
   
 

 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. ความเป็นมา 
 สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นสถาบันตติยภูมิ ขนาด 670 เตียง           
มีภารกิจในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท ซึ่งในแต่ละวันมีผ้าเปื้อนที่ต้องท าความสะอาด
เป็นจ านวนมาก จึงมีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ที่ใช้ในการบริการ
ทางการแพทย ์

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการบริการผ้าสะอาดเพียงพอในการให้บริการ มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมี
ความพึงพอใจโดยผ้าที่จะจ้างเหมา ซัก อบ รีด ทั้งนี้ ผ้าที่จ้างเหมา ซัก อบ รีด คือผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ใน                           
การรักษาพยาบาลทุกประเภท 

3. วิธีการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ 
 3.1 ผู้รับจ้างต้องแยกผ้าก่อนซัก โดยแยกเสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าอื่นๆท่ีหน่วยงานต่างๆส่งซัก 
 3.2 กรณีเสื้อผ้าผู้ป่วยให้แยกผ้าขาวและผ้าสี ไม่ให้ซักรวมกันเพื่อป้องกันสีตกเปรอะเปื้อน 
 3.3 กรณีเสื้อผ้าติดเชื้อ ให้แยกซักต่างหาก โดยผ้าเปื้อนติดเชื้อจะแยกใส่ถุงพลาสติกสีแดง 
 3.4 กรณีสิ่งสกปรกติดผ้า ผู้รับจ้างต้องแยกซักต่างหาก 
 3.5 ส าหรับเสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ชนิดผ้าติดเชื้อ ต้องผ่านการฆ่าเชื้อก่อนท าการซักล้างตาม
มาตรฐานงานควบคุมการติดเชื้อของสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการ
แพทย ์
 3.6 ผู้รับจ้างต้องใช้น้ ายาเคมีซักผ้า หรือ ผงซักฟอกและน้ ายาปรับผ้านุ่มอย่างเหมาะสม และไม่เป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและเส้นใยผ้า และในขั้นตอนสุดท้ายของการซักผ้าผู้รับจ้างต้องใช้น้ ายาปรับผ้านุ่มใน               
การล้างเพ่ือให้ผ้าที่ซักสะอาดแล้วมีกลิ่นหอมทุกครั้งที่ซัก 
 3.7 ผู้รับจ้างต้องรีดเสื้อ กางเกง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หรือผ้าต่างๆและท าการพับผ้าให้เรียบร้อย 
 3.8 ประเภทของผ้าที่ซัก แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 3.8.1 ผ้าเปื้อนธรรมดาไม่ติดเชื้อ ได้แก่ ผ้าที่ใช้กับผู้ป่วย เปื้อนเหงื่อไคล อาหาร คราบสกปรก
อ่ืนๆมีเชื้อโรคปนเปื้อนไม่มาก 
  3.8.2 ผ้าเปื้อนติดเชื้อ ได้แก่ ผ้าเปื้อนเลือด หนอง น้ าเหลือง อุจจาระ ปัสสาวะ เสมหะและผ้าที่
