
หน้า 1 

 

ตารางแสดงราคากลางวัสดุส านักงาน 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย 

 วัสดุเครื่องใช้ส ำนักงำน   

1 กระดาษโรเนียวบรุ๊ฟนอก (สีน  าตาล) รีม 65 บาท 
2 กระดาษโรเนียว 75 A (สีน  าตาล) รีม 60 บาท 

3 กระกาษโรเนียว 32 K – ขาว A4 (โรเนียว 1 หน้า) รีม 70 บาท 
4 กระดาษโรเนียว 34 K – A4 รีม 80 บาท 

5 กระดาษโรเนียว 36 K – A4 รีม 90 บาท 

6 กระดาษปกการ์ดสี – ขาว รีม 110 บาท 
7 กระดาษปกการ์ดสี – A4 รีม 90 บาท 

8 กระดาษแบงค์สี A4 ห่อ 90 บาท 

9 กระดาษแบงค์สี F4 ห่อ 110 บาท 
10 กระดาษถ่ายเอกสาร – A4 (80 แกรม) AA, Idea Work รีม 140 บาท 

11 กระดาษถ่ายเอกสาร – F4 (80  แกรม) รีม 170 บาท 
12 กระดาษถ่ายเอกสาร – A4 (70 แกรม) Idea Max รีม 125 บาท 

13 กระดาษการ์ดลาย (A4) ห่อ 65 บาท 

14 กระดาษหนังช้าง (A4) 150 แกรม (หนา) ห่อ 180 บาท 
15 กระดาษบันทึกข้อความ – A4 ห่อ 85 บาท 

16 กระดาษบันทึกข้อความ – 5.7 ห่อ 70 บาท 

17 กระดาษฟุลสแก๊ปบาง ห่อ 175 บาท 
18 กระดาษสอบพิมพ์หัว (ต.2 ก) ห่อ 65 บาท 

19 กระดาษวาดเขียนพิมพ์หัว ห่อ 90 บาท 

20  กระดาษค าตอบ 60 ข้อ ห่อ 24 บาท 
21 กระดาษค าตอบ 80 ข้อ ห่อ 24 บาท 

22 กระดาษค าตอบ 100 -120 ข้อ ห่อ 35 บาท 
23 กระดาษคาร์บอน – กราฟฟิค กล่อง 165 บาท 

24 ชอล์คขาว – ตราช้าง กล่อง 25 บาท 

25 ชอล์คสี – ตราช้าง กล่อง 38 บาท 
26 กระดาษบวกเลข ม้วน 12 บาท 

27 กระดาษแฟกซ์ (โทรสาร) ม้วน 65 บาท 

28 ภาพโปสเตอร์การศึกษา แผ่น 15 บาท 
29 ภาพในหลวงพร้อมใส่กรอบไม้สีทอง กรอบ 500 บาท 

30 ภาพราชินีพร้อมใส่กรอบไม้สีทอง กรอบ 500 บาท 
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31 ธงชาติ (ผ้าร่ม) ขนาด 50 x 70 ซ.ม. ผืน 35 บาท 

32 ธงชาติ (ผ้าร่ม) ขนาด 50 x 90 ซ.ม. ผืน 40 บาท 
33 ธงชาติ (ผ้าร่ม) ขนาด 70 x 120 ซ.ม. ผืน 50 บาท 

34 ธงชาติ (ผ้าร่ม) ขนาด 80 x 120 ซ.ม. ผืน 65 บาท 
35 ธงชาติ (ผ้าร่ม) ขนาด 900 x 135 ซ.ม. ผืน 90 บาท 

36 ธงชาติ (ผ้าร่ม) ขนาด 100 x 150 ซ.ม. ผืน 100 บาท 

37 ธง ภปร. ,สก. ขนาด 60 x 90 ซ.ม. ผืน 65 บาท 
38 ธง ภปร. ,สก. ขนาด 80 x 120 ซ.ม. ผืน 75 บาท 

39 ธง สธ. ขนาด 60 x 90 ซ.ม. (สกรีนสี) ผืน 65 บาท 

40 ธง สธ. ขนาด 80 x 120 ซ.ม. (สกรีนสี) ผืน 75 บาท 
41 ธง จฬ. ขนาด 80 x 120 ซ.ม. (สกรีนสี) ผืน 75 บาท 

