
คําสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ท่ี   ๒๗๕/๒๕๖๖

เร่ือง มอบอํานาจใหผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน และพนักงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูรักษาการแทนอธิการบดี

..........................................................................

ตามคําสัง่มหาวทิยาลัยวลัยลกัษณที ่๑๘๖๔/๒๕๖๕ ฉบับลงวันที ่๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ไดมอบอํานาจใหผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน และพนักงานปฏิบัติหนาท่ีแทนผูรักษาการแทนอธิการบดี ไปแลว
น้ัน

เพ่ือใหการดําเนินการและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนไปดวยความ
เรียบรอย ตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการของหนวยงาน
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๓ ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ขอ ๙   ของระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   วาดวยการยืมเงินทดรองจาย   พ.ศ. ๒๕๖๒   จึงใหยกเลิกคําสั่ง
ดังกลาวขางตน และมอบอํานาจใหผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน และพนักงาน ปฏิบัติหนาที่แทนผูรักษาการแทน
อธิการบดี มีอํานาจเก่ียวกับพัสดุ   และส่ังจายเงิน ลงนามเอกสารแนบทายสัญญาในกิจการของมหาวิทยาลัย
ดังรายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ โดยใหผูรับมอบอํานาจปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือ
กฎหมายอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย  

            ท้ังนี้  ตั้งแต  วันท่ี ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เปนตนไป

 สั่ง ณ  วันที่   ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๑๕ ก.พ. ๖๖ เวลา  ๘:๕๗:๔  Personal PKI-LN

Signature Code : lOq8K-Jz8gl-lgVtd-eyikW



เอกสารแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
เรื่อง  มอบอ านาจให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนอธิการบดี 

 
ที ่ ต ำแหน่ง กำรก ำกับดูแล อ ำนำจเกี่ยวกับกำรพัสดุและกำรสั่งจ่ำยเงิน เง่ือนไข 
1 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี  

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแล
หน่วยงาน และอยู่ภายใต้บังคับ
บัญชาของผู้รักษาการแทน
อธิการบดีโดยตรง 

1. การก ากับดูแล สั่งการและปฏิบัตหิน้าท่ีแทน 
มีหน้าที่และอ านาจ ในการก ากับดูแล สั่งการและ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับ
งานภายในหน่วยงาน และงานสารบรรณที่ติดต่อกับ
หน่วยงานภายนอกตามภารกิจของหน่วยงานที่
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. การอนุมัติให้บุคลากรไปปฏิบตัิงาน 
2.1 อนุมัติให้บุคลากรภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

เดินทางไปปฏิบตัิงานภายในประเทศ 
2.2 อนุมัติให้บุคลากรภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   

เดินทางไปต่างประเทศกรณีทีไ่ม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากมหาวิทยาลัย  

3. อนุมัติโครงการ/ค่าใช้จ่ายงานประจ า 
3.1 อนุมัติโครงการ/ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่มีลักษณะ

เป็นงานประจ าที่รับผิดชอบ ภายในวงเงินโครงการละ/
ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
และอนุมัติให้บคุคลภายนอกเดินทางไปปฏิบัติงาน
ภายในประเทศ 

3.2 อนุมัติค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปฏบิตัิไดต้ามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
 

 

1. อนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุ ทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/ทุกหมวด
รายจ่ายและการสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

2. อนุมัติ เกี่ยวกับการพัสดุ ทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/ทุกหมวด
รายจ่ายและการสั่งจ่ายเงินเกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน) ที่ผู้รักษาการแทนอธิการบดีอนุมัติขอบเขตงาน
หรือคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ยกเว้น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี  
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี    
(2)  ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์   
(3)  รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์  

1.   ให้มีอ านาจเกี่ยวกับการพสัดุ ทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/ 
ทุกหมวดรายจ่ายและการสั่งจ่ายเงินได้ไมเ่กิน 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

2.   อนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุ ทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/ทุกหมวด
รายจ่ายและการสั่งจ่ายเงินเกิน 10,000,000 บาท  
(สิบล้านบาทถ้วน) ที่ผู้รักษาการแทนอธิการบดีอนุมัติ
ขอบเขตงานหรือคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
งานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

