
ราคา/หน่วย

1 กระดาษ A4 ขนาด 70 G รีม ไม่เกิน 95 บาท/รีม
2 กระดาษ  A3 ขนาด 80 G รีม ไม่เกิน 250 บาท/รีม
3 กระดาษ A5 แพค็ ไม่เกิน 65 บาท/รีม
4 กระดาษ F4 รีม ไม่เกิน 150 บาท/รีม
5 กระดาษ หวัครุฑ ขนาด A4 รีม ไม่เกิน 75 บาท/รีม
6 กระดาษการ์ดสีA4 120 แกรม (180แผ่น/แพค็) แพค็ ไม่เกิน 125 บาท/แพค็
7 กระดาษF14 รีม ไม่เกิน 138 บาท/แพค็
8 กระดาษการ์ดสีขาวA4 120 แกรม (180แผ่น/แพค็) แพค็ ไม่เกิน 130 บาท/แพค็
9 กระดาษการ์ดอาร์ตมันสองหน้าสีขาวA4 130แกรม (50แผ่น/แพค็) แพค็ ไม่เกิน 130 บาท/แพค็
10 กระดาษอาร์ตมันสีขาวA4 210 แกรม (50แผ่น/แพค็) แพค็ ไม่เกิน 65 บาท/แพค็

11 กระดาษเคร่ืองพมิพอ์ิงค์เจ็ท ส าหรับท าปกสีขาว 120 แกรม(50แผ่น/แพค๊) รีม ไม่เกิน 100 บาท/รีม

12 กระดาษเคร่ืองพมิพอ์ิงค์เจ็ท A4สีขาว 180แกรม(100แผ่น/แพค็) แพค๊ ไม่เกิน 115 บาท/แพค็
13 กระดาษ Photo แพค็ ไม่เกิน 280 บาท/แพค็

14 กระดาษเคร่ืองพมิพอ์ิงค์เจ็ท ส าหรับท าปกสีขาว 210 แกรม(50แผ่น/แพค๊) แพค็ ไม่เกิน 90 บาท/แพค็