42 ธง จฬ. ขนาด 60 x 90 ซ.ม. (สกรีนสี) ผืน 65 บาท 
43 ธง มวก. ขนาด 60 x 90 ซ.ม. ผืน 65 บาท 

44 ธง มวก. ขนาด 80 x 120 ซ.ม. ผืน 75 บาท 

45 แผ่นป้าย ภปร. , สก. ขนาด 1 เมตร แผ่น 240 บาท 
46 แผ่นป้าย ภปร. , สก. ขนาด 1.5 เมตร แผ่น 600 บาท 

47 เสาธง สูง 1.5 เมตร – ไม ้ ต้น 65 บาท 

48 เสาธง สูง 2 เมตร – ไม้ ต้น 75 บาท 
49 เสาธงอลูมิเนียม 2 เมตร ต้น 185 บาท 

50 ผ้าหมึกพิมพ์ดีด – แกนคู่ (เอ็กซ์เซลแกนใหญ่) ม้วน 65 บาท 

51 ผ้าหมึกพิมพ์ดีด – แกนคู่ (พีลีแกน) ม้วน 75 บาท 
52 น  ายาลบค าผิด เพนเทล (ขวด) ขวด 55 บาท 

53 น  ายาลบค าผิด เพนเทล (ปากกา) ด้าม 65 บาท 
54 น  ายาลบค าผิด – ลิควิดเปเปอร์ ขวด 75 บาท 

55 เทปโฟม 2 หน้า 3 M (ยาว 1 เมตร) ม้วน 45 บาท 

56 เทปโฟม 2 หน้า 3 M (ยาว 2 เมตร) ม้วน 75 บาท 
57  เทปโฟม 2 หน้า 3 M (ยาว 3 เมตร) ม้วน 120 บาท 

58 เทปโฟม 2 หน้า 3 M (ยาว 5 เมตร) ม้วน 220 บาท 

59 กระดาษกาว 2 หน้าใส ขนาด 0.5 นิ ว (เยื่อกาว) ม้วน 20 บาท 
60 กระดาษกาว 2 หน้าใส ขนาด 0.75 นิ ว (เยื่อกาว) ม้วน 30 บาท 



หน้า 3 

 

ตารางแสดงราคากลางวัสดุส านักงาน 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย 

61 กระดาษกาว 2 หน้าใส ขนาด 1 นิ ว (เยื่อกาว) ม้วน 40 บาท 

62 กระดาษกาวย่น ขนาด 1 นิ ว ม้วน 20 บาท 
63 กระดาษกาวย่น ขนาด 1.5 นิ ว ม้วน 30 บาท 

64 กระดาษกาวย่น ขนาด 2 นิ ว ม้วน 40 บาท 
65 กระดาษกาวย่นสี ขนาด 1 นิ ว ม้วน 25 บาท 

66 กระดาษกาวย่นสี ขนาด 1.5 นิ ว ม้วน 35 บาท 

67 กระดาษกาวย่นสี ขนาด 2 นิ ว ม้วน 45 บาท 
68 กระดาษกาวสีน  าตาล ขนาด 1 นิ ว ม้วน 30 บาท 

69 กระดาษกาวสีน  าตาล ขนาด 1.5 นิ ว ม้วน 40 บาท 

70 กระดาษกาวสีน  าตาล ขนาด 2 นิ ว ม้วน 55 บาท 
71  ผ้าเทป (แลคซีน) ขนาด 1 นิ ว ม้วน 20 บาท 

72 ผ้าเทป (แลคซีน) ขนาด 1.5 นิ ว ม้วน 30 บาท 
73 ผ้าเทป (แลคซีน) ขนาด 2 นิ ว ม้วน 40 บาท 

