
ขอบเขตของงาน   (Terms of Reference : TOR) 
การจ้างท าความสะอาดอาคารส านักงานเขตการเดินรถที ่2     อู่สวนสยาม 

........................................... 
  

1.  ความเป็นมา 
 

                      เขตการเดินรถท่ี 2  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 8/192-198  ถนนสวนสยามซอย 9 แขวงคนันายาว  เขตคนันา
ยาว กรุงเทพมหานคร มีความจ าเป็นต้องจา้งเหมาท าความสะอาด เพื่อให้อาคารและบริเวณโดยรอบ
สะอาด 
ถูกสุขลกัษณะ มีความเหมาะสมใชเ้ป็นสถานท่ีปฏิบติังาน  ดงัน้ี 
                        1.  อาคารส านกังาน  3  ชั้น   
                        2.  โรงจอดรถส านกังานเขต 
                        3.  ศาลพระภูมิ 
                        4.  ห้องสุขาชาย – หญิง 
                        5.  บริเวณโดยรอบอาคารส านกังานเขต 
                        6.  ดูแลตน้ไมร้อบอาคารส านกังานเขต   
2.  วตัถุประสงค์ 
                      เพื่อใหพ้ื้นท่ีภายในอาคารส านกังานเขตการเดินรถท่ี 2  และบริเวณโดยรอบส านกังานมีความ
สะอาด 
เรียบร้อย  ถูกสุขลกัษณะเหมาะสมกบัการใช้สถานท่ีปฏิบติังานของพนกังานองคก์าร  และผูม้าติดต่อ
ราชการ 
ทั้งภายในและภายนอก 
3.  ขอบเขตของงานจ้างท าความสะอาด 
 ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาพนกังานท าความสะอาด  จ  านวน 2  คน อายตุั้งแต่ 20 ปี ถึง 65  ปี  ในกรณีอาย ุ65 ปี 
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูว้า่จา้ง  วา่มีความสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้ มีสัญชาติไทย  เป็นผูมี้สุขภาพดี  
แขง็แรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  มีความประพฤติเรียบร้อย  ซ่ือสัตย ์ ไมก่า้วร้าว   สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้
โดยมีหวัหนา้งานอยา่งนอ้ย 1 คน  เพื่อควบคุมและตรวจสอบการท างานประจ าวนั  เพื่อให้งานด าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  และมีความรู้ความสามารถในการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดดว้ยความประณีต เรียบร้อย 
                        -  ปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าตลอดทุกวนัท าการ ตั้งแต่เวลา  06.00 -16.00 น. จ านวน  2  คน   เวน้วนัหยดุ 
เสาร์ – อาทิตย ์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
                   รายละเอยีดการท าความสะอาดและสถานที่ 

1.  อาคารส านักงาน  3  ช้ัน 
      1.1 พื้นท่ีบริเวณชั้น 1-3  หอ้งท างานทุกหอ้ง  หอ้งประชุม  และทางเขา้-ออก อาคาร 

