
แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่โด้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าโอ้จ่าย 
การจัดส์อจัดจ้างที่ใม่โซ่งานก่อสร้าง

1. อ้อโครงการ ะ จัดอ้อหนังสือเรียน ประจำปีการสืกษา 2563 โดยวิธีคัดเสือก
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3. วงเงินงบประมาณที่โด ร้ับจัดสรร 774,276 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสืพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นเงิน....774,276....บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์สืกษากัณฑ์
5.2 ร้านสายโหมบุ๊ค
5.3 ร้านป่าแดงสืกษากัณฑ์

6. รายอ้อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวิ
6.2 นายกฤษดา เหลืองทองคำ
6.3 นางสาวดรุณี อภัยกาวี
6.4 นายฐิตินันต์ กาศโอสถ
6.5 นางสาวปพิชญา ปานใจ

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



จัด1ส์อหนังสือเรียน ประจำ!เการสืกษา 2563 จำนวน 148 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ราคากลาง

มหารทยาลัยพะเยา 

โรงเรยนฬาธิตมหารทยาลัยพะเยา



รายการประมาณ กา‘ร โครงการ จัดทั้อหนังสือเวียน ปีการสืกษา 2563 จำนวน 148 รายการ

แบบ ปร. 6/2

สถานม ื่จ ัดส ิอ โรงเวียนสา?ตมหาวีทยาลัยพะเยา

ฝ ่ายประเรนราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเวียนสา?ตมหาวีทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาเม ื่อว ันม ื่

ลำดับมื่ รายการ
ค่าจัด4อทั้งหมด

หมายเหตุ

1 รวมราคาโครงการ จัด$ อหนังสือเวียน ประจำปีการสิกษา 2563 จำนวน 148 รายการ โรงเวียนสา?ตมหาวีทยาลัยพะเยา 774,276.00 รวมภาปีมูลค่าเฟิมแสืว

ตัวอักษร เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นส ิพ ันสองร้อยเจ็ดส ิบหกบาทถ้วน

หมายเหตุ รายละเอียดราคากลาง^ เป็นเฟึยงสมมติฐานในการติดราคาเท่านั้น โม่สามารถนำป?มาณวัสดุมื่ปรากฏ 

และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคามื่แท้จ?งโติ และโม่ถือเป็นเอกสาร#แจงเฟิมเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลง?อ.

(ว่า,vi?อยต?มนัส ภูทวี)

.ประธานกรรมการ

ลง?อ.

ลง?อ.

(นายกฤษดา เหลืองทองคำ)

jgsaL k ..

กรรมการ

กรรมการ

(นางสาวดรุfปี อภัยกาวี)

(นางสาวปฟิชญา ปานใจ)

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ



แบบ ปร. 5 หน้าส์ 1 / 1
สรุปผลการประมาณราคางานจัดสิอหบังสิอเร้ยน ประจำปีการคิกบา 2563 จำนาน 148 รายการ โรงเร้ยนสาธิตมหารทยาลัยพะเยา

มหารทยาลัยพะเยา

ประเภท จัดท้ัอหนังสือเรยน ประจำปีการคิกบา 2563 โรงเ,}ยนสา?ตมหารทยาลัยพะเยา 

เจัาของโครงการ โรงเรยนสา?ตมหารทยาลัยพะเยา

สถานdจัด4อ โรงเรยนสา?ตมหารทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเน้นราคา คณะกรรมการกำหนเดราคากลางโรงเรยนสา?ตมหารทยาลัยพะเยา

แบบเสข ทั้ ...........................................................................................

