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ที ่ ต าแหน่ง การก ากบัดแูล อ านาจเกี่ยวกบัการพัสดุและการสั่งจ่ายเงิน เง่ือนไข 

1 รองอธิการบดี  1. เรื่องทั่ว ๆ ไป ให้สามารถด าเนินการได้ ดังน้ี 
1.1 อนุมัติให้บุคลากรภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเดินทางไปปฏิบัติงาน

ภายในประเทศ 
1.2 อนุมัติให้บุคลากรภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเดินทางไปต่างประเทศ

กรณีท่ีไม่เบิกค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย  
1.3  อนุมัติโครงการ/ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานท่ีมีลักษณะเป็นงานประจ า       

ท่ีรับผิดชอบได้ภายในวงเงินโครงการละ/ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หน่ึง
ล้านบาทถ้วน) และอนุมัติให้บุคคลภายนอกเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ 

1.4 อนุมัติค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี
ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
2. ให้มีอ านาจและหน้าท่ี ดังน้ี 

      ก ากับดูแล สั่งการและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานภายใน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ีมีผลใช้บังคับขณะน้ัน 

ยกเว้น    
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้มีอ านาจเพิ่มเติมคือ อนุมัติการผ่อนผันให้

ช าระเงินและหรือช าระหน้ีของนักศึกษา 
    2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้มีอ านาจเพิ่มเติมคือ  

2.1  ลงนามสัญญาการจ้างงานเมื่อผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว 
2.2 ลงนามสัญญาจ้างท างานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ลงนาม

สัญญาลาศึกษาต่อ ลงนามสัญญารับทุนฯ เมื่อผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว 
2.3 ลงนามนิติกรรมสัญญา ตามท่ีอธิการบดีอนุมัติแล้ว 
2.4 อนุมัติค่าใช้จ่ายท่ีผ่านการตรวจรับงานจากคณะกรรมการ/ค่า

สาธารณูปโภค 
    3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ให้มีอ านาจเพิ่มเติมคือ 

3.1 ให้ก ากับดูแลเรื่องการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
3.2 ลงนามหนังสือต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
3.3 เรื่องอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากอธิการบดีเกี่ยวกับการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ            

1. อนุมัติ เกี่ ยวกับการพัสดุ  ทุกขั้นตอน/ทุกวิ ธี/      
ทุกหมวดรายจ่ ายภายในวงเงินครั้ งละไม่ เกิ น 
1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) 
2. อนุมัติ เกี่ ยวกับการพัสดุ  ทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/      
ทุกหมวดรายจ่ายเกิน 1,000,000 บาท (หน่ึงล้าน
บาทถ้วน) ท่ีอธิการบดีอนุมัติแล้ว 
 

ยกเว้น 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนา  
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
1.  ให้มีอ านาจเกี่ยวกับการพัสดุ ทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/    
ทุกหมวดรายจ่ายและการสั่งจ่ายเงินได้ ไม่เกิน 
10,000,000 บาท (สิบลา้นบาทถว้น) 
2 . อ นุ มั ติ ก ารยื ม แ ล ะ ค่ า ใช้ จ่ า ย จ าก เงิ น ยื ม          
ทดรองจ่ าย ในนามบุคคลวง เงินครั้ งละไม่ เกิ น 
10,000,000 บาท (สิบลา้นบาทถว้น) 
3. อนุมัติการยืมและค่าใช้จ่ายจากเงินยืมทดรองจ่าย
ในนามหน่วยงานวงเงินครั้งละไม่เกิน 10,000,000 
บาท (สิบล้านบาทถ้วน)      
4. อนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลง/ลด/เพิ่มงบประมาณ
ในวงเงินรายการละไม่ เกิน 1,000,000 บาท    
(หน่ึงล้านบาทถ้วน) 
5. อนุมัติการน าเงินฝากและหรือโอนเงินจาก
สถาบันการเงินระหว่างบัญชีของมหาวิทยาลัย     