                        1.2 บนัไดข้ึน-ลง  จ  านวน  3  ชั้น 
                        1.3 หอ้งน ้าชาย-หญิง  ภายในอาคารทั้ง 3 ชั้น 
                        1.4  สนบัสนุนดา้นการบริการในการจดัเตรียมเคร่ืองด่ืม อาหาร  กรณีมีประชุมและ 
                              ใชห้อ้งประชุมรวมถึงหอ้งรับรองแขก 
                        1.5  ลา้งภาชนะท าความสะอาด 
                        1.6  ดูแลเปิด-ปิดไฟฟ้าหอ้งท างานทุกหอ้งท่ีเลิกใชง้าน  
            2.  โรงจอดรถ ศาลพระภูมิ และ ต้นไม้      
                        2.1  ท าความสะอาดโรงจอดรถ 
                        2.2  เช็ดถูพื้นและท าความสะอาดศาลพระภูมิ  และเก็บขยะโดยรอบอาคารหรือ 
                               พื้นท่ีใชส้อยของเขต 
                        2.3  ดูแลรดน ้าตน้ไมร้อบอาคารท่ีท าการและบริเวณศาลพระภูมิ 
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              3. รายละเอยีดการท าความสะอาด 
 3.1  พื้นกระเบ้ืองเคลือบ 
  3.1.1 ปัด กวาด ใชไ้มม้อ็บเช็ดพื้นดว้ยน ้ายาท าความสะอาดพื้น เช่นน ้ายามาจิคลีน  
                                 หรือน ้ายาถูพื้นอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
  3.1.2 กวาดถูพื้นส านกังานเขตใหส้ะอาดตลอดทุกวนัท าการ เวลา 06.00 - 16.00 น.                                         
 3.2 กระจกและกรอบอลูมิเนียม  ม่านปรับแสงและฉากกั้นหอ้ง 
  3.2.1  กระจก 
   3.2.1.1  ท าความสะอาดฝุ่ นท่ีเกาะอยูต่ามกระจก เช็ดและขดัอลูมิเนียมตามประตู 
                                               หนา้ต่าง และส่วนอ่ืน ๆ  ท่ีติดกบัตวัอาคาร 
   3.2.1.2  ใชน้ ้ายาเช็ดกระจกท าความสะอาด    
  3.2.2  ม่านปรับแสง  และฉากกั้นหอ้ง 
   3.2.2.1  ท าความสะอาดฝุ่ นท่ีเกาะอยูต่ามม่าน และฉากกั้นหอ้ง โดยใชผ้า้และน ้ายาเช็ด 
   3.2.2.2  ใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นท าความสะอาดอีกคร้ัง 
  3.2.3  เคร่ืองใชส้ านกังาน 
   3.2.3.1  ปัดฝุ่ นเช็ดคราบสกปรก  (โตะ๊ท างาน  เกา้อ้ี  ตูเ้อกสาร)  รูปภาพแขวน  
   3.2.3.2  ใชน้ ้ายาและครีมท าความสะอาดส่วนท่ีเช็ดดว้ยน ้าเปล่าไม่ออกใชผ้า้ชุบน ้าเช็ด 
                                               ท  าความสะอาดอีกคร้ัง 
   3.2.3.3  ท าความสะอาดโซฟาชุดรับแขก 
  3.2.4  หอ้งสุขา 
   3.2.4.1  ลา้งพื้นดว้ยน ้ายาลา้งหอ้งน ้า 
   3.2.4.2  ขจดัส่ิงสกปรกเคร่ืองสุขภณัฑ์  เช่น  อ่างลา้งหน้า  โถปัสสาวะ  และโถส้วม
ดว้ยน ้ายา 
   3.2.4.3  ท าความสะอาดดว้ยน ้าเปล่า 
   3.2.4.4  ฆ่าเช้ือดบักล่ินดว้ยน ้ายา 
   3.2.4.5  น าขยะในหอ้งน ้าไปทิ้งในท่ีท่ีก าหนด                                                                                                                                         
 ลกัษณะงานและก าหนดเวลาท างาน 
              การท าความสะอาดประจ าวนั 
   -  เช็ดโตะ๊  เกา้อ้ี  จดัส่ิงของท่ีวางบนโตะ๊ใหเ้รียบร้อย 
   -  เทและท าความสะอาดตะกร้าใส่ขยะและลา้งถงัขยะใหส้ะอาด 
   -  ท าความสะอาดกระจก  ขอบกระจก  ขอบประตู  และบานประตูทุกบาน  และลบรอย
เป้ือนตามขอบประตูหนา้ต่างและสวทิซ์ไฟฟ้า 
   -  ท  าความสะอาดโตะ๊รับแขก  เกา้อ้ี  และโซฟา 
   -  ท  าความสะอาดโทรศพัทท่ี์วางบนโตะ๊ทุกเคร่ือง  เช็ดท่ีพดูและหูฟังดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
   -  ท  าความสะอาดห้องน ้ า   พื้นห้องน ้ า   และเคร่ืองสุขภัณฑ์ให้สะอาดอยู่เสมอ
ตลอดเวลาดว้ยน ้ายาแต่ละชนิดใหเ้หมาะสมกบัวสัดุ  พร้อมทั้งดบักล่ินและฆ่าเช้ือโรค  เช็ดรอยคราบสกปรก
ขอบประตูต่าง ๆ ของหอ้งน ้า  ดว้ยน ้ายาแต่ละชนิดใหเ้หมาะสมกบัวสัดุ 
