 1 บริเวณ ห้องนํา 1

งาน

บริเวณ

รายการ

งาน

บริเวณ

งาน สขุภณัฑ์ งาน

งาน ฝา้เพดาน งาน หน้าตา่ง

ต่อสายไฟโดยใช้วายนดัให้เรียบร้อย

ทกุจดุ

ไฟฟ้า

บนฝา้เพดาน

เดนิทอ่ร้อยสายเฟ็กอ่อนให้ตลอดความ

ยาวสาย

ไฟฟ้า

บนฝา้เพดาน

รายการ

สขุภณัฑ์

บริเวณ ห้องนํา 1 บริเวณ ห้องนํา 1

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

คณุxxxxxxxxxxxxxx

ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี

ลกูค้า

โครงการ
2หน้า

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx
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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 เก็บแตง่ผิวสีสนับานประตโูดยรอบ รายการ เก็บแตง่ซลิโิคนใต้พืนตวัจบตลอดแนว

หน้า 3
ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

โครงการ ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx

ผนงั งาน สขุภณัฑ์

บริเวณ ห้องนํา 1 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 1 บริเวณ ห้องนํา 1

งาน ประตู งาน พืน

รายการ
เก็บแตง่ผนงัขอบกระเบืองทอ็ปหนิใต้

กระจกเงาโดยรอบ
รายการ ยงัไม่ได้ติดตงักระจกเงา

ห้องนํา 1

งาน

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนํา 1 บริเวณ ห้องนํา 1

สขุภณัฑ์ งาน ผนงั

รายการ ทใีสก่ระดาษชําระตดิตงัไม่แน่น รายการ เก็บแตง่ผนงัขอบทอ็ปหนิม้านงัโดยรอบ
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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
เก็บแตง่ผิวสีผนงัไม้ประดบั + เก็บแตง่

รอยตอ่
รายการ เก็บแตง่ผิวสีบวัปนูปันโดยรอบ

งาน ชดุโครงเหล็กประดบั งาน ไฟฟ้า

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีโครงเหล็กประดบัโดยรอบ

 + ทําความสะอาด
รายการ

โคมไฟตดิตงัไม่แน่นทกุชดุ + ทําความ

สะอาด

บริเวณ ระเบียง บริเวณ ระเบียง

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนํา 1 บริเวณ ห้องนํา 1

งาน ผนงั งาน ผนงั + พืน

รายการ
เก็บแตง่งานปนูใต้เคาน์เตอร์อ่างล้าง

หน้าโดยรอบ
รายการ

ทําความสะอาดและเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองผนงัและกระเบืองพืนโดยรอบ

บริเวณ ระเบียง บริเวณ ระเบียง

โครงการ ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
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 คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
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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
เก็บแตง่ผิวสีและแก้ไขรอยแตกร้าว

ขอบพืนปนูและพืนกนัสาดโดยรอบ
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานโดยรอบ+อดุ

โป้วหวัสกรู

งาน ชดุราวกนัตก งาน พืน

รายการ ชดุราวกนัตกตดิตงัเอียง รายการ
ทําความสะอาดและเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองพืนโดยรอบ

บริเวณ ระเบียง บริเวณ ห้องนอน 1

งาน กนัสาด งาน ฝา้เพดาน

บริเวณ ระเบียง บริเวณ ระเบียง

งาน ชดุราวกนัตก งาน พืน

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีชดุราวกนัตก+ ทําความ

สะอาด
รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบพืนปนูโดยรอบ

บริเวณ ระเบียง บริเวณ ระเบียง

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 ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 5

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

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 ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1

งาน ประตู งาน หน้าตา่ง

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 ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 6

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

งาน หน้าตา่ง งาน ประตู

รายการ
จกุปิดขอบเฟรมหน้าต่างบานสวิง

ด้านข้างตดิตงัไม่เรียบร้อย
รายการ

ตวัล็อกก้ามปปูระตรูะเบียงฝืดใช้งานไม่

สะดวก

รายการ
ทําความสะอาดเฟรมประต,ูหน้าตา่ง

ทกุชดุ+ผนงัวอเปเปอร์ขอบเฟรมหลดุ
รายการ

ทําความสะอาดเฟรมประต,ูหน้าตา่งทกุ

ชดุ+ผนงัวอเปเปอร์ขอบเฟรมหลดุร่อน

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1

งาน ประตู งาน ไฟฟ้า

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีสนับานประต+ูประตลู้มดงิ

 (ปิดเอง)
รายการ

ปลกัไฟด้านห้องนอน 2 ติดตงัเอียงไม่ได้

ระนาบทกุชดุ
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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 ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 7

