
รายการวัสดุ ปงีบประมาณ 2563 (ส านักงานคณะฯ)

ที่ ประเภท ชื่อวัสดุ หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย หมายเหตุ

1 วสัดุส ำนักงำน กรรไกร 8" อัน 60.00             

2 วสัดุส ำนักงำน กระดำษ Photo Glossy 180 แกรม A4 หอ่ 780.00           

3 วสัดุส ำนักงำน กระดำษ Post-it หอ่ 28.00             

4 วสัดุส ำนักงำน กระดำษกำร์ด Birth Day ใบ 28.00              วรกร

5 วสัดุส ำนักงำน กระดำษช ำระม้วนเล็ก ม้วน 5.57              

6 วสัดุส ำนักงำน กระดำษช ำระม้วนใหญ่ ม้วน 69.55              งำนบริหำร

7 วสัดุส ำนักงำน กระดำษเช็ดมือแบบแผ่น หอ่ 50.34              งำนบริหำร

8 วสัดุส ำนักงำน กระดำษเช็ดมือแบบม้วน ม้วน 347.75            งำนบริหำร

9 วสัดุส ำนักงำน กระดำษเช็ดหน้ำ กล่อง 29.86              งำนบริหำร

10 วสัดุส ำนักงำน กระดำษถนอมสำยตำ 80 แกรม A4 รีม 140.00            ผู้บริหำร

11 วสัดุส ำนักงำน กระดำษถ่ำยเอกสำร 70 แกรม A4 รีม 86.00             

12 วสัดุส ำนักงำน กระดำษถ่ำยเอกสำร 70 แกรม F14 รีม 121.00           

13 วสัดุส ำนักงำน กระดำษถ่ำยเอกสำรสี 80 แกรม A4 รีม 190.00           

14 วสัดุส ำนักงำน กล่องใส่เอกสำร 1 ช่อง อัน 77.00             

15 วสัดุส ำนักงำน กล่องใส่เอกสำร 2 ช่อง อัน 160.00           

16 วสัดุส ำนักงำน กล่องใส่เอกสำร 3 ช่อง อัน 210.00           

17 วสัดุส ำนักงำน กำวแทง่ 21 กรัม แทง่ 55.00             

18 วสัดุส ำนักงำน กำวน  ำ หวัฟองน  ำ หลอด 12.00             

19 วสัดุส ำนักงำน คลิปหนีบด ำ 108 (ใหญ)่ กล่อง 50.00             

20 วสัดุส ำนักงำน คลิปหนีบด ำ 110 (กลำง) กล่อง 20.00             

21 วสัดุส ำนักงำน คลิปหนีบด ำ 112 (เล็ก) กล่อง 10.00             

22 วสัดุส ำนักงำน คัตเตอร์เล็ก อัน 31.00             

23 วสัดุส ำนักงำน คัตเตอร์ใหญ่ อัน 34.00             

24 วสัดุส ำนักงำน เคร่ืองคิดเลข เคร่ือง 420.00           

25 วสัดุส ำนักงำน เคร่ืองเย็บกระดำษ เบอร์ 10 อัน 78.00             

26 วสัดุส ำนักงำน เคร่ืองเย็บกระดำษ เบอร์ 8 อัน 358.00           

27 วสัดุส ำนักงำน เชือกฟำง อัน 90.00             

28 วสัดุส ำนักงำน ซองจดหมำยขำวตรำครุฑ 4.25"x9.25" ซอง 0.80              

29 วสัดุส ำนักงำน ซองน  ำตำล A4 ขยำยข้ำง ซอง 4.00              

30 วสัดุส ำนักงำน ซองน  ำตำล A4 ไม่ขยำยข้ำง ซอง 3.50              

31 วสัดุส ำนักงำน ซองใส่ข้อสอบ ซอง 5.00              

32 วสัดุส ำนักงำน ซองใสอเนกประสงค์ A4 หอ่ 16.00             

33 วสัดุส ำนักงำน ดินสอ HB แทง่ 2.50              

34 วสัดุส ำนักงำน ตรำยำงวนัที่ไทย อัน 137.00           
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35 วสัดุส ำนักงำน ตลับชำดแทน่หมึกพมิพป์ระทบัตรำ [สีแดง, สีน  ำเงิน] ตลับ 30.00             