   -  เช็ดและท าความสะอาดขั้นบนัได  ตลอดจนราวบนัไดข้ึน-ลงส านกังานเช็ดท าความ
สะอาดลูกกรงบนัได 
   -  ท าความสะอาดบานประตู  ขอบประตู  กระจกและขอบกระจกทางเขา้ส านกังาน 
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   -  ท  าความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูกพื้นหอ้ง,  ทางเดิน,  โถงพื้น 
   -  รายงานส่ิงของช ารุดเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยด่วน  เช่น กระจกแตก  อ่างลา้งหนา้แตก  
ถงัน ้ าแตก  ชักโครกร่ัวซึม,  สายช าระช ารุด,  ท่อน ้ าประปาแตก,  ก๊อกน ้ าร่ัว และส่ิงอ่ืน ๆ  ท่ีอยู่ในความ
รับผดิชอบ 
   -  ดูแลปิด-เปิด ไฟฟ้าส่วนกลาง และตรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากตวัอาคารเม่ือ
เสร็จงานใหเ้ป็นไปตามมาตรการประหยดัพลงังาน 
   -  ท  าความสะอาดฝ้าเพดาน  ปัดหยากไยใ่นท่ีต่าง ๆ  
   -  เช็ดฝุ่ นอุปกรณ์ต่าง  ๆท่ีตั้งอยูใ่นส านกังาน 
   -  ท  าความสะอาดฝาผนงั  เช็ดรอยเป้ือนตามฝาผนงัดว้ยน ้ายา 
   -  ท  าความสะอาด  ม่านปรับแสงทุกแห่ง 
   -  ท  าความสะอาดหอ้งโถง  และท่ีนัง่พกัและแผน่ป้ายแสดงช่ือหน่วยงานต่าง ๆ   
   -  ดูแลท าความสะอาดระเบียง                                                                                                                                                    
   -  ดูแลท าความสะอาดถนน  ลานจอดรถและรางระบายน ้าใหส้ะอาดอยูต่ลอดเวลา 
   -  ดูแลความสะอาดศาลพระภูมิ    เช็ดถูพื้น   เก็บเศษผงใบไม ้
   3.2.4.6  จัดผู ้ควบคุม  ตรวจสอบความสะอาดทุกพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบให้สะอาดอยู่
ตลอดเวลา  และให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาในการท าความสะอาดตามขอ้แนะน าของผูว้่าจา้ง   พร้อมทั้ง
รายงานการแกไ้ขปัญหาให้ผูว้่าจา้งทราบทุกวนั  โดยการตรวจสอบขอ้แนะน าจากจุดตรวจความสะอาด
ตามท่ีผูว้า่จา้งก าหนด 
   การท าความสะอาดประจ าเดือน 
   -  เช็ดขอบประตูท่ีท าดว้ยไม ้ อลูมิเนียม  ตามท่ีต่าง ๆ  ตลอดจนฝากั้นหอ้ง 
   -  เช็ดกระจกทั้งหมด  ทั้งอาคารภายในและภายนอก 
   -  ขดัเงาส่วนท่ีเป็นโลหะทั้งหมด 
   -  ดูดฝุ่ นม่าน  หนา้ต่าง  และประตูทัว่ไป 
   -  ท  าความสะอาดโตะ๊  เกา้อ้ี  ท่ีบุดว้ยหนงัเทียมและหนงัแทล้งน ้ายารักษาหนงั 
   -  ท  าความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟแสงสวา่งทั้งหมดภายในและภายนอกอาคาร 
   -  ปัดหยกัไยท่ี่สูงภายในและภายนอกอาคาร 
   -  ล้างพื้น  เคลือบเงาพื้น  แลขัดเงาพื้นด้วยเคร่ืองมือ  โดยใช้น ้ ายาแต่ละชนิดให้
เหมาะสมกบัวสัดุพื้น    
  การปฏิบัติงาน  
                                  ปฏิบติังานทุกวนัท าการ  เวน้วนัหยุด เสาร์ - อาทิตย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์  โดย
พนกังานท าความสะอาด  เม่ือเขา้ถึงอาคารทุกคนตอ้งลงช่ือการท างานไวเ้ป็นหลกัฐาน  โดยใชบ้ตัรตอกเวลา
กบัเคร่ืองตอกบตัร  ผูค้วบคุมจะตอ้งตรวจเช็คจ านวนพนกังานและรายงานใหผู้ว้า่จา้งทราบ   โดยรีบท าความ
สะอาดตามท่ีก าหนด และห้ามออกนอกสถานท่ี  หากตรวจพบให้ตดัค่าแรงเป็นรายชัว่โมง  การท าบนัทึก
บตัรตอกเวลาหา้มบนัทึกบตัรแทนกนัหากตรวจพบวา่มีการบนัทึกบตัรแทนกนัปรับค่าแรง 2 เท่า 
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4. ข้อก าหนดและเงื่อนไขอืน่ ๆ 
              4.1 ช่วงเวลาในการปฏิบตัิงาน  พนกังานจะตอ้งอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ครบจ านวน ตั้งแต่ 
เวลา 06.00  –  16.00 น.   ผูว้า่จา้งสามารถท่ีจะเรียกให้ไปท าความสะอาดในจุดใดจุดหน่ึงภายในพื้นท่ีของ   เขตการเดิน
รถท่ี  2  เม่ือใดก็ได ้   