3. อนุมัติการยมืและค่าใช้จ่ายจากเงินยืมทดรองจ่าย ใน
นามบุคคลวงเงินครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท 
(สิบล้านบาทถ้วน) 

       การสั่ งการและปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้รักษาการแทนอธิการบดี ที่มอบ
อ านาจดังกล่าว ให้ผู้รับมอบอ านาจ
กระท า ไ ด้ ทุ ก เ รื่ อ งที่ อยู่ ใ นความ
รับผิดชอบ เว้นแต่ เรื่องที่ เกี่ยวกับ
นโยบายส าคัญ เรื่องที่จะน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยหรือเรื่องที่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรี หรือสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  
        เมื่อผู้รับมอบอ านาจได้สั่งการ
หรือปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้รักษาการแทน
อธิการบดีไปแล้ว หากเห็นว่าเรื่องใด
เป็นเรื่องส าคัญ ให้รายงานผู้รักษาการ
แทนอธิการบดีทราบในโอกาสแรกที่พึง
กระท าได้ 
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ที ่ ต ำแหน่ง กำรก ำกับดูแล อ ำนำจเกี่ยวกับกำรพัสดุและกำรสั่งจ่ำยเงิน เง่ือนไข 
  ยกเว้น    

1. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีที่ก ากับดูแลส่วนพัสดุ                                  
    ให้มีอ านาจเพิ่มเติมคือ ลงนามสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อผ่านการ

อนุมัติตามขั้นตอนแล้ว 
2. ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลส่วนทรัพยากรมนุษยแ์ละองค์กร 
    ให้มีอ านาจเพิ่มเติมคือ ลงนามสัญญาจ้างท างานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
    ลงนามสัญญาลาศึกษาต่อ ลงนามสัญญารับทุนฯ เมื่อผ่านการอนุมัติตาม

ขั้นตอนแล้ว 
3. ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลส่วนนิติการ  
    ให้มีอ านาจเพิ่มเติมคือลงนามนิติกรรมสัญญา ตามที่ผู้รักษาการแทน

อธิการบดีอนุมัติแล้ว 
๔.  ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์  
    ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้มีอ านาจเพิ่มเติมคือ 
    ๔.1 ลงนามหนังสือต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
    ๔.2 อนุมัติการเบิกค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทีว่ารสารเรียกเก็บ และ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจแก้ไขภาษาของต้นฉบับบทความที่จะตีพิมพ์ กรณี
ใบเสร็จรับเงินค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

๕. รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลศูนย์การแพทย์ 
ให้มีอ านาจเพิ่มเติม คือ 

    ๕.1 ลงนามประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบและประกาศ
ผลการคัดเลือกพนักงาน 

๕.2 ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงาน  
   ๕.3  ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
   ๕.4 ลงนามสัญญาจ้างท างานของพนักงาน   

4. อนุมัติการยมืและค่าใช้จ่ายจากเงินยืมทดรองจ่าย 
ในนามหน่วยงานวงเงินครั้งละไม่เกิน 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)      

5. อนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลง/ลด/เพิ่มงบประมาณ 
ในวงเงินรายการละไมเ่กิน 1,000,000 บาท  
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

6.  อนุมัติการน าเงินฝากและหรือโอนเงินจากสถาบัน  
     การเงินระหว่างบัญชีของมหาวิทยาลัย 
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ที ่ ต ำแหน่ง กำรก ำกับดูแล อ ำนำจเกี่ยวกับกำรพัสดุและกำรสั่งจ่ำยเงิน เง่ือนไข 
2 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบด ี

ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ 
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบด ี

1. การก ากับดูแล สั่งการและปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
     มีหน้าที่และอ านาจ ในการก ากับดูแล สั่งการและ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับ
งานภายในหน่วยงานที่ รับผิดชอบตามที่ ได้ รับ
มอบหมาย 

 
2. การอนุมตัิให้บุคลากรไปปฏิบัตงิาน 

2.1 อนุมัติให้บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เดิ นทาง ไปปฏิ บั ติ ง านภาย ในประ เทศ ใน
ระยะเวลา  ไม่เกิน 14 วัน 

