
วันที่ 

เรียน  ท่านผูอ้ านวยการ โรงเรียนเทศบาล ๕

1. ขา้พเจ้า ……………………………….. ตัง้อยู่…………………………………………………………... 
 ทะเบียนการค้า……………………………………... และ เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากร ………………………….
โดย ………………………………….. เป็นผูมี้อ านาจลงนาม มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่เป็นผูท้ิ้งงานของทางราชการ

2. ขา้พเจ้าขอเสนอราคา รวมทั้งบริการและก าหนดเวลาส่งมอบดังนี้
ที่ รายการ ผู้แต่ง ส านกัพิมพ์ ช้ัน เล่ม ราคาที่เสนอ รวมเงิน

1 เลขคณิตคิดเร็ว เล่ม 1 สมถวิล กมลสวัสด์ิ ศสว. อ.2 80
2 เลขคณิตคิดเร็ว เล่ม 2 สมถวิล กมลสวัสด์ิ ศสว. อ.2 80
3 ภาษาไทยเบ้ืองต้น เล่ม 2 สุดา  ทศานนท์ วพ. อ.2 80
4 แบบหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 1 นิตยา  ปรีชาหาญ วพ. อ.2 80
5 เตรียมความพร้อมส าหรับอ่าน นิโลบล  กระจ่างสินธ์ ศสว. อ.2 80
6 เลขคณิตคิดเร็ว  เล่ม 1 สมถวิล กมลสวัสด์ิ ศสว. อ.3 85
7 เลขคณิตคิดเร็ว  เล่ม 2 สมถวิล กมลสวัสด์ิ ศสว. อ.3 85
8 ภาษาไทยเบ้ืองต้น เล่ม 3 สุดา  ทศานนท์ วพ. อ.3 85
9 แบบหัดอ่านภาษาไทย เล่ม 2 นิตยา  ปรีชาหาญ วพ. อ.3 85
10 เตรียมความพร้อมส าหรับอ่าน นิโลบล  กระจ่างสินธ์ ศสว. อ.3 85
11 ภาษาพาที  สพฐ. สกสค. ป.1 149
12 วรรณคดีล าน า  สพฐ. สกสค. ป.1 149
13 ทักษะภาษา  เล่ม 1  สพฐ. สกสค. ป.1 149
14 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ นิติกรและคณะ อจท. ป.1 149
15 วิทยาศาสตร์  ศิริรัตน์-ดร.รักซ้อน อจท. ป.1 149

16 สังคมศึกษา  เยาวลักษณ์ และคณะ อจท. ป.1 149
17 สุขศึกษา  ชูชาติ-ภาสกร อจท. ป.1 149
18 ศิลปะ  วพ. ป.1 149
19 แบบฝึกหัด Smile  Patricia Cromwell อจท. ป.1 149
20 การงานอาชพี   วพ. ป.1 149
21 ประวัติศาสตร์  อจท. ป.1 149
22 แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ Pearson ป.1 Pearson วพ ป.1 149
23 อาเซียนศึกษา ป.1 วพ ป.1 149
24 ภาษาพาที  สพฐ. สกสค. ป.2 156
25 วรรณคดีล าน า  สพฐ. สกสค. ป.2 156
26 ทักษะภาษา  สพฐ. สกสค. ป.2 156
27 คณิตศาสตร์  สสวท. สกสค. ป.2 156