36 วสัดุส ำนักงำน ตะกร้ำลวดพลำสติกใส่เอกสำร 1 ชั น (มีฝำ) อัน 85.00             

37 วสัดุส ำนักงำน ตะกร้ำลวดพลำสติกใส่เอกสำร 2 ชั น อัน 115.00           

38 วสัดุส ำนักงำน ที่ถอนลวดเย็บกระดำษ อัน 58.00             

39 วสัดุส ำนักงำน เทปกระดำษกำวย่น 24 มม. ม้วน 18.00             

40 วสัดุส ำนักงำน เทปกระดำษกำวย่น 24 มม. ม้วน 18.00             

41 วสัดุส ำนักงำน เทปกำวปดิกล่อง OPP 48 มม. [สีใส, สีน  ำตำล] ม้วน 16.00             

42 วสัดุส ำนักงำน เทปกำวสองหน้ำ แบบบำง 12 มม. ม้วน 15.00             

43 วสัดุส ำนักงำน เทปผ้ำ 48 มม. (แลคซีน) ม้วน 38.00             

44 วสัดุส ำนักงำน เทปโฟมกำวสองหน้ำ 21 มม. ม้วน 230.00           

45 วสัดุส ำนักงำน เทปใส 24 มม. ม้วน 29.00             

46 วสัดุส ำนักงำน แทน่ตัดสก๊อตเทปใหญ่ อัน 88.00             

47 วสัดุส ำนักงำน น  ำยำลบค ำผิดชนิดขวด ขวด 82.00             

48 วสัดุส ำนักงำน ใบมีดคัตเตอร์เล็ก ซอง 10.00             

49 วสัดุส ำนักงำน ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ ซอง 15.00             

50 วสัดุส ำนักงำน ปล๊ักไฟ อัน 230.00           

51 วสัดุส ำนักงำน ปำกกำเขียนแผ่นใส กันน  ำ เบอร์ S ด้ำม 29.00             

52 วสัดุส ำนักงำน ปำกกำเคมี 2 หวั [สีน  ำเงิน, สีแดง, สีด ำ] ด้ำม 12.00             

53 วสัดุส ำนักงำน ปำกกำลูกล่ืน [สีน  ำเงิน, สีแดง] ด้ำม 5.00              

54 วสัดุส ำนักงำน พลำสติกเคลือบบตัร A4 กล่อง 365.00           

55 วสัดุส ำนักงำน แฟม้ 2 กระดุมพลำสติก F4 แฟม้ 27.00             

56 วสัดุส ำนักงำน แฟม้เชือกพลำสติก แฟม้ 12.00             

57 วสัดุส ำนักงำน แฟม้สองหว่ง A4 หนำ 1" no.210PF แฟม้ 52.00             

58 วสัดุส ำนักงำน แฟม้สองหว่ง A4 หนำ 2" no.125 แฟม้ 70.00             

59 วสัดุส ำนักงำน แฟม้สองหว่ง A4 หนำ 3" no.120 แฟม้ 70.00             

60 วสัดุส ำนักงำน แฟม้สองหว่ง A5 หนำ 3" no.121 แฟม้ 48.00             

61 วสัดุส ำนักงำน แฟม้สอด A4 หอ่ 40.00             

62 วสัดุส ำนักงำน แฟม้เสนอเซ็นต์ แฟม้ 140.00           

63 วสัดุส ำนักงำน ไม้บรรทดัเหล็ก 12" อัน 15.00             

64 วสัดุส ำนักงำน ยำงลบ ก้อน 5.00              

65 วสัดุส ำนักงำน ลวดเย็บกระดำษ เบอร์ 10 กล่อง 7.00              

66 วสัดุส ำนักงำน ลวดเย็บกระดำษ เบอร์ 3 กล่อง 14.00             

67 วสัดุส ำนักงำน ลวดเย็บกระดำษ เบอร์ 8 กล่อง 10.00             

68 วสัดุส ำนักงำน ลวดเสียบกระดำษ กล่อง 8.00              

69 วสัดุส ำนักงำน สต๊ิกเกอร์ขำว ด้ำน A4 หอ่ 105.00           
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70 วสัดุส ำนักงำน สต๊ิกเกอร์ใส หลังเหลือง A4 หอ่ 160.00           

71 วสัดุส ำนักงำน สมุดทะเบยีนรับ A4 เล่ม 55.00             

72 วสัดุส ำนักงำน สมุดทะเบยีนส่ง A4 เล่ม 55.00             

73 วสัดุส ำนักงำน สมุดบญัชี 5/50 5 ช่อง เล่ม 90.00             

74 วสัดุส ำนักงำน สมุดปกอ่อน เล่ม 7.00              

75 วสัดุส ำนักงำน สันรูด อัน 5.00              

76 วสัดุส ำนักงำน ไส้ปำกกำเจล 0.5 [สีน  ำเงิน, สีแดง] อัน 22.00             

77 วสัดุส ำนักงำน ไส้ปำกกำเจล 0.7 [สีน  ำเงิน, สีแดง] อัน 22.00             

78 วสัดุส ำนักงำน หมึกเติมแทน่ประทบัตรำ [สีแดง, สีน  ำเงิน] ขวด 10.00             

79 วสัดุคอมพวิเตอร์ Battery 12V 5.5 Ah ก้อน 600.00           

80 วสัดุคอมพวิเตอร์ Battery 12V 7.2 Ah ก้อน 700.00           

81 วสัดุคอมพวิเตอร์ Mouse อัน 250.00           

82 วสัดุคอมพวิเตอร์ ซองใส่ CD แบบสองด้ำน ซอง 0.75              

83 วสัดุคอมพวิเตอร์ ถ่ำนก้อน AA ก้อน 7.50              

84 วสัดุคอมพวิเตอร์ ถ่ำนก้อน AAA ก้อน 7.50              

85 วสัดุคอมพวิเตอร์ ถ่ำนก้อน ALKALINE AA ก้อน 21.00             

86 วสัดุคอมพวิเตอร์ ถ่ำนก้อน ALKALINE AAA ก้อน 21.00             

87 วสัดุคอมพวิเตอร์ แผ่น CD-R แผ่น 6.00              

88 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์brother LC563BK กล่อง 385.00            วรกร

