
 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วย การเงินกิจกรรมนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์         

ว่าด้วยการเงินองค์การนักศึกษา  และสโมสรนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑  ให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับข้อ ๕๔  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

ราชมงคลรัตนโกสินทร์  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย 

การเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

  ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 

  ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการเงิน

องค์การนักศึกษา  และสโมสรนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้

แทน 

  ข้อ  ๔ ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  “คณะ” หมายความว่า ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงและให้

หมายความรวมถึงส่วนงานภายใน ที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการ

สอนในระดับปริญญาตรี 

  “คณบดี” หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง

และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานของส่วนงานภายใน ที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีหน้าที่

หลักในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 



  “นักศึกษา” หมายความว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่

ลงทะเบียนเรียนในปัจจุบันในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา  หรือ

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  

  “ปีงบประมาณ” หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคมของปีหนึ่ง ถึง วันที่ ๓๑ 

กรกฎาคมของปีถัดไป และให้ใช้ปีพ.ศ.ที่ถัดไปนั้น  เป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 

  ข้อ ๕  ให้มหาวิทยาลัยจัดเก็บเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ข้อ ๖ เงินรายรับที่ใช้เพื่อการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาได้มาจาก 

   (๖.๑) เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

   (๖.๒) เงินรายได้อ่ืน  

    (ก) เงินที่มีผู้บริจาคให้แก่องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา หรือชมรม 

    (ข) เงินที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

    (ค) ดอกผลที่เกิดจากการน าเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาเข้าฝากเงินหรือลงทุน

ในสถาบันการเงินที่รัฐบาลรับรอง 

    (๖.๓)  เงินที่อาจเรียกเก็บจากสมาชิกของชมรม นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป เพ่ือ

ท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของชมรม

ที่ก าหนดไว้ 

  ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาในข้อ (๖.๑) เพ่ือจัดกิจกรรมนักศึกษา

ตามประเภท  ดังต่อไปนี้ 

   (๗.๑) กิจกรรมนักศึกษาขององค์การนักศึกษา ร้อยละ ๑๕ ของเงินที่จัดเก็บได ้

   (๗.๒) กิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาของคณะ ร้อยละ ๖๕ ของเงินที่จัดเก็บได ้

   (๗.๓) เงินส ารองเพ่ือกิจกรรมนักศึกษาร้อยละ ๑๐ ของเงินที่จัดเก็บได้ โดยจัดสรร

ดังนี้ 

    (ก) ให้องค์การนักศึกษา ร้อยละ ๕ ของเงินที่จัดเก็บได ้

    (ข) ให้สโมสรนักศึกษา ร้อยละ ๕ ของเงินที่จัดเก็บได้  

   (๗.๔) เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาและนันทนาการ ร้อยละ ๑๐ ของเงินที่จัดเก็บได้ 

โดยให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ 

  ข้อ ๘ เงินรายรับตามข้อ ๖ ให้สามารถใช้จ่ายในกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

   (๘.๑) การบริหารงานองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา หรือชมรม 

   (๘.๒) งานกีฬาและนันทนาการ 

   (๘.๓) พิธีกรรมทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
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   (๘.๔) งานประจ าปีของทางราชการ 

   (๘.๕) งานสวัสดิการและการกุศล 

   (๘.๖) การด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ไม่ขัดกับระเบียบนี้และข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล  ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ข้อ ๙ เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ตามข้อ ๗  ให้น าฝากสถาบันการเงินที่รัฐบาลรับรอง 

ดังนี้  

   (๙.๑) เงนิในข้อ (๗.๑) และ (๗.๓) (ก)  ให้น าฝากในนามขององค์การนักศึกษา 

   (๙.๒) เงินในข้อ (๗.๒) และ (๗.๓) (ข)  ให้น าฝากในนามของสโมสรนักศึกษาของ

แต่ละคณะ 

   (๙.๓) เงินในข้อ (๗.๔) ให้น าฝากในนามของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  ข้อ ๑๐ เงินรายได้อ่ืน ตามข้อ (๖.๒) ให้น าฝากสถาบันการเงินที่รัฐบาลรับรองในนามของ

องค์การนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาที่มีรายได้อ่ืน แล้วแต่กรณี  

  ข้อ ๑๑ เงินที่อาจเรียกเก็บตามข้อ (๖.๓) ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารชมรม  

  ข้อ ๑๒ การด าเนินกิจกรรมนักศึกษา  ให้องค์การนักศึกษา  สโมสรนักศึกษา  หรือชมรม  

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นงบแผนงานตลอดปี  โดยแสดงแผนงาน  โครงการ รายการหรือกิจกรรม 

ที่มีวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  พร้อมงบประมาณค่าใช้จ่าย 