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

รายการ
เก็บแตง่ซลิโิคนบวัพืน + อดุโปว้หวัตะปู

โดยรอบ
รายการ

แก้ไขพืนไม้บริเวณด้านหน้าบ้านยวบ

บริเวณขอบโดยรอบ

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนํา 2

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 1 บริเวณ ห้องนอน 1

งาน พืน งาน พืน

บริเวณ ห้องนํา 2 บริเวณ ห้องนํา 2

งาน ฝา้เพดาน งาน ประตู

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีฝา้เซอร์วิสและเก็บตดัขอบ

โดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสีสนับานประต+ูประตลู้มดงิ 

(ปิดเอง)

งาน พืน งาน ฝา้เพดาน

รายการ
แก้ไขพืนไม้หน้าประตทูางเข้ายวบ

บริเวณขอบ
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานโดยรอบ
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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 ห้องนํา 2 บริเวณ ห้องนํา 2

งาน พืน งาน หน้าตา่ง

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 ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 8

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

งาน สขุภณัฑ์ งาน สขุภณัฑ์

รายการ ทําความสะอาดกระจกเงา รายการ ซลีซลิโิคนฝาฉิงสต๊อปวาล์วก๊อกเตีย

รายการ เก็บแตง่ซลิโิคนใต้พืนตวัจบตลอดแนว รายการ
ทําความสะอาดเฟรมหน้าตา่ง+ผนงัวอเป

เปอร์ขอบเฟรมหลดุร่อนโดยรอบ

บริเวณ ห้องนํา 2 บริเวณ ห้องนํา 2

บริเวณ ห้องนํา 2 บริเวณ ห้องนํา 2

งาน สขุภณัฑ์ งาน สขุภณัฑ์

รายการ หม้อนําชกัโครกติดตงัไม่แน่น รายการ ทีใสก่ระดาษชําระตดิตงัไม่แน่น
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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 ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 9

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

รายการ
ฝาฉิงสายนําดีอ่างล้างหน้าตดิตงัไม่

แนบผนงั
รายการ ตวัล็อคลกูบิดประตใูช้งานไม่ได้

บริเวณ ห้องนํา 2 บริเวณ ห้องนอน 2

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนํา 2 บริเวณ ห้องนํา 2

งาน สขุภณัฑ์ งาน ประตู

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2

งาน หน้าตา่ง งาน หน้าตา่ง

รายการ
ทําความสะอาดเฟรมหน้าตา่ง+ผนงั

วอเปเปอร์ขอบเฟรมหลดุร่อนโดยรอบ
รายการ

ทําความสะอาดเฟรมหน้าตา่ง+ผนงัวอเป

เปอร์ขอบเฟรมหลดุร่อนโดยรอบ

งาน ผนงั + พืน งาน ฝา้เพดาน

รายการ
ทําความสะอาดและเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองผนงัและกระเบืองพืนโดยรอบ
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานและรอยตอ่ฝา้

เพดานโดยรอบ
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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 2 บริเวณ ห้องนอน 2

งาน ประตู งาน ประตู

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 ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 10

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

งาน ผนงั งาน พืน

รายการ เก็บแตง่มมุผนงัวอเปเปอร์โดยรอบ รายการ
เก็บแตง่ซลิโิคนบวัพืน + อดุโปว้หวัตะปู

โดยรอบ

รายการ เก็บแตง่ผิวสีสนับานประตโูดยรอบ รายการ ปลกัไฟหน้าประตทูางเข้าตดิตงัเอียง

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 2

บริเวณ ห้องนอน 2 บริเวณ ห้องนอน 3

งาน หน้าตา่ง งาน ฝา้เพดาน

รายการ
จกุปิดขอบเฟรมหน้าต่างบานสวิง

ด้านข้างตดิตงัไม่เรียบร้อย
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานโดยรอบ
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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 ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 11

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

รายการ
ทําความสะอาดเฟรมหน้าตา่ง+ผนงั

วอเปเปอร์ขอบเฟรมหลดุร่อนโดยรอบ
รายการ เก็บแตง่ผิวสีสนับานประตโูดยรอบ

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3

งาน หน้าตา่ง งาน ประตู

บริเวณ ห้องนอน 3 บริเวณ ห้องนอน 3

งาน ไฟฟ้า งาน กนัสาด

รายการ
ม้วนเก็บสายสญัญาณโทรศพัท์ให้

เรียบร้อย
รายการ

เก็บแตง่ผิวสีขอบปนูกนันําและพืนกนั

สาดโดยรอบ

งาน หน้าตา่ง งาน พืน

รายการ
จกุปิดเฟรมหน้าตา่งด้านหลงับ้าน

ติดตงัไม่ครบ
รายการ

เก็บแตง่ซลิโิคนบวัพืน + อดุโปว้หวัตะปู

โดยรอบ
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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 โถงบนัได บริเวณ โถงบนัได