ใช้กับผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อร้ายแรงต่างๆ ได้แก่ เชื้อดื้อยา งูสวัด อีสุกอีใส เริม วัณโรค HIV ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด
นก SAR ฯลฯ 
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  3.8.3. ผ้าเปื้อนเคมี ได้แก่ เสื้อผ้าผู้ป่วยปนเปื้อนยาเคมี ผ้าเปื้อนยาเคมีหกตกใส่ 
  3.8.4. ผ้าอื่นๆได้แก่ ผ้าเช็ดมือ ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมอุปกรณ์ ฯลฯ 
 3.9 วิธีการซักผ้าเปื้อนธรรมดาไม่ติดเชื้อ 
  3.9.1 ล้างด้วยน้ าเปล่า ครั้งละ 5 นาที แล้วปล่อยน้ าทิ้ง X 2 ครั้ง 
  3.9.2 การซัก 
    -ใส่ผงซักฟอก 5-8 กรัม/กก. 
    -ความร้อน 700c  
    -เวลา 20 นาที แล้วปล่อยน้ าทิ้ง 
  3.9.3 การล้าง/สลัดหมาด 
    -ล้างด้วยน้ าร้อน ครั้งละ 5 นาที แล้วปล่อยน้ าทิ้ง X 2 ครั้ง 
    -สลัดหมาด 5 นาที แล้วน้ าผ้าออกจากเครื่อง 
 3.10 วิธีการซักผ้าเปื้อนติดเชื้อและผ้าเปื้อนเคมี 
  3.10.1 ล้างด้วยน้ าเปล่า ครั้งละ 5 นาที แล้วปล่อยน้ าทิ้ง X3-5 ครั้ง 
    -ใช้โปรแกรมผ้าติดเชื้อ โดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อประเภทไฮโดโปรคอลไรด์  แช่ด้วยน้ ายา 
(0.5 % Sodium hypochlorite) นาน 30 นาที ก่อนซัก 
  3.10.2 การซัก 
    -ใส่ผงซักฟอก 8-10 กรัม/กก. 
    -ความร้อน > 700c 
    -เวลา 30 นาที แล้วปล่อยน้ าทิ้ง 
  3.10.3 การล้าง/สลัดหมาด 
    -ล้างด้วยน้ าร้อน ครั้งละ 5 นาที แล้วปล่อยน้ าทิ้ง X 2 ครั้ง 
    -สลัดหมาด 5 นาที แล้วน าผ้าออกจากเครื่อง 
 3.11 วิธีการซักผ้าอื่นๆ 
  3.11.1 ล้างด้วยน้ าเปล่า ครั้งละ 5 นาที แล้วปล่อยน้ าทิ้ง X 2 ครั้ง 
  3.11.2 การซัก 
    -ใส่ผงซักฟอก 5-8 กรัม/กก. 
    -ความร้อน 35-700c 
    -เวลา 20 นาที แล้วปล่อยน้ าทิ้ง 
  3.11.3 การล้าง/สลัดหมาด 
    -ล้างด้วยน้ าร้อน ครั้งละ 5 นาที แล้วปล่อยน้ าทิ้ง X 2 ครั้ง 
    -สลัดหมาด 5 นาที แล้วน าผ้าออกจากเครื่อง 
  3.12 ข้อก าหนดการซักผ้า 
  3.12.1 ผงซักฟอกและน้ ายาปรับผ้านุ่มจะต้องมีเครื่องหมาย มอก. 
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 3.13 วิธีการอบผ้า 
  3.13.1 ให้ท าการอบผ้าแห้งที่ใช้กับผู้ป่วยทุกประเภท และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาลทุก
ประเภทด้วย อุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส และท าการรีดผ้าให้เรียบ  

