
 
 

 
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

เรื่อง สอบราคาซื้อซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  
             โรงเรียนวัดเขาวิเศษมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้ 
                 ๑.  ABC Kiddy จ านวน ๗๘   เล่ม 
                 ๒.  คัดไทย (หัวกลม ตัวกลม ) 2 จ านวน ๗๘   เล่ม 
                 ๓.  พัฒนาภาษาไทย 1 จ านวน ๗๘   เล่ม 
                 ๔.  พัฒนาภาษาไทย 3 จ านวน ๗๘   เล่ม 
                 ๕.  พัฒนาภาษาอังกฤษ 1 จ านวน ๗๘   เล่ม 
                 ๖.  สิ่งต่างๆรอบตัว ชุดเสริมประสบการณ์ จ านวน ๗๘   เล่ม 
                 ๗.  ABC Kiddy จ านวน ๗๕   เล่ม 
                 ๘.  คัดไทย (หัวกลม ตัวกลม ) ๓ จ านวน ๗๕   เล่ม 
                 ๙.  พัฒนาเตรียมความพร้อม ๓ จ านวน ๗๕   เล่ม 
                 ๑๐.  พัฒนาภาษาอังกฤษ ๒ จ านวน ๗๕   เล่ม 
                 ๑๑.  พัฒนาภาษาอังกฤษ ๓ จ านวน ๗๕   เล่ม 
                 ๑๒.  ธรรมชาติรอบตัว ๑ จ านวน ๗๕   เล่ม 
                 ๑๓.  ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที จ านวน ๗๗   เล่ม 
                 ๑๔.  คณิตศาสตร์ จ านวน ๗๗   เล่ม 
                 ๑๕.  วิทยาศาสตร์ จ านวน ๗๗   เล่ม 
                 ๑๖.  สังคมศึกษาฯ จ านวน ๗๗   เล่ม 
                 ๑๗.  ประวัติศาสตร์ จ านวน ๗๗   เล่ม 
                 ๑๘.  สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน ๗๗   เล่ม 
                 ๑๙.  ศิลปะ จ านวน ๗๗   เล่ม 
                 ๒๐.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน ๗๗   เล่ม 
                 ๒๑.  ภาษาอังกฤษ แบบเรียน : Smile จ านวน ๗๗   เล่ม 
                 ๒๒.  สังคมศึกษาฯ จ านวน ๘๓   เล่ม 
                 ๒๓.  ประวัติศาสตร์ จ านวน ๘๓   เล่ม 
                 ๒๔.  ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที จ านวน ๘๓   เล่ม 
                 ๒๕.  คณิตศาสตร์ จ านวน ๘๓   เล่ม 
                 ๒๖.  วิทยาศาสตร์ จ านวน ๘๓   เล่ม 
                 ๒๗.  สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน ๘๓   เล่ม 



                 ๒๘.  ศิลปะ จ านวน ๘๓   เล่ม 
                 ๒๙.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน ๘๓   เล่ม 
                 ๓๐.  ภาษาอังกฤษ แบบเรียน : Smile จ านวน ๘๓   เล่ม 
                 ๓๑.  ภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที จ านวน ๗๓   เล่ม 
                 ๓๒.  คณิตศาสตร์ จ านวน ๗๓   เล่ม 
                 ๓๓.  วิทยาศาสตร์ จ านวน ๗๓   เล่ม 
                 ๓๔.  สังคมศึกษาฯ จ านวน ๗๓   เล่ม 
                 ๓๕.  ประวัติศาสตร์ จ านวน ๗๓   เล่ม 
                 ๓๖.  สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน ๗๓   เล่ม 
                 ๓๗.  ศิลปะ จ านวน ๗๓   เล่ม 
                 ๓๘.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน ๗๓   เล่ม 
                 ๓๙.  ภาษาอังกฤษ แบบเรียน : Smile จ านวน ๗๓   เล่ม 
                 ๔๐.  ภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที จ านวน ๖๔   เล่ม 
                 ๔๑.  คณิตศาสตร์ จ านวน ๖๔   เล่ม 
                 ๔๒.  วิทยาศาสตร์ จ านวน ๖๔   เล่ม 
                 ๔๓.  สังคมศึกษาฯ จ านวน ๖๔   เล่ม 
                 ๔๔.  ประวัติศาสตร์ จ านวน ๖๔   เล่ม 
                 ๔๕.  สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน ๖๔   เล่ม 
                 ๔๖.  ศิลปะ จ านวน ๖๔   เล่ม 
                 ๔๗.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน ๖๔   เล่ม 
                 ๔๘.  ภาษาอังกฤษ แบบเรียน : Smile จ านวน ๖๔   เล่ม 
                 ๔๙.  สังคมศึกษาฯ จ านวน ๖๑   เล่ม 
                 ๕๐.  ประวัติศาสตร์ จ านวน ๖๑   เล่ม 
                 ๕๑.  ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที จ านวน ๖๑   เล่ม 
                 ๕๒.  คณิตศาสตร์ จ านวน ๖๑   เล่ม 
                 ๕๓.  วิทยาศาสตร์ จ านวน ๖๑   เล่ม 
                 ๕๔.  สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน ๖๑   เล่ม 
                 ๕๕.  ศิลปะ จ านวน ๖๑   เล่ม 
                 ๕๖.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน ๖๑   เล่ม 
                 ๕๗.  ภาษาอังกฤษ แบบเรียน : Smile จ านวน ๖๑   เล่ม 
                 ๕๘.  ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที จ านวน ๗๕   เล่ม 
                 ๕๙.  คณิตศาสตร์ จ านวน ๗๕   เล่ม 
                 ๖๐.  วิทยาศาสตร์ จ านวน ๗๕   เล่ม 
                 ๖๑.  สังคมศึกษาฯ จ านวน ๗๕   เล่ม 
                 ๖๒.  ประวัติศาสตร์ จ านวน ๗๕   เล่ม 