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเน้อวันปี

ลำดับปี รายการ
รวมราคา 

เป็นฝ็น ( บาท )
Factor F VAT 7%

รวมราคา

เป็นฝ็นทั้งสิน ( บาท )
หมายเหตุ

โครงการจัดทั้อหนังสือเ?ยน ประจำปีการคิกบา 2563 โรงเรยนสา?ตมหารทยาลัยพะเยา จำนวน 148 รายการ

- -

1 รวมราคาโครงการ จัดท้ัอหนังสือเรยน ประจำปีการคิกพา 2563 จำนวน 148 รายการ 774.276.00 - - 774.276.00 รวมภารยูลคิาเฟิมแลํว

โรงเรยนสา?ตมหารทยาลัยพะเยา

1 คิดเป็นฝ็นประมาณ 774,276.00

1 คัวอักบร เจ็ดแสนเจ็ดหน้นส์พันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทน้วน

□  ขนิาดิหิริอิเนอทอาคาร -  ตริ!มิ7หลง

□  เฉสืยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.



แบบ ปร.4 หน้าที่ 1

โครงการ ะ จัดที่อหนังสือเรียน ประจำปีการดีกษา 2563 จำนวน 148 รายการ โรงเรียนสา!!ตมหารีทยาลัยพะเยา

สถานที่จัดที่อ ะ โรงเรียนสารีตมหารีทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเรนราคา ะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนสารีตมหารีทยาลัยพะเยา

ลำดับ รายการ หน่วย
ค่าวัสดุ (บาท) ค่าจัดท่ี'อท้ังหมด

หมายเหตุ
หน่วยละ รวม รวมเป ็นฝ ็น  (บาท)

ไครงการจัดซอหนังสอเรียน ประจำการศกษา 2563 จำนวน 148 รายการ

1 หนังส ือเร ียนรายรีชาท ี่นฐาน ชุดภาษาพาที ป .1 23 เล่ม 54.00 1,242

2 หนังสือเรียน'ราย่รี'ชาที่นฐาน ชุดวรรณคดีลำนำ ป.1 23 เล่ม 31.00 713

3 แบบ■ฝึกหัดรายรีชาที่นฐาน ทักษะภาษา เล่ม 1 23 เล่ม 28.00 644

4 แบบฝึกหัดรายรีชาที่นฐาน ทักษะภาษา เล่ม 2 23 เล่ม 24.00 552

5 หนังสืออ่านออกเรียน'โต้ เล่ม 1 23 เล่ม 90.00 2,070

6 หนังสืออ่านออกเรียนได้ เล่ม 2 23 เล่ม 110.00 2,530

7 หนังสืออ่านออกเรียนได้ เล่ม 3 23 เล่ม 110.00 2,530

8 หนังส ือเรียนรายรีชาท ี่นฐาน ร ีทยาศาสตรี เล่ม 1 23 เล่ม 38.00 874

9 หนังส ือเรียนรายรีชาท ี่นฐาน ร ีทยาศาสตรี เล่ม 2 23 เล่ม 38.00 874

10 หน ังส ือเร ียนประว ัต ิคาสตรี 23 เล่ม 42.00 966

11 หนังสือเรียนรายรีชาที่นฐานสุฃดีกษาและพลดีกษา 23 เล่ม 60.00 1,380

12 หนังส ือเรียนรายรีชาท ี่นฐาน ชุดภาษาพาที ป.2 24 เล่ม 69.00 1,656

13 หนังส ือเรียนรายรีชาท ี่นฐาน ชุดวรรณคดีลำนำ ป.2 24 เล่ม 39.00 936

14 หนังส ือเรียนรายรีชาท ี่นฐาน คฉ!ตศาสตรี เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง 60) 24 เล่ม 124.00 2,976

15 หนังส ือเรียนรายรีชาท ี่นฐาน คโฉตศาสตรี เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง 60) 24 เล่ม 86.00 2,064

16 แบบฝึกหัดรายรีชาที่นฐาน คเฉตศาสตรี เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง 60) 24 เล่ม 81.00 1,944

17 แบบฝึกหัดรายรีชาที่นฐาน คเฉตศาสตรี เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง 60) 24 เล่ม 54.00 1,296

