
  
 

 

 
ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ที่    130  /2560 
 เรื่อง   มอบอ านาจเงินรายได้ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายต่าง ๆ   

ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
  

………..…………. 
 
      เพ่ือให้การบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์   ด าเนินไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  44    แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2559  ข้อ 25 (2)  
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  ข้อ 7 , 84 , 85 , 86 , 
127 , 158  แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560         
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 11 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัด
ประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 และค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่  107/2560  ลงวันที่ 6  
ตุลาคม  2560 จึงมอบอ านาจให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับ
เงินรายได ้ ดังนี้ 
  
   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร   มีอ านาจดังนี้ 

1. อนุมัติด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า ที่ก าหนดไว้ในระเบียบ    
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560  ให้ครอบคลุมการด าเนินการทุก
กระบวนการตั้งแต่การจัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจ าปี จนถึงการท าสัญญาและ
หลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ และการอนุมัติเบิกจ่ายในวงเงิน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบ  

2. อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง 
ประจ าและพนักงานเงินรายได้  สังกัดหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ได้คราวหนึ่ง
ไม่เกิน 30 วัน 

3. อนุมัติการเดินทางไปราชการภายในประเทศของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย   
ลูกจ้างประจ าและพนักงานเงินรายได้  สังกัดหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหรือ
สังกัดอ่ืน ๆ  ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้คราวหนึ่งไม่เกิน 30 วัน 
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4. อนุมัติจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายให้ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานเงินรายได้    สังกัดหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหรือสังกัดอ่ืน ๆ ในส่วน
งานที่เกี่ยวข้อง   รวมทั้งการจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคณะฯ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 300,000.- บาท (สาม
แสนบาทถ้วน) 

5. ลงนามในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เงินทดรองราชการและเงินรายได้คณะฯ   
 
    รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้    มีอ านาจดังนี้  

1. อนุมัติด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า ที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560  ให้ครอบคลุมการด าเนินการทุก
กระบวนการตั้งแต่การจัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจ าปี จนถึงการท าสัญญาและ
หลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ และการอนุมัติเบิกจ่ายในวงเงิน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบ  

2. อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง 
ประจ าและพนักงานเงินรายได้  สังกัดหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ได้คราวหนึ่ง
ไม่เกิน 30 วัน 

3. อนุมัติการเดินทางไปราชการภายในประเทศของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานเงินรายได้  สังกัดหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหรือ
สังกัดอ่ืน ๆ  ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้คราวหนึ่งไม่เกิน 30 วัน 

4. อนุมัติจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายให้ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานเงินรายได้    สังกัดหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหรือสังกัดอ่ืน ๆ ในส่วน
งานที่เกี่ยวข้อง   รวมทั้งการจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคณะฯ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 300,000.- บาท (สาม
แสนบาทถ้วน)  

  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์   
1. อนุมัติด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า ที่ก าหนดไว้ในระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560  ให้ครอบคลุมการด าเนินการทุก
กระบวนการตั้งแต่การจัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจ าปี จนถึงการท าสัญญาและ
หลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ และการอนุมัติเบิกจ่ายในวงเงิน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบ  

2. อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง 
ประจ าและพนักงานเงินรายได้  สังกัดหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ได้คราวหนึ่ง
ไม่เกิน 30 วัน 
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3. อนุมัติการเดินทางไปราชการภายในประเทศของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานเงินรายได้  สังกัดหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหรือ
สังกัดอ่ืน ๆ  ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้คราวหนึ่งไม่เกิน 30 วัน 

4. อนุมัติจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายให้ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานเงินรายได้    สังกัดหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหรือสังกัดอ่ืน ๆ ในส่วน
งานที่เกี่ยวข้อง   รวมทั้งการจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคณะฯ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 300,000.- บาท (สาม
แสนบาทถ้วน)  

 
  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์   มีอ านาจดังนี้ 

1. อนุมัติด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า ที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560  ให้ครอบคลุมการด าเนินการทุก
กระบวนการตั้งแต่การจัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจ าปี จนถึงการท าสัญญาและ
หลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ และการอนุมัติเบิกจ่ายในวงเงิน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบ  

2. อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง 
ประจ าและพนักงานเงินรายได้  สังกัดหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ได้คราวหนึ่ง
ไม่เกิน 30 วัน 

3. อนุมัติการเดินทางไปราชการภายในประเทศของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานเงินรายได้  สังกัดหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหรือ
สังกัดอ่ืน ๆ  ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้คราวหนึ่งไม่เกิน 30 วัน 

4. อนุมัติจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายให้ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานเงินรายได้    สังกัดหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหรือสังกัดอ่ืน ๆ ในส่วน
งานที่เกี่ยวข้อง   รวมทั้งการจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคณะฯ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 300,000.- บาท (สาม
แสนบาทถ้วน)  

 
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีอ านาจดังนี้ 

1. อนุมัติด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า ที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560  ให้ครอบคลุมการด าเนินการทุก
กระบวนการตั้งแต่การจัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจ าปี จนถึงการท าสัญญาและ
หลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ และการอนุมัติเบิกจ่ายในวงเงิน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบ 
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อนึ่ง  เมื่อได้ปฏิบัติราชการแทนไปแล้ว หากเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่สมควรแจ้งให้คณบดีทราบ 
ก็ให้รายงานด้วย 
 
       บรรดาค าสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งฉบับนี้  ให้ใช้ค าสั่งฉบับนี้แทน 
 
    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 
 
              สั่ง ณ วันที่     1      พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
 
 

                                                                                               
             (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์) 
             คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
  
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




