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ລ/ດ
ລະຫັດ
ສິນຄ້າ

ລາຍການ ຍ ີ່ຫ ໍ້ ຫົວໜ່ວຍ ຈ/ນ ລາຄາລວມ (ກ ບ) ໝາຍເຫດ ຮູບພາບປະກອບ

1 OFS1 ເຈ້ຍ A4 (210*297ມມ) Idea  ແກັດ 5 ລ າມ/ແກັດ, 500 ໃບ/ລາມ

2 OFS2 ເຈ້ຍ A4 F14 (216*343ມມ) Idea  ແກັດ 5 ລ າມ/ແກັດ, 500 ໃບ/ລາມ

3 OFS3 ເຈ້ຍ fax ແກັດ 24ກ ໍ້/ແກັດ

4 OFS4 ເຈ້ຍຕ ໍ່ ເນ ໍ່ອງເຄ ມີ 2 ຊັໍ້ນ 9*5,5" ແກັດ

5 OFS5 ເຈ້ຍຕ ໍ່ ເນ ໍ່ອງເຄ ມີ 2 ຊັໍ້ນ 9*11" ແກັດ

6 OFS6 ເຈ້ຍຕ ໍ່ ເນ ໍ່ອງ 1 ຊັໍ້ນ 9*11" ແກັດ

7 OFS7 ເຈ້ຍໜ້າປົກປ ໍ້ມ A4_ປົນ ສີ ຕັບ 100 ໃບ/ຕັບ

8 OFS8 ເຈ້ຍໜ້າປົກປ ໍ້ມ (ໜ້າ ປົກ ພັບ ຢັໍ້ງ ຢ ນ) ຕັບ 100 ໃບ/ຕັບ (1/2 ເຈ້ຍ F14)

9 OFS9 ເຈ້ຍ ພິມ ບັດ ເຊີນ ສີ ຂາວ ໜາ 210g ຕັບ 100 ໃບ/ຕັບ

10 OFS10 ເຈ້ຍ Photo A4 ຕັບ 25 ແຜ່ນ/ຕັບ

11 OFS11 ເຈ້ຍມັນ Sticker A4 ຕັບ 50 ແຜ່ນ/ຕັບ

12 OFS12 ເຈ້ຍຊາ Sticker A4 ຕັບ 50 ແຜ່ນ/ຕັບ

13 OFS13 ເຈ້ຍກ ໍ້ຈັກຄິດໄລ່ 5ຊມ  ແພັກ 10 ກ ໍ້/ແພັກ

14 OFS14 ເຈ້ຍກ ໍ້ຈັກຄິດໄລ່ 7ຊມ  ແພັກ 10 ກ ໍ້/ແພັກ

ສາລະບານເຄ ີ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ

137330009 : ເຈ້ຍປະເພດຕ່າງໆ
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15 OFS15
ເຈ້ຍໂນດເຫ  ອງນ້ອຍ 2*3" #656

Diamond ຕັບ 12 ຕັບ/ແພັກ

16 OFS16
ເຈ້ຍໂນດເຫ  ອງກາງ 3*3" #654

Diamond  ຕັບ 12 ຕັບ/ແພັກ

17 OFS17
ເຈ້ຍໂນດເຫ  ອງໃຫຍ່ 5*3"#655

Diamond  ຕັບ 12 ຕັບ/ແພັກ

18 OFS18 ສະຕິກເກີ Junk Label ເບີ 10-16  ຕັບ

19 OFS19 ເຟິດສະທ້ອນ ໄຮໄລ_ປົນ ສີ Elephant ກ້ານ

20 OFS20 ເຟີດສອງຫົວ_ປົນ ສີ Elephant ກ້ານ

21 OFS21 ເຟີດຂຽນ ກະ ດານ_ປົນ ສີ Elephant ກ້ານ

22 OFS22 ບິກ ຂຽນ ແຜ່ນ  CD_ປົນ ສີ Flex office ກ້ານ

ບິກ ຕັໍ້ງ ໂຕະ Gold point ຊຸດ 12 ຊຸດ/ ກັບໃຫ່ຍ

ບິກ ຕັໍ້ງ ໂຕະ Gold point ແບບສອງກ້ານ Gold point ຊຸດ 12 ຊຸດ/ ກັບໃຫ່ຍ

137330010 : ເຄ ີ່ອງຂຽນ

OFS2323
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24 OFS24
ບິກ ຂຽນ Gold point (ຊະ ນິດ ປ່ຽນ ແທນ ຂອງ ບິກ 
ຕັໍ້ງ ໂຕະ)

