
เขา้ตรวจครัง้ที ่1 วนัที่

เจา้หนา้ทีโ่ครงการ

ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

E-mail (โครงการ)

E-mail (ลกูคา้)

เบอรโ์ทรติดตอ่

บา้นเลขที่

ลกูคา้

โครงการ

ไวว้างใจเลอืกเรา "BLUE HOME"   เป็นตวัแทนของทา่นในการตรวจรบัมอบบา้น  และอาคารสิง่ปลกูสรา้ง

เราเป็นผูเ้ช่ียวชาญ บรกิารในดา้นงานก่อสรา้ง อาคารพกัอาศยั, อาคารส านกังาน และรบัใหค้  าปรกึษางานก่อสรา้ง

ดา้นการสรา้งบา้นโครงการบา้นจดัสรร และคอนโดมิเนียม  ชัน้น าทั่วไป

"BLUE HOME"   เป็นการรวมตวัของทมีงานวศิวกรมืออาชีพทีผ่า่นประสบการณ์

xxxx

xxxxx

998/xx

คณุxxxx

xxxx

xxxx

xxxx



แบบแปลน และต ำแหน่งของหอ้ง

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 1

ลกูคา้ คณุxxxx ฝ่ายโครงการ

บา้นเลขที่ 998/xx

xxxx

แปลนพืน้ชัน้ 1 แปลนพืน้ชัน้ 2 แปลนพืน้ชัน้ 3

หอ้งน ้ำ 1
หอ้งน ้ำ 2

หอ้งน ้ำ 3

หอ้งนอน 1

หอ้งนอน 2

หอ้งนอน 3

ซกัลำ้ง

รับแขก

หอ้งครัว

โถงชัน้ 2

บันได2-3

ระเบยีง 1

โรงจอดรถ

ระเบยีง 2

บันได1-2

ทำนอำหำร



Item 001 Item 002 Item 002

Item 003 Item 004 Item 004

Item 005 Item 006 Item 006

รายการ

พืน้

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ
กระเบือ้งผนงัดา้นสว่นเปียกขอบ

ติดตัง้ไมเ่สมอ
รายการ ลบคมขอบกระเบือ้งพืน้ตา่งระดบั

รายการ
จดัระเบยีบฉนวนกนัความรอ้น

เรียบรอ้ย (ตรวจสอบ โดยรอบ)
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน และไม้

มอบ โดยรอบ

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

งาน
บริเวณ

รายการ

งาน
บริเวณ

งาน ผนงั งาน

งาน ฉนวนกนัความรอ้น งาน ฝา้เพดาน

เย็บปิดฉนวนกนัความรอ้นให้

เรียบรอ้ย โดยรอบ

ฉนวนกนัความรอ้น
บนฝา้เพดาน

เย็บปิดฉนวนกนัความรอ้นใหเ้รียบรอ้ย 

โดยรอบ

ฉนวนกนัความรอ้น
บนฝา้เพดาน

บา้นเลขที่ 998/xx

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ หอ้งน า้ 1

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

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

รำยกำรแก้ไข

คณุxxx

ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 

ลกูคา้

โครงการ
2หนา้



Item 007 Item 008 Item 008

Item 009 Item 010 Item 010

Item 011 Item 012 Item 012

รายการ ท าความสะอาดชกัโครก

บา้นเลขที่ 998/xx

รายการ กระเบือ้งพืน้ธรณีประตแูตกบิ่น รายการ
ท าความสะอาดกระเบือ้งผนงั และพืน้

โดยรอบ

หนา้ 3
ลกูคา้ คณุxxx

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 

ประตู งาน ฝา้เพดาน
บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ

งาน

ฝ่ายโครงการ

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1
งาน พืน้ งาน ผนงั

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบประต ูโดยรอบ รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดานเชอรว์ิส

หอ้งน า้ 1

งาน

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1
ท็อปหิน งาน ชกัโครก

รายการ
ท าความสะอาด และเคลอืบเงา

จมกูท็อปหิน

xxx



Item 013 Item 014 Item 014

Item 015 Item 016 Item 016

Item 017 Item 018 Item 018

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสขีอบไมเ้ชิงชาย 

โดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนูที่ผิวไมเ่รียบ และสี

ดา่ง โดยรอบ

งาน ฝา้ชายคา งาน ฝา้ชายคา

รายการ
ท าความสะอาด และเก็บแตง่ซิลโิคน

ขอบฝา้ชายคา โดยรอบ
รายการ

ท าความสะอาด และเก็บแตง่ซิลโิคน

ขอบฝา้ชายคา โดยรอบ

บริเวณ ระเบยีง 1 บริเวณ ระเบยีง 1
งาน ไมเ้ชิงชาย งาน ผนงั

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ หอ้งน า้ 1

งาน กระจกเงา งาน กระจกเงา

รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนขอบกระจกเงา รายการ
แกไ้ขกระจกเงา และกระเบือ้งผนงับดิ

เบีย้วไมไ่ดฉ้าก

บริเวณ ระเบยีง 1 บริเวณ ระเบยีง 1

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 4

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx



Item 019 Item 020 Item 020

Item 021 Item 022 Item 022

Item 023 Item 024 Item 024

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน และ

ไมม้อบ โดยรอบ
รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดานกลางหอ้ง

งาน ฝา้ชายคา งาน ฝา้เพดาน

รายการ แกไ้ขรอยตอ่ขอบไมม้อบฝา้ชายคา รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน และไม้

มอบ โดยรอบ

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1
งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