4. การรับ-ส่งผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ 
 4.1 ผู้รับจ้างต้องใช้ยานพาหนะที่ใช้รับ-ส่งเสื้อผ้าเท่านั้น โดยก าหนดให้มีลักษณะปิดมิดชิดเพ่ือป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งเสื้อผ้าสะอาดที่ซักเรียบร้อย
แล้ว ยานพาหนะขนส่งจะต้องสามารถป้องกันน้ าฝน ฝุ่นละอองต่างๆได้ และจะต้องท าความสะอาดทุกครั้งก่อน
การบรรจุผ้าสะอาด และพนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องสวมเครื่องแบบหรือชุดปฏิบัติงานและมีป้ายชื่อ
อย่างชัดเจน  
 4.2 ผู้รับจ้างต้องมารับเสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ที่งานซักฟอก สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยา
เสพติดแห่งชาติฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 07.00-12.00 น.ทุกวัน หรือตามวัน เวลาที่สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติฯ ก าหนด  
 4.3 ก่อนน าไปซัก อบ รีด พนักงานของผู้ว่าจ้าง และพนักงานของผู้รับจ้างต้องชั่งน้ าหนักผ้าสกปรก
ต่างๆพร้อมลงบันทึกจ านวนที่ชั่งได้ไว้เป็นหลักฐานในการตรวจรับคืน และชั่งน้ าหนักผ้าสะอาดเพ่ือเป็นหลักฐาน
ในการค านวณค่าจ้าง  โดยผ้าสะอาดที่ส่งคืนจะน้อยกว่าผ้าสกปรก แต่จะต้องลดน้อยลงไม่เกิน 2 % 
 4.4 ผู้รับจ้างต้องมาส่งเสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ที่ซักผ้าสะอาดเรียบร้อยแล้วคืนในวันถัดจากวันที่มา
รับผ้าไปซัก ให้งานซักฟอก สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติฯ ระหว่างเวลา 07.00-
12.00น. ของทุกวัน หรือตามวัน เวลา ที่ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติฯก าหนด  
 4.5 ผ้าที่น ามาส่งจะต้องปราศจากคราบสกปรก และกลิ่นเหม็นอย่างเด็ดขาด และผ้าสะอาดที่ส่งมอบ
จะต้องมีการบรรจุหอ่พลาสติกให้เรียบร้อย  
 4.6 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบน าถุงผ้าสีเข้มเนื้อหนาทนทานมาให้กับทางสถาบันบ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติฯ จัดใส่ผ้าเปื้อนก่อนที่จะน าผ้าไปซักทุกวัน อย่างน้อยวันละ 80 ใบหรือให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน หากถุงผ้ามีความช ารุดจะต้องจัดเปลี่ยนใบใหม่ โดยส่งมอบหลังวันท าสัญญาภายใน 15 วัน 
 4.7. มีการก าหนดวันเวลาการรับ-ส่ง ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ส าหรับหอผู้ป่วยในที่ชัดเจนโดยก าหนดให้ 1 
วันต่อผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ของผู้ป่วย 1 ตึก เพ่ือป้องกันกันสลับสับเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวผู้ป่วย 
 4.8. การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต้องผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยผู้รับจ้างเป็น
ผู้ด าเนินการ หากพบพนักงานที่ไข้สูงเกิน 37.5 องศา มีอาการผิดปกติระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม 
มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและต้องแจ้งหัวหน้าควบคุมทันที และผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงาน
มาปฏิบัติงานทดแทน 
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5. เงื่อนไขและข้อก าหนด 
 5.1 ผู้รับจ้างต้องมีโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท ซัก อบ 
รีด จากกระทรวงอุตสาหกรรม และต้องมีระบบน้ าทิ้งที่ได้มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยระบบบ าบัดน้ าเสียผ่านการรับรองจากผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
 5.2 ผู้รับจ้างต้องมีพ้ืนที่ส าหรับแบ่งเขตใช้งานเป็นเขตส าหรับผ้าสกปรกและผ้าสะอาดให้ชัดเจนโดย                 
ไม่ปะปนกัน 