งาน ฝา้เพดาน 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 ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 12

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

งาน พืน งาน พืน

รายการ
เก็บแตง่ซลิโิคนใต้พืนตีนวงกบประตู

ทกุชดุ
รายการ เก็บแตง่ซลิโิคนใต้พืนตีนวงกบประตทูกุชดุ

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานโดยรอบ รายการ
แก้ไขผนงัวอเปเปอร์ครอบสวิตช์ไฟหน้า

ห้องนอน 3 ฉีกขาดเสียหาย

บริเวณ โถงบนัได บริเวณ โถงบนัได

บริเวณ โถงบนัได บริเวณ โถงบนัได

งาน พืน งาน พืน

รายการ
เก็บแตง่ซลิโิคนบวัพืน + อดุโปว้หวัตะปู

โดยรอบ
รายการ

แก้ไขพืนไม้บริเวณด้านห้องนอน 1 

รอยตอ่หา่ง
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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 ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 13

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

รายการ ทําความสะอาดชดุราวกนัตกโดยรอบ รายการ ทําความสะอาดหน้าต่างช่องแสงโดยรอบ

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได

รายการแก้ไข

บริเวณ โถงบนัได บริเวณ บนัได

งาน ชดุราวกนัตก งาน หน้าตา่ง

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได

งาน ผนงั งาน พืน

รายการ
แก้ไขผนงัวอเปเปอร์ขอบโคมไฟฉีกขาด

เสียหาย
รายการ เก็บแตง่ผิวสีขอบพืนชนั 2 โดยรอบ

งาน หน้าตา่ง งาน บนัได

รายการ เก็บแตง่รอยตอ่เฟรมหน้าตา่งทกุจดุ รายการ
ทําความสะอาดและแก้ไขรอยขีดข่วนพืน

ไม้บนัไดก่อนสง่มอบบ้าน
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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 บริเวณ บนัได

งาน พืน งาน ชดุราวกนัตก

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 ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 14

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

งาน บนัได งาน ชดุราวกนัตก

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีผนงัลกูตงับนัได+ ซลิโิคน

ผนงัขอบ
รายการ

ฝาครอบตีนเสาราวกนัตกตดิตงัไม่

เรียบร้อยตรวจสอบทกุชดุ

รายการ เก็บแตง่ซลิโิคนใต้พืนตวัจบตลอดแนว รายการ ชดุราวกนัตกตดิตงัไม่แน่น

บริเวณ บนัได บริเวณ บนัได

บริเวณ บนัได บริเวณ ห้องนํา 3

งาน พืน งาน ฝา้เพดาน

รายการ เก็บแตง่ผิวสีบวัพืนโดยรอบ รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานทีผิวไม่เรียบ

โดยรอบ
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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 ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 15

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานทีผิวไม่เรียบ

โดยรอบ
รายการ

ทําความสะอาดเฟรมหน้าตา่งโดยรอบ+ 

ซลิโิคนผนงัขอบ

บริเวณ ห้องนํา 3 บริเวณ ห้องนํา 3

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องนํา 3 บริเวณ ห้องนํา 3

งาน ฝา้เพดาน งาน หน้าตา่ง

บริเวณ ห้องนํา 3 บริเวณ ห้องนํา 3

งาน สขุภณัฑ์ งาน สขุภณัฑ์

รายการ หม้อนําชกัโครกติดตงัไม่แน่น รายการ ทีใสก่ระดาษชําระตดิตงัไม่แน่น

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ เก็บแตง่ผิวสีสนับานประตโูดยรอบ รายการ สกรูบานพบัประตตูดิตงัไม่ครบ
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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 3 บริเวณ ห้องนํา 3

งาน สขุภณัฑ์ งาน ผนงั + พืน

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 ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 16

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

งาน ฝา้เพดาน งาน หน้าตา่ง

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานโดยรอบ รายการ
ทําความสะอาดและแก้ไขรอยขีดข่วน

เฟรมหน้าตา่งโดยรอบ

รายการ ซีลซลิโิคนฝาฉิงสต๊อปวาล์วก๊อกเตีย รายการ
ทําความสะอาดและเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองผนงัและกระเบืองพืนโดยรอบ

บริเวณ ห้องครัว บริเวณ ห้องครัว

บริเวณ ห้องครัว บริเวณ ห้องครัว

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีสนับานประตซูกัล้าง

โดยรอบ + ประตกูระพือไม่แน่น
รายการ

ทําความสะอาดและแก้ไขรอยขีดข่วน

เฟรมประตโูดยรอบ+ เก็บแตง่ผนงัขอบ
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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 ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 17