2.2 อนุมัติให้บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ     
เดินทางไปต่างประเทศกรณีที่ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
จากมหาวิทยาลัย 

 
3. อนุมัติโครงการ/ค่าใช้จ่ายงานประจ า 

อนุมัติโครงการ/ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่มีลักษณะ
งานประจ าที่รับผิดชอบได้ภายในวงเงินโครงการละ 
ไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รับ
อนุมัติตามแผนงบประมาณประจ าปี 
 

ยกเว้น 
ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ 
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 

ให้มีอ านาจการก ากับดูแลตามข้อ 1. และ 2. และ 
ให้มีอ านาจอนุมัติโครงการ/ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 
ที่มีลักษณะงานประจ าที่รับผิดชอบได้ภายในวงเงิน
โครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท
ถ้วน) ซึ่งได้รับอนุมัติตามแผนงบประมาณประจ าปี 

อนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุ ทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/ทุกหมวดรายจ่าย
และการสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน) 
 
ยกเว้น 
ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ 
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ให้มีอ านาจอนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุ ทุกข้ันตอน/ทุกวิธี/ 
 ทุกหมวดรายจ่ายและการสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกิน 1,000,000    
บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 

      การสั่งการและปฏิบัติหน้าที่แทน 
ผู้ รั กษาการแทนอธิการบดีที่ มอบ
อ านาจดังกล่าว ให้ผู้รับมอบอ านาจ
ก ร ะ ท า ไ ด้ ทุ ก เ รื่ อ ง ที่ อ ยู่ ใ น ค ว าม
รับผิดชอบ เว้นแต่ เรื่ องที่ เกี่ ยวกับ
นโยบายส าคัญ เรื่องที่จะน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยหรือเรื่องที่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรี  หรือสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
       เมื่อผู้รับมอบอ านาจได้สั่งการหรอื
ปฏิ บั ติ ก า ร แทนผู้ รั กษ ากา ร แ ทน
อธิการบดีไปแล้ว หากเห็นว่าเรื่องใด
เป็นเรื่องส าคัญ ให้รายงานผู้รักษาการ
แทนอธิการบดีทราบในโอกาสแรกที่พึง
กระท าได้ 
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ที ่ ต ำแหน่ง กำรก ำกับดูแล อ ำนำจเกี่ยวกับกำรพัสดุและกำรสั่งจ่ำยเงิน เง่ือนไข 
3 คณบด ี

 
1. อนุมั ติ ให้บุ คลากรภายในส านักวิ ชา เดิ นทางไป

ปฏิบัติงานภายในประเทศในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน 
2. อนุมัติการเดินทางไปประชุม/สัมมนา/ดูงาน 

ทางวิชาการภายในประเทศของคณาจารย์ภายใน 
ส านักวิชาตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

3. อนุมัติให้บุคลากรภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเดินทาง
ไปต่างประเทศกรณีที่ไม่เบิกค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย 

4. อนุมัติกิจกรรมทางวิชาการของส านักวิชา  
5. อนุมัติกิจกรรมในโครงการและค่าใช้จ่ายทุนสนับสนุน

ข้อเสนอโครงการวิจัย วงเงินตามอ านาจของคณบดี 
 

1. อนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุ ทุกข้ันตอน/ทุกวิธีเฉพาะในหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สอง
หมื่นบาทถ้วน)  

2. อนุมัติสั่ งจ่ายเงินจากเงินส ารองจ่ายเฉพาะในหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน)  
 

ยกเว้น   
 (1) คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  
 (2) คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ    

1. อนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุ ทุกข้ันตอน/ทุกวิธีเฉพาะ 
ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  ครั้ งละไม่ เกิน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

2. อนุมัติสั่งจ่ายเงินจากเงินส ารองจ่ายเฉพาะในหมวด
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

(3) คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  
ให้มีอ านาจเพิ่ม เติมในการอนุมัติ เกี่ยวกับการพัสดุ          
ทุกขั้นตอน/ทุกวิธีเฉพาะในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
จากงบกองทุนพัฒนาส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ครั้งละ  
ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