18 หนังส ือเรียนรายรีชาท ี่นฐาน ร ีทยาคาสตรี เล่ม 1 24 เล่ม 34.00 816

0 $ —



แบบ ปร.4 หน้าvi 2

โครงการ ะ จัด4อ,หนังสีอเรียน ประจำปีการสืกษา 2563 จำนวน 148 รายการ โรงเรียนสา?ตมหา ทๆยาลัยพะเยา

สถานทึจัดฝอ ะ โรงเรียนสา?ตมหารีทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมินราคา ะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนสา?ตมหารีทยาลัยพะเยา

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ (บาท) ค่ารัดท้ัอท้ังหมด

หมายเหตุ
หน่วยละ รวม รวมเป ีนฝ ็น  (บาท)

เครงการจัดซอหนงสอเรียน ประจำการศกษา 2563 จำนวน 148 รายการ

19 หนังส ือเร ียนรายรีซาฝนฐาน รีทยาศาสตรี เล่ม 2 24 เล่ม 40.00 960

20 แบบบันท ึกก ิจกรรมรายรีซาฝนฐาน ร ีทยาศาสตรี เล่ม 1 24 เล่ม 48.00 1,152

21 แบบบันท ึกก ิจกรรมรายรีซาฝนฐาน ร ีทยาศาสตรี เล่ม 2 24 เล่ม 57.00 1,368

22 แบปฝึกฯ ท ักษะรวบยอด ประว ัต ิศาสตรี 24 เล่ม 40.00 960

23 ชุดก ิจกรรมฯ ทัศนติลป๋ 24 เล่ม 62.00 1,488

24 หนังส ือเร ียนรายรีชาฝนฐาน ชุด วรรณคสืลำนำ ป.3 28 เล่ม 51.00 1,428

25 แบบฝึกทัดรายรีชาฝนฐาน ทักษะภาษา ป.3 28 เล่ม 46.00 1,288

26 หนังส ือเร ียนรายรีซาฝนฐาน รีทยาศาสตรีและเทคโนโลยี เล่ม 1 28 เล่ม 5 8 .๓ 1,624

27 หนังส ือเรียนรายรีซาฝนฐาน รีทยาศาสตรีและเทคโนโลยี เล่ม 2 28 เล่ม 57.00 1,596

28 แบบบันท ึกก ิจกรรมรายรีชาฝนฐาน รีทยาศาสตรี เล่ม 1 28 เล่ม 6 8 ๓ 1,904

29 แบบบันท ึกก ิจกรรมรายรีชาฝนฐาน รีทยาศาสตรี เล่ม 2 28 เล่ม 64.00 1,792

30 หนังส ือเร ียนประว ัต ิศาสตรี 28 เล่ม 52.00 1,456

31 Shine On! 3 (Workbook) 28 เล่ม 85.00 2,380

32 ชุดก ิจกรรมการเร ียนรู้ช ุ)รณาการ STEM 3 28 เล่ม 49.00 1,372

33 หนังส ือเรียนรายรีซาฝนฐาน รีทยาการคำนวณ 28 เล่ม 98.00 2,744

34 แบบฝึกทัดรายรีซาฝนฐาน ร ีทยาการคำนวณ 28 เล่ม 43.00 1,204

35 หนังสือเรียนรายวิชาฝนฐานสุขสืกษาและพลสืกษา 28 เล่ม 66.00 1,848

36 หนังส ือเร ียนรายรีซาฝนฐาน ชุด ภาษาพาทึ ป.4 30 เล่ม 8 0 .๓ 2,400

37 แบบ,ฝ ึกท ัดรายรีซาฝนฐาน ทักษะภาษา ป.4 30 เล่ม 44.00 1,320



แบบ ปร.4 หน้าvi 3

โครงการ ะ จัดฟัอหนังสือเรียน ประจำปีการติกษา 2563 จำนวน 148 รายการ โรงเรียนสา?ตมหารทยาลัยพะเยา