                 ๖๓.  สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน ๗๕  เล่ม 
                 ๖๔.  ศิลปะ จ านวน ๗๕  เล่ม 
                 ๖๕.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน ๗๕  เล่ม 
                 ๖๖.  ภาษาอังกฤษ แบบเรียน : Smile จ านวน ๗๕  เล่ม 
                 ๖๗.  บฝ.ภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษาไทยป.๑ เล่ม ๑ จ านวน ๗๗  เล่ม 
                 ๖๘.  บฝ.ภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษาไทย ป.๑เล่ม ๒ จ านวน ๗๗  เล่ม 
                 ๖๙.  บฝ. คณิตศาสตร์ ป.๑ เล่ม ๑ จ านวน ๗๗  เล่ม 
                 ๗๐.  บฝ. คณิตศาสตร์ ป.๑ เล่ม ๒ จ านวน ๗๗  เล่ม 
                 ๗๑.  บฝ. ภาษาอังกฤษ Smile ป.๑ จ านวน ๗๗  เล่ม 
                 ๗๒.  บฝ. ภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษาไทย ป.๒ จ านวน ๘๓  เล่ม 
                 ๗๓.  บฝ. คณิตศาสตร์ ป.๒ เล่ม ๑ จ านวน ๘๓  เล่ม 
                 ๗๔.  บฝ. คณิตศาสตร์ ป.๒ เล่ม ๒ จ านวน ๘๓  เล่ม 
                 ๗๕.  บฝ. ภาษาอังกฤษ Smile ป.๒ จ านวน ๘๓  เล่ม 
                 ๗๖.  บฝ. ภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษาไทย ป.๓ จ านวน ๗๓  เล่ม 
                 ๗๗.  บฝ. คณิตศาสตร์ ป.๓ เล่ม ๑ จ านวน ๗๓  เล่ม 
                 ๗๘.  บฝ. คณิตศาสตร์ ป.๓ เล่ม ๒ จ านวน ๗๓  เล่ม 
                 ๗๙.  บฝ. ภาษาอังกฤษ Smile ป.๓ จ านวน ๗๓  เล่ม 
                 ๘๐.  บฝ. ภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษาไทย ป.๔ จ านวน ๖๔  เล่ม 
                 ๘๑.  บฝ. คณิตศาสตร์ ป.๔ เล่ม ๑ จ านวน ๖๔  เล่ม 
                 ๘๒.  บฝ. คณิตศาสตร์ ป.๔ เล่ม ๒ จ านวน ๖๔  เล่ม 
                 ๘๓.  บฝ. ภาษาอังกฤษ Smile ป.๔ จ านวน ๖๔  เล่ม 
                 ๘๔.  บฝ. ภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษาไทย ป.๕ จ านวน ๖๑  เล่ม 
                 ๘๕.  บฝ. คณิตศาสตร์ ป.๕ เล่ม ๑ จ านวน ๖๑  เล่ม 
                 ๘๖.  บฝ. คณิตศาสตร์ ป.๕ เล่ม ๒ จ านวน ๖๑  เล่ม 
                 ๘๗.  บฝ. ภาษาอังกฤษ Smile ป.๕ จ านวน ๖๑  เล่ม 
                 ๘๘.  บฝ. ภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษาไทย ป.๖ จ านวน ๗๕  เล่ม 
                 ๘๙.  บฝ. คณิตศาสตร์ ป.๖ เล่ม ๑ จ านวน ๗๕  เล่ม 
                 ๙๐.  บฝ. คณิตศาสตร์ ป.๖ เล่ม ๒ จ านวน ๗๕  เล่ม 
                 ๙๑.  บฝ. ภาษาอังกฤษ Smile ป.๖ จ านวน ๗๕  เล่ม 
 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  



                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดเขา
วิเศษ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาซื้อครั้งนี้ 
          ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึง
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ี
เว็บไซต์ www.watkaowiset.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๒๖๑๓๐๑ ในวันและเวลาราชการ 
  
 
  
                                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
  

               
             (นายสง่า พิรามวิทวัส) 

               ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวัดเขาวเิศษ 
 

 
 