(4) คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์  
ให้มีอ านาจในการอนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ 
ทุกวิธีเฉพาะในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละ 
ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

      ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ  ค า สั่ ง ห รื อ  มติ อื่ น ใ ด ที่
เ กี่ ย วข้ องของมหาวิทยาลั ยอย่ า ง
เคร่งครัด 
      เมื่อได้ด าเนินการไปแล้วหากเห็น
ว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่สมควรรายงาน 
ให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดีทราบ 
โดยผ่านผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี    
ที่ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมอบหมาย
ให้ปฏิบัติการแทนในเรื่องนั้น  
ให้รายงานในโอกาสแรกท่ีพึงกระท าได้ 
      กรณีได้มีการสั่งซื้อสั่งจ้างในหมวด
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์) 
ก่อนส่งเบิกจ่ายเงินที่ส่วนการเงินและ
บัญชี ให้ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินกับส่วน
พัสดุทุกกรณี 
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ที ่ ต ำแหน่ง กำรก ำกับดูแล อ ำนำจเกี่ยวกับกำรพัสดุและกำรสั่งจ่ำยเงิน เง่ือนไข 
4 ผู้อ านวยการ 

- ศูนย์บรรณสารและ 
  สื่อการศึกษา 
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลย ี
- ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั 
- ศูนย์บริการการศึกษา 
- ศูนย์บริการวิชาการ  
- ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา   
  อาชีพ   
- ศูนย์กิจการนานาชาต ิ
- ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและ 
  การสอน 
- ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 
- ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 
- ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและ 
  การกีฬา 
- สถาบันส่งเสริมการวิจัยและ    
  นวัตกรรมสู่ความเป็นเลศิ 
- อุทยานวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลย ี
- อุทยานพฤกษศาสตร ์
 

1. อนุมั ติ ให้บุ คลากรภายในหน่ วยงานเดินทางไป
ปฏิบัติงานภายในประเทศในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน 

2. อนุมั ติ ให้บุ คลากรภายในหน่ วยงานเดินทางไป
ต่างประเทศกรณีที่ไม่เบิกค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย  

 
ยกเว้น ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา   
         ให้มีอ านาจหน้าที่เพิ่มเติม คือ อนุมัติการลาพัก 
ลาออก การผ่อนผันการจ่ายค่าลงทะเบียนและหนี้สินอื่นๆ 
ของนักศึกษา และการหมดสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
 
 
 
 

1. อนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธีเฉพาะในหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) 

2. อนุมัติสั่งจ่ายเงินส ารองจ่ายในหมวดค่าตอบแทนใช้สอย
วัสดุ ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

 
ยกเว้น  
1.  ผู้อ านวยการของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้  
     - ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 
     - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     - อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.1 อนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/ทุก
หมวดรายจ่าย ครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) 

1.2 อนุมัติสั่งจ่ายเงินจากเงินส ารองจ่ายในหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 100,000 
บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

2. – ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 
อาจารย์ ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์ ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อ านวยการศูนยส์มาร์ทฟารม์ 
2.1 อนุมัติ เกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธี / 

ทุกหมวดรายจ่าย ครั้งละไม่เกิน ๑00,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

2.2 อนุมัติสั่งจ่ายเงินจากเงินส ารองจ่ายในหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 100,000 
บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

3. ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ  
ให้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินส ารองจ่ายในกรณีเงินยืม 
ทดรองจ่าย ครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสน
บาทถ้วน)  

      ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่งหรือ มติอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
      เมื่อได้ด าเนินการไปแล้วหากเห็นว่า
เรื่องใดเป็นเรื่องที่สมควรรายงานให้
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีทราบ โดย
ผ่านผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
หรือผู้ รักษาการแทนรองอธิการบดี        
ที่ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมอบหมาย
ให้ปฏิบัติการแทนในเรื่องนั้น ให้รายงาน
ในโอกาสแรกท่ีพึงกระท าได้ 
      กรณีได้มีการสั่งซื้อสั่งจ้างในหมวด
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์) ก่อน
ส่งเบิกจ่ายเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี 
ให้ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินกับส่วนพัสดุทุก
กรณี 
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ที ่ ต ำแหน่ง กำรก ำกับดูแล อ ำนำจเกี่ยวกับกำรพัสดุและกำรสั่งจ่ำยเงิน เง่ือนไข 
5 ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย ์