สถานฟัจัดฟัอ ะ โรงเรียนสา?ตมหารทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเน้นราคา ะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนสา?ตมหารทยาลัยพะเยา

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสด ุ (บาท) ค่าจัดท้ัอท้ังหมด

หมายเหตุ
หน่วยละ รวม รวมเป ็นฝ ็น  (บาท)

โครงการจัดฟ ัอหนังสือเรียน ประจำการแกษ'า 2563 จำนวน 148 รายการ

38 แบบปีกพัฒนาทักษะภาษาไทย ป.4 30 เล่ม 58.00 1,740

39 หนังสือเรียนรายร ซาพึ้นฐาน คถ!ตศาสตรี เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง 60) 30 เล่ม 106.00 3,180

40 หนังส ือเร ียนรายรชาฟันฐาน คถ!ตศาสตรี เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง 60) 30 เล่ม 94.00 2,820

41 แบบปีกทัดรายร ชาฟันฐาน คถ!ตดาสตรี เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง 60) 30 เล่ม 51.00 1,530

42 แบบปีกทัดรายร ซาฟันฐาน คโน้ตคาสตรี เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง 60) 30 เล่ม 46.00 1,380

43 แบบปีกทัด รทยาศาสตรี เล่ม 1 30 เล่ม 48.00 1,440

44 แบบปีกทัด รทยาดาสตรี เล่ม 2 30 เล่ม 48.00 1,440

45 หนังสือเรียนลังคมติกษา 30 เล่ม 79.00 2,370

46 หนังสือเรียน ประว ัต ิดาสตรี 30 เล่ม 52.00 1,560

47 แบบปีกฯ ทักษะรวบยอด ลังคมติกษาฯ 30 เล่ม 42.00 1,260

48 แบบลกฯ ทักษะรวบยอด ประว ัต ิดาสตรี 30 เล่ม 40.00 1,200

49 หนังสือเรียนรายร ชาฟันฐาน ชุด ภาษาพาติ ป.5 8 เล่ม 90.00 720

50 หนังส ือเรียนรายรชาฟันฐาน ชุด วรรณคติลำนำ ป.5 8 เล่ม 48.00 384

51 แบบปีกทัดรายรซา'ฟันฐาน ทักษะภาษา ป.5 8 เล่ม 42.00 336

52 แบบปีกพัฒนาทักษะภาษาไทย ป.5 8 เล่ม 58.00 464

53 หนังสือเรียนรายร ชาฟันฐาน คโน้ตดาสตรี เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง 60) 8 เล่ม 71.00 568

54 หนังสือเรียนรายร ชาฟันฐาน คโน้ตดาสตรี เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง 60) 8 เล่ม 76.00 608

55 หนังสือเรียนรทยาดาสตรี เล่ม 1 8 เล่ม 68.00 544

56 หนังสือเรียนรทยาดาสตรี เล่ม 2 8 เล่ม 68.00 544



แบบ ปร.4 หน้าที่ 4

โครงการ ะ จัด4กหนังสีอเรียน ประจำปีการสืกษ'า 2563 จำนวน 148 รายการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

สถานที่จัดส์อ ะ โรงเรียนสา?ตมหารทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเน้นราคา ะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนสาธิตมหารทยาลัยพะเยา

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสด ุ (บาท) ค่าจัดท้ัอท้ังหมด

หมายเหตุ
หน่วยละ รวม รวมเป ็นฝ ็น  (บาท)