74 สก๊อตเทปใส ขนาด 0.5 นิ ว ม้วน 20 บาท 

75 สก๊อตเทปใส ขนาด 0.75 นิ ว ม้วน 30 บาท 
76 สก๊อตเทปมส ขนาด 1 นิ ว ม้วน 40 บาท 

77 แท่นตัดสก๊อตเทปใส – ตราม้า อัน 100 บาท 

78 กาวน  าใสชนิดหลอด – สั น หลอด 15 บาท 
79 กาวน  าใสชนิดหลอด – ยาว หลอด 20 บาท 

80 กาวน  าใสชนิดขวด – มีพาย ขวด 20 บาท 

81 กาวน  าใสชนิดเติม – ขวดใหญ่ ขวด  40 บาท 
82 กาวตราช้าง อย่างดี หลอด 25 บาท 

83 กาวร้อน – ตราช้าง หลอด 30 บาท 
84 กาวลาเท็กซ์ชนิดแท่ง – ยูฮู แท่งเล็ก แท่ง 38 บาท 

85 กาวลาเท็กซ์ชนิดแท่ง – ยูฮู แท่งใหญ่  21 กรัม,85 กรัม แท่ง 70, 85 บาท 

86 กาวยูฮูชนิดน  า (ขนาดเล็ก) 7 มล. หลอด 20 บาท 
87 กาวยูฮูชนิดน  า (ขนาดใหญ่) 21 มล. หลอด 45 บาท 

88 กาวยูฮูชนิดน  า (ขนาดใหญ่) 35 มล. หลอด 55 บาท 

89 กาวยูฮูชนิดน  า (ขนาดใหญ่) 125 มล. หลอด 165 บาท 
90 กาว ที.โอ.เอ – 4 ออนซ์ , 8 ออนซ์ ขวด 18 , 28 บาท 
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91 กาว ที.โอ.เอ – 16 ออนซ์ ขวด 40 บาท 

92 กาว ที.โอ.เอ – 32 ออนซ์ ขวด  65 บาท 
93 เชือก ขาว – แดง ม้วนใหญ่ ม้วน 50 บาท 

94 เชือก ขาว – แดง ม้วนกลาง ม้วน 35 บาท 
95 หมุด 2 ขา (ขนาด 1.5 – 2 นิ ว) กล่อง 30 บาท 

96 เข็มหมุดกระทง 50 กรัม ตราม้า กล่อง 25 บาท 

97 ที่ค่ันหนังสือ No. M คู ่ 75 บาท 
98 ที่ค่ันหนังสือ No. L คู ่ 85 บาท 

99 ที่ค่ันหนังสือ No. XL คู ่ 95 บาท 

100 ชุดเรขาคณิต – ครู (ไม้) MDF ชุด 350 บาท 
101 น  าหมึกเติมแท่นประทับตรา ขวด 15 บาท 

102 น  าหมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ขวด 65 บาท 
103 ปากกาไวท์บอร์ด ด้าม 20 บาท 

104 น  าหมึกเติมปากกาเคมี ขวด 40 บาท 

105 ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า ด้าม 14 บาท 
106 ปากกาเมจิก –ไพล๊อต ชุด 12 สี ชุด 80 บาท 

107 ปากกาเมจิก – ไพล๊อต SDR (ด้ามเดี่ยว) ด้าม 8 บาท 

108 ปากกาสีน  ามัน – ด้ามใหญ่ ด้าม 75 บาท 
109 ปากกาสีน  ามัน – ด้ามเล็ก ด้าม 65 บาท 

110 ปากกาเน้นช้อความ – ดี (อาร์ตไลน์,สเต็ดเลอร์) ด้าม 35 บาท 

111 น  าหมึกเติมปากการ๊อตติ ง (สีด า) ขวด 195 บาท 
112 แปรงลบกระดานด า อัน 20 บาท 

113 แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด อัน 20 บาท 
114 โฟม ขนาด 0.5 นิ ว แผ่น 30 บาท 

115 โฟม ขนาด 0.75 นิ ว แผ่น 40 บาท 

116 โฟม ขนาด 1 นิ ว แผ่น 50 บาท 
117 ปากกาเขียนแผ่นใส (ลบได้,ลบไม่ได้) – สเต็ดเลอร์ (1 x 4 ด้าน) ชุด 185 บาท 