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

รายการ ตดิตงัฝาปิดทอ่นําทงิให้เรียบร้อย รายการ
เก็บแตง่ผิวสีผนงัปนูทสีีเลอะและดา่ง

โดยรอบ

บริเวณ ห้องครัว บริเวณ ห้องครัว

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องครัว บริเวณ ห้องครัว

งาน ชดุครัว งาน ผนงั

บริเวณ ห้องครัว บริเวณ ห้องนอน 4

งาน พืน งาน ฝา้เพดาน

รายการ
ทําความสะอาดและเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองพืนโดยรอบ
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานโดยรอบ

งาน พืน งาน พืน

รายการ เก็บแตง่ผิวสีบวัพืนโดยรอบ รายการ
กระเบืองพืนบริเวณหน้าประตซูกัล้าง

ขอบไม่เสมอ
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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 4 บริเวณ ห้องนอน 4

งาน หน้าตา่ง งาน หน้าตา่ง

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 ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 18

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

งาน ประตู งาน ไฟฟ้า

รายการ เก็บแตง่ผิวสีสนับานประตโูดยรอบ รายการ
ตวักดสวิตช์ไฟหน้าประตทูางเข้าฝืดใช้

งานไม่สะดวก

รายการ
ทําความสะอาดเฟรมหน้าตา่ง+ผนงั

วอเปเปอร์ขอบเฟรมหลดุร่อนโดยรอบ
รายการ หน้าตา่งด้านข้างฝืดใช้งานไม่สะดวก

บริเวณ ห้องนอน 4 บริเวณ ห้องนอน 4

บริเวณ ห้องนอน 4 บริเวณ โถงล่าง

งาน พืน งาน ฝา้เพดาน

รายการ
ทําความสะอาดและเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองพืนโดยรอบ
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานโดยรอบ

Blue
 H

om
e E

ng
ine

eri
ng



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 ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 19

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีฝา้เซอร์วิสและเก็บตดัขอบ

โดยรอบ
รายการ

ทําความสะอาดและแก้ไขรอยขีดข่วน

เฟรมประตแูละหน้าตา่งทกุชดุ

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ โถงล่าง

รายการแก้ไข

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ โถงล่าง

งาน ฝา้เพดาน งาน ประตู

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ โถงล่าง

งาน ผนงั งาน ประตู

รายการ
แก้ไขผนงัวอเปเปอร์ขอบเฟรมประตู

ด้านข้างหลดุลอ่นตรวจสอบโดยรอบ
รายการ มือจบัประตดู้านข้างตดิตงัไม่แน่น

งาน หน้าตา่ง งาน ผนงั

รายการ
ทําความสะอาดและแก้ไขรอยขีดข่วน

เฟรมประตแูละหน้าตา่งทกุชดุ
รายการ

แก้ไขผนงัวอเปเปอร์ขอบเฟรมหน้าตา่ง

ด้านข้างหลดุลอ่นตรวจสอบโดยรอบ
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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 โถงล่าง บริเวณ โถงล่าง

งาน หน้าตา่ง งาน ประตู
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โครงการ ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 20

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ
ตวัล็อกก้ามปปูระตทูางเข้าฝืดใช้งาน

ไม่สะดวก
รายการ มือจบัประตทูางเข้าตดิตงัไม่แน่น

รายการ
หน้าตา่งด้านหลงับ้านฝืดใช้งานไม่

สะดวก
รายการ

ประตแูละหน้าตา่งด้านหน้าบ้านฝืดใช้

งานไม่สะดวก

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ โถงล่าง

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ โถงล่าง

งาน พืน งาน ไฟฟ้า

รายการ
เก็บแตง่ซลิโิคนพืนตีนรางประตู

ด้านหน้าบ้านตลอดแนว
รายการ

ตวักดสวิตช์ไฟหน้าประตทูางเข้าฝืดใช้

งานไม่สะดวก
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 115 Item 116 Item 116

Item 117 Item 118 Item 118

Item 119 Item 120 Item 120
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ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

รายการ
เก็บแตง่ซลิโิคนพืนตีนรางประตู

ด้านข้างตลอดแนว
รายการ

ตวัล็อกก้ามปหูน้าตา่งด้านข้างฝืดใช้งาน

ไม่สะดวก

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ โถงล่าง

รายการแก้ไข

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ โถงล่าง

งาน พืน งาน หน้าตา่ง

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ โถงล่าง

งาน ไฟฟ้า งาน พืน

รายการ
ปลกัไฟด้านห้องนอน 4 ติดตงัเอียง

ไม่ได้ระนาบทกุชดุ
รายการ กระเบืองพืนด้านข้างมีรอยขีดข่วน

งาน พืน งาน ไฟฟ้า

รายการ
เก็บแตง่ซลิโิคนพืนตีนรางประตดู้าน

ห้องครัวตลอดแนว
รายการ

ตวักดสวิตช์ไฟหน้าห้องนําฝืดใช้งานไม่

สะดวก
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 121 Item 122 Item 122