Gold point ກ້ານ 1ກັບ /50 ກ້ານ

25 OFS25 ໂນດສີຂັໍ້ນເອກະສານ Plastic Diamond ຖົງ 12ຖົງ/ແພັກ

ປ ໍ້ມບັນທ ກປົກ ແຂງ ໜາ_ນ້ອຍ 21*16 300ໃບ ຫົວ

ປ ໍ້ມບັນທ ກປົກ ແຂງ ໜາ _ນ້ອຍ 21*26 500 ໃບ ຫົວ

ປ ໍ້ມບັນທ ກປົກ ແຂງ ໜາ _ໃຫ່ ຍ 21*33 300 ໃບ ຫົວ

ປ ໍ້ມບັນທ ກປົກ ແຂງ ໜາ _ໃຫ່ ຍ 21*33 500 ໃບ ຫົວ

28 OFS28 ມິດຕັດນ້ອຍ 7,5" Elephant ອັນ

29 OFS29 ມິດຕັດໃຫ່ຍ 9" Elephant ອັນ

30 OFS30 ຄັດ ເຕີໍ້ Elephant ອັນ

31 OFS31 ໃບມິດຄັດ ເຕີໍ້ Elephant ກັບ

32 OFS32 ໝ ກ ເຕິມກາ ຈ ໍ້າ_ສີ ຟ້າ (ຕ າ ປົງ) Horse ກ່ອງ

33 OFS33 ໝ ກ ເຕິມກາ ຈ ໍ້າ_ສີ ແດງ (ຕ າ ປົງ) Horse ກ່ອງ

137330011 : ເຄ ີ່ອງໃຊ້ອ ີ່ນໆ

OFS27

OFS2626

27
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34 OFS34 ແຜ່ນ ຕ າ ປົງ_ນ້ອຍ Horse ອັນ

35 OFS35 ແຜ່ນ ຕ າ ປົງ_ກາງ 2,5 * 4" Horse ອັນ

36 OFS36 ແຜ່ນ ຕ າ ປົງ_ໃຫຍ່ Horse ອັນ

37 OFS37 ແມ່ ແມັກ N.10 ນ້ອຍ (ເອົາແບບຮູບປະກອບ) Elephant ອັນ

38 OFS38 ແມ່ ແມັກ N.03 ກາງ Elephant ອັນ

39 OFS39
ແມ່ ແມັກ N.23/10-23/13
(ເຄ ໍ່ອງໃຫ ຍ່)

Elephant ອັນ

40 OFS40 ລູກແມັກ N.10 Elephant ກັບ ນ້ອຍ ກັບ ໃຫຍ່ = 24 ກັບ ນ້ອຍ

41 OFS41 ລູກແມັກ N.03 Elephant ກັບ ນ້ອຍ ກັບ ໃຫຍ່ = 24 ກັບ ນ້ອຍ

42 OFS42 ລູກແມັກ N.23/8 Elephant ກັບ ນ້ອຍ ກັບ ໃຫຍ່ = 20 ກັບ ນ້ອຍ

43 OFS43 ເຫ ັກ ຄັດ ເອ ກະ ສານ (ລູກ ອາ ຕັດ) Horse ກັບ 10 ກັບ/ແພັກ
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44 OFS44 ຄ ິບ ໜີບດ າ #113 (ນ້ອຍສຸດ) Horse ກັບ ນ້ອຍ ກັບ ໃຫຍ່ = 12 ກັບ ນ້ອຍ = 144 ອັນ