118 ปากกาเขียนแผ่นใส – ด้ามเดี่ยว ด้าม 45 บาท 

119 แผ่นเคลือบบัตร A4 กล่อง 500 บาท 
120 ที่เจาะตาไก่ อัน 350 บาท 
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121 ตาไก่ทองเหลือง กล่อง 18 บาท 

122 ห่วงทอง (ขนาดเล็ก) โหล 8,10,12 บาท 
123 ห่วงทอง (ขนาดกลาง) โหล 14,18,20,24 บาท 

124 ห่วงทอง (ขนาดใหญ่) โหล 36,48,60,75 บาท 
125 ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10 – แม็กซ์ อัน 70 บาท 

126 ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 50 – แม็กซ์ (ใช้ลวดเบอร์ 3,35) อัน 295 บาท 

127 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 – แม็กซ์ กล่อง 7 บาท 
128 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 – แม็กซ์ กล่อง 12 บาท 

129 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 30 – แม็กซ์ กล่อง 15 บาท 

130 ที่เย็บกระดาษชนิดเย็บเล่ม S-50 (กลาง) อัน 1,250 บาท 
131 ที่เย็บกระดาษชนิดเย็บเล่ม L-50 (กลาง) อัน 1,650 บาท 

132 ที่เย็บกระดาษชนิดเข้าเล่ม รุ่น – 5900 อัน 650 บาท 
133 ที่เย็บกระดาษชนิดยิง รุ่น Max TGH อัน 600 บาท 

134 ที่เย็บกระดาษชนิดยิง รุ่น Max TGD อัน 1,450 บาท 

135 ที่เย็บกระดาษชนิดยิง รุ่น Max TGA อัน 1,650 บาท 
136 ลวดเย็บเข้าเล่ม (แม็กซ์) No. 1208 กล่อง 70 บาท 

137 ลวดเย็บเข้าเล่ม (แม็กซ์) No. 1210 กล่อง 80 บาท 

138 ลวดเย็บเข้าเล่ม (แม็กซ์) No. 1213 กล่อง 90 บาท 
139 ลวดเย็บเข้าเล่ม (แม็กซ์) No. 1215 กล่อง 100 บาท 

140 ลวดเย็บเข้าเล่ม (แม็กซ์) No. 1217 กล่อง 120 บาท 

141 ลวดเย็บเข้าเล่ม (แม็กซ์) No. 1220 กล่อง 140 บาท 
142 ลวดเย็บเข้าเล่ม (แม็กซ์) No. T3 - 10M กล่อง 40 บาท 

143 ลวดเย็บเข้าเล่ม (แม็กซ์) No. T3 - 13 M กล่อง 50 บาท 
144 ที่ถอดลวดแบบก้ามปู อัน 25 บาท 

145 ที่ถอดลวด ยี่ห้อแม็กซ์ อัน 90 บาท 

146 แป็กกดหัวร่ม กล่อง 10 บาท 
147 ลวดหนีบกระดาษชนิดเคลือบเงา กล่อง 7 บาท 

148 ลวดหนีบกระดาษชนิดหนา กล่อง 10 บาท 

149 เหล็กเสียบบิล อัน 25 บาท 
150 เหล็กเจาะข้อสอบ อัน 20 บาท 
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151 ที่แขวนตรายาง 1 ชั น ชุด 75 บาท 

152 ทีแ่ขวนตรายาง 2 ชั น ชุด  90 บาท 
153 มีดคัตเตอร์ – ใหญ่ (อลูมิเนียม) อัน 65 บาท 

154 มีดคัตเตอร์ – ใหญ่ (พลาสติก) อัน 25 บาท 
155 มีดคัตเตอร์ – เล็ก (อลูมิเนียม) อัน 35 บาท 

156 มีดคัตเตอร์ – เล็ก (พลาสติก) อัน 20 บาท 

157 ใบมีดคัตเตอร์ – ใหญ่ (30 องศา) ชนิดดี 4 ใบ ชุด 30 บาท 
158 ใบมีดคัตเตอร์ – ใหญ ่ ใบ 5 บาท 