บริเวณ ระเบยีง 1 บริเวณ ระเบยีง 1

งาน พืน้ งาน แผงบงัตา

รายการ เก็บแตง่ผิวสพืีน้กนัสาด โดยรอบ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสชีดุแผงบงัตา

บริเวณ ระเบยีง 1 บริเวณ หอ้งนอน 1

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 5

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx



Item 025 Item 026 Item 026

Item 027 Item 028 Item 028

Item 029 Item 030 Item 030

หนา้ 6
ลกูคา้ คณุxxx

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ แกไ้ขผนงัปนูแตกรา้ว โดยรอบ รายการ แกไ้ขผนงัปนูขอบวงกบประตแูตกรา้ว

รายการ แกไ้ขผนงัปนูแตกรา้ว โดยรอบ รายการ แกไ้ขผนงัปนูแตกรา้ว โดยรอบ

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1
งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ
พืน้ตวัจบหนา้ประตไูมไ่ดร้ะนาบกบั

ธรณี
รายการ ท าความสะอาดสเีลอะพืน้ไม ้โดยรอบ

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1

งาน ผนงั งาน ผนงั

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 



Item 031 Item 032 Item 032

Item 033 Item 034 Item 034

Item 035 Item 036 Item 036

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 7

ลกูคา้ คณุxxx

รายการ แกไ้ขพืน้ไมย้วบบริเวณขอบ โดยรอบ รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนพืน้ตวัจบหนา้ระเบยีง

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 1

งาน พืน้ งาน พืน้

บริเวณ หอ้งนอน 1 บริเวณ หอ้งนอน 2
งาน เตา้รบั TV งาน ฝา้เพดาน

รายการ
แกไ้ขเตา้รบั TV และเตา้รบัโทรศพัท์

ติดตัง้เอียง
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน และไม้

มอบ โดยรอบ

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ
น าเสนอติดตัง้กลอนประตลูอ็คดา้น

หอ้งน า้
รายการ ตวัลอ็คลกูบดิประตฝืูดใชง้านไมส่ะดวก

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx



Item 037 Item 038 Item 038

Item 039 Item 040 Item 040

Item 041 Item 042 Item 042

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2

งาน ผนงั งาน พืน้

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 8

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ ท าความสะอาดสเีลอะพืน้ไม ้โดยรอบ รายการ แกไ้ขรอยตอ่พืน้ไมก้ลางหอ้งหา่ง

รายการ แกไ้ขมมุผนงัแตกรา้ว ดา้นหอ้งน า้ รายการ แกไ้ขพืน้ไมย้วบบริเวณขอบ โดยรอบ

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2
งาน ผนงั งาน พืน้

รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนูดา้นกนัสาด รายการ
เก็บแตง่ผิวสขีอบปนูกนัน า้ และพืน้กนั

สาดที่แตกรา้ว โดยรอบ



Item 043 Item 044 Item 044

Item 045 Item 046 Item 046

Item 047 Item 048 Item 048

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 9

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ ตวัลอ็คลกูบดิประตฝืูดใชง้านไมไ่ด้ รายการ แกไ้ขหวับานประตหูา่งวงกบ

บริเวณ บนัได 2-3 บริเวณ บนัได 2-3

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 2 บริเวณ หอ้งนอน 2

งาน ประตู งาน ประตู

บริเวณ บนัได 2-3 บริเวณ บนัได 2-3
งาน ราวกนัตก งาน พืน้

รายการ แกไ้ขไมร้าวกนัตกติดตัง้ไมแ่น่น รายการ แกไ้ขพืน้ไมย้วบบริเวณขอบ ดา้นหอ้งน า้

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนูที่ผิวไมเ่รียบ 

และสดีา่ง โดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนูที่ผิวไมเ่รียบ และสี

ดา่ง โดยรอบ



Item 049 Item 050 Item 050

Item 051 Item 052 Item 052

Item 053 Item 054 Item 054

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ บนัได 2-3 บริเวณ บนัได 2-3

งาน บวัพืน้ งาน ราวกนัตก

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 10

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน ราวกนัตก งาน บนัได

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสชีดุเหลก็ราวกนัตก รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสพืีน้ไมบ้นัได โดยรอบ 

(ก่อนสง่มอบบา้น)

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสบีวัพืน้ โดยรอบ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสชีดุเหลก็ราวกนัตก

บริเวณ บนัได 2-3 บริเวณ บนัได 2-3

บริเวณ บนัได 2-3 บริเวณ บนัได 2-3
งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน และ

ไมม้อบ โดยรอบ
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนูหนา้ทางลงบนัได



Item 055 Item 056 Item 056

Item 057 Item 058 Item 058

Item 059 Item 060 Item 060

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 11

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ
แกไ้ขผนงัปนูดา้นชานพกับนัได

แตกรา้วตลอดแนว
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน และไม้

มอบ โดยรอบ

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ บนัได 2-3 บริเวณ หอ้งน า้ 2

งาน ผนงั งาน ฝา้เพดาน

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2
งาน ชกัโครก งาน ฉากอาบน า้

รายการ
แกไ้ขชกัโครกน า้ไหลไมห่ยดุ (ลกูลอย

ไมต่ดั)
รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนพืน้ตีนฉากอาบน า้

งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดานเชอรว์ิส รายการ
แกไ้ขกระเบือ้งผนงัดา้นสว่นเปียกมีรอย