 4.2 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาเคร่ืองแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั  ส าหรับพนกังานท าความสะอาดทุกคน
สวมใส่ ต้องมีช่ือบริษทั ห้างร้าน ผูรั้บจ้างท่ีเส้ือให้เห็นชัดเจน และติดบตัรท่ีมีรูปถ่ายแสดงตน แจ้งช่ือ 
นามสกุลใหเ้รียบร้อย  ทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

 4.3 พนกังานของผูรั้บจา้งทุกคนจะตอ้งอยูใ่นระเบียบหรือขอ้บงัคบัของผูว้า่จา้ง   หากพนกังานผูใ้ด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัขององคก์าร ผูรั้บจา้งจะตอ้งเปล่ียนตวัให้ทนัทีนบัตั้งแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้จากผูว้า่จา้ง 
 4.4 การส่งมอบงานจา้ง นบัแต่วนัท าสัญญาและให้ส่งมอบงานทุก ๆ  ส้ินงวดตามสัญญา  โดยผูรั้บ
จา้งตอ้งรายงานการท าความสะอาดประจ าวนั ประจ าเดือน และการท าความสะอาดเป็นคร้ังคราวในเดือน
นั้นหรือในงวด 
นั้น ๆ  ใหค้รบถว้นพร้อมบญัชีรายช่ือแสดงการปฏิบติังานประจ าวนัของพนกังาน 
 4.5 ผูว้า่จา้งจะประเมินผลการปฏิบติังานทุก ๆ  3  เดือน หากการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งไม่เป็นผล
ตามหลกัเกณฑท่ี์ตกลงจา้ง   ผูว้า่จา้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจา้งได ้ โดยไม่ถือวา่ผูรั้บจา้งผดิสัญญาและผูว้า่จา้ง
จะแจง้ให ้
ผูรั้บจา้งทราบก่อนบอกเลิกสัญญาภายใน 30 วนั 
 4.6 ในกรณีท่ีมีทรัพยสิ์นขององคก์ารเสียหาย หรือสูญหาย  อนัเน่ืองมาจากการกระท าของพนกังาน
ท าความสะอาดของผูรั้บจา้ง   ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบชดใชท้ั้งส้ิน 
 4.7 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในการท าความสะอาดแต่ละชนิดให้
เหมาะสมกบัวสัดุแต่ละชนิด  มาใชท้  าความสะอาด  ดงัน้ี   
  4.7.1 เคร่ืองขดัพื้นกระเบ้ืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ส าหรับขดัพื้น  ลา้ง  และขดัคราบสกปรกบนพื้น 
  4.7.2 เคร่ืองดูดฝุ่ นพร้อมอุปกรณ์ซ่ึงดูดไดท้ั้งเปียกและแหง้ 
  4.7.3 เคร่ืองมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ส าหรับเช็ดกระจกภายใน 
  4.7.4 บนัไดอลูมิเนียม 
  4.7.5 เคร่ืองมืออ่ืน ๆ เช่น ม็อบดนัฝุ่ น ม็อบผา้ แผน่ขดัสก๊อตไบร์ท  ไมก้วาดชนิดต่าง ๆ  ถงั
น ้ าพลาสติก  ขนัน ้ าพลาสติก   ถุงมือยาง  ผา้เช็ดโต๊ะ  ท่ีตกัขยะ  แปรงส าหรับขดัโถส้วม และวสัดุน ้ ายา
ส าหรับท าความสะอาดอ่างลา้งหนา้ 
           4.7.6 น ้ ายาเคมีใช้ท าความสะอาดตอ้งมีคุณภาพมาตรฐาน  และผูว้่าจ้างสามารถพิจารณา
ตรวจสอบได ้  หากไม่มีคุณภาพผูรั้บจา้งสามารถเปล่ียนได ้
           - น ้ายาลา้งพื้นและเคลือบเงาพื้น 
           - น ้ายาลา้งหอ้งน ้าและกดัสนิมชนิดพิเศษไม่มีควนั  ไม่มีกล่ิน 
           - น ้ายาฆ่าเช้ือดบักล่ิน 
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           - น ้ายาท าความสะอาดทัว่ไป 
           - น ้ายาลา้งและขดัอลูมิเนียม 
           - น ้ายาเช็ดกระจก 
           - น ้ายาขจดัคราบหินปูน  
           - น ้ายาขจดัอุดตนัในท่อน ้าทิ้ง 
           - น ้ายาอ่ืน ๆ  เท่าท่ีจ  าเป็น 
               4.8  ผูรั้บจา้งตอ้งจดัส่งรายช่ือพนกังานท าความสะอาดตามจ านวนท่ีก าหนดให้ผูว้่าจา้งล่วงหน้า