159 ใบมีดคัตเตอร์ – ใหญ ่ กล่อง 25 บาท 

160 ใบมีดคัตเตอร์ – เล็ก ใบ 3 บาท 
161 ใบมีดคัตเตอร์ – เล็ก กล่อง 18 บาท 

162 ใบมีดคัตเตอร์ – เล็ก (30 องศา) 4 ใบ ชุด 25 บาท 
163 ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ ว – หนา อัน 5 บาท 

164 ไม้บรรทัดพลาสติก 24 นิ ว – หนา อัน 20 บาท 

165 ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ ว อัน 35 บาท 
166 ไม้บรรทัดเหล็ก 24 นิ ว อัน 120 บาท 

167 คลิปด า เบอร์ 108 (ใหญ่) โหล 60 บาท 

168 คลิปด า เบอร์ 109 โหล 50 บาท 
169 คลิปด า เบอร์ 110 โหล 40 บาท 

170 คลิปด า เบอร์ 111 โหล 30 บาท 

171 คลิปด า เบอร์ 112 โหล 20 บาท 
172 ที่เจาะกระดาษ – เล็ก (2รู) อัน 55 บาท 

173 ที่เจาะกระดาษ – กลาง (เบอร์ 912) อัน 220 บาท 
174 ที่เจาะกระดาษ – กลาง (เบอร์ 978) อัน 360 บาท 

175 ตะแกรงเอกสารเคลือบพลาสติก อัน 100 บาท 

176 ตะแกรงใส่เอกสารเหล็ก 3 ชิ น พับได้ ชุด 550 บาท 
177 ตะแกรงใส่เอกสารพลาสติก 3 ชั น พับได้ ชุด 360 บาท 

178 แม่เหล็กเส้น – แพลนโก เส้น 35 บาท 

179 ฟิวเจอร์บอร์ด – แผ่นเล็ก (65 x 49 ซม. – 3 มม.) แผ่น 20 บาท 
180 ฟิวเจอร์บอร์ด – แผ่นเล็ก (65 x 61 ซม. – 3 มม.) แผ่น 28 บาท 
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181 ฟิวเจอร์บอร์ด – แผ่นเล็กพิเศษ (65 x 81 ซม. – 3 มม.) แผ่น 38 บาท 

182 ฟิวเจอร์บอร์ด – แผ่นกลาง (65 x 122 ซม. – 3 มม.) แผ่น 55 บาท 
183 ฟิวเจอร์บอร์ด – แผ่นใหญ่ (3 ม.) แผ่น 250 บาท 

184 ปากกาเขียนฟิวเจอร์บอร์ด (สีน  ามัน) ด้าม 75 บาท 
185 แผ่นยางประดิษฐ์ (หนา 3 มม.) แผ่น 55 บาท 

186 แผ่นยางประดิษฐ์ (หนา 2 มม.) แผ่น 45 บาท 

187 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 30 x 40 ซม. แผ่น 150 บาท 
188 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 40 x 60 ซม. แผ่น 250 บาท 

189 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 60 x 80 ซม. แผ่น 380 บาท 

190 กระดานไวท์บอร์ด ชนาด 80 x 120 ซม. แผ่น 600 บาท 
191 ที่เหลาดินสอมือหมุน – เหล็ก อัน 250 บาท 

192 ที่เหลาดินสอมือหมุน – ตราม้า อัน 380 บาท 
193 กรรไกร 9 นิ ว (กระต่าย) อัน 100 บาท 

194 กรรไกร 8 นิ ว (3 M) อัน 85 บาท 

195 กรรไกร 7 นิ ว (3 M) อัน 75 บาท  
196 กรรไกร 6 นิ ว (3 M) อัน 65 บาท  

197 กรรไกร 5 นิ ว อัน 20 บาท 

198 กรรไกร – เล็ก อัน 10 บาท 
199 กรรไกรซิกแซกตัดกระดาษลายต่างๆ อัน 85 บาท 

200 กรรไกรซิกแซกตัดผ้า – เดลต้า อัน 550 บาท 

201 แฟ้มเจาะอ่อน แฟ้ม 10 บาท 
202 แฟ้มเสนอเซ็น เล่ม 130 บาท 

203 แฟ้มตราช้าง 2 นิ ว แฟ้ม 80 บาท 
204 แฟ้มตราช้าง 3 นิ ว แฟ้ม 80 บาท 

205 แฟ้มหนีบ/แฟ้มห่วง สีด า 1 นิ ว A4 ตราช้าง แฟ้ม 50 บาท 

206 แฟ้มหนีบ/แฟ้มห่วง สีด า 1 นิ ว F4 (210 PF) แฟ้ม 65 บาท 
207 แฟ้มหนีบพลาสติก – แฟนซี – สี แฟ้ม 45 บาท 

