
ตาราง ปปช.๐๗ 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 

 

 
๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงเรียนสวายวิทยาคาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   เงินสนับสนุนโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ รายการค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน ๔๒๒,๕๕๕.๐๐ บาท 
 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๒๒,๕๕๕.๐๐ บาท 
 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
 ๔.๑ เวปไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web/ 
  ๔.๒ เวปไซต ์http://www.obec.go.th/ 
 

๕. รายช่ือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๕.๑ นางสุนิษา   เหลือถนอม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสมบัติ  ทวีฉลาด      ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๕.๓ นางรัศมี  มีพร้อม  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://academic.obec.go.th/textbook/web/
http://www.obec.go.th/


รายละเอียดแนบท้ายการกำหนดราคากลางประกอบการจัดซ้ือหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 

การจัดซ้ือหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โรงเรียนสวายวิทยาคาร ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

ลำดับ
ที ่

รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ จำนวน
หน่วย 
(เล่ม) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 
ชื่อหนังสือ ชั้น สำนักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             

1 ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.1 บ.พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด นางวิศัลย์ศยา รดุดิษฐ์ และคณะ 80 46.00 3,680.00 

2 ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.2 บ.พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด นางจิตต์นิภา ศรีไสย และคณะ 30 62.00 1,860.00 

3 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.2 บ.พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด นางจิตต์นิภา ศรีไสย และคณะ 20 55.00 1,100.00 

4 ภาษาไทย  วรรณคดีวิจักษ ์ ม.3 องค์การค้าของ สกสค. สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 75 56.00 4,200.00 

5 ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.3 บ.พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด นางจิตต์นิภา ศรีไสย และคณะ 115 95.00 10,925.00 

6 ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4 บ.พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด นางวิศัลย์ศยา รดุดิษฐ์ และคณะ 30 64.00 1,920.00 

7 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.6 บ.พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด นางจิตต์นิภา ศรีไสย และคณะ 87 98.00 8,526.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             

8 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลม่1 ม.1 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 50 115.00 5,750.00 

9 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เลม่2 ม.1 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 50 99.00 4,950.00 

10 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เลม่2 ม.2 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 110 114.00 12,540.00 

11 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลม่1 ม.3 บริษัท อักษรเจรญิทัศน ์ นางกนกวลี  อุษณกรกุล และคณะ 135 128.00 17,280.00 

12 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลม่2 ม.3 บริษัท อักษรเจรญิทัศน ์ นางกนกวลี  อุษณกรกุล และคณะ 135 115.00 15,525.00 

13 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ม.4 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 60 56.00 3,360.00 

14 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5 บ.พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด นายวัฒนา  นิธิศดิลก และนายเจริญราคาแก้ว 60 82.00 4,920.00 

15 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ม.6 บริษัท อักษรเจรญิทัศน ์ Dr.YeaP Bar Har และคณะ 87 70.00 6,090.00 



ลำดับ
ที ่

รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ จำนวน
หน่วย 
(เล่ม) 

ราคา
ต่อ

หน่วย 
ราคารวม 

ชื่อหนังสือ ชั้น สำนักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             

16 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการ
คำนวณ) มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ม.1 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 20 83.00 1,660.00 

17 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ออกแบบ
และเทคโนโลยี) มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ม.1 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 50 73.00 3,650.00 

18 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เล่ม 1 

ม.2 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 110 112.00 12,320.00 

19 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การ
ออกแบบและเทคโนโลยี) มัธยมศกึษาปีท่ี 2 

ม.2 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 20 53.00 1,060.00 

20 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการ
คำนวณ) มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ม.2 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 20 69.00 1,380.00 

21 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่ม 1 

ม.2 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 135 110.00 14,850.00 

22 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่ม 2 

ม.3 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 135 91.00 12,285.00 

23 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การ
ออกแบบและเทคโนโลยี) มัธยมศกึษาปีท่ี 3 

ม.3 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 135 49.00 6,615.00 

24 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการ
คำนวณ) มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ม.3 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 135 67.00 9,045.00 

25 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการ
คำนวณ) ช้ันนมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ม.4 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 20 41.00 820.00 

 



ลำดับ
ที ่

รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ จำนวน
หน่วย 
(เล่ม) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 
ชื่อหนังสือ ชั้น สำนักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง 