       การสั่งการและปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
ท่ีมอบอ านาจดังกล่าว ให้ผู้รับมอบอ านาจ
กระท าได้ทุกเรื่องท่ีอยู่ ในความรับผิดชอบ      
เว้นแต่เรื่องท่ีเกี่ยวกับนโยบายส าคัญ เรื่องท่ีจะ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยหรือเรื่องท่ีต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรี หรือสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  
        เมื่ อผู้ รับมอบอ านาจได้สั่ งการหรือ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีไปแล้ว หากเห็นว่า
เรื่องใดเป็นเรื่องส าคัญ ให้รายงานอธิการบดี
ทราบในโอกาสแรกท่ีพึงกระท าได้ 



ที่ ต าแหน่ง การก ากบัดแูล อ านาจเกี่ยวกบัการพัสดุและการสั่งจ่ายเงิน เง่ือนไข 
2 ผู้ช่วยอธิการบดี 1. เรื่องทั่ว ๆ ไป ให้สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1.1  อนุมัติให้บุคลากรภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเดินทางไป
ปฏิบัติงานภายในประเทศในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน 

1.2 อนุมัติให้บุคลากรภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเดินทางไป
ต่างประเทศกรณีท่ีไม่เบิกค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย 

1.3  อนุมัติโครงการ/ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานท่ีมีลักษณะงาน
ประจ าที่รับผิดชอบได้ภายในวงเงินโครงการละไม่เกิน 500,000 บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) ซ่ึงได้รับอนุมัติตามแผนงบประมาณประจ าปี 
2. ให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

  ก ากับดูแล สั่งการและปฏิบัติการแทนอธิการบดี เกี่ยวกับงาน
ภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ีมีผลใช้บังคับขณะน้ัน  

 

1. อนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุ ทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/ทุกหมวดรายจ่ายภายใน
วงเงินครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
2. อนุมัติ เกี่ยวกับการพัสดุ  ทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/ทุกหมวดรายจ่าย             
เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ท่ีอธิการบดีอนุมัติแล้ว 

     การสั่งการและปฏิบัติการแทนอธิการบดี      
ท่ีมอบอ านาจดังกล่าว ให้ผู้รับมอบอ านาจ
กระท าได้ทุกเรื่องท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ   
เว้นแต่เรื่องท่ีเกี่ยวกับนโยบายส าคัญ เรื่องท่ี
จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยหรือเรื่องท่ีต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรี หรือสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 
       เมื่ อผู้ รับมอบอ านาจได้สั่ งการหรือ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีไปแล้ว หากเห็นว่า
เรื่องใดเป็นเรื่องส าคัญ ให้รายงานอธิการบดี
ทราบในโอกาสแรกท่ีพึงกระท าได้ 

3 คณบดี 
 

1. อนุมัติ ให้บุคลากรภายในส านักวิชาเดินทางไปปฏิบัติงาน
ภายในประเทศในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน 
2. อนุมัติการเดินทางไปประชุม /สัมมนา/ดูงานทางวิชาการ
ภายในประเทศของคณาจารย์ภายในส านักวิชาตามงบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร 
3. อนุมัติให้บุคลากรภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเดินทางไป
ต่างประเทศกรณีท่ีไม่เบิกค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย 
4. อนุมัติกิจกรรมทางวิชาการของส านักวิชา ตามงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร 
5. อนุมัติกิจกรรมในโครงการและค่าใช้จ่ายทุนสนับสนุนข้อเสนอ
โครงการวิจัย ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

1. อ นุมัติ เกี่ ยวกับการพั สดุ  ทุกขั้นตอน/ทุกวิธี เฉพาะในหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน)  
2. อนุมัติสั่งจ่ายเงินจากเงินส ารองจ่ายเฉพาะในหมวดค่าตอบแทนใช้
สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
 
ยกเว้น   
 - คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  
 - คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ    
    1. อนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุ ทุกขั้นตอน/ทุกวิธี เฉพาะในหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน) 
    2. อนุมัติสั่งจ่ายเงินจากเงินส ารองจ่ายเฉพาะในหมวดตอบแทนใช้
สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
- คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้มีอ านาจเพิ่มเติมในการอนุมัติ
เกี่ยวกับการพัสดุ ทุกขั้นตอน/ทุกวิธีเฉพาะในหมวดค่าตอบแทนใช้สอย
วัสดุ จากงบกองทุนพัฒนาส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  ครั้งละไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
- คณบดีส านักวิชาเภสัชศาสตร์ ให้มีอ านาจในการอนุมัติเกี่ยวกับการ
พัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธีเฉพาะในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละ  
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 

- ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
ค า สั่ ง ห รื อ  ม ติ อื่ น ใด ท่ี เกี่ ย ว ข้ อ ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
- เมื่อได้ด าเนินการไปแล้วหากเห็นว่าเรื่องใด
เป็นเรื่องท่ีสมควรรายงานให้อธิการบดีทราบ 
โดยผ่านรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย
ให้ปฏิบัติการแทนในเรื่องน้ัน ให้รายงานใน
โอกาสแรกท่ีพึงกระท าได ้
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ต าแหน่ง การก ากบัดแูล อ านาจเกี่ยวกบัการพัสดุและการสั่งจ่ายเงิน เง่ือนไข 
4 ผู้อ านวยการ 

-ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
-ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
-ศูนย์บริการการศึกษา 
-ศูนย์บริการวิชาการ  
-ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   
-ศูนย์กิจการนานาชาติ 
-ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 
-ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 
-ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 
-ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
-สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
-สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 
-อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-อุทยานพฤกษศาสตร์ 
-อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
 

1. อนุมัติให้บุคลากรภายในหน่วยงานเดินทาง
ไปปฏิบัติงานภายในประเทศในระยะเวลาไม่เกิน 
14 วัน 
2. อนุมัติให้บุคลากรภายในหน่วยงานเดินทาง
ไปต่างประเทศกรณี ท่ี ไม่ เบิกค่าใช้จ่ายจาก
มหาวิทยาลัย  
 

ยกเว้น ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา   
ให้มีอ านาจหน้าท่ีเพิ่มเติม คือ อนุมัติการ ลาพัก 
ลาออก การผ่อนผันการจ่ายค่าลงทะเบียนและ
หน้ีสินอื่นๆ ของนักศึกษาและการหมดสภาพ
การเป็นนักศึกษา 
 
 
 
 
 

1. อนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธีเฉพาะในหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สอง
หมื่นบาทถ้วน) 
2. อนุมัติสั่งจ่ายเงินส ารองจ่ายในหมวดค่าตอบแทนใช้สอย
วัสด ุครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
 

ยกเว้น  
    1. ผู้อ านวยการของหน่วยงานดังต่อไปน้ี  
       - ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 
       - ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 
       - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       - อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         1.1 อนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/ทุก
หมวดรายจ่าย ครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาท
ถ้วน) 
        1.2 อนุมัติสั่งจ่ายเงินจากเงินส ารองจ่ายในหมวด
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึง
แสนบาทถ้วน)  
     2. ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ ให้มีอ านาจอนุมัติส่ัง
จ่ายเงินส ารองจ่ายในกรณีเงินยืมทดรองจ่าย ครั้งละไม่เกิน 
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  
 

- ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือ 
มติอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
- เมื่อได้ด าเนินการไปแล้วหากเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่อง
ท่ีสมควรรายงานให้อธิการบดีทราบ โดยผ่านรอง
อธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนใน
เรื่องนั้น ให้รายงานในโอกาสแรกท่ีพึงกระท าได ้
- กรณี ได้ มี ก ารสั่ ง ซ้ื อ สั่ งจ้ างในหมวดงบลงทุ น 
(สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์) ก่อนส่งเบิกจ่ายเงินท่ีส่วน
การเงินและบัญชี ให้ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินกับส่วนพัสดุ
ทุกกรณี 
 



 
ที ่ ต าแหน่ง การก ากบัดแูล อ านาจเกี่ยวกบัการพัสดุและการสั่งจ่ายเงิน เง่ือนไข 
5 ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 1. ให้มีอ านาจอนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/ทุกหมวด

รายจ่าย ครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
2. ให้มีอ านาจอนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธีเฉพาะในหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน) 
3. ให้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินจากเงินส ารองจ่ายเฉพาะในหมวดตอบ
แทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
4. ให้มี อ านาจอนุมัติการเบิกจ่ ายในกิจการของศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสั่งจ่ายเช็คหรือใบถอนเงินฝากธนาคารหรือ
อนุมัติการสั่งจ่ายเงินในระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) 
ของธนาคาร ส าหรับการเบิกชดเชยค่าใช้จ่ายคืนให้กับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายทุกประเภทและเงินยืมทดรองจ่าย 
ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
5. ให้มีอ านาจลงนามในหนังสือแจ้งให้มารับเงินประกันของเสียหายท่ัวไป 
เงินประกันบ้านพัก เงินประกันพ้ืนท่ีเช่า 