15 กระดาษสี A4 ขนาด 80 แกรม(500แผ่น/แพค็) แพค็ ไม่เกิน 190 บาท/แพค็
16 กระดาษสี A4 ขนาด 150 G แพค็ ไม่เกิน 120 บาท/แพค็
17 กระดาษสต๊ิกเกอร์คละสี แพค็ ไม่เกิน 220 บาท/แพค็
18 กระดาษสต๊ิกเกอร์สีขาวขนาดA4(50แผ่น/แพค็) แพค็ ไม่เกิน 150 บาท/แพค็
19 กระดาษคาร์บอน สีด า แพค็ ไม่เกิน 160 บาท/แพค็
20 กระดาษคาร์บอน สีน  าเงิน แพค็ ไม่เกิน 160 บาท/แพค็
21 กระดาษโน๊ตมีกาว เล่ม ไม่เกิน 45 บาท/เล่ม
22 กระดาษบนัทกึข้อความ A4 แพค็ ไม่เกิน 75 บาท/แพค็
23 กระดาษบนัทกึข้อความ A5 แพค็ ไม่เกิน 50 บาท/แพค็
24 ซองขาวมีตราครุฑ พบั 4 ซอง ไม่เกิน 0.70 บาท/ซอง
25 ซองน  าตาลมีตราครุฑ พบั 2 ซอง ไม่เกิน 1.25 บาท/ซอง
26 ซองน  าตาล A4 ซอง ไม่เกิน 3 บาท/ซอง
27 ซองน  าตาล F4 ซอง ไม่เกิน 4 บาท/ซอง
28 ซองน  าตาลขยายข้าง A4 ซอง ไม่เกิน 5 บาท/ซอง
29 ซองน  าตาลขยายข้าง F4 ซอง ไม่เกิน 6.5 บาท/ซอง
30 ปากกาเขียนแผ่นใส ลบไม่ได้ (F) สีแดง ด้าม ไม่เกิน 40 บาท/ด้าม
31 ปากกาลูกล่ืน ด้าม ไม่เกิน 7 บาท/ด้าม
32 ดินสอ 2B แทง่ ไม่เกิน 4 บาท/แทง่
33 ยางลบดินสอ อัน ไม่เกิน 4 บาท/อัน
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34 ปากกาเน้นข้อความคละสี ด้าม ไม่เกิน 28 บาท/ด้าม
35 ปากกาไวทบ์อร์ด ด้าม ไม่เกิน 18 บาท/ด้าม
36 แปรงลบกระดาษไวทบ์อร์ด อัน ไม่เกิน 25 บาท/ด้าม
37 ปากกา เคมี 1 หวั ด้าม ไม่เกิน 20 บาท/ด้าม
38 ปากกา เคมี 2 หวั ด้าม ไม่เกิน 13.50 บาท/ด้าม
39 ปากกาลบค าผิด ด้าม ไม่เกิน 60 บาท/ด้าม
40 เทปลบค าผิด ชิ น ไม่เกิน 51 บาท/ชิ น
41 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 กล่อง ไม่เกิน 7.25 บาท/กล่อง
42 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3 กล่อง ไม่เกิน 16 บาท/กล่อง
43 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 กล่อง ไม่เกิน 12 บาท/กล่อง
44 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/17 กล่อง ไม่เกิน 100 บาท/กล่อง
45 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/13 กล่อง ไม่เกิน 80 บาท/กล่อง
46 ลวดเสียบกระดาษ กล่อง ไม่เกิน 7 บาท/กล่อง
47 คลิบด า เบอร์108 2 กล่อง ไม่เกิน 60 บาท/กล่อง
48 คลิปด า เบอร์109 1 5/8 กล่อง ไม่เกิน 41 บาท/กล่อง
49 คลิปด า เบอร์110 1 1/4 กล่อง ไม่เกิน 27 บาท/กล่อง
50 คลิปด า เบอร์111 1 กล่อง ไม่เกิน 20 บาท/กล่อง
51 คลิปด า เบอร์112 3/4 กล่อง ไม่เกิน 13 บาท/กล่อง
52 หมุดติดบอร์ดหวัร่ม กล่อง ไม่เกิน 50 บาท/กล่อง
53 ตะปเูข็ม กล่อง ไม่เกิน 15 บาท/กล่อง
54 กรรไกรขนาด 8 นิ ว อัน ไม่เกิน 50 บาท/อ้น
55 มีดคัตเตอร์ เล็ก อัน ไม่เกิน 30 บาท/อัน
56 มีดคัตเตอร์ ใหญ่ อัน ไม่เกิน 50 บาท/อ้น

57 ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก หลอด ไม่เกิน 23 บาท/หลอด

58 ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ หลอด ไม่เกิน 25 บาท/หลอด

59 พลาสติกเคลือบนามบตัร แผ่น ไม่เกิน 55 บาท/แผ่น
60 พลาสติกเคลือบบตัร A4 แผ่น ไม่เกิน 4.5 บาท/แผ่น
61 ไม้บรรทดัพลาสติก 12 นิ ว อัน ไม่เกิน 10 บาท/อัน
62 กาวแทง่ แทง่ ไม่เกิน 50 บาท/แทง่