26 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ช้ันมัธยมศึกษาป ี
ที ่4 

ม.4 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 20 81.00 1,620.00 

27 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการ
คำนวณ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ม.5 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 15 54.00 810.00 

28 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ออกแบบ
และเทคโนโลยี) ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5 

ม.5 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 15 39.00 585.00 

29 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์กายภาพ ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที ่5 เล่ม 1 

ม.5 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 15 50.00 750.00 

30 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์กายภาพ ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 เล่ม 2 

ม.5 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 15 83.00 1,245.00 

31 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการ
คำนวณ) มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ม.6 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 87 42.00 3,654.00 

32 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ม.6 ศูนย์หนงัสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย สสวท. 60 102.00 6,120.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ถาษาต่างประเทศ             

33 ภาษาอังกฤษ ACCESS 1 ม.1 บริษัท อักษรเจรญิทัศน ์ Virginia Evans และ Jenny Dooley 100 125.00 12,500.00 

34 ภาษาอังกฤษ SPARK 2 ม.2 ม.2 บริษัท อักษรเจรญิทัศน ์ Virginia Evans และ Jenny Dooley 110 125.00 13,750.00 

35 ภาษาอังกฤษ SPARK 3 ม.3 ม.3 บริษัท อักษรเจรญิทัศน ์ Virginia Evans และ Jenny Dooley 135 128.00 17,280.00 

36 ภาษาอังกฤษ UPLOAD 4 ม.4 ม.4 บริษัท อักษรเจรญิทัศน ์ Virginia Evans และ Jenny Dooley 60 128.00 7,680.00 

37 ภาษาอังกฤษ UPLOAD 5 ม.5 ม.5 บริษัท อักษรเจรญิทัศน ์ Virginia Evans และ Jenny Dooley 60 128.00 7,680.00 

38 ภาษาอังกฤษ UPLOAD 6 ม.6 ม.6 บริษัท อักษรเจรญิทัศน ์ Virginia Evans และ Jenny Dooley 87 128.00 11,136.00 

 



ลำดับ
ที ่

รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ จำนวน
หน่วย 
(เล่ม) 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 
ชื่อหนังสือ ชั้น สำนักพิมพ ์ ผู้เรียบเรียง 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม             

39 พระพุทธศาสนา ม.1 ม.1 บริษัท อักษรเจรญิทัศน ์ นายวิทย์ วิศทเวทย ์และนายเสฐียรพงษ ์วรรณปก 50 68.00 3,400.00 

40 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1 ม.1 บริษัท อักษรเจรญิทัศน ์ นายกระมล ทองธรรมชาติ และคณะ 50 48.00 2,400.00 

41 เศรษฐศาสตร์ ม.1 ม.1 บริษัท อักษรเจรญิทัศน ์ นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ 50 52.00 2,600.00 

42 ภูมิศาสตร์ ม.1 ม.1 บ.แม็คเอ้ดดูเคช่ัน จำกัด นายธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ,นายพิชาติ แก้วพวง 50 52.00 2,600.00 
43 ประวัติศาสตร์ ม.1 ม.1 บ.แม็คเอ้ดดูเคช่ัน จำกัด นายธีระ นุชเปี่ยม และนางสาววีรวัลย ์งามสันติกุล 35 78.00 2,730.00 

44 ภูมิศาสตร์ ม.2 ม.2 บริษัท อักษรเจรญิทัศน์ อจท. จำกัด นายวโิรจน์ เอีย่มเจริญ และนายอภิสิทธิ ์เอี่ยมหน่อ 60 72.00 4,320.00 

45 ประวัติศาสตร์ ม.2 ม.2 บริษัท อักษรเจรญิทัศน์ อจท. จำกัด นายณรงค์ พ่วงพิศ และนายวุฒิชัย มูลศลิป ์ 80 84.00 6,720.00 

46 เศรษฐศาสตร์ ม.2 ม.3 บริษัท อักษรเจรญิทัศน์ อจท. จำกัด นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ 70 52.00 3,640.00 

47 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.2 ม.2 บริษัท อักษรเจรญิทัศน์ อจท. จำกัด นายกระมล ทองธรรมชาติ และคณะ 80 59.00 4,720.00 

48 พระพุทธศาสนา ม.3 ม.3 บริษัท อักษรเจรญิทัศน์ อจท. จำกัด นายวิทย์ วิศทเวทย ์และนายเสฐียรพงษ ์วรรณปก 50 79.00 3,950.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป ์             