45 OFS45 ຄ ິບ ໜີບດ າ #112 (ນ້ອຍສຸດ) Horse ກັບ ນ້ອຍ ກັບ ໃຫຍ່ = 12 ກັບ ນ້ອຍ = 144 ອັນ

46 OFS46 ຄ ິບ ໜີບດ າ #111 (ກາງ) Horse ກັບ ນ້ອຍ ກັບ ໃຫຍ່ = 5 ກັບ ນ້ອຍ = 60 ອັນ

47 OFS47 ຄ ິບ ໜີບດ າ #110 (ກາງ) Horse ກັບ ນ້ອຍ ກັບ ໃຫຍ່ = 3 ກັບ ນ້ອຍ = 36 ອັນ

48 OFS48 ຄ ິບ ໜີບດ າ #109 (ກາງ) Horse ກັບ 24 ອັນ/ກັບ

49 OFS49 ຄ ິບ ໜີບດ າ #108 (ໃຫຍ່ ສຸດ) Horse ກັບ 12 ອັນ/ກັບ

50 OFS50 ເຫ ັກ ເຈາະ ເຈ້ຍ ກາງ DP-700 ອັນ

51 OFS51 ເຫ ັກ ເຈາະ ເຈ້ຍ ໃຫຍ່ DP-800 ອັນ

52 OFS52 ເຫ ັກ ສຽບ ໃບ ບິນ ອັນ

53 OFS53 ເຫ ັກ ແກະ ລູກ ແມ໋ກ ອັນ
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54 OFS54 ຄີມ ແກະ ລູກ ແມ໋ກ ອັນ

55 OFS55 ເຂັມ ໝຸດ (ໃຊ້ ປັກ ກະ ດານ ຂ່າວ) ກັບ

56 OFS56 ສະກອດໃສນອ້ຍ 3/4 Louis Tape  ກ ໍ້

57 OFS57 ສະກອດໃສ (ສະ ກ໋ອດ ຕິດ ແກັດ) 1 " Louis Tape  ກ ໍ້

58 OFS58 ສະກອດໃສ (ສະ ກ໋ອດ ຕິດ ແກັດ) 2" Louis Tape  ກ ໍ້

59 OFS59 ສະກອດສອງໜ້າ_21ມມ * 5ມ Louis Tape  ກ ໍ້

60 OFS60 ສະ ກ໋ອດ ຕິດ ສັນ ປ ໍ້ມ (ເທັບ ຜ້າ) 1,5" Louis Tape  ກ ໍ້

61 OFS61 ສະ ກ໋ອດ ຕິດ ສັນ ປ ໍ້ມ (ເທັບ ຜ້າ) 2" Louis Tape  ກ ໍ້

62 OFS62 ແຟັມ ແຂວນ ແພັກ 10 ອັນ/ແພັກ

63 OFS63 ແຟັມ ເຊ ອກ ມັດ 1*10  ຫ ໍ່
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64 OFS64 ເຊີ ມີ ອ່ ອນ + ເຫ ັກ ຄັດ ຊຸດ

65 OFS65 ແຟັມ ຮ່ວງ ສີ ສັນ ກວ້າງ 1" Horse ອັນ 6 ອັນ/ແພັກ

66 OFS66 ແຟັມ ໃສ່ ເອ ກະ ສານ A4 ສັນ ກວ້າງ 2" Horse ອັນ 6 ອັນ/ແພັກ

67 OFS67 ແຟັມ ໃສ່ ເອ ກະ ສານ A4 ສັນ ກວ້າງ 3" Horse ອັນ 6 ອັນ/ແພັກ

68 OFS68 ແຟັມ ໃສ່ ເອ ກະ ສານ F14 ສັນ ກວ້າງ 2" Horse ອັນ 6 ອັນ/ແພັກ

69 OFS69 ແຟັມ ໃສ່ ເອ ກະ ສານ F14 ສັນ ກວ້າງ 3" Horse ອັນ 6 ອັນ/ແພັກ

70 OFS70 ແຟັມ ນວມ ອັນ

71 OFS71 ຄ ິບບອດ ອັນ

72 OFS72 ຊອງ  ພ   າ ສ ຕິກໃສ (ໃສ່ ເອ ກະ ສານ) ຖົງ 1ຕັບ=12ອັນ
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73 OFS73  ຊອງ ໃສ ໃສ່ ເອ ກະ ສານ 11 ຮູ ຖົງ 1ຕັບ=20ອັນ

74 OFS74 ຊອງ  ພ   າ ສ ຕິກ Index ຖົງ

75 OFS75 ບ໋ອກ ໃສ່ ໂກ  ໂນ 1 ຫ້ອງ ອັນ

76 OFS76 ບ໋ອກ ໃສ່ ໂກ  ໂນ 2 ຫ້ອງ ອັນ

77 OFS77 ບ໋ອກ ໃສ່ ໂກ  ໂນ 3 ຫ້ອງ ອັນ

78 OFS78 ຢ່ວງ ປ ໍ້ມ  N.10 ແພັກ 10 ອັນ/ແພັກ

79 OFS79 ຢ່ວງ ປ ໍ້ມ  N.12,5 ແພັກ 10 ອັນ/ແພັກ

80 OFS80 ຢ່ວງ ປ ໍ້ມ N.16 ແພັກ 10 ອັນ/ແພັກ

81 OFS81 ຢ່ວງ ປ ໍ້ມ  N.20 ແພັກ 10 ອັນ/ແພັກ

82 OFS82 ຢ່ວງ ປ ໍ້ມ  N.22 ແພັກ 10 ອັນ/ແພັກ
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83 OFS83 ແຜ່ນ DVD ກັບ 50 ແຜ່ນ/ກັບ