89 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์brother LC563C กล่อง 385.00            วรกร

90 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์brother LC563M กล่อง 385.00            วรกร

91 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์brother LC563Y กล่อง 385.00            วรกร

92 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์CANON CLI-726BK กล่อง 470.00            งำนบริหำร

93 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์CANON CLI-726C กล่อง 470.00            งำนบริหำร

94 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์CANON CLI-726M กล่อง 470.00            งำนบริหำร

95 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์CANON CLI-726Y กล่อง 470.00            งำนบริหำร

96 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์CANON PGI-725PGBK กล่อง 490.00            งำนบริหำร

97 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์EPSON L310BK กล่อง 250.00            ปทมุวรรณ

98 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์EPSON L310C กล่อง 250.00            ปทมุวรรณ

99 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์EPSON L310M กล่อง 250.00            ปทมุวรรณ

100 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์EPSON L310Y กล่อง 250.00            ปทมุวรรณ

101 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์EPSON S015589/S015537 [LQ-590, 590H] กล่อง 370.00            งำนกำรเงิน

102 วสัดุคอมพวิเตอร์
หมึกพมิพ ์FUJI XEROX CT201938 [M355df, P355d, 
P355db, P365d]

กล่อง 5,900.00         งำนวจิัย
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103 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์HP LASERJET CE278A [P1566/P1606] กล่อง 2,640.00         งำนกำรเงิน

104 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์HP LASERJET CE285A [P1102/M1132] กล่อง 2,300.00        
 งำนกำรเงิน,
งำนกำรศึกษำ

105 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์HP LASERJET CF217A [M102, MFP M130] กล่อง 2,090.00        
 งำนบริหำร,
งำนกำรศึกษำ

106 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์HP LASERJET CF279A [M12, MFP M26] กล่อง 1,850.00         งำนบริหำร

107 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์HP LASERJET CF400A [201A : Black] กล่อง 2,450.00        
 งำนแผน,
งำนบริหำร

108 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์HP LASERJET CF401A [201A : Cyan] กล่อง 2,900.00        
 งำนแผน,
งำนบริหำร

109 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์HP LASERJET CF402A [201A : Yellow] กล่อง 2,900.00        
 งำนแผน,
งำนบริหำร

110 วสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์HP LASERJET CF403A [201A : Magenta] กล่อง 2,900.00        
 งำนแผน,
งำนบริหำร

111 วสัดุคอมพวิเตอร์
หมึกพมิพ ์HP LASERJET CF500X [202X : Black] [M254,
 MFP M280, MFP M281]

กล่อง 3,050.00        
 งำน
กำรศึกษำ

112 วสัดุคอมพวิเตอร์
หมึกพมิพ ์HP LASERJET CF501X [202X : Cyan] [M254, 
MFP M280, MFP M281]

กล่อง 3,200.00        
 งำน
กำรศึกษำ

113 วสัดุคอมพวิเตอร์
หมึกพมิพ ์HP LASERJET CF502X [202X : Yellow] [M254,
 MFP M280, MFP M281]

กล่อง 3,200.00        
 งำน
กำรศึกษำ

114 วสัดุคอมพวิเตอร์
หมึกพมิพ ์HP LASERJET CF503X [202X : Magenta] 
[M254, MFP M280, MFP M281]

กล่อง 3,200.00        
 งำน
กำรศึกษำ

115 วสัดุคอมพวิเตอร์
หมึกพมิพ ์HP LASERJET Q2612A [1010, 1012, 1015, 
1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 
3055, M1005, M1319f]

กล่อง 2,600.00        
 งำนแผน,
งำนบริหำร

116 วสัดุงำนบำ้นงำนครัวถุงขยะสีด ำขนำดเล็ก 28"x36" หอ่ 48.00              งำนบริหำร

117 วสัดุงำนบำ้นงำนครัวถุงขยะสีด ำขนำดใหญ่ 42"x42" หอ่ 48.00              งำนบริหำร

118 วสัดุงำนบำ้นงำนครัวน  ำยำล้ำงจำน ถุง 32.00              งำนบริหำร

119 วสัดุงำนบำ้นงำนครัวแผ่นใยขัดพร้อมฟองน  ำ อัน 12.50              งำนบริหำร

120 วสัดุงำนบำ้นงำนครัวสบู่เหลวล้ำงมือ แกลลอน 426.00            งำนบริหำร
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