
 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ที่  ๙๕๑ /๒๕๕๑ 
เร่ือง  อ านาจการเก็บรักษาเงิน  การอนุมัติการจ่ายเงินยืมและเงินทดรองจ่าย  

และอ านาจการอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันด้วยเงินรายได้ 

***************************** 

      โดยที่เป็นการสมควรก าหนดอ านาจการเก็บรักษาเงิน  การอนุมัติการจ่ายเงินยืมและเงิน  
ทดรองจ่ายและอ านาจการอนุมัติการก่อหนี้ผูกพัน  ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลธัญบุรี ให้เหมาะสม 

      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๗  มาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  และข้อ ๑๙  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
จึงสั่งการดังนี้ 
      ๑.  ยกเลิกค าสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังต่อไปนี้ 

๑.๑  ค าสั่ง ที่ ๑๑๕๕/๒๕๔๙  ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ เร่ือง  การเก็บรักษาเงิน  
การอนุมัติการจ่ายเงินยืมและเงินทดรองจ่ายและอ านาจการอนุมัติการก่อหนี้ผูกพัน 

๑.๒ ค าสั่งที่ ๑๑๕๖/๒๕๔๙  เร่ือง การมอบอ านาจเกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพันเงินผลประโยชน์ 
      ๒. ก าหนดอ านาจการเก็บรักษาเงิน และอ านาจการอนุมัติการจ่ายเงินยืมและเงินทดรองจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ อ านาจการเก็บรักษาเงินรายได้เพื่อทดรองจ่ายหรือจ่ายเงินยืมส าหรับรายจ่ายในการ
ด าเนินงานให้กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีอ านาจเก็บรักษาเงินไม่เกิน  
๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  โดยให้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  
ที่เปิดขึ้นส าหรับสั่งจ่ายเงินทดรองเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ หากวงเงินเก็บรักษาเงินไม่เพียงพอส าหรับการทดรอง
จ่ายหรือจ่ายเงินยืมให้ขออนุมัติอธิการบดี เพิ่มวงเงินได้ตามความจ าเป็น 
  ๒.๒  อ านาจการเก็บรักษาเงินรายได้เพื่อทดรองจ่ายหรือจ่ายเงินยืมส าหรับรายจ่ายในการ
ด าเนินงานให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีอ านาจเก็บรักษาเงิน ไม่เกิน ๓ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
โดยให้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันที่เปิดขึ้นส าหรับสั่งจ่ายเงินทดรองเป็นการ
เฉพาะ 
  วงเงินเก็บรักษาเงิน หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันส าหรับสั่งจ่ายเงิน
ทดรอง ลูกหนี้ ใบส าคัญเงินนอกงบประมาณ 



 -๒- 

  ๒.๓  อ านาจการอนุมัติการจ่ายเงินยืม และจ่ายเงินทดรองจ่าย คณบดีคณะเทคโนโลยีการ 
เกษตร มีอ านาจอนุมัติการจ่ายได้เฉพาะรายจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ให้จ่ายจากวงเงินที่มีอ านาจการเก็บรักษาเงิน 
      ๓. อ านาจการอนุมัติการก่อหนี้ผูกพัน ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอ านาจดังนี้  

  ๓.๑  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีอ านาจการอนุมัติการก่อหนี้ผูกพัน หรือการ
ด าเนินการอ่ืนที่อธิการบดีพึงจะปฏิบัติหรือด าเนินการในการบริหารเงินรายได้ ตามระเบียบข้อบังคับ และมติ
สภาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   หรือหนังสือสั่งการของ
สถาบันฯ และมหาวิทยาลัย และหรือกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หนังสืออนุญาต
หรือสั่งการของกระทรวงการคลัง  ได้ภายในวงเงินและหรือรายการที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปีที่ได้รับจัดสรรและหรือที่ได้รับอนุมัติระหว่างปีจากมหาวิทยาลัย  ส าหรับงบรายจ่ายตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ส านักงบประมาณก าหนดดังนี้ 
  (๑)  งบด าเนินงาน ประเภทรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ าได้แก่ รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่น ๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  
  (๒)  งบลงทุน  ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์  และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ส าหรับรายการที่ก าหนดในเอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจ าที่ได้รับจัดสรร และหรือที่ได้รับอนุมัติ
ระหว่างปีจากมหาวิทยาลัยส าหรับรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างต้องเป็นรายการที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติรูปแบบ
รายการ รายละเอียดและวงเงินก่อสร้างแล้ว 
  (๓) งบเงินอุดหนุน  ยกเว้นการเบิกจ่ายเงินทุนเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรและเงิน
ทุนการศึกษาประจ าปี 
  (๔)  งบรายจ่ายอ่ืน  

๓.๒   คณบดี นอกจากข้อ ๓.๑  ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน ให้มีอ านาจการอนุมัติการก่อหนี้ผูกพัน หรือการด าเนินการอ่ืน
ที่อธิการบดีพึงจะปฏิบัติหรือด าเนินการในการบริหารเงินรายได้ตามระเบียบข้อบังคับ  และมติสภาของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  หรือหนังสือสั่งการของสถาบัน 
และมหาวิทยาลัยและหรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หนังสืออนุญาตหรือสั่งการของ
กระทรวงการคลัง ได้ภายในวงเงินและหรือรายการที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีที่ได้รับ
จัดสรรและหรือที่ได้รับอนุมัติระหว่างปีจากมหาวิทยาลัย ส าหรับงบรายจ่ายตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ส านักงบประมาณก าหนด ดังนี้ 

 (๑) งบด าเนินงาน  ประเภทรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ าได้แก่ รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจาก  
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ  ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  



 -๓- 

 (๒) งบเงินอุดหนุน ยกเว้นเงินทุนเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรและเงินทุนการศึกษาประจ าปี  

 (๓) งบรายจ่ายอ่ืน  

     ๔.  รายการในระเบียบใดที่ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันให้มีอ านาจ
ด าเนินการได้ตามระเบียบนั้น 

     ๕.  การอนุมัติการก่อหนี้ผูกพัน  ให้อนุมัติตามจ านวนเงินที่ปรากฏสิทธิและหนี้อันชอบด้วย
กฎหมาย  ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายได้ และต้องไม่ก่อหนี้
ผูกพันเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร  หรือวงเงินรายรับจริงในแต่ละปี ยกเว้นรายการที่อธิการบดีพิจารณาเห็นชอบ
ตามความจ าเป็นเป็นกรณีพิเศษ 

     ๖.  การด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ  ให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ธัญบุรี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  และค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลธัญบุรี เร่ือง การมอบอ านาจเกี่ยวกับการพัสดุ 

     ๗.  การใดที่ผู้รับมอบอ านาจตามค าสั่งนี้  ได้กระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสืออนุญาตหรือสั่งการของ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองดังกล่าว  หรือกระท าโดยมีเจตนาทุจริต  หรือกระท าโดยปราศจากอ านาจ  
หรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ไม่ว่ากรณีเป็นประการใด  ซึ่งเป็นเหตุให้ราชการเสียหายหรือละเมิดต่อ
บุคคลภายนอกจะต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว 
       

      ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑๙    เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

  สั่ง ณ วันที่   ๑๙    เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๑  

 
                           

 

                         
                                       (รองศาสตราจารย์น ายุทธ    สงค์ธนาพิทักษ์)  

                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 