ขีดข่วน



Item 061 Item 062 Item 062

Item 063 Item 064 Item 064

Item 065 Item 066 Item 066

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ หอ้งน า้ 2

งาน ชกัโครก งาน ประตู

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 12

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน พืน้ งาน ทอ้งพืน้

รายการ
พืน้ตวัจบหนา้ประตไูมไ่ดร้ะนาบกบั

ธรณี
รายการ

เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

ทอ้งพืน้กนัสาด โดยรอบ

รายการ
เก็บแตง่ซิลโิคนขอบสต็อปวาลว์ชกั

โครก
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบประต ูโดยรอบ

บริเวณ หอ้งน า้ 2 บริเวณ ระเบยีง 2

บริเวณ ระเบยีง 2 บริเวณ ระเบยีง 2
งาน ทอ้งพืน้ งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวส ีและแกไ้ขรอยแตกรา้ว

ทอ้งพืน้กนัสาด โดยรอบ
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนู โดยรอบ



Item 067 Item 068 Item 068

Item 069 Item 070 Item 070

Item 071 Item 072 Item 072

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 13

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนู โดยรอบ รายการ เก็บแตง่ผิวสพืีน้กนัสาด โดยรอบ

บริเวณ ระเบยีง 2 บริเวณ ระเบยีง 2

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ระเบยีง 2 บริเวณ ระเบยีง 2

งาน ผนงั งาน พืน้

บริเวณ ระเบยีง 2 บริเวณ ระเบยีง 2
งาน ผนงั งาน ทอ้งพืน้

รายการ
แกไ้ขผนงัไมด้า้นทอ่น า้ทิง้ติดตัง้ไม่

เรียบรอ้ย
รายการ

เก็บแตง่ผิวสทีอ้งพืน้กนัสาดดา้นแผงบงั

ตา

งาน ผนงั งาน แผงบงัตา

รายการ เก็บแตง่ผนงับริเวณสายเมนไฟ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสชีดุแผงบงัตา



Item 073 Item 074 Item 074

Item 075 Item 076 Item 076

Item 077 Item 078 Item 078

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ระเบยีง 2 บริเวณ หอ้งนอน 3

งาน ผนงั งาน ฝา้เพดาน

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 14

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน ฝา้เพดาน งาน พืน้

รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดานกลางหอ้ง รายการ
ทอ้งพืน้กนัสาดดา้นหนา้บา้นเลือ้ยไมไ่ด้

แนว

รายการ
มมุผนงัดา้นขา้งบา้นบดิเบีย้วไมไ่ด้

แนว
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน และไม้

มอบ โดยรอบ

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3
งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ แกไ้ขผนงัปนูดา้นหนา้บา้นแตกรา้ว รายการ แกไ้ขผนงัปนูดา้นหอ้งน า้แตกรา้ว



Item 079 Item 080 Item 080

Item 081 Item 082 Item 082

Item 083 Item 084 Item 084

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 15

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนหลงับวัพืน้ โดยรอบ รายการ แกไ้ขพืน้ไมย้วบไมไ่ดร้ะดบัดา้นหอ้งน า้

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งนอน 3

งาน บวัพืน้ งาน พืน้

บริเวณ โถงชัน้ 2 บริเวณ โถงชัน้ 2
งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน และ

ไมม้อบ โดยรอบ
รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดานกลางหอ้ง

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ เปลี่ยนบานประตทูางเขา้ (ตีนลอย ) รายการ
น าเสนอติดตัง้กลอนประตลูอ็คดา้น

หอ้งน า้



Item 085 Item 086 Item 086

Item 087 Item 088 Item 088

Item 089 Item 090 Item 090

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ โถงชัน้ 2 บริเวณ โถงชัน้ 2

งาน ผนงั งาน ผนงั

BLUE HOME  ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

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

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 16

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง 

ทกุชดุ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง ทกุ

ชดุ

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนูที่เลอะ และดา่ง 

โดยรอบ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนูที่เลอะ และดา่ง 

โดยรอบ

บริเวณ โถงชัน้ 2 บริเวณ โถงชัน้ 2

บริเวณ โถงชัน้ 2 บริเวณ โถงชัน้ 2
งาน หนา้ตา่ง งาน พืน้

รายการ แกไ้ขรอยขีดข่วนเฟรมหนา้ตา่ง ทกุชดุ รายการ แกไ้ขพืน้ไมย้วบบริเวณขอบ โดยรอบ



Item 091 Item 092 Item 092

Item 093 Item 094 Item 094

Item 095 Item 096 Item 096

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

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 17

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนหลงับวัพืน้ โดยรอบ รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง

ภายนอก ทกุชดุ

บริเวณ โถงชัน้ 2 บริเวณ โถงชัน้ 2

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ โถงชัน้ 2 บริเวณ โถงชัน้ 2

งาน บวัพืน้ งาน ผนงั

บริเวณ โถงชัน้ 2 บริเวณ โถงชัน้ 2
งาน พืน้ งาน ผนงั

รายการ
แกไ้ขรอยตอ่พืน้ไมก้ลางหอ้งขึน้

ตะเข็บ (ตรวจสอบ โดยรอบ)
รายการ มมุผนงัดา้นหลงับา้นแตกรา้ว

งาน ผนงั งาน โคมไฟ

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมหนา้ตา่ง

ภายนอก ทกุชดุ
รายการ ท าความสะอาดสเีลอะโคมไฟ



Item 097 Item 098 Item 098

Item 099 Item 100 Item 100

Item 101 Item 102 Item 102

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ บนัได 1-2 บริเวณ บนัได 1-2

งาน ผนงั งาน ฝา้เพดาน

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

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 18

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน บวัพืน้ งาน บนัได

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสบีวัพืน้ โดยรอบ รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสพืีน้ไมบ้นัได โดยรอบ 

(ก่อนสง่มอบบา้น)