Item 123 Item 124 Item 124

Item 125 Item 126 Item 126
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โครงการ ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 22

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ โถงล่าง

งาน พืน งาน พืน

รายการ
แก้ไขกระเบืองพืนบริเวณประตู

ด้านข้างแตกบินเสียหาย (เทียบสีก่อน
รายการ

กระเบืองพืนบริเวณหน้าห้องนําขอบไม่

เสมอ

บริเวณ โถงล่าง บริเวณ ด้านหน้าบ้าน

งาน พืน งาน ผนงั

รายการ
ทําความสะอาดและเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองพืนโดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสีและแก้ไขรอยแตกร้าวผนงั

ปนู และบวัปูนปันชนั 1,2 โดยรอบ

บริเวณ ด้านเฉลียง บริเวณ ด้านเฉลียง

งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานโดยรอบ รายการ
เก็บแตง่ผิวสีบวัปนูปัน + เก็บแตง่ผนงั

ขอบเฟรมประตโูดยรอบ
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 127 Item 128 Item 128

Item 129 Item 130 Item 130

Item 131 Item 132 Item 132
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ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ ด้านเฉลียง บริเวณ ด้านเฉลียง

งาน พืน งาน ไฟฟ้า

รายการ
ทําความสะอาดพืนและเก็บแตง่ยา

แนวกระเบืองพืนโดยรอบ
รายการ ทําความสะอาดโคมไฟทกุชดุ

บริเวณ โรงจอดรถ บริเวณ โรงจอดรถ

งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสีฝา้เพดานโดยรอบ รายการ เก็บแตง่ผิวสีผนงัปนูสีเลอะด่างโดยรอบ

บริเวณ โรงจอดรถ บริเวณ โรงจอดรถ

งาน หน้าตา่ง งาน พืน

รายการ
ทําความสะอาดเฟรมหน้าตา่ง + เก็บ

แตง่ผนงัขอบ
รายการ ทําความสะอาดพืนโรงจอดรถโดยรอบ
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 133 Item 134 Item 134

Item 135 Item 136 Item 136

Item 137 Item 138 Item 138
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ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ ด้านนอกซ้าย บริเวณ ด้านนอกซ้าย

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีและแก้ไขรอยแตกร้าว

ผนงัปนู และบวัปูนปันชนั 1,2 โดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสีผนงัไม้ประดบั + เก็บแตง่

รอยตอ่

บริเวณ ด้านนอกซ้าย บริเวณ ด้านนอกซ้าย

งาน สขุาภิบาล งาน สขุาภิบาล

รายการ ทําความสะอาดบ่อดกักลนิ รายการ
เปลียนฝาบ่อพกัทีแตกเสียหาย

ตรวจสอบทกุบ่อ

บริเวณ ด้านนอกซ้าย บริเวณ ด้านนอกซ้าย

งาน สขุาภิบาล งาน สขุาภิบาล

รายการ ทําความสะอาดบ่อดกัไขมนั รายการ ทําความสะอาดเศษตะกอนในถงันําดี
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 139 Item 140 Item 140

Item 141 Item 142 Item 142

Item 143 Item 144 Item 144
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ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ ห้องเก็บของ บริเวณ ห้องเก็บของ

งาน ไฟฟ้า งาน ผนงั

รายการ ทําความสะอาดโคมไฟ รายการ
เก็บแตง่ผิวสีผนงัปนูทสีีเลอะและดา่ง

โดยรอบ

บริเวณ ห้องเก็บของ บริเวณ ห้องเก็บของ

งาน พืน งาน ประตู

รายการ
เก็บแตง่ยาแนวกระเบืองพืนโดยรอบ +

 ขนย้ายวสัดทีุไม่ใช่งานออกจากพืนที
รายการ เก็บแตง่ผิวสีวงกบและบานประตโูดยรอบ

บริเวณ ห้องเก็บของ บริเวณ ด้านหลงับ้าน

งาน บ่อสายดนิ งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่งานปนูขอบผนงับ่อสายดนิ

โดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสีและแก้ไขรอยแตกร้าวผนงั

ปนู และบวัปูนปันชนั 1,2 โดยรอบ
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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 ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 26
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รายการแก้ไข