โครงการจัดท ี่อหนังสือเรียน ประจำการส ืกษา 2563 จำนวน 148 รายการ

57 แบบปีกหัด รทยาคาสตรี เล่ม 1 8 เล่ม 50.00 400

58 แบบปีกหัด รทยาคาสตรี เล่ม 2 8 เล่ม 50.00 400

59 หนังสือเรียนลังคมสืกษา 8 เล่ม 78.00 624

60 แบบปีกฯ ทักษะรวบยอด ลังคมสืกษาฯ 8 เล่ม 60.00 480

61 ช ุดก ํจกรรมการเร ียนร ู้^รณาการ STEM 5 8 เล่ม 49.00 392

62 แบบปีกหัดรายวิชาที่นฐาน ว ิทยาการคำนวณ 8 เล่ม 41.00 328

63 หนังสือเรียนรายวิชาที่นฐานสุขสืกษาและพลสืกษา 8 เล่ม 72.00 576

64 หนังสือเรียนรายวิชาที่นฐาน ชุด ภาษาพาป็ ป.6 10 เล่ม 90.00 900

65 หนังสือเรียนรายวิชาที่นฐาน ชุด วรรณคสืลำนำ ป.6 10 เล่ม 64.00 640

66 แบบปีกหัดรายวิชาที่นฐาน หักษะภาษา ป.6 10 เล่ม 46.00 460

67 แบบปีกพัฒนาทักษะภาษาโทย ป.6 10 เล่ม 58.00 580

68 หนังสือเรียนรายวิชาที่,นฐาน ค*ฉตคาสตรี เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง 60) 10 เล่ม 74.00 740

69 แบบปีกหัดรายวิชาที่นฐาน คเฉตคาสตรี เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง 60) 10 เล่ม 65.00 650

70 แบบปีกหัดรายวิชาที่นฐาน คเฉดคาสตรี เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง 60) 10 เล่ม 51.00 510

71 หนังส ือเรียนวิทยาคาสตรี เล่ม 1 10 เล่ม 68.00 680

72 หนังส ือเรียนวิทยาคาสตรี เล่ม 2 10 เล่ม 68.00 680

73 แบบปีกหัด ว ิทยาคาสตรี เล่ม 1 10 เล่ม 50.00 500

74 แบบปีกหัด ว ิทยาคาสตรี เล่ม 2 10 เล่ม 50.00 500

75 หนังส ือเรียน ประว ัส ิคาสตรี 10 เล่ม 52.00 520



แบบ ปร.4 หน้าที่ 5

โครงการ ะ จัดที่อหนังสือเรียน ประจำปีการติกษา 2563 จำนวน 148 รายการ โรงเรียนสาเตมหารทยาลัยพะเยา

สถานที่จัดส์อ ะ โรงเรียนสา?ตมหารทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเน้นราคา ะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนสา?ตมหารทยาลัยพะเยา

ลำดับ รายการ หน่วย
ค่าวัสดุ (บาท) ค่าจัดท้ัอท้ังหมด

หมายเหตุ
หน่วยละ รวม รวมเป ็นฝ ็น  (บาท)

ใครงการจัดซอหนังสอเรียน ประจำการศกษา 2563 จำนวน 148 รายการ

76 แบบวัดและบันท ึกผลการเรียนรู้ล ังคมติกษา 10 เล่ม 42.00 420

77 ชุด?!จกรรมการเรียนรู้า-เรณาการ STEM 6 10 เล่ม 49.00 490

78 หนังสือเรียนรายวิชาที่นฐาน รทยาการคำนวณ 10 เล่ม 106.00 1,060

79 หนังสือเรียนรายวิชาที่นฐาน วรรณคต ิว ิจ ักษ ์ ม.1 109 เล่ม 58.00 6,322

80 หนังสือเรียนรายวิชาที่นฐานค*นิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 109 เล่ม 115.00 12,535

81 หนังสือเรียนที่นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโล?] เล่ม 2 109 เล่ม 88.00 9,592

82 หนังสือเรียนที่นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลสิ (การออกแบบ) 109 เล่ม 73.00 7,957

83 หนังสือเรียนที่นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลสิ (การรทยาการ) 109 เล่ม 83.00 9,047