ก่อนเขา้ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการ  หากมีการเปล่ียนตวัพนกังานนอกเหนือรายช่ือท่ีแจง้ไวทุ้กกรณี
ก่อนเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ี  ผูรั้บจา้งตอ้งแนบรายช่ือพร้อมประวติัพนกังานก่อนเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ี 
               4.9 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และน ้ายาท าความสะอาดชนิดดีมาใช ้
ในการท าความสะอาด 
5.  ค่าปรับ 
               5.1  ก าหนดให้ลูกจา้งมาท างานสายไม่เกิน 15 นาที ตดัค่าจา้งคร่ึงวนั  หากเกิน 30 นาที จะถือว่า
ขาดงานโดยผูว้า่จา้งจะไม่จ่ายค่าจา้งและท าการปรับเป็นรายคนต่อวนั โดยจะหกัจากค่าจา้งตามสัญญา 
               5.2  กรณีผูรั้บจา้งจดัส่งพนกังานไม่ครบตามสัญญาท่ีระบุไว ้ ผูว้่าจา้งจะตดัค่าจา้งเป็นรายบุคคล
พร้อมค่าปรับตามท่ีก าหนดตามสัญญา 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งแนบทา้ยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี  จะก าหนดในอตัราร้อยละ 0.10 
ของอตัราค่าจา้งทั้งหมดตามสัญญาจา้งต่อวนัต่อคน แต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่วนัละ 100.- บาท 
6.  การจ่ายเงิน 
             องคก์ารจะจ่ายเงินค่าจา้งเป็นรายเดือน  เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพสัดุไดต้รวจรับงานจา้งเรียบร้อยแลว้  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
             วา่จา้งเหมาท าความสะอาด ระยะเวลา 1 ปี   เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563                                                                                                                                                   
8.  วงเงินในการจัดหา 
                เงินงบประมาณประจ าปี 2563  เป็นเงิน  250,084.80 บาท  (สองแสนห้าหม่ืนแปดสิบส่ีบาทแปดสิบ
สตางค)์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
9.  การจัดท าราคากลาง 
                 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีจะขอจากงบกลางและราคากลาง  (ตามเอกสารแนบ) 
                ข้อสงวนสิทธ์ิ 
                     1.  เงินค่าพสัดุส าหรับการซ้ือหรือจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินงบประมาณประจ าปี 2563  การลงนาม 
ในสัญญาหรือขอ้ตกลง จะกระท าไดต่้อเม่ือองคก์ารไดรั้บอนุมติัเงินจากงบประมาณประจ าปี 2563  แลว้เท่านั้น 
                     2.  องคก์ารทรงไวซ่ึ้งสิทธ์ิท่ีจะไม่คดัเลือกขอ้เสนอ หรือจะยกเลิกโครงการท่ียงัไม่ไดล้งนามใน 
สัญญาไดทุ้กเม่ือ และองคก์ารทรงไวซ่ึ้งสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการท าสัญญาจากผูย้ืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาไดทุ้กเม่ือ 
โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธ์ิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากองคก์าร 
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          รายการ วสัดุ อปุกรณ์ ทีผู้่รับจ้างจะต้องรับผดิชอบจัดหาไว้ใช้ในการท าความสะอาด 
 