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
1.  อนุมัติให้บุคลากรภายในหน่วยงานเดินทางไป

ปฏิบัติงานภายในประเทศในระยะเวลาไม่เกิน 
14 วัน 

2.  อนุมัติให้บุคลากรภายในหน่วยงานเดินทางไป
ต่ า งป ร ะ เทศกรณีที่ ไ ม่ เ บิ ก ค่ า ใ ช้ จ่ า ยจาก
มหาวิทยาลัย 

3.  ให้มีอ านาจลงนามในหนังสือแจ้งให้มารับเงิน
ประกันของเสียหายทั่วไป เงินประกันบ้านพัก  
เงินประกันพ้ืนท่ีเช่า 

4. อนุมัติกิจกรรม/โครงการและค่าใช้จ่ายในวงเงิน
ตามอ านาจของผู้อ านวยการ  

 
 

1. ให้มีอ านาจอนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/
ทุกหมวดรายจ่าย ครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน)  

2. ให้มีอ านาจอนุมัติสั่ งจ่ายเ งินจากเงินส ารองจ่าย   
เฉพาะในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

3.   ให้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายในกิจการของศูนย์
การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสั่งจ่ายเช็คหรือ
ใบถอนเงินฝากธนาคารหรืออนุมัติการสั่งจ่ายเ งิน     
ในระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์  (E-payment) 
ของธนาคาร ส าหรับการเบิกชดเชยค่าใช้จ่ายคืนให้กับ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย
ทุกประเภทและเงินยืมทดรองจ่าย ครั้งละไม่เกิน 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

      การลงนามในเช็ค ใบถอนเงินฝาก
ธ น า ค า ร  ก า ร สั่ ง จ่ า ย เ งิ น ใ น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ของธนาคาร
จะต้องมีผู้ลงนามร่วมกัน 2 คน ดังนี้ 
      1. ผู้รักษาการแทนอธิการบดีหรือผู้
รั กษาการแทนรองอธิ การบดีหรื อผู้
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับการ
แต่งตั้ งหรือมอบหมาย 1 คน ลงนาม
ร่วมกับผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ หรือ
รองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ หรือ
หัวหน้าแผนกการเงิน หรือผู้ที่ผู้อ านวยการ
ศูนย์การแพทย์เสนออีก 1 คน โดยไม่
จ ากัดวงเงิน  
       2. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์      
ลงนามร่วมกับรองผู้อ านวยการศูนย์
การแพทย์ หรือหัวหน้าแผนกการเงิน หรือ
ผู้ที่ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์เสนออีก 1 
คน ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน)  
      3. เมื่อได้ด าเนินการไปแล้ว หากเห็นว่า
เรื่องใดเป็นเรื่องที่สมควรรายงานให้ผูร้ักษาการ 
แทนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้รักษาการแทนรอง
อธิการบดี และผู้รักษาการแทนอธิการบดี
ทราบ ให้รายงานในโอกาสแรกที่พึงกระท าได้ 
 

6 รองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย ์
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

 1. ให้มีอ านาจอนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธี
เฉพาะในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

2. ให้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกิจการของ
ศูนย์ทุกประเภท ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้า
หมื่นบาทถ้วน) 

7 หัวหน้าแผนกการเงิน  
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ ์

 ให้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกิจการของศูนย์
ทุกประเภท ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน) 
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ที ่ ต ำแหน่ง กำรก ำกับดูแล อ ำนำจเกี่ยวกับกำรพัสดุและกำรสั่งจ่ำยเงิน เง่ือนไข 
8 หัวหน้าส่วนหรือหัวหน้าหน่วยงาน 

ที่มีฐานะเทียบเท่าส่วน 
 ให้มีอ านาจอนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธี 

เฉพาะในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

      ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่งหรือมติอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
     เมื่อได้ด าเนินการไปแล้วหากเห็นว่า
เรื่ องใดเป็นเรื่ องที่สมควรรายงานให้
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีทราบ โดยผ่าน 
ผู้ รักษาการแทนผู้ ช่วยอธิการบดีหรือ       
ผู้ รั ก ษ า ก า ร แ ท น ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ที่                
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมอบหมายให้
ปฏิบัติการแทนในเรื่องนั้น ให้รายงานใน
โอกาสแรกท่ีพึงกระท าได้ 
     กรณีได้มีการสั่งซื้อสั่งจ้างในหมวด    
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์) ก่อน
ส่งเบิกจ่ายเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี ให้
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินกับส่วนพัสดุทุกกรณี 

9 หัวหน้าส่วนพัสด ุ
 

 ๑. ให้มีอ านาจอนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/
ทุกหมวดรายจ่าย ครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท (สาม
แสนบาทถ้วน) 

๒. ให้มีอ านาจลงนามหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อ
แจ้งให้กับคู่สัญญามาลงนามในสัญญา 

๓. ลงนามใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ซึ่งได้รับอนุมัติซื้อ ได้รับอนุมัติ
จ้างแล้ว ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

4. อนุมัติให้ส่งพัสดุไปซ่อมแซมภายนอก 
10 หัวหน้าส่วนบริการกลาง 

 
 ๑. ให้มีอ านาจอนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/

ทุกหมวดรายจ่ายครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท (สาม
แสนบาทถ้วน) 

๒. ให้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินส ารองจ่ายในหมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) 

๓. อนุมัติสั่งจ่ายเงินส ารองจ่าย (เงินสดย่อย) ครั้งละไม่เกิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

11 หัวหน้าส่วนภมูิสถาปตัยกรรม 
และสิ่งแวดล้อม 

 ๑. ให้มีอ านาจอนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/
ทุกหมวดรายจ่าย ครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท (สาม
แสนบาทถ้วน) 

๒. ให้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินส ารองจ่ายในหมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) 
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ที ่ ต ำแหน่ง กำรก ำกับดูแล อ ำนำจเกี่ยวกับกำรพัสดุและกำรสั่งจ่ำยเงิน เง่ือนไข 
12 หัวหน้าส่วนการเงินและบญัช ี 1. ให้มีอ านาจลงนามในหนังสือแจ้งให้

มารับเงินประกันของเสียหายทั่วไป 
เงินประกันหอพัก และเงินประกัน
การใช้ไฟฟ้าหอพักของนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา พ้นสภาพหรือ
ลาออกจากการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2. ให้มีอ านาจกระท าการแทน/เป็น
ผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใน
หนังสือรับสภาพหนี้/สัญญาผ่อน
ช าระหนี้ 

๑. ให้มีอ านาจอนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/
ทุกวิธี ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละ
ไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

๒. ให้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายในกิจการของ
มหาวิทยาลัยและสั่งจ่ายเช็คหรือใบถอนเงินฝาก
ธนาคาร หรืออนุมัติการสั่งจ่ายเงินในระบบการ
จ่ายเ งินอิเล็กทรอนิกส์  (E-payment) ของ
ธนาคาร ส าหรับการเบิกชดเชยค่าใช้จ่ายคืน
ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย
ทุกประเภท ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

3. ให้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินยืมทดรอง
จ่าย/เงินยืมทดรองจ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-ADVANCEs) ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 