84 หนังสือเรียนลังคมติกษา เศรษฐศาสตร์ ภ ูน ้ศาสตร ์ ม.1 109 เล่ม 139.00 15,151

85 หน ังส ือเร ียนประว ัต ิศาสตร์ ม.1 109 เล่ม 78.00 8,502

86 หนังส ือเร ียนภ ูน ้ศาสตร์ ม.1 109 เล่ม 70.00 7,630

87 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษที่นฐาน Access 1 109 เล่ม 60.00 6,540

88 หนังสือเรียนรายวิชาพนฐานค*น้ตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 108 เล่ม 123.00 13,284

89 หนังสือเรียนรายวิชาที่นฐานค*น้ตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 108 เล่ม 114.00 12,312

90 หนังสือเรียนที่นฐานวิทยาศาสตร์และเทศโนโล!] เล่ม 1 108 เล่ม 112.00 12,096

91 หน ังส ือเร ียนประว ัต ิศาสตร์ ม.2 108 เล่ม 84.00 9,072

92 หนังสือเรียนรายวิชาที่นฐานสุขติกษา ม.2 108 เล่ม 92.00 9,936

93 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่นฐาน Access 2 108 เล่ม 132.00 14,256

94 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Focus on Reading 2 108 เล่ม 110.00 11,880

95 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Focus on Reading 3 108 เล่ม 110.00 11,880



แบบ ปร.4 หน้าทั้ 6

โครงการ ะ จัดฟัอหนังสือเรียน ประจำปีการติกษา 2563 จำนวน 148 รายการ โรงเรียนสา!ตมหารทยาลัยพะเยา

สถานฟิจัดฟัอ ะ โรงเรียนสา!ตมหารทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมินราคา ะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนสา!ตมหารทยาลัยพะเยา

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าว ัสด ุ (บาท) ค่าจัด^อท้ังหมด

หมายเหตุ
หน่วยละ รวม รวม เป ็นฝ ็น (บาท)

a, 1จ ั ~“ ๔i  1 0 ft 0
เครงการจัดซอหนังสอเรียน ประจำการศกษา 2563 จำนวน 148 รายการ

--- ------------  1 นบ............................................................. 1 ■ ——  .....................................-
96 หนังส ีอเร ียนรายร ชาพนฐาน รรธภาษา ม.3 82 เล่ม 78.00 6,396

97 หนังส ือเร ียนรายวิชาฟ ันฐาน วรรณคติว ิจ ักษ ์ ม.3 82 เล่ม 56.00 4,592

98 หนังส ือเรียนรายวิชาฟ ันฐานค«ฉตศาสตรี ม.3 เล่ม 1 82 เล่ม 103.00 8,446

99 หนังสือเรียนรายวิชาฟันฐานค*ฉตคาสตรี ม.3 เล่ม 2 82 เล่ม 103.00 8,446

100 หนังสือเรียนรายวิชาเฟิมเติมคถ}ตคาสตรี ม.3 เล่ม 1 82 เล่ม 66.00 5,412

101 หนังสือเรียนรายวิชาเฟิมเติมค*ฉตคาสตรี ม.3 เล่ม 2 82 เล่ม 65.00 5,330

102 หนังสือเรียนฟันฐานวิทยาคาสตรีและเทคโนโล!] เล่ม 1 82 เล่ม 110.00 9,020

103 หนังสือเรียนฟันฐานวิทยาคาสตรีและเทคโนโล!] เล่ม 2 82 เล่ม 91.00 7,462

104 หน ังส ือเร ียนประว ัต ิคาสตรี ม.3 82 เล่ม 84.00 6,888

105 แบบปีกฯ ท ักษะการติด ประว ัต ิคาสตร ี ม.3 82 เล่ม 58.00 4,756

106 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษฟันฐาน Access 3 82 เล่ม 135.00 11,070

107 หนังส ือเร ียนรายวิชาฟ ันฐาน คเฉตคาสตรี ม.4 136 เล่ม 56.00 7,616

108 หนังสือเรียนรายวิชาเฟิมเติม คถ}ตคาสตรี ม.4 เล่ม 1 136 เล่ม 76.00 10,336

109 หนังสือเรียนรายวิชาเฟิมเติม คเฉตคาสตรี ม.4 เล่ม 2 136 เล่ม 114.00 15,504

110 หนังส ือเรียนรายวิชาเฟ ิมเต ิมวิทยาคาสตรี ! ววิทยา เล่ม 1 136 เล่ม 88.00 11,968