84 OFS84 ສັນ ປ ໍ້ມພາ ສ໌ ຕິກ_ແນວຮູດ ອັນ 10 ອັນ/ແພັກ

85 OFS85 ແຜ່ນ ໃສ_ເຮັດ ປົກ ປ ໍ້ມ ຕັບ 100 ແຜ່ນ/ຕັບ

86 OFS86 ແນວ ລ ບ ກະ ດານ ຂາວ ອັນ

87 OFS87 ກະ ດານ ຂາວ 40*60 ຊມ (white board) ອັນ

88 OFS88 ກະ ດານ ຂາວ 60*80 ຊມ (white board) ອັນ

89 OFS89 ກະ ດານ ຂາວ 80*120ຊມ (white board) ອັນ

90 OFS90 ກາຈ ໍ້າວັນທີ ອັນ

91 OFS91 ກາຈ ໍ້າວັນທີ ແບບມ ກໃນໂຕ ອັນ

92 OFS92 ກ່ອງໃສ່ບິກ ແບບ 4 ຫ ໍ່ຽມ ອັນ
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93 OFS93 ກາວຫ ອດ #8 ນ້ອຍ Elephant  ອັນ

94 OFS94 ກາວຫ ອດ #22 ໃຫຍ່ Elephant  ອັນ

95 OFS95 ຄິມນັບເງິນ ອັນ

96 OFS96 ຢາງບ້ວງນ້ອຍ ຖົງ

97 OFS97 ຖ່ານ ນ້ອຍ AA Panasonic  ຄູ່

98 OFS98 ຖ່ານ ນ້ອຍ AAA Panasonic  ຄູ່

99 OFS99 ຕູ້ລີໍ້ນຊັກນ້ອຍໃສ່ເອກະສານ 5 ຊັໍ້ນ ອັນ

100 OFS100 ຕູ້ລີໍ້ນຊັກນ້ອຍໃສ່ເອກະສານ 7 ຊັໍ້ນ ອັນ

101 OFS101 ກະ ຕ່າ ເຫ ັກ ໄວ້ ເອ ກະ ສານ 1 ຊັໍ້ນ ມີ ຝາ ປິດ ອັນ

102 OFS102 ກະ ຕ່າ ເຫ ັກ ໄວ້ ເອ ກະ ສານ 3 ຊັໍ້ນ ອັນ

103 OFS103 ກະ ຕ່າ ຢາງໄວ້ ເອ ກະ ສານ 2 ຊັໍ້ນ ອັນ

104 OFS104 ກະ ຕ່າ ຢາງໄວ້ ເອ ກະ ສານ 3 ຊັໍ້ນ ອັນ
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105 OFS105 ເຊ ອກ ຟາງ ກ ໍ້

106 OFS106 ກາວກາຊ້າງ ກາຊ້າງ ອັນ

107 OFS106 ກາເຟດາວ (ສ າເລັດຮູບ) ສີທອງ ດາວ ຖົງ

108 OFS107 ຊາຍີໍ່ ປຸ່ນ JAPANESE GREENTEA ຖົງ

109 OFS108 ຊ າ ໃບ ມ້ອນ ກັບ

110 OFS109 ຊາຂີງ ກັບ

111 OFS110 ຖົໍ່ວ 5 ສີ (ສ າເລັດຮູບ) ຖົງ

112 OFS111 ໂອວັນຕິນແບບຊອງ (ສ າເລັດຮູບ) ຖົງ

113 OFS112 ຖົງ ມ  ຢາງ (Blue power-free) ກັບ

114 OFS113 ຖົງ ມ  ຜ້າ (ເປັນ ດຸມ ລາຍ ກັບ ແກ້) ຖົງ

137330013 : ເຄ ີ່ອງອະນາໄມ

137330012 : ເຄ ີ່ອງດ ີ່ມ
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ຜ້າອັດປາກ AP Medical ກັບ