63 กาวน  า หลอด ไม่เกิน 32 บาท/หลอด

64 กาวซูเปอร์กลู ตราช้าง หลอด ไม่เกิน 30 บาท/หลอด
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65 เทปใสแกน 1 นิ ว ขนาด 18 มม. ม้วน ไม่เกิน 24 บาท/ม้วน
66 เทปใสแกน 1 นิ ว ขนาด 24 มม. ม้วน ไม่เกิน 29 บาท/ม้วน
67 เทปใสแกน 3 นิ ว ขนาด 12 มม. ม้วน ไม่เกิน 16 บาท/ม้วน
68 เทปใสแกน 3 นิ ว ขนาด 18 มม. ม้วน ไม่เกิน 25 บาท/ม้วน
69 เทปใสแกน 3 นิ ว ขนาด 24 มม. ม้วน ไม่เกิน 30 บาท/ม้วน
70 เทปใสแกน 3 นิ ว ขนาด 48 มม. ม้วน ไม่เกิน 32 บาท/ม้วน
71 เทปเยื่อกาว แกน 3 นิ ว ขนาด 12 มม. ม้วน ไม่เกิน 27 บาท/ม้วน
72 เทปเยื่อกาว แกน 3 นิ ว ขนาด 18 มม. ม้วน ไม่เกิน 36 บาท/ม้วน
73 เทปเยื่อกาว แกน 3 นิ ว ขนาด 24 มม. ม้วน ไม่เกิน 48 บาท/ม้วน
74 เทปเยื่อกาว แกน 3 นิ ว ขนาด 48 มม. ม้วน ไม่เกิน 65 บาท/ม้วน
75 เทปกระดาษกาวย่น แกน 3 นิ ว ขนาด 24 มม. ม้วน ไม่เกิน 25 บาท/ม้วน
76 เทปกระดาษกาวย่น แกน 3 นิ ว ขนาด 48 มม. ม้วน ไม่เกิน 40 บาท/ม้วน
77 เทปผ้า แกน 3 นิ ว ขนาด 24 มม. ม้วน ไม่เกิน 30 บาท/ม้วน
78 เทปผ้า แกน 3 นิ ว ขนาด 36 มม. ม้วน ไม่เกิน 45 บาท/ม้วน
79 เทปผ้า แกน 3 นิ ว ขนาด 48 มม. ม้วน ไม่เกิน 55 บาท/ม้วน
80 เทปโฟม2หน้า แบบหนา ม้วน ไม่เกิน 163 บาท/ม้วน
81 แฟม้สันกวา้ง เบอร์ 120 (3นิ ว) แฟม้ ไม่เกิน 65 บาท/แฟม้
82 แฟม้สันกวา้ง เบอร์ 125 (2นิ ว) แฟม้ ไม่เกิน 65 บาท/แฟม้
83 แฟม้ 2 หว่ง เบอร์ 210 แฟม้ ไม่เกิน 56.50 บาท/แฟม้
84 แฟม้ 2 หว่ง เบอร์ 212 (ใส่ใบเสร็จรับเงิน) แฟม้ ไม่เกิน 39 บาท/แฟม้
85 แฟม้หนีบ เบอร์ 590 แฟม้ ไม่เกิน 55 บาท/แฟม้
86 แฟม้แขวน 905F แฟม้ ไม่เกิน 14 บาท/แฟม้
87 แฟม้แขวน 925F แฟม้ ไม่เกิน 16 บาท/แฟม้
88 แฟม้พลาสติกA4 แฟม้ ไม่เกิน 4.25 บาท/แฟม้
89 ซองพลาสติกใสขนาดA4(ไส้แฟม้) ซอง ไม่เกิน 1.15 บาท/แฟม้
90 คลิปบอร์ดคละสี แผ่น ไม่เกิน 42 บาทต่อแผ่น
91 แผ่น CD R แผ่น ไม่เกิน 6 บาท/แผ่น
92 แผ่น CD RW แผ่น ไม่เกิน 15 บาท/แผ่น
93 ซองใส่ CD ซอง ไม่เกิน 1.5 บาท/แผ่น
94 แผ่น DVD R แผ่น ไม่เกิน 6 บาท/แผ่น
95 ถ่านไฟฉายขนาดเล็ก (AAA) ก้อน ไม่เกิน 20 บาท/ก้อน
96 ถ่านไฟฉายขนาดเล็ก (AA) ก้อน ไม่เกิน 20 บาท/ก้อน
97 ปล๊ักไฟ ขนาด 5 เมตร อัน ไม่เกิน 195 บาท/อัน
98 ปล๊ักไฟ ขนาด 10 เมตร อัน ไม่เกิน 290 บาท/อัน
99 หมึก HP Laser HP Q6511A กล่อง ไม่เกิน 5,450 บาท/กล่อง
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100 หมึก HP Laser 13A,Q2613A กล่อง ไม่เกิน 3,975 บาท/กล่อง

101 หมึก HP Laser 15A, 7115A กล่อง ไม่เกิน 3,100 บาท/กล่อง

102 หมึก HP Laser 1150 HP Q2624A กล่อง ไม่เกิน 3,450 บาท/กล่อง

103 กระดาษฟลิปชาท แผ่น ไม่เกิน 3 บาท/แผ่น