ใบเสนอราคา



ที่ รายการ ผู้แต่ง ส านกัพิมพ์ ช้ัน เล่ม ราคาที่เสนอ รวมเงิน

28 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 1   สสวท. สกสค. ป.2 156
29 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 2  สสวท. สกสค. ป.2 156
30 วิทยาศาสตร์ ศิริรัตน์-ดร.รักซ้อน อจท. ป.2 156
31 สังคมศึกษา วพ. ป.2 156
32 ประวัติศาสตร์  วุฒิชัย มูลศิลป์ อจท. ป.2 156
33 สุขศึกษาและพลศึกษา  ชูชาติ-ภาสกร อจท. ป.2 156
34 ทัศนศิลป์  องอาจ มากสิน อจท. ป.2 156
35 ดนตร-ีนาฎศิลป์  ประทีป-ศศิธร อจท. ป.2 156
36 แบบฝึกหัด Smile  Patricia Cromwell อจท. ป.2 156
37 แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ Pearson ป.2 Pearson วพ ป.2 156
38 ภาษาพาที  สพฐ. สกสค. ป.3 166
39 แบบฝึกทักษะภาษา สพฐ. สกสค. ป.3 166
40 วรรณคดีล าน า สพฐ. สกสค. ป.3 166
41 แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย สิริพัชร์ และคณะ อจท. ป.3 166
42 คณิตศาสตร์  สสวท. สกสค. ป.3 166
43 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์  นิติกรและคณะ อจท. ป.3 166
44 วิทยาศาสตร์ ศิริรัตน์-ดร.รักซ้อน อจท. ป.3 166
45 การงานอาชพีและเทคโนโลยี อัจฉรา และคณะ อจท. ป.3 166
46 ศิลปะ วพ. ป.3 166
47 สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม วพ. ป.3 166
48  Smile Patricia Cromwell อจท. ป.3 166
49 แบบฝึกหัด Smile  Patricia Cromwell อจท. ป.3 166
50 แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ Pearson ป.3 Pearson วพ ป.3 166
51 อาเซียนศึกษา ป.3 วพ ป.3 166
52 ภาษาพาที  สพฐ. สกสค. ป.4 173
53 วรรณคดีล าน า  สพฐ. สกสค. ป.4 173
54 แบบฝึกทักษะภาษา สพฐ. สกสค. ป.4 173
55 คณิตศาสตร์ สสวท. สกสค. ป.4 173
56 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 1   สสวท. สกสค. ป.4 173
57 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 2  สสวท. สกสค. ป.4 173
58 สังคมศึกษา อจท. ป.4 173
59 อาเซียนศึกษา ป.4 อจท. ป.4 173
60 ประวัติศาสตร์ อจท. ป.4 173
61 พระพุทธศาสนา อจท. ป.4 173
62  Smile Patricia Cromwell อจท. ป.4 173



ที่ รายการ ผู้แต่ง ส านกัพิมพ์ ช้ัน เล่ม ราคาที่เสนอ รวมเงิน

63 แบบฝึกหัด Smile  Patricia Cromwell อจท. ป.4 173
64 แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ Pearson ป.4 Pearson วพ ป.4 173
65 ศิลปะ ป.4 วพ ป.4 173
66 การงานอาชพีและเทคโนโลย ีป.4 อจท ป.4 173
67 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 อจท ป.4 173
68 หลักภาษาและการใชภ้าษา สิริพัชร์ และคณะ อจท. ป.5 162
69 วรรณคดีและวรรณกรรม สิริพัชร์ และคณะ อจท. ป.5 162
70 แบบฝึกหัดภาษาไทย สิริพัชร์ และคณะ อจท. ป.5 162
71 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 1   สสวท. สกสค. ป.5 162
72 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 2 สสวท. สกสค. ป.5 162
73 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ Smile Patricia Cromwell อจท. ป.5 162
74 ภาษาอังกฤษ Smile Patricia Cromwell อจท. ป.5 162
75 วิทยาศาสตร์ พว ป.5 162
76 ประวัติศาสตร์  วุฒิชัย มูลศิลป์ อจท. ป.5 162
77 สังคมศึกษาฯ วพ. ป.5 162
78 สุขศึกษา พว ป.5 162
79 ทัศนศิลป์  องอาจ มากสิน อจท. ป.5 162
80 ดนตร-ีนาฎศิลป์  ประทีป-ศศิธร อจท. ป.5 162
81 แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ Pearson ป.5 Pearson วพ ป.5 162
82 การงานอาชพีและเทคโนโลย ีป.5 อจท ป.5 162
83 ภาษาพาที  สพฐ. สกสค. ป.6 173
84 ทักษะภาษาไทย สพฐ. สกสค. ป.6 173
85 คณิตศาสตร์ พว. ป.6 173
86 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ พว. ป.6 173
87 อังกฤษ Smile Patricia Cromwell อจท. ป.6 173
88 แบบฝึกหัดอังกฤษ Smile Patricia Cromwell อจท. ป.6 173
89 วิทยาศาสตร์ ศิริรัตน์-ดร.รักซ้อน อจท. ป.6 173
90 สังคมศึกษาฯ วพ. ป.6 173
91 สุขศึกษา พว ป.6 173
92 ดนตร-ีนาฎศิลป์  ประทีป-ศศิธร อจท. ป.6 173
93 การงานอาชพี  พว ป.6 173
94 แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ Pearson ป.6 Pearson วพ ป.6 173
95 วรรณคดีวิจักษณ์ สพฐ. สกสค. ม.1 251
96 วิวิธภาษา สพฐ. สกสค. ม.1 251
97 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1 สสวท. สกสค. ม.1 251