111 หนังส ือเรียนรายวิชาเฟ ิมเต ิมวิทยาคาสตรี ฟ ิส ิกส ์ เล่ม 1 136 เล่ม 77.00 10,472

112 หนังส ือเรียนรายวิชาเฟ ิมเต ิมวิทยาคาสตรี ฟ ิส ิกส ์ เล่ม 2 136 เล่ม 97.00 13,192

113 หนังส ือเร ียนรายวิชาเฟ ิมเต ิมวิทยาคาสตรี เคมิ เล่ม 1 136 เล่ม 77.00 10,472

114 หนังส ือเร ียนรายวิชาเฟ ิมเต ิมวิทยาคาสตรี เคมิ เล่ม 2 136 เล่ม 62.00 8,432



แบบ ปร.4 หน้าที่ 7

โครงการ ะ จัด4อหนังสือเรียน ประจำปีการดีกษา 2563 จำนวน 148 รายการ โรงเรียนสา?ตมหารีทยาลัยพะเยา

สถานที่จัด,%อ ะ โรงเรียนสา?ตมหารีทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเน้นราคา ะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนสา?ตมหารีทยาลัยพะเยา

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัส? (บาท) ค่า' จ ั ด4 อท้ังหมด

หมายเหตุ
หน่วยละ รวม รวมเป ็นฝ ็น  (บาท)

โ, ร า̂ก^ดั .*1ส ์ * ๆ  1'?~๑0กา'1สีก vn ลำบทบ 14A า า า า —

หนังส ือเร ียนรายวิชาเท ี่มเต ิมรีทยาศาสตรีโลก ดาราคาสตรี และอวกาศ เล่ม 1115 136 เล่ม 65.00 8,840

116 หนังสือเรียนที่นฐานรีทยาคาสตรีและเทคโนโล!) (การออกแบบ) 136 เล่ม 64.00 8,704

117 หนังสีอเรียน ประวัต ิคาสตรีโทย ม.4 -6 136 เล่ม 88.00 11,968

118 หนังสือเรียน ประว ัต ิคาสตรีสากล ม.4 -6 136 เล่ม 88.00 11,968

119 หนังส ือเรียนเศรษฐคาสตรี ม.4 -6 136 เล่ม 75.00 10,200

120 หนังสือเรียนหน้าที่พลเน้อง ว ัฒนธรรม และการดำเฉน?รีตโนลังคม 136 เล่ม 88.00 11,968

121 หนังสือเรียนรายรีชาที่นฐานสุขดีกษา ม.4 136 เล่ม 75.00 10,200

122 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Upstream ม.4 136 เล่ม 128.00 17,408

123 หนังส ือเร ียนรายรีชาท ี่นฐาน วรรณคด ีร ีจ ักษ ์ ม.5 121 เล่ม 61.00 7,381

124 หนังส ือเร ียนรายรีชาท ี่นฐานคเฉตคาสตรี ม.5 121 เล่ม 63.00 7,623

125 หนังส ือเรียนรายรีชาเท ี่มเต ิม คเฉตศาสตรี ม.5 เล่ม 1 121 เล่ม 102.00 12,342

126 หนังส ือเรียนรายรีชาเท ี่มเต ิม คเฉตคาสตรี ม.5 เล่ม 2 121 เล่ม 67.00 8,107

127 หนังส ือเร ียนรายรีชาเท ี่มเต ิมรีทยาคาสตรี ร ีวร ีทยา เล่ม 3 121 เล่ม 86.00 10,406

128 หนังส ือเร ียนรายรีชาเท ี่มเต ิมรีทยาคาสตรี ? วรีทยา เล่ม 4 121 เล่ม 74.00 8,954

