
ตารางแสดงราคากลางวสัดุส านักงาน จ านวน 81 รายการ แบบราคาคงทีไ่ม่จ ากดัปริมาณ ระยะเวลา 1 ปี 
 ล าดบั รายการวสัดุส านักงาน หน่วย ราคาต่อหน่วย (บาท) 

        
1 กรรไกร 6 น้ิว / อนั อนั 112.15 

2 กรรไกร 8 น้ิว / อนั อนั 163.55 

3 กระดาษโน๊ต post it 1.5 x 2 น้ิว / อนั เล่ม 13.40 

4 กระดาษโน๊ต post it 2 x 3 น้ิว / อนั เล่ม 32.71 

5 กระดาษโน๊ต post it 3 x 4 น้ิว / อนั เล่ม 42.06 

6 กระดาษบวกเลข ขนาด 2  1/4 น้ิว / มว้น มว้น 7.01 

7 กระดาษปก A4 / แผน่ (หนงัชา้ง) 180 แกรม แผน่ 3.74 

8 กระดาษสีครีม (110 แกรม) A4 แผน่ 1.50 

9 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A3 รีม 219.63 

10 กะบะพลาสติกใส่เอกสาร (สีฟ้า, สีเทา) / ชุด ชุด 311.08 

11 กาวแท่ง ขนาด 22 กรัม / แท่ง แท่ง 38.32 

12 กาวน ้ า ชนิดหวัลูกกล้ิง 50 ml. / ขวด ขวด 27.10 

13 กาวเอนกประสงค ์(Super Glue Altico) / หลอด หลอด 23.36 

14 คตัเตอร์เลก็ / อนั อนั 88.79 

15 คตัเตอร์ใหญ่ / อนั อนั 137.38 

16 เคมีนบักระดาษ / ตลบั ตลบั 27.10 

17 เชือกฟาง (มว้นใหญ่) / มว้น มว้น 55.14 

18 เชือกสีขาวมดัเอกสาร เบอร์ 30 / กลุ่ม มว้น 16.82 

19 ซองใส่แผน่ใส A4 / ซอง มีรูดา้นชา้ง 11 รู) ซอง 1.08 

20 ดชันีคัน่แฟ้ม 10 หยกั / ชุด  หนา ชุด 26.17 

21 ดบัเบ้ิลคล๊ิปกลาง เบอร์ 110 / กล่อง (12 ตวั) กล่อง 24.30 

22 ดบัเบ้ิลคล๊ิปเลก็ เบอร์ 112 / กล่อง (12 ตวั) กล่อง 12.15 

23 ดบัเบ้ิลคล๊ิปใหญ่ เบอร์ 108 / กล่อง (12 ตวั) กล่อง 46.00 

24 ดินสอด า 2B # 9800 แท่ง 11.68 

25 ดินสอด า HB # 2522 แท่ง 3.46 

26 ตรายางวนัท่ี (ไทย) อนั 27.10 

27 ถ่านไฟฉาย ALKALINE ขนาด AA / กอ้น กอ้น 18.69 

28 ถ่านไฟฉาย ALKALINE ขนาด AAA / กอ้น กอ้น 18.69 

29 ทะเบียนรับเอกสาร / เล่ม เล่ม 64.49 

30 ทะเบียนส่งเอกสาร / เล่ม เล่ม 67.49 



31 ท่ีแขวนตรายาง 1 ชั้น / อนั อนั 42.06 

32 ท่ีแขวนตรายาง 2 ชั้น / อนั อนั 51.40 

33 ท่ีเจาะกระดาษ / อนั  DP500 , DP540 อนั 195.33 

34 ท่ีถอนลวดเยบ็กระดาษ ชนิดแซะ / อนั อนั 18.00 

35 ท่ีเยบ็กระดาษ / กล่อง อนั 308.41 

36 เทปโฟม 2 หนา้ / มว้น มว้น 60.75 

37 เทปลบค าผิด / อนั อนั 67.29 

38 แท่นตดัสกอตเทป ขนาดเลก็ / อนั อนั 45.00 

39 แท่นประทบัตรายาง สีแดง / อนั #2 อนั 35.51 

40 แท่นประทบัตรายาง สีน ้ าเงิน / อนั #2 อนั 35.51 