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนูที่เลอะ และดา่ง 

โดยรอบ
รายการ

เก็บขดัแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน และไม้

มอบ โดยรอบ

บริเวณ บนัได 1-2 บริเวณ บนัได 1-2

บริเวณ บนัได 1-2 บริเวณ บนัได 1-2
งาน ราวกนัตก งาน ราวกนัตก

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสชีดุเหลก็ราวกนัตก รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสชีดุเหลก็ราวกนัตก



Item 103 Item 104 Item 104

Item 105 Item 106 Item 106

Item 107 Item 108 Item 108
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 19

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ
เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดานหนา้ทางลง

บนัได
รายการ มมุผนงัดา้นทางลงบนัไดบดิเบีย้ว

บริเวณ บนัได 1-2 บริเวณ บนัได 1-2

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ บนัได 1-2 บริเวณ บนัได 1-2

งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

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

รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน โดยรอบ รายการ เก็บแตง่ซิลโคนขอบกระจกเงา

งาน พืน้ งาน ผนงั

รายการ ทอ้งพืน้บนัไดบดิเบีย้วไมไ่ดแ้นว รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัลกูตัง้บนัได โดยรอบ



Item 109 Item 110 Item 110

Item 111 Item 112 Item 112

Item 113 Item 114 Item 114

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3

งาน พดัลมดดูอากาศ งาน ชกัโครก
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 20

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน ประตู งาน ก๊อกเตีย้

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสวีงกบประต ูโดยรอบ รายการ กา้นก๊อกเตีย้ติดตัง้เอียง และไมแ่น่น

รายการ
ซีลซิลโิคนขอบพดัลมดดูอากาศ และ

ท าความสะอาด
รายการ

แกไ้ขชกัโครกน า้ไหลไมห่ยดุ (ลกูลอย

ไมต่ดั)

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งน า้ 3

บริเวณ หอ้งน า้ 3 บริเวณ หอ้งครวั
งาน พ งาน ฝา้เพดาน

รายการ แกไ้ขการเขา้มมุขอบธรณีประตู รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน และไม้

มอบ โดยรอบ
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 21

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนู โดยรอบ รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนู โดยรอบ

บริเวณ หอ้งครวั บริเวณ หอ้งครวั

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หอ้งครวั บริเวณ หอ้งครวั

งาน ผนงั งาน ผนงั

บริเวณ หอ้งครวั บริเวณ หอ้งครวั
งาน ประตู งาน หนา้ตา่ง

รายการ ตวัลอ็คประตทูางเขา้ใชง้านไมไ่ด้ รายการ
แกไ้ขเฟรมหนา้ตา่งมีรอยขีดข่วน และ

ท าความสะอาดอปุกรณ์

งาน ผนงั งาน บวัพืน้

รายการ มมุผนงัดา้นหอ้งน า้บดิเบีย้ว รายการ เก็บแตง่ผิวสรีอยตอ่บวัพืน้ โดยรอบ
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Item 125 Item 126 Item 126
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 22

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน ฝา้เพดาน งาน ฝา้เพดาน

รายการ
เก็บขดัแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดาน และ

ไมม้อบ โดยรอบ
รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดานกลางหอ้ง

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร

งาน ฝา้เพดาน งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ผิวสฝีา้เพดานทอ้งพืน้บนัได รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนู โดยรอบ

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

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสผีนงัปนู โดยรอบ รายการ เก็บแตง่ผิวสขีอบฝา้เพดานเชอรว์ิส
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Item 131 Item 132 Item 132
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เลขที่ 333/234  หมู ่11  ซอยก่ิงแกว้ 37  ถนนก่ิงแกว้  ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  10540

 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 23

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร

งาน โคมไฟ งาน บวัพืน้

รายการ
แกไขโคมไฟดา้นบนัไดไมแ่นบฝา้

เพดาน
รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสบีวัพืน้ โดยรอบ

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมประต ู

หนา้ตา่ง ทกุชดุ
รายการ

เก็บแตง่ผิวสผีนงัขอบเฟรมประต ู

หนา้ตา่ง ทกุชดุ

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

รายการ
แกไ้ขรอยขีดข่วนเฟรมประต ูหนา้ตา่ง

 ทกุชดุ
รายการ

แกไ้ขรอยขีดข่วนเฟรมประต ูหนา้ตา่ง 

ทกุชดุ
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 24

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน ประตู งาน ประตู

รายการ เฟรมประตหูลงับา้นบดิเบีย้วไมไ่ดฉ้าก รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนรางประตหูนา้บา้น

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร

งาน สวิตซไ์ฟ งาน ผนงั

รายการ
สลตั  าแหน่งสวิตซไ์ฟหอ้งครวัซา้ย - 

ขวาใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน
รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนูขอบสญัญาณกริ่ง

บริเวณ รบัแขก + ทานอาหาร บริเวณ หลงับา้น
งาน หนา้ตา่ง งาน ผนงั

รายการ มือจบัหนา้ตา่งยงัไมไ่ดต้ิดตัง้ รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนู โดยรอบชัน้ 1,2,3
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 25

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หลงับา้น บริเวณ หลงับา้น

งาน ประตู งาน ฝา้ชายคา

รายการ
แกไ้ขรอยขีดข่วนเฟรมประต ูหนา้ตา่ง

 ทกุชดุ
รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนขอบฝา้ชายคาชัน้ 3

บริเวณ หลงับา้น บริเวณ หลงับา้น

งาน ถงัน า้ดี + ป๊ัมน า้ งาน พืน้

รายการ ยงัไมไ่ดต้ิดตัง้ชดุถงัน า้ดี และป๊ัมน า้ รายการ แกไ้ขกระเบือ้งพืน้ซกัลา้งแตกบิ่น