ล าดบัท่ี                                   รายการ วสัดุ อุปกรณ์                ยีห่อ้ 

1 เคร่ืองขดัพื้น  
2 เคร่ืองดูดฝุ่ น  
3 แผน่ขดัท าความสะอาด                                                      
4 น ้ายาท าความสะอาดพื้น                                                                             
5 น ้ายาดบักล่ิน                                                            
6 น ้ายาดนัฝุ่ น  
7 น ้ายาลอกแวก็ซ์  
8 น ้ายาเคลือบเงาพื้น  
9 น ้ายาปัดเงาพื้น  
10 น ้ายากดัสนิม  
11 น ้ายาเช็ดกระจก  
12 น ้ายาลา้งหอ้งน ้า  
13 สบู่เหลว  
14 ผงซกัฟอก  
15 ผงขดั  
16  เคร่ืองมือเช็ดกระจก               
17 บนัไดอลูมิเนียม  
18 มอ็บดนัฝุ่ น ,มอ็บถูพื้น  
19 ไมก้วาด, มท่ีตกัขยะ, ไมข้นไก่, กระบอกฉีดน ้า  
20 แปรงขดัพื้น, แปรงขดัห้องน ้ า, ถุงมือยาง  
21 ถงัน ้า, ขนัน ้า, สายยาง  
22 ผา้เช็ดโต๊ะ, ผา้เช็ดกระจก  

23 ถุงพลาสติกด า  (ส าหรับใส่ขยะ)  
                                            
 
            ลงช่ือผูรั้บจา้ง.............................................................    

                               (...............................................)   
 