บริเวณ ด้านหลงับ้าน บริเวณ ด้านหลงับ้าน

งาน ผนงั งาน พืน

รายการ เก็บแตง่ผนงัขอบเฟรมหน้าต่างทกุชดุ รายการ
ทําความสะอาดและเก็บแตง่ยาแนว

กระเบืองพืนโดยรอบ

บริเวณ ด้านนอกขวา บริเวณ ด้านนอกขวา

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีและแก้ไขรอยแตกร้าว

ผนงัปนู และบวัปูนปันชนั 1,2 โดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสีผนงัไม้ประดบั + เก็บแตง่

รอยตอ่

บริเวณ ด้านนอกขวา บริเวณ จดัสวน + รัวแบ่งแปลง

งาน บล็อกปลวก งาน รัวแบ่งแปลง

รายการ บล็อกปลวกตดิตงัไม่แน่น รายการ
เก็บแตง่ผิวสีผนงัปนูรัวเเละรัวเหล็กโปร่ง

โดยรอบ
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 151 Item 152 Item 152

Item 153 Item 154 Item 154

Item 155 Item 156 Item 156
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รายการแก้ไข

บริเวณ จดัสวน + รัวแบ่งแปลง บริเวณ จดัสวน + รัวแบ่งแปลง

งาน รัวแบ่งแปลง งาน รัวแบ่งแปลง

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีผนงัปนูรัวแบ่งแปลง

โดยรอบ
รายการ เก็บแตง่ผิวสีผนงัปนูรัวแบ่งแปลงโดยรอบ

บริเวณ จดัสวน + รัวแบ่งแปลง บริเวณ จดัสวน + รัวแบ่งแปลง

งาน สวน งาน สวน

รายการ
ตดัแต่งปลกูซอ่มแซมหญ้าทตีายและ

ปรับระดบัดนิทีทรุดโดยรอบบ้าน
รายการ

ตดัแต่งปลกูซอ่มแซมหญ้าทตีายและปรับ

ระดบัดนิทีทรุดโดยรอบบ้าน

บริเวณ จดัสวน + รัวแบ่งแปลง บริเวณ จดัสวน + รัวแบ่งแปลง

งาน สวน งาน สวน

รายการ
ตดัแต่งปลกูซอ่มแซมหญ้าทตีายและ

ปรับระดบัดนิทีทรุดโดยรอบบ้าน
รายการ

ตดัแต่งปลกูซอ่มแซมหญ้าทตีายและปรับ

ระดบัดนิทีทรุดโดยรอบบ้าน
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โทรศพัท์
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Item 159 Item 160 Item 160

Item 161 Item 162 Item 162
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โครงการ ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
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รายการแก้ไข

บริเวณ รัวหน้าบ้าน บริเวณ รัวหน้าบ้าน

งาน ถงัขยะ งาน ประตรัูวเหล็กโปร่ง

รายการ
ทําความสะอาดถงัขยะ + เก็บแตง่ผนงั

ขอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสีประตรัูวเหล็กโปร่งทีเป็น

สนิมโดยรอบ

บริเวณ รัวหน้าบ้าน บริเวณ รัวหน้าบ้าน

งาน ประตรัูวเหล็กโปร่ง งาน รัวหน้า

รายการ
เก็บแตง่ผิวสีประตรัูวเลก็ทีเป็นสนิม

โดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสีผนงัปนูรัวเเละรัวเหล็กโปร่ง

โดยรอบ

บริเวณ รัวหน้าบ้าน บริเวณ รัวหน้าบ้าน

งาน รัวหน้า งาน ผนงั

รายการ ทําความสะอาดสีเลอะสญัญาณกริง รายการ เก็บแตง่ผิวสีผนงัปนูซุ้มประตเูลก็โดยรอบ

Blue
 H

om
e E

ng
ine

eri
ng



บ้านเลขที

โทรศพัท์

Item 163 Item 164 Item 164

Item 165 Item 166 Item 166

Item 167 Item 168 Item 168
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ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

บริเวณ รัวหน้าบ้าน บริเวณ รัวหน้าบ้าน

งาน รัวหน้า งาน รัวหน้า

รายการ ทําความสะอาดสีเลอะตู้จดหมาย รายการ ทําความสะอาดบานประตถูงัขยะโดยรอบ

บริเวณ รัวหน้าบ้าน บริเวณ ห้องนอน 1

งาน ผนงั งาน ไฟฟ้า

รายการ เก็บแตง่ผิวสีผนงัปนูรัวหน้าโดยรอบ รายการ ปลกัไฟหน้าห้องนําติดตงัเอียง

บริเวณ ทงัหมด บริเวณ บนฝา้เพดาน

งาน ประต+ูหน้าตา่ง งาน -

รายการ
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ Test ฉีดนําผนงัขอบ

เฟรมประตแูละหน้าตา่งทกุชดุ
รายการ รูปภาพประกอบ (ไม่มีรายการแก้ไข)
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โทรศพัท์