ที่ รายการ ผู้แต่ง ส านกัพิมพ์ ช้ัน เล่ม ราคาที่เสนอ รวมเงิน

98 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 1 สสวท. สกสค. ม.1 251
99 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1 ดร.ยุพา และคณะ อจท. ม.1 251
100 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 ดร.ยุพา และคณะ อจท. ม.1 251
101 สังคมศึกษาฯ ดร.กระมล และคณะ อจท. ม.1 251
102 พุทธศาสนา ดร.วิทย์ - เสฐียรพงษ์ อจท. ม.1 251
103 สุขศึกษา ดร.พรสุข และคณะ อจท. ม.1 251
104 เทคโนโลยสีารสนเทศ อารียา และคณะ อจท. ม.1 251
105 ประวัติศาสตร์ อจท. ม.1 251
106 Sky วพ. ม.1 251
107 วิวิธภาษา สพฐ. สกสค. ม.2 150
108 วรรณคดีวิจักษณ์ สพฐ. สกสค. ม.2 150
109 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1 สสวท. สกสค. ม.2 150
110 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 1 สสวท. สกสค. ม.2 150
111 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1  ดร.ยุพา และคณะ อจท. ม.2 150
112 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2  ดร.ยุพา และคณะ อจท. ม.2 150
113 ประวัติศาสตร์  วพ. ม.2 150
114 สุขศึกษา ดร.พรสุข และคณะ อจท. ม.2 150
115 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร อารียา และคณะ อจท. ม.2 150
116 Sky วพ. ม.2 150
117 การงานอาชพีและเทคโนโลยี อจท. ม.2 150
118 วรรณคดีวิจักษณ์ สพฐ. สกสค. ม.3 150
119 วิวิธภาษา สพฐ. สกสค. ม.3 150
120 คณิตศาสตร์ เล่ม 1 สสวท. สกสค. ม.3 150
121 คณิศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 1 สสวท. สกสค. ม.3 150
122 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1 อจท. ม.3 150
123 วิทยาศาสตร์ เล่ม 2 อจท. ม.3 150
124 สังคมศึกษาฯ ดร.กระมล และคณะ อจท. ม.3 150
125 ประวัติศาสตร์  วพ. ม.3 150
126 สุขศึกษา ดร.พรสุข และคณะ อจท. ม.3 150
127 ทัศนศิลป์  เอมพันธ์ ม.3 150
128 ดนตรี เอมพันธ์ ม.3 150
129 นาฎศิลป์ เอมพันธ์ ม.3 150
130 เคมีพื้นฐาน สสวท. สกสค. ม.4-วทิย์ 41
131 ชวีวิทยาพื้นฐาน สสวท. สกสค. ม.4-วทิย์ 41
132 ฟิสิกส์พื้นฐาน สสวท. สกสค. ม.4-วทิย์ 41