208 แฟ้มแขวน แฟ้ม 20 บาท 

209 ลิ นแฟ้ม ทองเหลือง กล่อง 70 บาท 
210 แฟ้มเก็บผลงาน (ชนิด 10 แผ่น) แฟ้ม 30 บาท 
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211 แฟ้มเก็บผลงาน (ชนิด 20 แผ่น) เติมไส้ไม่ได้ แฟ้ม 45 บาท 

212 แฟ้มปกหนัง – A4 ส าหรับเก็บผลงาน (ตราช้าง) -20 ไส้ แฟ้ม 120 บาท 
213 แฟ้มปกหนัง – A4 ตราช้าง 231-A4 แฟ้ม 100 บาท 

214 ซองพลาสติก (ไส้แฟ้มท าผลงาน) ขนาด A4 (20 ซอง) ชุด 20 บาท 
215 ซองพลาสติก (ไส้แฟ้มท าผลงาน) ขนาด F4 (20 ซอง) ชุด 35 บาท 

216 ซองพลาสติกขยายข้าง (ผูกเชือก) ซอง 18 บาท 

217 ซองพลาสติก (กระดุม) ไม่มีลาย ซอง 12 บาท 
218 ซองขาวพับ 4 – มีครุฑ (หนา) ร้อย 70 บาท 

219 ซองขาวพับ 4 – ไม่มีครุฑ (หนา) ร้อย 70 บาท  

220 ซองขาวพับ 2 – มีครุฑ (หนา) ร้อย 180 บาท 
221 ซองน  าตาล F4 (หนา) ร้อย 400 บาท 

222 ซองน  าตาล A4 เกรด A ร้อย 300 บาท 
223 ซองขยายข้าง (ข้อสอบ) ร้อย 400 บาท 

224 แท่นตัดกระดาษ – เล็ก อัน 800 บาท 

225 แท่นตัดกระดาษ – กลาง อัน 1,000 บาท 
226 แฟ้มกล่าวรายงาน,แฟ้มตราครุฑ A4 แฟ้ม 280 บาท 

227 ตรายาง – ตัวเลข อัน 70 บาท 

228 ตรายาง – วันที่ (ไทย) , ตรายาง – วันที่ (อังกฤษ) อัน 55 บาท 
229 ตรายาง – ส าเนาถูกต้อง อัน 20 บาท 

230 ตรายางครุฑ อัน 45 บาท 

231 ตรายาง – เลขที่หนังสือรับ (งานสั่งท า) อัน 300 บาท 
232 ตรายาง – เลขที่หนังสือรับ (หมึกในตัว) อัน 380 บาท 

233 ตรายาง – เลขที่หนังสือส่ง (งานสั่งท า) อัน 300 บาท 
234 ตรายาง – เลขที่หนังสือส่ง (หมึกในตัว) อัน 380 บาท 

235 ร่องอักษร – พลาสติก ก - ฮ ขนาด 7.5 นิ ว ชุด 165 บาท 

236 ร่องอักษร – พลาสติก ก - ฮ ขนาด  1  นิ ว ชุด 165 บาท 
237 ร่องอักษร – พลาสติก ก - ฮ ขนาด 1.5 นิ ว ชุด 180 บาท 

238 ร่องอักษร – พลาสติก ก - ฮ ขนาด 2 นิ ว ชุด 200 บาท 

239 ร่องอักษร – พลาสติก ก - ฮ ขนาด 2.5 นิ ว  ชุด 230 บาท 
240 ร่องอักษร – พลาสติก ก - ฮ ขนาด 3 นิ ว ชุด 250 บาท  
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