Item 169 Item 170 Item 170

Item 171 Item 172 Item 172

Item 173 Item 174 Item 174
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รายการแก้ไข

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

งาน - งาน -

รายการ รูปภาพประกอบ (ไม่มีรายการแก้ไข) รายการ รูปภาพประกอบ (ไม่มีรายการแก้ไข)

งาน - งาน -

รายการ รูปภาพประกอบ (ไม่มีรายการแก้ไข) รายการ รูปภาพประกอบ (ไม่มีรายการแก้ไข)

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

งาน - งาน -

รายการ รูปภาพประกอบ (ไม่มีรายการแก้ไข) รายการ รูปภาพประกอบ (ไม่มีรายการแก้ไข)
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

อยู่บริเวณส่วนกลาง อยู่บริเวณหน้าอาคาร/บ้าน

15(45) Amp. 1 เฟส 15(45) Amp. 3 เฟส

30(100) Amp. 1 เฟส 30(100) Amp. 3 เฟส

50(150) Amp. 1 เฟส ยงัไม่ได้ตดิตงั

Btichino Siemens Schneider

ABB อืนๆ

8 ช่อง 16 ช่อง 20  ช่อง

ตดิตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ฝาตู้ไม่แน่น

มีข้อบกพร่อง คือ ยดึน๊อตฝาตู้ไม่ครบ

ทําความสะอาดภายนอกตู้ เก็บรอยต่อรางวายเวย์

ยดึน๊อตตู้ไม่ครบ ตู้ เป็นรอย

เก็บสีรางวายเวย์

ตู้ เอียง

อืนๆ

50 Amp. 80 Amp. 100 Amp.

อืนๆ

1 Pole 2 Pole 3 Pole

ตดิตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ตดิตงัไม่แน่น

มีข้อบกพร่อง คือ

ขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมตามมาตรฐาน

ชํารุด/เสียหาย

ไม่ได้ติดตงั

SAFETY CUT RCBB RCBO

RCD

20 Amp  =       ตวั 32 Amp    =      ตวั

63 Amp  =     1  ตวั 100 Amp  =       ตวั
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รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ตําแหน่งมิเตอร์ไฟฟ้า

ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า

ลําดบั งาน รายการแก้ไข / รายละเอียด

1 ตู้โหลด

1.1

รายละเอียด

- 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

ตดิตงัเรียบร้อย

ควรใส่ปลอกสายสีเพือระบสุายวา่เส้นไหนคือเส้นไฟหรือเส้นนิวทรอล

ตดิตงัไม่เรียบร้อย เนืองจาก

สายนิวทรอลทมีาจากมิเตอร์การไฟฟ้าต้องเข้าบาร์กราวนด์ก่อน

สายไฟเข้าเบรกเกอร์เมนไม่สนิท(ทองแดงโผล่)

สายไฟมีขนาดเล็ก(ไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟ้าและเมนเบรกเกอร์)

ใช้งานได้ตามปกติ

ตดิตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ยงัไม่เชือมตอ่สาย

มีข้อบกพร่อง คือ สายมีขนาดเล็กไป

แดง นําตาล ดํา+เทา

เหลือง สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแตใ่ช้งานได้

ตดิตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ

มีข้อบกพร่อง คือ

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟ้า วงจรท.ี..... (ควรใช้สายขนาด )

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟ้า วงจรท.ี..... (ควรใช้สายขนาด )

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟ้า วงจรท.ี..... (ควรใช้สายขนาด )

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟ้า วงจรท.ี..... (ควรใช้สายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผ่ล ได้แก่วงจรที

การต่อเชือมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วยเพือป้องกนัไฟรัว

ขาว(ตามมาตรฐาน) ฟ้า(ตามมาตรฐาน)

สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแตใ่ช้งานได้

ตดิตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ

มีข้อบกพร่อง คือ

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟ้า วงจรท.ี..... (ควรใช้สายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผ่ลได้แก่วงจรที

การต่อเชือมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพือป้องกนัไฟรัว
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โครงการ ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
หน้า 32

ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลําดบั งาน รายการแก้ไข / รายละเอียด

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)

(สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแตใ่ช้งานได้)

ตดิตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ

มีข้อบกพร่อง คือ

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟ้า วงจรท.ี..... (ควรใช้สายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผ่ล ได้แก่วงจรที

การต่อเชือมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพือป้องกนัไฟรัว

ตดิตงัไม่เรียบร้อย เนืองจาก

ตดิตงัเรียบร้อย ควรเปลียนเป็นพิมพ์ให้เรียบร้อย

มีข้อบกพร่อง คือ การใช้งานไม่ถกูตําแหน่ง

ยงัไม่ได้ตดิตงั

ตดิตงัเรียบร้อย ไม่มีช่องวา่ง (จํานวนช่องเต็ม)

