
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามนโยบายการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย                         
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

……………………………………………. 

 

๒.  ค่าหนังสือเรียน 

๒.๑.  ลักษณะของหนังสือที่ใช ้
 หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาจัดซื้อตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 

๒.๑.๑ ระดับก่อนประถมศึกษาใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ที่สอดคล้อง              
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖                   
 ๒.๑.๒ ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖) ใช้หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน/รายวิชาพ้ืนฐาน           
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ 
        ๑)  ภาษาไทย 
        ๒)  คณิตศาสตร์ 
        ๓)  วิทยาศาสตร์ 
        ๔)  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ๕)  สุขศึกษาและพลศึกษา 
        ๖)  ศิลปะ 
        ๗)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        ๘)  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 และใช้ แบบฝึกหัด ในรายวิชา พ้ืนฐาน  ๓ กลุ่ มสาระการ เ รี ยนรู้ ต ามหลักสู ต รแกนกลาง                    
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มี  เพ่ือเสริมทักษะที่จ าเป็น                       
แก่นักเรียน เฉพาะระดับประถมศึกษาเท่านั้น ได้แก่ 
       ๑)  ภาษาไทย 
       ๒)  คณิตศาสตร์ 
       ๓)  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 ๒.๑.๓ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑- ม.๖) ใช้หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน                 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๒.๒.  งบประมาณค่าหนังสือที่ได้รับปี ๒๕๕๘ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๘ เป็นค่าหนังสือเรียนทุก
ระดับชั้นและแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานเฉพาะ ป.๑ - ป.๖ ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และเป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์ในการศึกษาปฐมวัย เพ่ือจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน 
โดยไม่เรียกเก็บคืน ดังนี้ 
  มูลค่าหนังสือต่อชุด 
 ก่อนประถมศึกษา    ๒๐๐.๐๐ บาท/คน/ป ี
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑    ๕๖๑.๐๐ บาท/คน/ป ี



๒ 
 

 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒    ๖๐๕.๐๐ บาท/คน/ป ี
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓    ๖๒๒.๐๐ บาท/คน/ป ี
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔             ๖๕๓.๐๐ บาท/คน/ป ี
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕    ๗๘๕.๐๐ บาท/คน/ป ี
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    ๘๑๘.๐๐ บาท/คน/ป ี
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    ๗๐๐.๐๐ บาท/คน/ป ี
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    ๘๖๓.๐๐ บาท/คน/ป ี
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    ๙๔๙.๐๐ บาท/คน/ป ี
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔          ๑,๒๕๗.๐๐ บาท/คน/ป ี
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕          ๑,๒๖๓.๐๐ บาท/คน/ป ี
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖          ๑,๑๐๙.๐๐ บาท/คน/ป ี
 ชั้น ปวช. ๑-๓ (สถานประกอบการ)        ๒,๐๐๐.๐๐ บาท/คน/ป ี

๒.๓ แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน  แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมประสบการณ์  
      ๒.๓.๑ การคัดเลือกหนังสือ 

 ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ เสนอคณะกรรมการวิชาการ 
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) โดยหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน 
พิจารณาคัดเลือกหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา มีเนื้อหา
สาระยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน ให้เลือกจากบัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ จากเว็บไซต์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรือเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (http://academic.obec.go.th หรือ http://www.obec.go.th) 
 ส าหรับการคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยพิจารณาจากความสอดคล้องของหลักสูตร
สถานศึกษา การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ส่งเสริมกระบวนการคิด คุณธรรมจริยธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
ซึ่งสามารถดูรายชื่อตัวอย่างหนังสือที่ผ่านการประกวด/การคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จาก
เว็บไซต์ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่  http://academic.obec.go.th/web/node/123   
ภาคผนวก ก 

๒.๓.๒  หลักการจัดซื้อหนังสือ 
  ๑. หนังสือเสริมประสบการณ์จัดซื้อเพ่ือใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอ
ต่อการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนระดับปฐมวัย                      
       ๒. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ต้องจัดซื้อ ๑๐๐ % ของจ านวนนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกคน ในกรณีโรงเรียน
ได้รับจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นยังไม่ครบตามจ านวนนักเรียนจริง ให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นล าดับแรกก่อน  หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนการสอนเป็นล าดับ
ถัดไป และเม่ือได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมครบจ านวนนักเรียนจริง ให้ส่งใช้คืนรายการเดิม 

     ๓. แบบฝึกหัดจัดซื้อเฉพาะรายวิชาพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดในระดับ
ประถมศึกษาเท่านั้น ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์                  
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดซื้อ ๑๐๐% ของจ านวนนักเรียน 

http://academic.obec.go.th/
http://www.obec.go.th/
http://academic.obec.go.th/web/node/123%20%20%20ภาคผนวก
http://academic.obec.go.th/web/node/123%20%20%20ภาคผนวก


๓ 
 

 

  ๔. งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสามารถถัว จ่ายระหว่าง                            
กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นได ้
     ๕.  ให้สถานศึกษาแจกหนังสือเรียนที่จัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคน โดยไม่เรียกคืนทุกชั้น                 
และให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้หนังสือให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
              ๖.  งบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน/รายวิชาพ้ืนฐาน
ให้แก่นักเรียนทุกคนแล้ว สามารถน าไปจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม/รายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษาหรือจัดท าส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น                    
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ๗. วิธีด าเนินการจัดซื้อ 
  ๑) ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย          
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ด าเนินการโดยให้ค านึงถึงคุณภาพที่ เหมาะสมกับราคา                     
และให้ต่อรองราคาจากผู้ขายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหากด าเนินการด้วยวิธีพิเศษตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ 
(๖) กรณีหนังสือเรียนที่คัดเลือกมีความจ าเป็นต้องระบุชื่อส านักพิมพ์ และชื่อผู้แต่งเป็นการเฉพาะให้ด าเนินการ
โดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมโดยให้จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีอาชีพ
ร้านค้า  ส านักพิมพ์เข้าแข่งขันราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เมื่อมีผู้เสนอราคาต่ าสุดแล้วหากเห็นว่าราคายังไม่
เหมาะสมให้ท าการต่อรองราคาให้มากท่ีสุด เท่าท่ีจะท าได้ 
  ๒) ให้สถานศึกษาเตรียมด าเนินการหาผู้ขายไว้เพ่ือให้พร้อมที่จะท าสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับ
แจ้งอนุมัติการโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา 
  ๓) เมื่อได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบจ านวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอนเงินและจ านวนเงิน       
ในสมุดคู่ฝากของธนาคารว่ามีจ านวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน 
  ๔) ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ ในนามของสถานศึกษาตามจ านวนเงิน               
ที่ได้รับส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน 
  ๕) เมื่อด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วให้สถานศึกษาลงบัญชีวัสดุหนังสือเรียน
และให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ 
  ๖) การจัดซื้อหนังสือควรเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไม่มีส่วนได้เสีย           
ในการจัดซื้อร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุอย่างน้อย ๑ คน 
  ๗) การจัดซื้อหนังสือเรียนจะต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และให้ทัน
ก่อนเปิดภาคเรียนทั้งนี้ได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานมาให้ด้วยแล้ว 
  
 

……………………………………………… 