      การลงนามในเช็ค ใบถอนเงินฝากธนาคาร การสั่ง
จ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ของ
ธนาคารจะต้องมีผู้ลงนามร่วมกัน 2 คน ดังน้ี 
      1. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได้รับการแต่งตั้ง
หรือมอบหมาย 1 คน ลงนามร่วมกับผู้อ านวยกากรศูนย์
ก ารแพ ทย์  ห รื อหั วห น้ าแผนกการ เงิน  ห รื อ ผู้ ท่ี
ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์เสนออีก 1 คน โดยไม่จ ากัด
วงเงิน  
       2. ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ ลงนามร่วมกับ
หั วหน้ าแผนกการเงิน  หรือผู้ ท่ี ผู้ อ านวยการศูนย์
การแพทย์ เสนออีก 1 คน ในวงเงินครั้ งละไม่ เกิน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถว้น)  
       3. เมื่อได้ด าเนินการไปแล้วหากเห็นว่าเรื่องใด  
เป็ น เรื่ อ ง ท่ี สมควรรายงานให้ รองอธิก ารบดีและ
อธิการบดีทราบ ให้รายงานในโอกาสแรกท่ีพึงกระท าได้ 

6 หัวหน้าแผนกการเงิน  
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 ให้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกิจการของศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกประเภท ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สอง
หมื่นบาทถ้วน) 

7 หัวหน้าส่วนหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าส่วน 

 ให้มีอ านาจอนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธี เฉพาะในหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

- ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือ
มติอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
- เมื่อได้ด าเนินการไปแล้วหากเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่
สมควรรายงานให้อธิการบดีทราบ โดยผ่านรอง
อธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน     
ในเรื่องนั้น ให้รายงานในโอกาสแรกท่ีพึงกระท าได้ 

8 หัวหน้าส่วนพัสดุ 
 

 1. ให้มีอ านาจอนุมัติ เกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/ ทุกหมวด
รายจ่าย ครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
2. ให้มีอ านาจลงนามหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อแจ้งให้กับ
คู่สัญญามาลงนามในสัญญา 
3. ลงนามใบสั่งซ้ือ สั่งจ้าง ซ่ึงได้รับอนุมัติซ้ือ ได้รับอนุมัติจ้างแล้ว ครั้งละ  
ไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
4. อนุมัติให้ส่งพัสดุไปซ่อมแซมภายนอก 

 
 
 



 
ที ่ ต าแหน่ง การก ากบัดแูล อ านาจเกี่ยวกบัการพัสดุและการสั่งจ่ายเงิน เง่ือนไข 
9 หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี  1. ให้มีอ านาจอนุมัติ เกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธี  ในหมวด

ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
2. ให้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายในกิจการของมหาวิทยาลัยและสั่งจ่าย
เช็คหรือใบถอนเงินฝากธนาคาร หรืออนุมัติการสั่งจ่ายเงินในระบบการ
จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ของธนาคาร ส าหรับการเบิกชดเชย
ค่าใช้จ่ายคืนให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายทุกประเภท 
และเงินยืมทดรองจ่าย ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
3. ให้มีอ านาจลงนามในหนังสือแจ้งให้มารับเงินประกันของเสียหายท่ัวไป 
เงินประกันหอพัก และเงินประกันการใช้ไฟฟ้าหอพักของนักศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษา พ้นสภาพ หรือลาออกจากการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
4. ให้มีอ านาจกระท าการแทน/เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในหนังสือ          
รับสภาพหน้ี/สัญญาผ่อนช าระหน้ี 