บริเวณ หลงับา้น บริเวณ หลงับา้น
งาน ประตู งาน บดอดัทราย

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนูรัว้แบง่แปลง 

โดยรอบ
รายการ

ท าความสะอาด และบดอดัทรายให้

เรียบรอ้ย
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 26

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หลงับา้น บริเวณ หลงับา้น

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน บอ่ดกัไขมนั งาน บอ่ดกักลิ่น

รายการ ท าความสะอาดบอ่ดกัไขมนั รายการ ท าความสะอาดบอ่ดกักลิ่น

บริเวณ หลงับา้น บริเวณ นอกขวา

งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ แกไ้ขผนงัปนูดา้นกลอ่งซารป์แตกรา้ว รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนู โดยรอบชัน้ 1,2,3

บริเวณ นอกขวา บริเวณ นอกขวา
งาน ผนงั งาน ผนงั

รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนูตีนลา่งตลอดแนว รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนูรัว้แบง่แปลง 

โดยรอบ
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 โทร.  098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 27

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ นอกขวา บริเวณ หนา้บา้น

งาน พืน้ งาน ผนงั

รายการ
ปรบัระดบัพืน้ดิน และเก็บเศษวสัดุ

ออกจากพืน้ที่ โดยรอบ
รายการ เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนู โดยรอบชัน้ 1,2,3

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ หนา้บา้น

งาน ผนงั งาน พืน้

รายการ
เก็บแตง่ผิวสผีนงัปนูรัว้แบง่แปลง 

โดยรอบ
รายการ

ท าความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งพืน้ โดยรอบ

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ หนา้บา้น
งาน บอ่พกั งาน บดอดัทราย

รายการ ท าความสะอาดบอ่พกั รายการ
ท าความสะอาด และบดอดัทรายขอบ

พืน้โรงจอดรถใหเ้รียบรอ้ย
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โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 28

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ หนา้บา้น

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน ผนงั งาน บอ่พกั

รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสเีสารัว้ปนู รายการ ฝาบอ่พกัดา้นหนา้บา้นเปิดไมไ่ด้

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ หนา้บา้น

งาน พืน้ งาน ประตู

รายการ เก็บแตง่ง่านปนูขอบพืน้ทางขึน้ รายการ เก็บขดัแตง่ผิวสปีระต ูและรัว้เหลก็โปรง่

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ หนา้บา้น
งาน มิเตอรป์ระปา งาน ตูจ้ดหมาย

รายการ ยงัไมไ่ดต้ิดตัง้มิเตอรป์ระปา รายการ
ยงัไมไ่ดต้ิดตัง้ตูจ้ดหมาย และปา้ย

บา้นเลขที่
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โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 29

ลกูคา้ คณุxxx

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ หนา้บา้น

งาน มิเตอรไ์ฟฟา้ งาน ประตรูัว้

รายการ ยงัไมไ่ดต้ิดตัง้มิเตอรไ์ฟฟา้ รายการ กลอนประตรูัว้ฝืดใชง้านไมส่ะดวก ทกุชดุ

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ หนา้บา้น

งาน โคมไฟ งาน รัว้เหลก็โปรง่

รายการ แกไ้ขน า้เขา้โคมไฟ รายการ แกไ้ขรัว้เหลก็โปรง่ดา้นขา้งติดตัง้ไมแ่น่น

บริเวณ หนา้บา้น บริเวณ หนา้บา้น
งาน ประตรูัว้ งาน ทอ่น า้ทิง้

รายการ แกไ้ขประตรูัว้สงูไมไ่ดร้ะนาบ รายการ
แกไ้ขทอ่น า้ทิง้หลงับา้นไมไ่หลออกหนา้

บา้น
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โครงการ ศภุาลยั เออรบ์านา บางนา-วงแหวน 
หนา้ 30

ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ หลงับา้น บริเวณ หอ้งนอน 3

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน พืน้ งาน โคมไฟ

รายการ
ท าความสะอาด และเก็บแตง่ยาแนว

กระเบือ้งพืน้ โดยรอบ
รายการ แกไ้ขโคมไฟใชง้านไมไ่ด ้1 ชดุ

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ หอ้งน า้ 2

งาน ประตู งาน หนา้ตา่ง

รายการ แกไ้ขบานพบัประตทูางเขา้บดิเบีย้ว รายการ เก็บแตง่ซิลโิคนขอบเฟรมหนา้ตา่ง

บริเวณ หอ้งนอน 3 บริเวณ โถงชัน้ 2
งาน ประตู งาน โคมไฟ

รายการ ตวัลอ็คประตรูะเบยีงใชง้านไมส่ะดวก รายการ ท าความสะอาดสเีลอะโคมไฟ ภายนอก



Item 175 Item 176 Item 176

Item 177 Item 178 Item 178

Item 179 Item 180 Item 180
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บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ ระเบยีง 1 บริเวณ หอ้งนอน 2

งาน พืน้ งาน พืน้

รายการ แกไ้ขน า้ขงัพืน้ดา้นที่วางแอร์ รายการ แกไ้ขน า้ขงัพืน้ดา้นกนัสาด

บริเวณ หอ้งน า้ 1 บริเวณ ระเบยีง

งาน บลอ็คไฟ งาน ราวกนัตก

รายการ สกรูบลอ็คไฟน า้อุ่นติดตัง้ไมค่รบ รายการ แกไ้ขเฟรมราวกนัตกสถีลอก

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน
งาน  - งาน  -

รายการ รูปบนฝา้เพดาน(ไมใ่ชร่ายการแกไ้ข) รายการ รูปบนฝา้เพดาน(ไมใ่ชร่ายการแกไ้ข)



