
ที่ รายการ หน่วยทีจ่่าย

1 หมึกปร้ิน Laser 12A กล่อง

2 หมึกปร้ิน Laser 85A กล่อง

3 หมึกปร้ิน Laser 79A กล่อง

4 หมึกปร้ิน Ink Jet เบอร์ 703 สีด า กล่อง

5 หมึกปร้ิน Ink Jet เบอร์ 703 สี กล่อง

6 กรวยกระดาษ ลัง

7 กระดาษช าระม้วนเล็ก ม้วน

8 กระดาษช าระม้วนใหญ่ ม้วน

9 กระดาษช าระอเนกประสงค์   ม้วน

10 ถุงหิว้ใส ขนาด 6 x 14 แพ็ค

11 ถุงหิว้ใส ขนาด 8 x 16 แพ็ค

12 ถุงขยะด า ขนาด 10 x 14 กก.

13 ถุงขยะด า ขนาด 12 x 20 กก.

14 ถุงขยะด า ขนาด 22 x 26 กก.

15 ถุงขยะแดง ขนาด 10 x 14 พิมพ์ลาย กก.

16 ถุงขยะแดง ขนาด 12 x 20 พิมพ์ลาย กก.

17 ถุงขยะแดง ขนาด 20 x 26 พิมพ์ลาย กก.

18 น้ ายาล้างห้องน้ า แกลลอน

19 น้ ายาขจัดท่ออุดตัน แกลลอน

20 น้ ายาล้างจาน (ไลปอนเอฟ สีขาว) แกลลอน

21 น้ ามันดันฝุ่น แกลลอน

22 น้ ายาซักผ้าขาว (ไฮเตอร์ สีฟ้า) ขวด

23 น้ ายากันสนิม กระป๋อง

24 น้ ายาล้างรถ  (คาร์โก)้ ขวด

25 แชมพูเคลือบเงารถ ขวด

รายการวัสดุในคลัง
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รายการวัสดุในคลัง

26 น้ ายาเคลือบเงา (Waxy) ขวด

27 ผงขจัดท่ออุตัน ซอง

28 แปรงขัดห้องน้ า อัน

29 แปรงขัดด้ามยาว อัน

30 แปรงขัดทรงเตารีด อัน

31 ผ้าถูพืน้ ผืน

32 ผ้าม๊อบพืน้ ขนาด 18 นิ้ว ผืน

33 พรมเช็ดเท้า ผืน

34 ฝอยสแตนเลส อัน

35 ฟองน้ า ชิ้น

36 ไม้ถูพืน้ด้ามสี อัน

37 ไม้ม๊อบพืน้ ขนาด 18 นิ้ว อัน

38 ไม้กวาดอ่อน อัน

39 ไม้กวาดยักใย่ อัน

40 ไม้กวาดทางมะพร้าว อัน

41 ทีตั่กขยะ อัน

42 อาทแมท กล่อง

43 สเปรย์ฉีดยุง กระป๋อง

44 ยากันยุงไฟฟา้ชนิดน้ าแบบเติม (อาทโนแมทรีฟวิส์ 45 วนั) กล่อง

45 ก้อนดับกล่ิน ก้อน

46 สบู่ ก้อน

47 สเปรย์ปรับอากาศ กระป๋อง

48 กระบอกฉีดน้ า อัน

49 ไม้ถูพืน้ด้ามยาว อัน

50 น้ ายาขจัดคราบเลือด แกลลอน
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51 แผ่นใยขัด สีเขียว (สก๊อตไบท์) ม้วน/ชิ้น

52 กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว อัน

53 คัตเตอร์ใหญ่ อัน

54 คัตเตอร์เล็ก อัน

55 ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ กล่อง

56 ใบมีดคัตเตอร์เล็ก กล่อง

57 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด 8.25 x 6 นิ้ว (A4 ตัดคร่ึง) แพ็ค

58 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g รีม

59 กระดาษถ่ายเอกสาร F4 80g รีม

60 กระดาษการ์ดสี A4 120g สีชมพู รีม

61 กระดาษการ์ดสี A4 120g สีเขียว รีม

62 กระดาษการ์ดสี A4 120g สีฟ้า รีม

63 กระดาษการ์ดสี A4 120g สีเหลือง รีม

64 กระดาษการ์ดสี F4 120g สีฟ้า รีม

65 กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม ขนาด 52.5 x 74.25 mm (A4 ตัด 4 ) แพ็ค