  ข้อ ๑๓ การอนุมัติการเบิกจ่ายเพ่ือด าเนินกิจกรรมนักศึกษาตามข้อ (๗.๑) ถึง (๗.๓) ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การนักศึกษา หรือนายกสโมสรนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายที่

เกี่ยวข้องขององค์การนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษา จากนั้นให้เสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ

มอบหมาย หรือคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องเป็น

แผนงาน โครงการ รายการหรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปีแล้ว เว้นแต่เป็นโครงการ

หรือกิจกรรมที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  

  การอนุมัติการเบิกจ่ายตามข้อ (๗.๔) ให้อยู่ในอ านาจของอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดี

มอบหมาย 

  ข้อ ๑๔ เมื่อโครงการใดได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายตามข้อ ๑๓ แล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ

สามารถยืมเงินเพ่ือน าไปด าเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ โดยการขออนุมัติยืมเงินต้องได้รับความเห็นชอบ

จากนายกองค์การนักศึกษาหรือนายกสโมสรนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามล าดับ และ

ให้เสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย หรือคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่

กรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติการยืมเงิน  
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  ห้ามมิให้บุคคลใดยืมเงินขององค์การนักศึกษา  หรือสโมสรนักศึกษา   หรือกองพัฒนา

นักศึกษา   ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่เป็นการยืมเพ่ือน าไปด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง      

  ข้อ ๑๕ การสั่งจ่ายเงินฝากจากสถาบันการเงินตามข้อ (๗.๑)  ถึง (๗.๓)  และข้อ ๑๐ ให้   

ผู้ลงนามสั่งจ่ายเงิน ประกอบด้วย เหรัญญิกองค์การนักศึกษา  หรือเหรัญญิกสโมสรนักศึกษา แล้วแต่กรณี 

จ านวนหนึ่งคน และอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายการเงินขององค์การนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา แล้วแต่กรณี 

จ านวนหนึ่งคน รวมเป็นสองคน  

  การสั่งจ่ายเงินฝากจากสถาบันการเงินตามข้อ (๗.๔)  ให้ผู้ลงนามสั่งจ่ายเงิน ประกอบด้วย

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา รวมเป็นสองคน   

  ข้อ ๑๖ หนี้สินใดๆ ขององค์การนักศึกษา  หรือสโมสรนักศึกษา  ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ  

ที่อยู่ในวาระของคณะกรรมการปีใด  ให้คณะกรรมการในปีนั้นเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ 

  ข้อ ๑๗ การได้รับเงินทุกประเภท  ต้องออกใบเสร็จรับเงินโดยใช้ใบเสร็จรับเงินของ

มหาวิทยาลัย   

  ข้อ ๑๘ ในกรณีที่องค์การนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา มีเงินส ารอง หรือเงินเหลือจ่ายจาก

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้เก็บเป็นเงินสะสมไว้โดยน าฝากในนามขององค์การนักศึกษาหรือสโมสร

นักศึกษา ตามข้อ (๙.๑) หรือ (๙.๒) แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๑๙ กรณีที่องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา มีโครงการหรือกิจกรรมที่จ าเป็นเร่งด่วน 

แต่มิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว้  ให้นายกองค์การนักศึกษาหรือนายกสโมสรนักศึกษา ขอใช้เงิน

ส ารอง  หรือเงินสะสมตามข้อ ๑๘ ได้ โดยการพิจารณาอนุมัติของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ

มอบหมาย หรือคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี  

  ข้อ ๒๐ ให้เหรัญญิกขององค์การนักศึกษา  หรือสโมสรนักศึกษา แล้วแต่กรณี จัดท าบัญชี

การใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ  เงินรายได้อ่ืนๆ  เงินสะสม  และรายงานการเงินเป็นรายไตรมาส 

และรายงานประจ าปี แล้วแต่กรณี เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ แล้วรายงานตามล าดับชั้นให้อธิการบดี

ทราบ  

  ข้อ ๒๑ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย หรือคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับ

มอบหมาย แล้วแต่กรณี แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี  ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน  

และพัสดุคงเหลือขององค์การนักศึกษา  หรือสโมสรนักศึกษา แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระของ

คณะกรรมการ เพ่ือส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการชุดต่อไป  พร้อมทั้งรายงานให้ผู้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

ทราบภายใน ๑๕ วัน  นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

  ข้อ ๒๒ การใดที่ด าเนินการอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการเงินองค์การนักศึกษา  และสโมสรนักศึกษา     

พ.ศ. ๒๕๕๑  ต่อไปจนกว่าจะเสร็จการ 

- ๔ - 



  ข้อ ๒๓ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

          ประกาศ ณ วันที่      ๒๒     กันยายน     พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    พลเอก   

                                                      (จรัล   กุลละวณิชย์) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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