Item 181 Item 182 Item 182

Item 183 Item 184 Item 184

Item 185 Item 186 Item 186
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ลกูคา้ คณุxxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx

งาน  - งาน  -

รายการ รูปบนฝา้เพดาน(ไมใ่ชร่ายการแกไ้ข) รายการ รูปบนฝา้เพดาน(ไมใ่ชร่ายการแกไ้ข)

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

งาน  - งาน  -

รายการ รูปบนฝา้เพดาน(ไมใ่ชร่ายการแกไ้ข) รายการ รูปบนฝา้เพดาน(ไมใ่ชร่ายการแกไ้ข)

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน
งาน  - งาน  -

รายการ รูปบนฝา้เพดาน(ไมใ่ชร่ายการแกไ้ข) รายการ รูปบนฝา้เพดาน(ไมใ่ชร่ายการแกไ้ข)



Item 187 Item 188 Item 188

Item 189 Item 190 Item 190

Item 191 Item 192 Item 192
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ฝ่ายโครงการ xxx

รำยกำรแก้ไข

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

งาน  - งาน  -

รายการ รูปบนฝา้เพดาน(ไมใ่ชร่ายการแกไ้ข) รายการ รูปบนฝา้เพดาน(ไมใ่ชร่ายการแกไ้ข)

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน

งาน  - งาน  -

รายการ รูปบนฝา้เพดาน(ไมใ่ชร่ายการแกไ้ข) รายการ รูปบนฝา้เพดาน(ไมใ่ชร่ายการแกไ้ข)

บริเวณ บนฝา้เพดาน บริเวณ บนฝา้เพดาน
งาน  - งาน  -

รายการ รูปบนฝา้เพดาน(ไมใ่ชร่ายการแกไ้ข) รายการ รูปบนฝา้เพดาน(ไมใ่ชร่ายการแกไ้ข)



อยู่บรเิวณสว่นกลาง อยู่บรเิวณหนา้อาคาร/บา้น

15(45) Amp. 1 เฟส 15(45) Amp. 3 เฟส

30(100) Amp. 1 เฟส 30(100) Amp. 3 เฟส

50(150) Amp. 1 เฟส ยงัไม่ไดต้ิดตัง้

Btichino Siemens Schneider

ABB อ่ืนๆ

8 ชอ่ง 16 ชอ่ง 20  ชอ่ง

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ฝาตูไ้ม่แน่น

มีขอ้บกพรอ่ง คือ ยดึน๊อตฝาตูไ้ม่ครบ

ท าความสะอาดภายนอกตู้ เก็บรอยตอ่รางวายเวย์

ยดึน๊อตตูไ้ม่ครบ ตูเ้ป็นรอย

เก็บสีรางวายเวย์

ตูเ้อียง

อ่ืนๆ

50 Amp. 80 Amp. 100 Amp.

อ่ืนๆ

1 Pole 2 Pole 3 Pole

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ติดตัง้ไม่แน่น

มีขอ้บกพรอ่ง คือ

ขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมตามมาตรฐาน

ช ารุด/เสียหาย

ไม่ไดต้ิดตัง้

SAFETY CUT RCCB RCBO

RCD

20 Amp  =       ตวั 32 Amp    =      ตวั

63 Amp  =    1   ตวั 100 Amp  =       ตวั

รำยงำนระบบตูค้วบคุมไฟ

ต าแหน่งมิเตอรไ์ฟฟา้

ขนาดมิเตอรไ์ฟฟา้

ล  าดบั งาน รายการแกไ้ข / รายละเอียด

1 ตูโ้หลด

1.1

รายละเอียด

- ยี่หอ้

- ขนาด
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ลกูคา้ คณุxxx

1.2 การติดตัง้

1.3

เมนเบรกเกอร์

-ขนาด

-จ านวนขัว้

-การติดตัง้

1.4

ป้องกนัไฟรั่ว

-ลกัษณะ

-ขนาด

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx



THW NYY CV

16 mm2 25 mm2 35 mm2 50 mm2

ติดตัง้เรยีบรอ้ย

ควรใสป่ลอกสายสีเพ่ือระบุสายวา่เสน้ไหนคือเสน้ไฟหรอืเสน้นิวทรอล

ติดตัง้ไม่เรยีบรอ้ย เน่ืองจาก

สายนิวทรอลทีม่าจากมิเตอรก์ารไฟฟา้ตอ้งเขา้บารก์ราวนดก์่อน

สายไฟเขา้เบรกเกอรเ์มนไม่สนิท(ทองแดงโผล)่

สายไฟมีขนาดเล็ก(ไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้และเมนเบรกเกอร)์

ใชง้านไดต้ามปกติ

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ยงัไม่เช่ือมตอ่สาย

มีขอ้บกพรอ่ง คือ สายมีขนาดเล็กไป

แดง น า้ตาล เทา

เหลือง ด า

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ

มีขอ้บกพรอ่ง คือ

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที่...... (ควรใชส้ายขนาด )

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที่...... (ควรใชส้ายขนาด )

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที่...... (ควรใชส้ายขนาด )

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที่...... (ควรใชส้ายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผ่ล ไดแ้ก่วงจรที่

การตอ่เช่ือมสายไฟภายในตูค้วรใช ้wirenut ชว่ยเพ่ือป้องกนัไฟรั่ว

ขาว(ตามมาตรฐาน) ฟา้(ตามมาตรฐาน)

สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแตใ่ชง้านได้

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ

มีขอ้บกพรอ่ง คือ

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที่...... (ควรใชส้ายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผ่ลไดแ้ก่วงจรที่

การตอ่เช่ือมสายไฟภายในตูค้วรใช ้wirenut ชว่ย เพ่ือป้องกนัไฟรั่ว
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รำยงำนระบบตูค้วบคุมไฟ

ล าดบั งาน รายการแกไ้ข / รายละเอียด

1.5

สายเมนไฟ

-ขนาด

-การติดตัง้

-การใชง้าน

1.6 สายเมน (G)

1.7

สายวงจรยอ่ย (L)

-การติดตัง้

1.8

สายนิวตรอล (N)

-การติดตัง้

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx



เขียว(ตามมาตรฐาน)

(สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแตใ่ชง้านได)้

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ

มีขอ้บกพรอ่ง คือ

ขนาดไม่เหมาะสมกบัโหลดไฟฟา้ วงจรที่...... (ควรใชส้ายขนาด )

ทองแดงสายไฟโผ่ล ไดแ้ก่วงจรที่

การตอ่เช่ือมสายไฟภายในตูค้วรใช ้wirenut ชว่ย เพ่ือป้องกนัไฟรั่ว

ติดตัง้ไม่เรยีบรอ้ย เน่ืองจาก

ติดตัง้เรยีบรอ้ย ควรเปลี่ยนเป็นพิมพใ์หเ้รยีบรอ้ย

มีขอ้บกพรอ่ง คือ การใชง้านไม่ถกูต  าแหน่ง

ยงัไม่ไดต้ิดตัง้

ติดตัง้เรยีบรอ้ย ไม่มีชอ่งวา่ง (จ านวนชอ่งเต็ม)

มีขอ้บกพรอ่ง คือ ยงัไม่อดุชอ่งSPARE 1 ชอ่ง

ยงัไม่ไดต้ิดตัง้

อยู่บนฝา้เพดาน

อยู่สว่นกลาง อยู่บนฝา้เพดาน

ไม่ไดต้ิดตัง้

ติดตัง้เรยีบรอ้ย

มีขอ้บกพรอ่ง คือ ยดึน๊อตไม่ครบ

มีค าแนะน า คือ ควรติดป้ายช่ือหนา้กลอ่งระบุ TV

ไม่ไดต้ิดตัง้

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

มีขอ้บกพรอ่ง คือ

ยงัไม่ไดเ้ขา้ปลายสายกบัตวัเช่ือมสญัญาณ

เขา้ปลายสายกบัตวัเช่ือมสญัญาณไม่เรยีบรอ้ย
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รำยงำนระบบตูค้วบคุมไฟ

ล าดบั งาน รายการแกไ้ข / รายละเอียด

1.9

สายกราวนด(์G)

-การติดตัง้

1.10 สติก๊เกอรต์ู ้

1.11 ชอ่งอดุSPARE

2

ระบบทีวี

     -ต าแหน่ง

        -สายเมน

        -สายยอ่ย

        -กลอ่งทีวี

-ตวัเช่ือมสาย 

(Splitter)

บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx



อยู่บนฝา้ชายคาหนา้บา้น

อยู่สว่นกลาง อยู่บนฝา้เพดาน

ไม่ไดต้ิดตัง้

ติดตัง้เรยีบรอ้ย

มีขอ้บกพรอ่ง คือ ติดตัง้ไม่แน่น ยดึน๊อตไม่ครบ

มีค าแนะน า คือ ควรติดป้ายช่ือหนา้กลอ่งระบุ TC หรอื TEL

ไม่ไดต้ิดตัง้

ติดตัง้เรยีบรอ้ย

มีขอ้บกพรอ่ง คือ

ยงัไม่ไดเ้ขา้ปลายสายกบัตวัเช่ือมสญัญาณ

เขา้ปลายสายกบัตวัเช่ือมสญัญาณไม่เรยีบรอ้ย

ไม่ไดต้ิดตัง้(สเปกโครงการ)

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ

ติดตัง้เครือ่งแลว้ ยงัไม่ติดตัง้เครือ่ง

ใชง้านไดต้ามปกติ

มีขอ้บกพรอ่ง คือ ไม่เย็นไดแ้ก่หอ้ง………

คอยลร์อ้นมีเสียงดงั บรเิวณ อ่ืนๆ…………….

-ตวัรวมสาย

4

ไฟฟา้ฉกุเฉิน

-การติดตัง้

5

เครือ่งปรบัอากาศ

-การติดตัง้

-การใชง้าน
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บา้นเลขที่ 998/xx
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รำยงำนระบบตูค้วบคุมไฟ

ล าดบั งาน รายการแกไ้ข / รายละเอียด

3

ระบบโทรศพัท์

     -ต าแหน่ง

        -สายเมน

        -สายยอ่ย

-กลอ่งโทรศพัท์
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รำยงำนระบบตูค้วบคุมไฟ