129 หนังส ือเร ียนรายรีชาเท ี่มเต ิมรีทยาคาสตรี ฟ ิส ิกส ์ เล่ม 3 121 เล่ม 99.00 11,979

130 หนังส ือเร ียนรายรีชาเท ี่มเต ิมรีทยาคาสตรี ฟ ิส ิกส ์ เล่ม 4 121 เล่ม 101.00 12,221

131 หนังส ือเร ียนรายรีชาเท ี่มเต ิมรีทยาคาสตรี เคน้ เล่ม 3 121 เล่ม 59.00 7,139

132 หนังส ือเร ียนรายรีชาเท ี่มเต ิมรีทยาคาสตรี เคน้ เล่ม 4 121 เล่ม 59.00 7,139

133 หนังสือเรียนรายรีชาที่นฐานสุฃดีกษา ม.5 121 เล่ม 78.00 9,438



แบบ ปร.4 หน้าที่ 8

โครงการ ะ จัด1ทั้อหนังสีอเรียน ประจำปีการดีกษา 2563 จำนวน 148 รายการ โรงเรียนสา!]ตมหารทยาลัยพะเยา

สถานที่จัดส์อ ะ โรงเรียนสา?ตมหารทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมินราคา ะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนสา?ตมหารทยาลัยพะเยา

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ค่า'วัส V (บาท) ค่าจัดท้ัอท้ังหมด

หมายเหตุ
หน่วยละ รวม รวมเป ็นฟ ็น (บาท)

โครงการจัดท ี่อหนังสือเรียน ประจำการดีฑษ'า 2563 จำนวน 148 รายการ
1

134 หนังสอเรียนภาษาอังกฤษ Upstream ม.5 121 เล่ม 135.00 16,335

135 แบบ'ฝึกหัดภาษาอังกฤษ Upstream ม.5 121 เล่ม 68.00 8,228

136 แบบฝึกฯ ห ักษะการค ิด ประวัต ิคาสตรีโทย ม.4 -6 121 เล่ม 68.00 8,228

137 แบบฝึกฯ ท ักษะการคิด ประว ัต ิศาสตร์สากล ม.4 -6 121 เล่ม 68.00 8,228

138 แบบฝึกฯ ท ักษะการคิด ภ ูม ิศาสตร์ ม.4 -6 121 เล่ม 65.00 7,865

139 หนังส ือเรียนรายวิชาท ี่นฐาน วรรณคด รี จักษ์ ม.6 112 เล่ม 78.00 8,736

140 หนังสีอเรียนรายวิชาเท ี่มเติม คถ!ตศาสตร์ ม.6 เล่ม 1 112 เล่ม 95.00 10,640

141 หนังสีอเรียนรายวิชาเท ี่มเต ิม คเม ิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2 112 เล่ม 94.00 10,528

142 หนังส ีอเร ียนรายวิชาเท ี่มเต ิมว ิทยาศาสตร์ ? ววิทยา เล่ม 5 112 เล่ม 88.00 9,856

143 หนังส ีอเรียนรายวิชาเท ี่มเต ิมวิทยาศาสตร์ ฟ ิส ิกส ์ เล่ม 5 112 เล่ม 98.00 10,976

144 หนังส ือเร ียนรายวิชาเฟ ิมเต ิมวิทยาศาสตร์ เคมิ เล่ม 5 112 เล่ม 53.00 5,936

145 หนังสือเรียนรายวิชาที่นฐานสุขดีกษา ม.6 112 เล่ม 64.00 7,168

146 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Upstream ม.6 112 เล่ม 135.00 15,120

147 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ Upstream ม.6 112 เล่ม 72.00 8,064

148 แบบสืกฯ ท ักษะการคิด ภ ูม ิศาสตร์ ม.4 -6 112 เล่ม 68.00 7,616

รวมราคาจัดท ี่อท ั้งส ิน 774,276