ที่ รายการ ผู้แต่ง ส านกัพิมพ์ ช้ัน เล่ม ราคาที่เสนอ รวมเงิน

133 เคมีเพิ่มเติม เล่ม 1 สสวท. สสวท. ม.4-วทิย์ 41
134 ฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 1 สสวท. สกสค. ม.4-วทิย์ 41
135 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศพื้นฐาน สสวท. สกสค. ม.4-วทิย์ 41
136 วรรณคดีวิจักษณ์ สพฐ. สกสค. ม.4 126
137 หลักการและการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร สพฐ. สกสค. ม.4 126
138 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1 สสวท. สกสค. ม.4 126
139 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 สสวท. สกสค. ม.4 126
140 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 1 สสวท. สกสค. ม.4 126
141 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 2 สสวท. สกสค. ม.4 126
142 หน้าที่พลเมือง ม.4-6 ดร.กระมล และคณะ อจท. ม.4 126
143 ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 ณรงค์ - วุฒิชัย อจท. ม.4 126
144 สุขศึกษา ดร.พรสุข และคณะ อจท. ม.4 126
145 ทัศนศิลป์ วพ. ม.4 126
146 ดนตร-ีนาฏศิลป์ วพ. ม.4 126
147  elevator พว ม.4 126
148 การงานอาชพีและเทคโนโลยี เพ็ญพร และคณะ อจท. ม.4 126
149 พระพุทธศาสนา ดร.วิทย์ - เสฐียรพงษ์ อจท. ม.4 126
150 ประวัติศาสตร์สากล สัญชัย และคณะ อจท. ม.4 126
151 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ม.4-6 เอมพันธ์ ม.4 126
152 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 3 สสวท. สกสค. ม.5 138
153 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 4 สสวท. สกสค. ม.5 138
154 เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 ดร.ตีรณ และคณะ อจท. ม.5 138
155 สุขศึกษา ดร.พรสุข และคณะ อจท. ม.5 138
156 ทัศนศิลป์ วพ. ม.5 138
157 ดนตร-ีนาฏศิลป์ วพ. ม.5 138
158  elevator พว ม.5 138
159 การงานและเทคโนโลยี เพ็ญพร และคณะ อจท. ม.5 138
160 การเขยีน 1 ม.4-6  เสนีย์ วิลาวรรณ วพ. ม.5 138
161 หลักการใชภ้าษาไทย ม.4 - ม.6  เสนีย์ วิลาวรรณ วพ. ม.5 138
162 เคมีเพิ่มเติม เล่ม 2 สสวท. สกสค. ม.5 47
163 เคมีเพิ่มเติม เล่ม 3 สสวท. สกสค. ม.5 47
164 ชวีวิทยาเพิ่มเติม เล่ม 1 สสวท. สกสค. ม.5 47
165 ชวีวิทยาเพิ่มเติม เล่ม 2 สสวท. สกสค. ม.5 47
166 ฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 2 สสวท. สกสค. ม.5 47
167 ฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 3 สสวท. สกสค. ม.5 47



ที่ รายการ ผู้แต่ง ส านกัพิมพ์ ช้ัน เล่ม ราคาที่เสนอ รวมเงิน

168 วรรณคดีวิจักษณ์ สพฐ. สกสค. ม.6 144
169 หลกัภาษาและการใช้ภาษาเพือ่การสือ่สาร สพฐ. สกสค. ม.6 144
170 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 6 สสวท. สกสค. ม.6 144
171 พระพุทธศาสนา ม.4-6 พว. ม.6 144
172 ภมิูศาสตร์ ม.4-6 พว. ม.6 144
173  World Club 3 วพ. ม.6 144
174 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ พื้นฐาน สสวท. สกสค. ม.6 144
175 การแต่งค าประพันธ์ ดร.จักริน จุลพรหม อจท. ม.6 144
176 เคมีเพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 4 สสวท. สกสค. ม.6 48
177 เคมีเพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 5 สสวท. สกสค. ม.6 48
178 ชวีวิทยาเพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 3 สสวท. สกสค. ม.6 48
179 ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 4 สสวท. สกสค. ม.6 48
180 ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 5 สสวท. สกสค. ม.6 48
181 การงานและเทคโนโลย ี พว ม.6 144
182 สุขศึกษา ดร.พรสุข และคณะ อจท. ม.6 144
183 ทัศนศิลป์  วพ. ม.6 144
184 ดนตรี นาฎศิลป์  วพ. ม.6 144

-               

ซึง่เป็นราคาที่รวมภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
3. การเสนอราคานีจ้ะยนือยู่เป็นระยะเวลา 30 วัน นับตัง้แต่วันที่ยื่นใบเสนอราคา
4. ก าหนดส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามสั่งซือ้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

              (....................................)
            ประทับตรา(ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

ศูนยบ์าทถ้วน

                               ลงชื่อ...............................ผูเ้สนอราคา