   การลงนามในเช็ค ใบถอนเงินฝากธนาคาร การสั่งจ่าย 
เงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ของธนาคาร 
จะต้องมีผู้ลงนามร่วมกัน 2 คน ดังน้ี 
      1. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได้รับการแต่งตั้ง
หรือมอบหมาย 1 คน ลงนามร่วมกับหัวหน้าส่วน
การเงินและบัญชี หรือหัวหน้างานการเงิน หรือผู้ ท่ี
หัวหน้าส่วน การเงินและบัญชีเสนออีก 1 คน โดย     
ไมจ่ ากัดวงเงิน 
       2. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ลงนามร่วมกับ
หัวหน้างานการเงิน ส่วนการเงินและบัญชี หรือผู้ ท่ี
หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีเสนออีก 1 คน ในวงเงิน
ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน)  
       3. เมื่อได้ด าเนินการไปแล้วหากเห็นว่าเรื่องใดเป็น
เรื่องท่ีสมควรรายงานให้รองอธิการบดีและอธิการบดี
ทราบ ให้รายงานในโอกาสแรกท่ีพึงกระท าได้ 

10  หัวหน้างานการเงิน           
ส่วนการเงินและบัญชี 

 ให้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกิจการของมหาวิทยาลัย         
ทุกประเภท ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

11 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนการเงินและบัญชี ท่ีรับผิดชอบงาน 
ด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย 

 ให้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกิจการของมหาวิทยาลัย       
ทุกประเภท ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
 

12 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
ส่วนการเงินและบัญชี ที่รับผิดชอบงาน 
ด้านการเบิกจ่ายเก่ียวกับค่าสวัสดิการ 

 ให้ มี อ าน าจอ นุมั ติ ก าร เบิ กจ่ าย ค่ าใช้ จ่ าย เกี่ ย วกั บ ค่ าสวัสดิ ก าร              
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าสวัสดิการอื่น ๆ ครั้งละไม่เกิน 
10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

13 หัวหน้าหน่วยประสานงาน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
กรุงเทพมหานคร 

 1. ให้มีอ านาจอนุมัติ เกี่ ยวกับการพัสดุ ทุกขั้นตอน/ทุกวิธีในหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  ครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาท
ถ้วน) 
2. อนุมัติสั่งจ่ายเงินส ารองจ่าย (เงินสดย่อย) ของหน่วยประสานงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท 
(หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
 

 

 
 
 
 



 
 

ที ่ ต าแหน่ง การก ากบัดแูล อ านาจเกี่ยวกบัการพัสดุและการสั่งจ่ายเงิน เง่ือนไข 
14 หัวหน้าส่วนบริการกลาง 

 
 1. ให้มีอ านาจอนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/ทุกหมวดรายจ่าย ครั้งละไม่เกิน 

300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
2. ให้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินส ารองจ่ายในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้ งละไม่เกิน 
100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
3. อนุมัติส่ังจ่ายเงินส ารองจ่าย (เงินสดย่อย) ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสน
บาทถ้วน) 
 

- ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่งหรือมติอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด 
- เมื่อได้ด าเนินการไปแล้วหากเห็นว่าเรื่องใด
เป็นเรื่องท่ีสมควรรายงานให้อธิการบดีทราบ 
โดยผ่านรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายให้
ปฏิบัติการแทนในเรื่องน้ัน ให้รายงานในโอกาส
แรกท่ีพึงกระท าได ้
- กรณีได้มีการสั่งซ้ือสั่งจ้างในหมวดงบลงทุน 
(สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์) ก่อนส่งเบิกจ่ายเงินท่ี
ส่วนการเงินและบัญชี ให้ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
กับส่วนพัสดุทุกกรณี 
 

15 หัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรม 
และสิ่งแวดล้อม 

 1. ให้มีอ านาจอนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/ทุกหมวดรายจ่าย ครั้งละไม่เกิน 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
2. ให้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินส ารองจ่ายในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  ครั้งละไม่เกิน 
100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
 

16 หัวหน้าส่วนอาคารสถานท่ี  1. ให้มีอ านาจอนุมัติด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุทุกขั้นตอน/ทุกวิธี/ทุกหมวดรายจ่าย   
ครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
2. ให้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินส ารองจ่ายในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ครั้งละไม่เกิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
3. อนุมัติสั่งจ่ายเงินส ารองจ่าย (เงินสดย่อย) ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท
ถ้วน) 
 

17 นิติกร 
 

 ให้มีอ านาจลงนามในเอกสารแนบท้ายสัญญาสั่งซ้ือ สั่งจ้างทุกประเภทท่ีอธิการบดีหรือ       
ผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายได้อนุมัติแล้ว 
 

 