มีข้อบกพร่อง คือ ยงัไม่อดุช่องSPARE 1 ช่อง

ยงัไม่ได้ตดิตงั

อยู่บนฝ้าเพดาน

อยู่ส่วนกลาง อยู่บนฝ้าเพดาน

ไม่ได้ติดตงั

ตดิตงัเรียบร้อย

มีข้อบกพร่อง คือ ยดึน๊อตไม่ครบ

มีคําแนะนํา คือ ควรติดปา้ยชือหน้ากล่องระบ ุTV

ไม่ได้ติดตงั

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

มีข้อบกพร่อง คือ

ยงัไม่ได้เข้าปลายสายกบัตวัเชือมสญัญาณ

เข้าปลายสายกบัตวัเชือมสญัญาณไม่เรียบร้อย
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โครงการ ชวนชืน ไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี xxxxxxxxxxxxxxxx
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ลกูค้า คณุxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลําดบั งาน รายการแก้ไข / รายละเอียด

1.9

สายกราวนด(์G)

-การติดตงั

1.10 สตกิเกอร์ตู้

1.11 ช่องอุดSPARE

2

ระบบทีวี

     -ตําแหน่ง

        -สายเมน

        -สายย่อย

        -กล่องทีวี

-ตวัเชือมสาย 

(Splitter)
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บ้านเลขที

โทรศพัท์

อยู่บนฝ้าชายคาหน้าบ้าน

อยู่ส่วนกลาง อยู่ในกล่องโทรศพัท(์ข้างตู้ไฟ)

ไม่ได้ติดตงั

ตดิตงัเรียบร้อย

มีข้อบกพร่อง คือ ตดิตงัไม่แน่น ยดึน๊อตไม่ครบ

มีคําแนะนํา คือ ควรติดปา้ยชือหน้ากล่องระบ ุTC หรือ TEL

ไม่ได้ติดตงั

ตดิตงัเรียบร้อย

มีข้อบกพร่อง คือ

ยงัไม่ได้เข้าปลายสายกบัตวัเชือมสญัญาณ

เข้าปลายสายกบัตวัเชือมสญัญาณไม่เรียบร้อย

ไม่ได้ติดตงั(สเปกโครงการ)

ตดิตงัเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ

ตดิตงัเครืองแล้ว ยงัไม่ติดตงัเครือง

ใช้งานได้ตามปกติ

มีข้อบกพร่อง คือ ไม่เย็นได้แก่ห้อง………

คอยล์ร้อนมีเสียงดงั บริเวณ อืนๆ…………….
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รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลําดบั งาน รายการแก้ไข / รายละเอียด

3

ระบบโทรศพัท์

     -ตําแหน่ง

        -สายเมน

        -สายย่อย

-กล่องโทรศพัท์

-ตวัรวมสาย

4

ไฟฟ้าฉกุเฉิน

-การติดตงั

5

เครืองปรับอากาศ

-การติดตงั

-การใช้งานBlue
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โทรศพัท์
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รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

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

วงจรท ี1 แสงสวา่ง ชนั 1 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรท ี2 แสงสวา่ง ภายนอก 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรท ี3 แสงสวา่ง ชนั 2 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรท ี4 เครืองปรับอากาศ 1 4 20 ใช้งานปกติ

วงจรท ี5 เครืองปรับอากาศ 2 4 20 ใช้งานปกติ

วงจรท ี6 เครืองปรับอากาศ 3 4 20 ใช้งานปกติ

วงจรท ี7 เครืองปรับอากาศ 4 6 32 ใช้งานปกติ

วงจรท ี8 กนัดดู 16 63 ใช้งานปกติ

วงจรท ี9 เต้ารับไฟฟ้า ชนั 1 2.5 20 ใช้งานปกติ

วงจรท ี10 เต้ารับไฟฟ้า ชนั 2 2.5 20 ใช้งานปกติ

วงจรท ี11 ปัมนํา 2.5 16 ใช้งานปกติ

วงจรท ี12 เครืองทํานําอุ่น 1 6 32 ใช้งานปกติ

วงจรท ี17

วงจรท ี13 เครืองทํานําอุ่น 2 6 32 ใช้งานปกติ

วงจรท ี14 เครืองทํานําอุ่น 3 6 32 ใช้งานปกติ

วงจรท ี15 SPARE - 16 -

วงจรท ี16

วงจรท ี18

วงจรท ี19

วงจรท ี20

วงจรท ี21

วงจรท ี22

วงจรท ี23  

วงจรท ี28  

วงจรท ี24  

วงจรท ี25  

วงจรท ี26  

วงจรท ี27  
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