 5.3 ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องจักรที่มีความพร้อมในการใช้ด าเนินงาน 
 5.4 เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ หมายถึงเสื้อผ้าส าหรับผู้ป่วย และผ้าที่ใช้ส าหรับการบริการทาง
การแพทย์ในการบ าบัดและรักษาผู้ป่วยที่ติดยาและสารเสพติดทุกชนิด 
 5.5 ในกรณีผ้าเปื้อนฝังลึกที่พบว่าจ านวน และประเภทเสื้อผ้าของผู้ป่วยหรือผ้าต่างๆที่ส่งมอบไม่ครบ
จ านวนหรือไม่สะอาดตามใบรับ-ส่งผ้า สถาบันฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับ โดยผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขและส่งกลับ
คืนภายใน 3 วัน มิฉะนั้น จะปรับเป็นผ้าสูญหายและต้องชดใช้ในสิ้นเดือนนั้นๆ 
 5.6. ในกรณีผ้าที่มีกลิ่นเห็นอับที่พบว่าจ านวน และประเภทเสื้อผ้าของผู้ป่วยหรือผ้าต่างๆที่ส่งมอบไม่
ครบจ านวนหรือไม่สะอาดตามใบรับ-ส่งผ้า สถาบันฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับ โดยผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขและ
ส่งกลับคืนภายใน 2 วัน มิฉะนั้น จะปรับเป็นผ้าสูญหายและต้องชดใช้ในสิ้นเดือนนั้นๆ (หากพบกรณีนี้ห้ามผู้
รับจ้างน าน้ าหนักไปรวมกับน้ าหนักผ้าในวันถัดไปให้ด าเนินการแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) 
 5.7 หากมีผ้าที่ส่งซัก ค้าง และได้รับค าเตือนจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งด้วยวาจาจาก 
ผู้ว่าจ้างแล้ว และผู้รับจ้างไม่จัดส่งผ้าให้ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจ่ ายค่าปรับในอัตราชิ้นละ 20.-บาท/วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างจนถึงวันที่ส่งผ้าครบ หากครบ 3 วัน ยังไม่ได้คืน จะปรับเป็นผ้าสูญหายและ
ต้องชดใช้ในสิ้นเดือนนั้นๆ 
 5.8 กรณีผู้รับจ้างไม่มารับหรือไม่มาส่งผ้าตามวันที่ก าหนด ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างเป็น
รายวัน วันละ 2,000.-บาท หรือไม่มาส่งผ้าตรงตามช่วงเวลาที่ก าหนด ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้าง
เป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 250.-บาท 
 5.9 กรณีผ้าช ารุดอันเกิดจากการกระท า หรือความบกพร่องของผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นผู้รับจ้าง
ต้องชดใช้ตามอัตรามูลค่าผ้าจากการจัดซื้อจัดจ้าง ของสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติฯ  
 5.10 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะด าเนินการไปประเมินสถานที่และการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยละ
ผ้าต่างๆโดยการไปตรวจดูที่ท าการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ณ ที่ท าการจริง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า 
(ขณะด าเนินการไปประเมินสถานที่คณะกรรมการตรวจรับและผู้ติดตามต้องสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณื
ป้องกันตามที่หน่วยงานก าหนด) 
 5.11 กรณีตามข้อ ๕.4 หากผ้าสะอาดที่ส่งคืนน้อยกว่าผ้าสกปรก ลดน้อยลงเกินกว่าอัตราที่ก าหนด 
ผู้ว่าจ้างจะถือว่าเป็นผ้าสูญหาย โดยคิดค่าปรับตามน้ าหนักผ้าที่เกินอัตราที่ก าหนด เป็นกิโลกรัมๆละ 300. -
บาท (ปรับตั้งแต่ 1 กิโลกรัมข้ึนไป) 
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 5.12. ผู้รับจ้างต้องมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่พนักงาน ให้มีค าแนะน าการเฝ้าระวัง
ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และอบรมพนักงานเรื่องมาตรการ และความรู้ในการสังเกตตนเอง ต้องส่งรายงานให้
ผู้ว่าจ้าง เช่น ภาพถ่าย หรือรายชื่อการอบรมของพนักงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเวลา 12 เดือน 

