Customer name

Date

Address

Start Time

Team Member

Finish Time

1

2

3

4

5

1

6 Bedrooms

2

3

4

5

6 Bathrooms

Strip sheets on bed and laundry

Clean mats on floor

Strip pillowcases and laundry

Clean toilet

Vacuum bed

Clean walls of shower

Vacuum under bed

Clean bathtub

Put new sheets and pillowcase

Clean mirror

Remove items on tables

Clean sink

Wipe tables with damp rag and
dry

Clean shower doors & glass

Replace items on side tables

Mop floor

Vacuum floor

Shine faucets in bath and sink

Wipe floor

Dry bathroom floor

Smooth Sheets & Pillows

Dry bath and shower floor and walls

Organize and clean closets

Replace clean towels

Put dirty clothes in basket

Replace tissue paper

Kitchen

Sweep floor

Living Room

Other Areas

Empty all trash

Vacuum sofas

Empty tables

Clean stove top

Wipe chairs

Wipe and dry tables

Clean sink

Remove items on tables

Replace items on tables

Shine faucet and sink

Wipe tables and dry

Sweep Stairs

Wipe surfaces

Replace items on tables

Sweep open areas

Clean fridge outside

Fluff cushions on sofa

Vacuum stairs

Clean fridge inside

Arrange cushions on sofa

Vacuum open areas

Clean inside microwave with baking
soda and vinegar and warm water

Sweep and vacuum floor

Wipe down chairs and dry

Wipe floor

Vacuum sofas

Remove items from shelf

Fluff cushions and rotate

Dust and wipe shelf

Clean windows

Replace items on shelf

Clean door handles

Clean inside other small appliances
with baking soda and vinegar and
warm water
Sweep and vacuum floor
Mop floor

Clean dirty areas around door
Empty all trash

CUSTOMER REVIEW

SIGNATURE

Date and Time

ชื่อลูกคา้

วั นที่

ที่อยู ่

เวลาเริ่ ม

สมาชิกทีม

้ สุด
เวลาสิน

1

2

3

4

5

1

6 ห้องนอน

2

3

4

5

6 ห้องนํา้

ถอดผา้ ปูท่ีนอนออก และซั กแห้ง

ทาํ ความสะอาดพรมบนพื้น

ถอดปลอกหมนออก และซั กแห้ง

ทาํ ความสะอาดโถสว้ ม

ดูดฝุ่นเตียง

ทาํ ความสะอาดกาํ แพงในห้องอาบนํา้

ดูดฝุ่นใตเ้ ตียง

ทาํ ความสะอาดอา่ งอาบนํา้

เปลี่ยนผา้ ปูท่ีนอน และปลอกหมอน

ทาํ ความสะอาดกระจก

นําสิง่ ของตา่ ง ๆ ออกจากโต๊ะ

ทาํ ความสะอาดอา่ งลา้ งหน้า

เช็ดโต๊ะดว้ ยผา้ เปี ยก และเช็ดให้แห้ง

ทาํ ความสะอาดประตูห้องอาบนํา้ และกระจก

วางสิง่ ของตา่ ง ๆ บนโต๊ะกลั บคืนเหมือน
เดิม

กวาดพื้น

ดูดฝุ่นพื้น

ขั ดก๊อกนํา้ ในห้องอาบนํา้ และอา่ งลา้ งหน้า

ถูพ้ ืน

เช็ดพื้นในห้องอาบนํา้ ให้แห้ง

ดึงผา้ ปูท่ีนอน และปลอกหมอนให้ เรี ยบ

เช็ดพื้นห้องนํา้ ห้องอาบนํา้ และกาํ แพงให้แห้ง

ถูพ้ ืน

จั ด และทาํ ความสะอาดตูเ้ สื้อผา้

เปลี่ยนผา้ เช็ดตั วใหม่

นําเสื้อผา้ ที่สวมใสแ่ ลว้ ใสล่ งในตะกร้า

ห้องครัว

เปลี่ยนกระดาษชาํ ระใหม่

ห้องนั่งเลน
่

พื้นที่อ่ืน ๆ

นําขยะในถั งขยะไปทิ้ง

ดูดฝุ่นโซฟา

นําสิง่ ของตา่ ง ๆ ออกจากโต๊ะ

ทาํ ความสะอาดท๊อปบนเตา

เช็ดเกา้ อี้

เช็ดโต๊ะ และเช็ดให้แห้ง

ทาํ ความสะอาดอา่ งลา้ งจาน

นําสิง่ ของตา่ ง ๆ ออกจากโต๊ะ

วางสิง่ ของตา่ ง ๆ บนโต๊ะกลั บคืนเหมือนเดิม

ขั ดก๊อกนํา้ และอา่ งลา้ งจาน

เช็ดโต๊ะ และเช็ดให้แห้ง

้ นได
กวาดขั นบั

เช็ดบนพื้นผิว

วางสิง่ ของตา่ ง ๆ บนโต๊ะกลั บคืนเหมือนเดิม

กวาดพื้นที่เปิ ดโลง่

ทาํ ความสะอาดตูเ้ ย็นดา้ นนอก

ทาํ ให้หมอนอิง และโซฟาพองฟู

้ นได
ดูดฝุ่นขั นบั

ทาํ ความสะอาดตูเ้ ย็นดา้ นใน

จั ดหมอนอิง และโซฟา

ดูดฝุ่นพื้นที่เปิ ดโลง่

ทาํ ความสะอาดไมโครเวฟดา้ นใน ดว้ ยเบก
้ กิ้ง
โซดา นํา้ สม
้ สายชู และนํา้ อุน
่

กวาด และดูดฝุ่นพื้น

เช็ดเกา้ อี้ และเช็ดให้แห้ง

ถูพ้ ืน

ดูดฝุ่นโซฟา

้
นําสิง่ ของตา่ ง ๆ ออกจากชั นวางของ

ทาํ ให้หมอนอิงพองฟู และกลั บดา้ น

้
ปัดฝุ่น และเช็ดชั นวางของ

ทาํ ความสะอาดหน้าตา่ ง

้
วางสิง่ ของตา่ ง ๆ บนชั นวางของกลั
บคืน
เหมือนเดิม

ทาํ ความสะอาดมือจั บประตู

ทาํ ความสะอาดเครื่ องครั วขนาดเล็กอื่น ๆ ดว้ ย
เบก
้ สายชู และนํา้ อุน
้ กิ้ง โซดา นํา้ สม
่
กวาด และดูดฝุ่นพื้น
ถูพ้ ืน

ทาํ ความสะอาดพื้นที่สกปรก และรอบ ๆ ประตู
นําขยะในถั งขยะไปทิ้ง

รี ววิ จากลูกคา้

ลายเซ็นต์

วั นที่ และเวลา