66 กาวแท่ง ขนาด 8.2 กรัม แท่ง

67 กาวอเนกประสงค์ หลอด

68 กาวน้ า หลอด

69 คลิบหนีบกระดาษ เบอร์ 108 ตัว

70 คลิบหนีบกระดาษ เบอร์ 109 ตัว

71 คลิบหนีบกระดาษ เบอร์ 110 ตัว

72 ปากกาลบค าผิด แท่ง

73 ปากกาเคมี 2 หัว สีน้ าเงิน แท่ง

74 ปากกาเคมี 2 หัว สีด า แท่ง

75 ปากกาเคมี 2 หัว สีแดง แท่ง
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76 ปากกาเขียนไวท์บอร์ด สีน้ าเงิน ด้าม

77 ดินสอ ด้าม

78 ไม้บรรทัดเหล็ก อัน

79 ไม้บรรทัดพลาสติก อัน

80 ยางลบ ก้อน

81 เคร่ืองเย็บกระดาษ เบอร์ 10 ตัว

82 ซองขาวพับ4 มีครุฑ ซอง

83 ซองน้ าตาล ขนาด A4 มีครุฑ ซอง

84 ซองน้ าตาล ขนาด A4 ขยายข้าง  มีครุฑ ซอง

85 ถ่านใหญ่ Size D  (Panasonic สีด า) 1แพ็ค/2ก้อน ก้อน

86 ถ่านกลาง Size C (Panasonic สีด า) 1แพ็ค/2ก้อน ก้อน

87 ถ่าน AA (Panasonic สีด า) 1แพ็ค/4ก้อน ก้อน

88 ถ่าน AAA (Panasonic สีด า) 1แพ็ค/2ก้อน แพ็ค

89 ถ่าน 9V (Panasonic สีด า) ก้อน

90 เทปกาว 2 หน้า แบบบาง ม้วน

91 เทปกาว 2 หน้าแบบหนา ยาว 3 หลา ม้วน

92 เทปใส ขนาด 3/4 ม้วน

93 กระดาษกาวย่น ขนาด 1 นิ้ว ม้วน

94 เทปหุม้สันปก ขนาด 1.5 นิ้ว ม้วน

95 OPP เทป ม้วน

96 เชือกฟาง (ปอแก้ว) ม้วน

97 แฟม้สันหนา ขนาด 3 นิ้ว No.120F แฟ้ม

98 แฟม้สันหนา ขนาด 2 นิ้ว No.125F แฟ้ม

99 แฟม้สันหนา ขนาด 1 นิ้ว No.210F แฟ้ม

100 แฟ้มกระดุม แฟ้ม
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101 แฟ้มสอด ขนาด A4 แฟ้ม

102 ล้ินแฟ้มพลาสติก แพ็ค

103 ไส้แฟ้มพลาสติก ขนาด A4 แพ็ค

104 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3 กล่อง

105 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 กล่อง

106 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 8 กล่อง

107 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 กล่อง

108 สมุดเบอร์ 2 เล่ม

109 สมุดเบอร์ 1 เล่ม

110 สมุดปกอ่อน เล่ม

111 ตลับชาติ เบอร์ 2 สีน้ าเงิน อัน

112 ตลับชาติ เบอร์ 2 สีด า อัน

113 ตลับชาติ เบอร์ 2 สีแดง อัน

114 หมึกเติมตลับชาติ  สีน้ าเงิน ขวด

115 หมึกเติมตลับชาติ  สีด า ขวด

116 หมึกเติมตลับชาติ  สีแดง ขวด

117 สันปกแบบหรูด แพ็ค

118 ลวดเสียบกระดาษ (100/กล่อง) กล่อง

119 สต๊ิกเกอร์ใส แผ่น

120 กระดาษคาร์บอน กล่อง

121 พลาสติกเคลือบ A4 แผ่น

122 สต๊ิกเกอร์ PVC สีขาว แผ่น

123 สต๊ิกเกอร์ PVC สีเขียว แผ่น

124 สต๊ิกเกอร์ PVC สีน้ าเงิน แผ่น

125 สต๊ิกเกอร์ PVC สีแดง แผ่น
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126 สต๊ิกเกอร์ PVC สีเหลือง แผ่น

127 สมุด Refer เล่ม

128 ใบเสร็จรับเงิน เล่ม

129 ใบแสดงความคิดเห็นแพพทย์ เล่ม

130 สต๊ิกเกอร์ติดขวดน้ าเกลือ (1แพ็ค=1,000) ดวง

131 ฟอร์มปรอท (500แผ่น/แพ็ค) แผ่น

รวมทัง้ส้ิน 131 รายการ