49 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.3 ม.3 บริษัท อักษรเจรญิทัศน์ อจท. จำกัด นายกระมล ทองธรรมชาติ และคณะ 50 58.00 2,900.00 

50 เศรษฐศาสตร์ ม.3 ม.3 บริษัท อักษรเจรญิทัศน์ อจท. จำกัด นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ 50 56.00 2,800.00 

51 ประวัติศาสตร์ ม.3 ม.3 บริษัท อักษรเจรญิทัศน์ อจท. จำกัด นายณรงค์ พ่วงพิศ และคณะ 50 84.00 4,200.00 

52 ภูมิศาสตร์ ม.3 ม.3 บริษัท อักษรเจรญิทัศน์ อจท. จำกัด นายวโิรจน์ เอีย่มเจริญ และนายอภิสิทธิ ์เอี่ยมหน่อ 50 62.00 3,100.00 

53 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ม.4-6 ม.4-6 บริษัท อักษรเจรญิทัศน์ อจท. จำกัด ดร.อภสิิทธ์ิ เลี่ยมหนอ และคณะ  50 119.00 5,950.00 

54 ประวัติศาสตร์ เลม่ 1 ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 บ.พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด นางสาวชมพูนุช  นาคีรักษ์ และคณะ 65 85.00 5,525.00 

55 นาฏศิลป์1 ม.1 สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด นางธิดารัตน์  ภักดรีักษ ์ 100 72.00 7,200.00 

56 นาฏศิลป์2 ม.2 สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด นางธิดารัตน์  ภักดรีักษ ์ 110 72.00 7,920.00 

57 ดนตรี2 ม.2 สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด นายกิตตวิัฒน์ พิชิตยศวัฒน์ และนายสราวุธ สระมูล 110 75.00 8,250.00 
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58 ดนตรี3 ม.3 สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด นางวณี  ลัดดากลม และชาติชาย ศรีสมุทร 135 79.00 10,665.00 

59 นาฏศิลป์4 ม.4 สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด สุกัญญา ณ ตะกั่วทุ่ง และคณะ 60 75.00 4,500.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา             

60 สุขศึกษา 1 ม.1 สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล และคณะ 40 79.00 3,160.00 

61 พลศึกษา 1 ม.1 สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด นางสาวลักษมี ฉิมวงษ์ และคณะ 40 92.00 3,680.00 

62 สุขศึกษา 2 ม.2 สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล และคณะ 40 79.00 3,160.00 

63 พลศึกษา 2 ม.2 สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ไพญาดา สังข์ทอง 40 69.00 2,760.00 

64 สุขศึกษา 3 ม.3 สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล และคณะ 40 95.00 3,800.00 

65 พลศึกษา 3 ม.3 สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด อธินันท์  เพียรดี และ ปัทมา ตันไพบูลย ์ 40 89.00 3,560.00 

66 สุขศึกษา 4 ม.4 สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล และคณะ 40 89.00 3,560.00 

67 สุขศึกษา 5 ม.5 สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด แพทย์หญิงกุสุมาวดี คำเกลีย้ง และคณะ 40 85.00 3,400.00 

68 สุขศึกษา 6 ม.6 สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด แพทย์หญิงกุสุมาวดี คำเกลีย้ง และคณะ 40 85.00 3,400.00 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ             

69 การงานอาชีพ ม.1 บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ จำกัด (พว) นางเสาวนีย์  ประทีปทอง และคณะ 100 70.00 7,000.00 

70 การงานอาชีพ ม.2 บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ จำกัด (พว) นางเสาวนีย์  ประทีปทอง และคณะ 110 60.00 6,600.00 

71 การงานอาชีพ ม.3 บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ จำกัด (พว) นางเสาวนีย์  ประทีปทอง และคณะ 135 78.00 10,530.00 

72 การงานอาชีพ ม.4 บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ จำกัด (พว) นางดวงฤทัย  ธำรงค์โชติ และคณะ 60 76.00 4,560.00 

73 การงานอาชีพ ม.5 บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ จำกัด (พว) นางดวงฤทัย  ธำรงค์โชติ และคณะ 60 84.00 5,040.00 

74 การงานอาชีพ ม.6 บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ จำกัด (พว) นาเสาวนีย์  ประทีปทอง และคณะ 87 82.00 7,134.00 

รวมท้ังสิ้น ( สี่แสนสองหมืน่สองพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน ) 422,555.00 



 