ເຈວລ້າງມ  500 ມລ AP Medical ກ່ອງ

116 OFS115 ສ າລີ ຖົງ

117 OFS116 ເຫ ົໍ້າ 70 ຕຸກ

118 OFS117 ຜ້າເຢັນ ຖົງ

119 OFS118 ນ ໍ້າຢາລ້າງຈອກ (ໄລປອມເອບ) 3,600 ມລ ໄລປອມເອບ ຕຸກ

120 OFS119 ນ ໍ້າຢາລ້າງຫ້ອງນ ໍ້າ (  3,5L ) DUCK ຕຸກ

121 OFS120 ນ ໍ້າຢາຖູ ພ ໍ້ນ  ຕຸກ ໃຫ່ ຍ 3,8 ລ 3M ຕຸກ

122 OFS121 ນ າ ໍ້ຢາເຊັດແວ່ນ ຕຸກໃຫ່ຍ 5200ml WHIZ ຕຸກ

123 OFS122 ນ ໍ້າຢາລ້າງມ  3M ຕຸກ ໃຫຍ່ 3,8 ລ ຕຸກ

115 OFS114
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124 ນ ໍ້າຢາລ້າງມ  250 ມລ dettol ຕຸກ

124 OFS123 ນ ໍ້າ ຢາ ເຊັດ ຝາຫ້ອງນ ໍ້າ_ລຸ້ນ ສີດ ( 500L ) magic clean ຕຸກ

125 OFS124 ນ າ ໍ້ຢາເຊັດແວ່ນ ແນວຊີດ ຕຸກ

126 OFS125 ສະກອ໋ດລ້າງຖວ້ຍ ຕາໜ່າງ ແຕະ

127 OFS126 ດັບກິໍ່ນເກດ_ (ແບບຕັໍ້ງ ) Grad Gel ກັບ

128 OFS127 ດັບກິໍ່ນເກດ_ (ແບບສະເປ) Grad Gel ກັບ

129 ດັບກິໍ່ນເກດ_ (ແບບແຜ່ນ Little Trees) ອັນ

130 ສະເປຂ້າເຊ ໍ້ອ Dettol ອັນ

131 OFS128 ກ້ອນ ດັບ ກິໍ່ນ _ລຸ້ນຫ້ອຍ ກັບ

132 OFS129 ຟອຍກວດເຮ ອນ ກ້ານ

133 OFS130 ໄມ້ຖູພ ໍ້ນ ເບີ 10 ກ້ານ
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133,1 ໄມ້ປັດຝຸ່ນ ຜ້າໄມໄຄຮໄຟຮເບີ D1 SPEC ຖົງ

134 OFS131 ໄມ້ມ໋ອບຖູພ ໍ້ນ ເບີ 18 ກ້ານ

135 OFS132 ຜ້າມ໋ອບຖູພ ໍ້ນ ເບີ 18 ກ້ານ

136 OFS133 ຢາສີດຍຸງ  600ມລ ຊິດທັອກ ປ່ອງ

137 OFS134 ຜ້າ ເຊັດ ມ  ຂະໜາດ 40x40 ຊມ ຜ້າໄມໄຄຮໄຟຮເບີ ຜ ນ 1ກັບ/4 ຜ ຍ

138 OFS135 ແນວເປົໍ່າຝຸ່ນ (ດູດ ມູກ ເບີ 9) ກັບ

139 OFS136 ແຟບຖົງ ນ້ອຍ 400g ເປົໍ່າ ຖົງ

140 OFS137 ແຟບຖົງໃຫ່ຍ 5 ກ ລ ເປົໍ່າ ຖົງ

141 OFS138 ຈອກຢາງໃສ (ລຸ້ນ ແຂງ) ຖົງ 50 ໜ່ວຍ/ຖົງ, 40 ຖົງ/ແກັດ

142 OFS139 ຈັກ ຄິ ດໄລ່ 12 ຕົວ ເລກ Casio ໜ ວ່ຍ

143 OFS140 ຈັກ ຄິ ດໄລ່ 14 ຕົວ ເລກ Casio ໜ ວ່ຍ

144 OFS141 ຈັກ ຄິ ດໄລ່ໄຟ ຟ້າ 12 ຕົວ ເລກ Casio ໜ ວ່ຍ

145 OFS142 ຈັກ ຄິ ດໄລ່ໄຟ ຟ້າ 14 ຕົວ ເລກ Casio ໜ ວ່ຍ

146 OFS143 ປັກສຽບແບບ 5ຮູ 5 ແມັດ    Elephant ອັນ

147 OFS144 ປັກສຽບແບບ 4ຮູ 5 ແມັດ   Elephant ອັນ

148 OFS145 ປັກສຽບແບບ 3ຮູ 5 ແມັດ   Elephant ອັນ

137330015 : ເຄ ີ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການອ ີ່ນໆ

Page 14 of 15