7. การส่งมอบงานและการช าระเงิน 
 ผู้ว่าจ้างจะช าระเงินค่าจ้างที่ค านวณตามปริมาณผ้าสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบร้อยแล้วเป็นกิโลกรัม 
และตามราคาต่อกิโลกรัมที่ก าหนดไว้ในสัญญา โดยค านวณจากการส่งมอบในรอบแต่ละเดือน 

8. ระยะเวลารับประกัน 
 ระยะเวลารับประกัน ๗ วัน  

9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา  

10. วงเงินในการจัดหาและราคากลาง 
 จากเงินงบประมาณ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี                         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 ปริมาณเสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆประมาณจ านวน 8,500 กิโลกรัมต่อเดือน เท่ากับ ๑๐๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อปี 
 ราคากลางกิโลกรัมละ 15.๐๐ บาท 
 รวม ราคากลางทั้งสิ้น 1,530,๐๐0.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
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          เอกสารแนบท้าย 1 

ราคาผ้าต่างๆของสถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

ล าดับ รายการผ้า 
ราคา 

(บาท/หน่วย) 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

4 

ชุดผู้ป่วย 
 -ชุดผู้ป่วย(สีเขียวเข้ม)เสื้อคอกลม 
 -ชุดผู้ป่วย(สีส้มอิฐ)เสื้อคอกลม 
 -ชุดผู้ป่วย(สีชมพูบานเย็น)เสื้อคอกลม 
 -ชุดผู้ป่วย(สีฟ้าน้ าทะเล)เสื้อคอกลม 
 -ชุดผู้ป่วย(สีเหลือง)เสื้อคอกลม 
 -ชุดผู้ป่วย(สีม่วง)เสื้อคอกลม 
 -ชุดผู้ป่วย(สีเขียวอ่อน)เสื้อคอกลม 
 -ชุดผู้ป่วย(ฟ้าอมเขียว)เสื้อคอกลม 
 -เสื้อยืดคอกลม (สีเขียว.ม่วง,ชมพู,น้ าเงิน,แดง,ส้ม,เขียวตอง.ฟ้า) 
 -กางเกงวอร์ม สีด า 
 -กระโปรงพรีท ฟรีไซส์ 
ผ้าปูที่นอน 
 -ผ้าปูที่นอนสีขาว 
 -ผ้าปูที่นอนสีฟ้า 
 -ผ้าปูที่นอนสีชมพู 
 -ผ้าปูที่นอนสีน้ าตาล 
 -ผ้าปูที่นอนสีเขียว 
 -ผ้าปูที่นอนพิมพ์ลายดอก 
ผ้าห่ม 
 -ผ้าห่มนอนสีฟ้า 
 -ผ้าห่มนอนสีชมพู 
 -ผ้าห่มนอนสีเขียว 
ปลอกหมอน 
 -ปลอกหมอนสีฟ้า 
 -ปลอกหมอนสีชมพู 
 -ปลอกหมอนสีขาว 
 -ปลอกหมอนพิมพ์ลายดอก 
 -ปลอกหมอนสีเขียว 

 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
50 
95 

180 
 

185 
185 
185 
185 
185 
185 

 
495 
495 
500 

 
40 
40 
40 
40 
40 
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ล าดับ รายการผ้า 
ราคา 

(บาท/หน่วย) 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

 
 

16 
17 
18 
19 

 
 
 

20 
21 
22 

ผ้าห่อเครื่องมือแพทย์ 
ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง ขนาด 20x25 นิ้ว 
ผ้าสี่เหลี่ยม ขนาด 20x25 นิ้ว 
ถุงผ้าเปื้อน 
ผ้าปูโต๊ะ 
ผ้าม่าน 
ผ้าคลุมโต๊ะจับจีบ 
กระโปรงคลุมเก้าอ้ี 
หมวกคลุมผม 
ผ้ากันเปื้อน 
ผ้าเช็ดมือ 
 -ผ้าเช็ดมือ (ผ้าดิบ) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 
 -ผ้าเช็ดมือ (ผ้าดิบ) ขนาด 35 x 76 เซนติเมตร 
ผ้าท าความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ผ้าในชุดท าคลอด 
ผ้าผูกข้อมือผู้ป่วย 
เสื้อกาวน์ 
 -เสื้อกาวน์สีม่วง 
 -เสื้อกาวน์สีเขียวเข้ม 
 -เสื้อกาวน์สีขาวแขนสั้น (ผ้าลีวาย) 
Mask สีขาว,สีเขียว 
ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก 
ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ 

15 
15 
15 

375 
150 
120 
364 
100 
25 
45 

 
17 
65 
15 

110 
30 

 
260 
260 
350 
10 

100 
160 
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