การลงนามในเช็ค ใบถอนเงินฝากธนาคาร การสั่งจ่ายเงินใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์    (E-payment) ของธนาคารจะต้องมีผู้ลง
นามร่วมกัน ๒ คน ดังนี ้
     ๑. ผู้รักษาการแทนอธิการบดีหรือผู้รักษาการแทนรอง
อธิการบดีหรือผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับการ
แต่งตั้งหรือมอบหมาย ๑ คน ลงนามร่วมกับหัวหน้าส่วน
การเงินและบัญชีหรือหัวหน้างานการเงิน หรือผู้ที่หัวหน้าส่วน
การเงินและบัญชีเสนออีก ๑ คน โดยไม่จ ากัดวงเงิน 
     ๒. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ลงนามร่วมกับหัวหน้า
งานการเงิน ส่วนการเงินและบัญชี หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนการเงิน
และบัญชีเสนออีก ๑ คน ในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
     ๓. เมื่อได้ด าเนินการไปแล้วหากเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่
สมควรรายงานให้ผู้รักษาการแทนผู้ ช่วยอธิการบดีหรือผู้
รักษาการแทนรองอธิการบดีและผู้รักษาการแทนอธิการบดี
ทราบ ให้รายงานในโอกาสแรกท่ีพึงกระท าได้ 
ยกเว้น 
     การจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ของ
ธนาคาร กรณีการจ่ายเงินค่าประกันสังคมให้กับส านักงาน
ประกันสังคม ให้มีผู้ลงนามสั่งจ่ายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 1 คน โดยจ ากัดวงเงิน ดังนี้ 
    1. ผู้รักษาการแทนอธิการบดีหรือผู้รักษาการแทนรอง
อธิการบดีหรือผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วงเงินตั้งแต่ 
100,000 บาทขึ้นไป 
    2. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี หรือหัวหน้างานการเงิน 
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท  
    3. หัวหน้างานตรวจจ่าย วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท 

13 หัวหน้างานการเงิน           
ส่วนการเงินและบัญชี 

 ให้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกิจการ
ของมหาวิทยาลัยทุกประเภท และการเบิก
จ่ายเงินยืมทดรองจ่าย/เงินยืมทดรองจ่ายใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-ADVANCEs) ครั้งละไม่
เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

14 หัวหน้างานตรวจจ่าย           
ส่วนการเงินและบัญชี 

 ให้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกิจการ
ของมหาวิทยาลัยทุกประเภท และการเบิกจ่ายเงิน
ยืมทดรองจ่ าย/เ งินยืมทดรองจ่ ายในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-ADVANCEs) ครั้งละไม่เกิน 
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
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ที ่ ต ำแหน่ง กำรก ำกับดูแล อ ำนำจเกี่ยวกับกำรพัสดุและกำรสั่งจ่ำยเงิน เง่ือนไข 
15 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ส่วนการเงินและบัญชี ท่ีรับผิดชอบงาน 
ด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย 

 ให้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกิจการของ
มหาวิทยาลัยทุกประเภท ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 

 

16 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   
ส่วนการเงินและบัญชี ท่ีรับผิดชอบงาน
ด้านการเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าสวสัดกิาร 

 ให้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าสวัสดิการอื่น ๆ 
ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

17 หัวหน้าส่วนอาคารสถานท่ี  ๑. ให้มีอ านาจอนุมัติด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุทุก
ขั้นตอน/ทุกวิธี/ทุกหมวดรายจ่าย ครั้ งละไม่ เกิน 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

๒. ให้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินส ารองจ่ายในหมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) 

๓. อนุมัติสั่งจ่ายเงินส ารองจ่าย (เงินสดย่อย) ครั้งละไม่เกิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

     ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่งหรือมติอื่นใดที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด 
     เมื่อได้ด าเนินการไปแล้วหากเห็นว่าเรื่องใด
เป็นเรื่องที่สมควรรายงานให้ผู้รักษาการแทน
อธิการบดีทราบ โดยผ่านผู้รักษาการแทนผู้ช่วย
อธิการบดีหรือผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีที่ผู้
รักษาการแทนอธิการบดีมอบหมายให้ปฏิบัติการ
แทนในเรื่องนั้น ให้รายงานในโอกาสแรกที่พึง
กระท าได้ 
     กรณีได้มีการสั่งซื้อสั่งจ้างในหมวดงบลงทุน 
(สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์) ก่อนส่งเบิกจ่ายเงินที่
ส่วนการเงินและบัญชี ให้ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
กับส่วนพัสดุทุกกรณี 

18 นิติกร ส่วนนิติการ  ให้มีอ านาจลงนามในเอกสารแนบท้ายสัญญาสั่งซื้อ สั่งจ้าง
ทุกประเภทท่ีผู้รักษาการแทนอธิการบดีหรือผู้ที่ผู้รักษาการ
แทนอธิการบดีมอบหมายได้อนุมัติแล้ว 
 

 
 