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

ฝ่ายโครงการ xxx

วงจรที ่1 แสงสวา่งชัน้ 1 1.5 10 ใชง้านปกติ

วงจรที ่2 แสงสวา่งชัน้ 2 1.5 10 ใชง้านปกติ

วงจรที ่3 แสงสวา่งชัน้ 3 1.5 10 ใชง้านปกติ

วงจรที ่4 เครือ่งปรบัอากาศชัน้ 1 (โถงลา่ง) 2.5 20 ใชง้านปกติ

วงจรที ่5 เครือ่งปรบัอากาศชัน้ 2 (หอ้งนอนดา้นหนา้) 2.5 20 ใชง้านปกติ

วงจรที ่6 เครือ่งปรบัอากาศชัน้ 3 (หอ้งนอนดา้นหนา้) 2.5 20 ใชง้านปกติ

วงจรที ่7 เครือ่งปรบัอากาศชัน้ 3 (หอ้งนอนดา้นหลงั) 2.5 20 ใชง้านปกติ

วงจรที ่8 เครือ่งปรบัอากาศชัน้ 2 (โถงชัน้ 2) 2.5 20 ใชง้านปกติ

วงจรที ่9 กนัดดู 16 63 ใชง้านปกติ

วงจรที ่10 ปลั๊กไฟชัน้ 1 2.5 16 ใชง้านปกติ

วงจรที ่11 ปลั๊กไฟชัน้ 2 2.5 16 ใชง้านปกติ

วงจรที ่12 ปลั๊กไฟชัน้ 3 2.5 16 ใชง้านปกติ

วงจรที ่17

วงจรที ่13 ท าน า้อุ่นหอ้งน า้ชัน้ 2 4 20 ใชง้านปกติ

วงจรที ่14 ท าน า้อุ่นหอ้งน า้ชัน้ 3 4 20 ใชง้านปกติ

วงจรที ่15 กริง่ + ไฟรัว้ 2.5 16 ใชง้านปกติ

วงจรที ่16 ป๊ัมน า้ 2.5 16 ใชง้านปกติ

วงจรที ่19

วงจรที ่20

วงจรที ่21

วงจรที ่22

วงจรที ่23  

วงจรที ่28  

วงจรที ่24  

วงจรที ่25  

วงจรที ่26  

วงจรที ่27  
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อยู่บรเิวณสว่นกลาง อยู่บรเิวณหนา้อาคาร/บา้น

ขนาด = 1/2" ขนาด = 3/4" 

ขนาด = 8 หนุ ขนาด = 1.1/2"

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ช  ารุดเสียหาย

มิเตอรใ์ชง้านผิดปกติ ยงัไม่ไดต้ิดตัง้

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

ชนิดท่อ PVC ชนิดท่อ HDPE

ขนาด = 1/2" ขนาด = 3/4" 

ขนาด = 8 หนุ ขนาด = 1.1/2"

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ น า้รั่วซมึ

ท่อประปาเมนผิดขนาด ยงัไม่ไดต้ิดตัง้

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

ชนิดติดตัง้บนดิน ชนิดติดตัง้ใตด้ิน

ขนาด 750 ลิตร ขนาด 1,000 ลิตร

ขนาด 1,500 ลิตร อ่ืนๆ………………………………..

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ฐานถงัน า้ดีติดตัง้เอียง

ติดตัง้ลกูลอยไม่เรยีบรอ้ย ลา้งท าความสะอาด

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

 Mitsubishi  Hitachi Grundfos อ่ืนๆ…………

ขนาด 150 w ขนาด 200 w

ขนาด 250 w อ่ืนๆ………………………………..

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ท่อประปาน า้รั่วซมึ

ตอ่สายไฟไม่เรยีบรอ้ย ใชง้านไม่ได้

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

1

 มิเตอรป์ระปำ

- ขนาดมิเตอรป์ระปา

- การใชง้าน

2

ทอ่เมนประปำ

- ขนาดท่อประปา

- การใชง้าน

3

ถังน ำ้ดี

- ขนาดถงัน า้ดี

- การใชง้าน
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4

ป๊ัมน ำ้

- ขนาดถงัน า้ดี

- การใชง้าน



อยู่บรเิวณขา้งบา้น…………… อยู่บรเิวณหลงับา้น

ขนาด  1,000 ลิตร ขนาด  1,200 ลิตร

ขนาด  1,600 ลิตร ขนาด  2,000 ลิตร

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ อปุกรณช์ ารุดเสียหาย

ระดบัน า้ผิดปกติ (อาจแตกช ารุด) ระบบระบายไหลไม่สะดวก

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

ชนิดส าเรจ็รูป(บ่อคอนกรตี) ชนิดส าเรจ็รูป(ไฟเบอรก์ลาส)

อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นซา้ย อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นขวา

อยู่บรเิวณหลงับา้น

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ท  าความสะอาด

อดุตนัน า้ไม่ไหล ยงัไม่ไดต้ิดตัง้

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

ชนิดส าเรจ็รูป(บ่อคอนกรตี) ชนิดใชร้ว่มกบับ่อพกั

อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นซา้ย อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นขวา

อยู่บรเิวณหลงับา้น

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ยงัไม่ไดต้ิดตัง้ขอ้งอ 90 องศา

ปลายท่อไม่จมน า้ ลา้งท าความสะอาด

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

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

โดยรอบบา้น อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นขวา

อยู่บรเิวณขา้งบา้นดา้นซา้ย อยู่บรเิวณหนา้บา้น และหลงับา้น

ติดตัง้เรยีบรอ้ย/ใชง้านไดต้ามปกติ ติดตัง้เอียง

สงูไม่ไดร้ะดบั ท าความสะอาด

บ่อ,ฝาแตกช ารุด น า้ทิง้จากหลงับา้นไม่ไหลออกหนา้บา้น

1

ถังบ ำบดั

- ขนาดถงับ าบดั

- การใชง้าน

2

บอ่ดักไขมัน

- ต าแหน่งติดตัง้

- การใชง้าน

3

บอ่ดักกล่ิน

- ต าแหน่งติดตัง้

- การใชง้าน

4

บอ่พักระบำยน ำ้

- ต าแหน่งติดตัง้

- การใชง้าน
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บา้นเลขที่ 998/xx

ฝ่ายโครงการ xxx