41 น ้ายาลบค าผิด / ขวด   ZL62W ขวด 50.00 

42 ใบมีดคตัเตอร์เลก็ AB6 หลอด 40.19 

43 ใบมีดคตัเตอร์ใหญ่ LB10 หลอด 116.82 

44 ปากกาเขียนแผน่ใส ลบได ้ 6 สี / ชุด* ชุด 210.00 

45 ปากกาเขียนแผน่ใส ลบไม่ได ้6 สี / ชุด* ชุด 210.00 

46 ปากกาเขียนไวทบ์อร์ด สีด า / ดา้ม แท่ง 21.50 

47 ปากกาเขียนไวทบ์อร์ด สีแดง / ดา้ม แท่ง 21.50 

48 ปากกาเขียนไวทบ์อร์ด สีน ้ าเงิน / ดา้ม แท่ง 21.50 

49 ปากกาเมจิก สีด า เบอร์ 2.0 / ดา้ม แท่ง 15.00 

50 ปากกาเมจิก สีด า เบอร์ 3.5 / ดา้ม แท่ง 15.00 

51 ปากกาเมจิก สีน ้ าเงิน เบอร์ 2.0 / ดา้ม แท่ง 15.00 

52 ปากกาเมจิก สีน ้ าเงิน เบอร์ 3.5 / ดา้ม แท่ง 15.00 

53 ปากกาลูกล่ืนสีด า / ดา้ม  QC-007 แท่ง 5.61 

54 ปากกาลูกล่ืนสีแดง / ดา้ม  QC-008 แท่ง 5.61 

55 ปากกาลูกล่ืนสีน ้ าเงิน / ดา้ม QC-009 แท่ง 5.61 

56 ปากกาสะทอ้นแสง / ดา้ม แท่ง 22.00 

57 เปเปอร์คล๊ิป / กล่อง #1 กล่อง 7.38 

58 แฟ้มแขวน (กระดาษ) # 905 / แฟ้ม แฟ้ม 12.62 

59 แฟ้มเจาะมีคนัโยก # 120 / แฟ้ม แฟ้ม 59.25 

60 แฟ้มเจาะมีคนัโยก # 610 / แฟ้ม แฟ้ม 85.68 

61 แฟ้มซองพลาสติก A4 / แฟ้ม แฟ้ม 5.22 

62 แฟ้มด าเจาะ 2 ห่วง # 210 / แฟ้ม แฟ้ม 47.15 

63 แฟ้มพลาสติกเจาะ 2 ห่วง # 420F / แฟ้ม แฟ้ม 64.49 



64 แฟ้มเสนอเซ็น / แฟ้ม แฟ้ม 135.51 

65 ไมบ้รรทดั ขนาด 12 น้ิว ชนิดอ่อน / อนั อนั 6.00 

66 ยางรัดของวงเลก็ (1/2 กิโลกรัม) / ถุง ถุง 112.15 

67 ยางรัดของวงใหญ่ (1/2 กิโลกรัม) / ถุง ถุง 112.15 

68 ยางลบดินสอ / กอ้น กอ้น 18.00 

69 ลวดเยบ็กระดาษ เบอร์ 10 / กล่อง กล่อง 5.75 

70 ลวดเยบ็กระดาษ เบอร์ 35 / กล่อง กล่อง 8.45 

71 ลวดเยบ็กระดาษ เบอร์ 8 / กล่อง กล่อง 12.15 

72 สก๊อตเทปใส เบอร์ 600 ขนาด 3/4 / มว้น มว้น 48.60 

73 สต๊ิกเกอร์ใชก้บัเคร่ือง PRINTER / แผน่ (12 ดวง) แผน่ 4.25 

74 สมุดปกแขง็ 160 หนา้ / เล่ม เล่ม 69.00 

75 สนัห่วงเขา้เล่ม (กระดูกงู) 3/4 น้ิว สีขาว / อนั อนั 6.39 

76 สนัห่วงเขา้เล่ม (กระดูกงู) 7/16 น้ิว สีขาว / อนั อนั 3.59 

77 สนัห่วงเขา้เล่ม (กระดูกงู) 9/16 น้ิว สีขาว / อนั อนั 4.00 

78 ไสดิ้นสอ 2B ขนาด 0.5 / หลอด หลอด 23.00 

79 หมึกเติมเคร่ืองรันน่ิงนมัเบอร์ ขวด 116.82 

80 หมึกเติมแท่นประทบัตรา สีแดง / ขวด ขวด 14.95 

81 หมึกเติมแท่นประทบัตรา สีน ้ าเงิน / ขวด ขวด 14.95 

 


