
 
ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

วา่ดว้ยการเงินสภานกัศึกษา สภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี องคก์ารนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี 
และสโมสรนกัศึกษาคณะ 

พ.ศ. 2552 
------------------------------------- 

 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วา่ดว้ยการเงินสภา
นกัศึกษา สภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี องคก์ารนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี และสโมสรนกัศึกษาคณะ พ.ศ. 
2552 

อาศยัอ านาจตามความในข้อ 72 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย
กิจกรรมนกัศึกษา พ.ศ. 2552 จึงให้ออกประกาศวา่ดว้ยการเงินสภานกัศึกษา สภานกัศึกษาเขตพื้นท่ีองคก์าร
นกัศึกษา สโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี และสโมสรนกัศึกษาคณะ ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการเงินสภา
นกัศึกษา สภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี องคก์ารนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี และสโมสรนกัศึกษาคณะ พ.ศ. 
2552 

ขอ้ 2 ใหใ้ชป้ระกาศน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 บรรดาหลกัเกณฑ์ วิธีการ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ล้วในประกาศน้ี 

หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
ขอ้ 4 ตามประกาศน้ี 

“มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
“เขตพื้นท่ี” หมายถึง เขตพื้นท่ีในสังกดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
“คณะ”  หมายถึง คณะต่างๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลา้นนา และใหห้มายรวมถึงส่วนราชการเทียบเท่าท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
“อาจารยท่ี์ปรึกษา” หมายถึง อาจารยท่ี์ปรึกษาตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ลา้นนา วา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษา พ.ศ. 2552 
“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษา       

เขตพื้นท่ี หรือองคก์ารนกัศึกษา หรือสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนกัศึกษาคณะ 
“นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
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“สภานกัศึกษา” หมายถึง สภานกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
“สภานักศึกษาเขตพื้นท่ี” หมายถึง สภานักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เขตพื้นท่ีต่างๆ 
“องคก์ารนกัศึกษา” หมายถึง องคก์ารนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
“สโมสรนักศึกษาเขตพื้นท่ี” หมายถึง สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ลา้นนา เขตพื้นท่ีต่างๆ 
“สโมสรนกัศึกษาคณะ” หมายถึง สโมสรนกัศึกษาของคณะในสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลลา้นนา เขตพื้นท่ีต่างๆ และให้หมายรวมถึงสโมสรนกัศึกษาของส่วนราชการเทียบเท่าท่ีมีช่ือเรียก
อยา่งอ่ืน 

“ชมรม”  หมายถึง ชมรมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ท่ีจดทะเบียนไวก้บัสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี 

“ชมรมคณะ”  หมายถึง ชมรมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ท่ีจดทะเบียนไวก้บัสโมสรนกัศึกษาคณะ 

“กิจกรรมนักศึกษา” หมายถึง กิจกรรมของนักศึกษาท่ีจดัข้ึนโดยสภานักศึกษา หรือสภา
นกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือองค์การนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนักศึกษาคณะ หรือ
ชมรม หรือชมรมคณะ 

ขอ้ 5 ใหอ้ธิการบดี เป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี 
ขอ้ 6 ใหน้กัศึกษาช าระค่าบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษาและค่าบ ารุงกีฬา ตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
ขอ้ 7 เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษาตามขอ้ 6 ใหจ้ดัสรรเป็นงบประมาณด าเนินกิจกรรมดงัน้ี 

7.1 งบประมาณด าเนินกิจกรรมสภานกัศึกษา จ านวนร้อยละ 1 
7.2 งบประมาณด าเนินกิจกรรมสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี จ  านวนร้อยละ 4 
7.3 งบประมาณด าเนินกิจกรรมองคก์ารนกัศึกษา จ านวนร้อยละ 15 
7.4 งบประมาณด าเนินกิจกรรมสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี จ  านวนร้อยละ 55 
7.5 งบประมาณด าเนินกิจกรรมสโมสรนกัศึกษาคณะ จ านวนร้อยละ 25 

ขอ้ 8 เงินค่าบ ารุงกีฬาตามขอ้ 6 ใหจ้ดัสรรเป็นงบประมาณด าเนินกิจกรรมกีฬา ดงัน้ี 
8.1 งบประมาณด าเนินกิจกรรมกีฬา องคก์ารนกัศึกษา จ านวนร้อยละ 20 
8.2 งบประมาณด าเนินกิจกรรมกีฬา สโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี จ  านวนร้อยละ 55 
8.3 งบประมาณด าเนินกิจกรรมกีฬา สโมสรนกัศึกษาคณะ จ านวนร้อยละ 25 

ขอ้ 9 เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษาใหใ้ชจ่้ายในลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
9.1 การบริหารงานขององค์การนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสร

นกัศึกษาคณะ 
9.2 งานประจ าปีของทางราชการ  
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9.3 งานสวสัดิการและการกุศล 
9.4 กิจกรรมดา้นวชิาการ 
9.5 กิจกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
9.6 กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม 
9.7 กิจกรรมดา้นนกัศึกษาสัมพนัธ์ 
9.8 กิจกรรมดา้นพฒันาสังคมและบ าเพญ็ประโยชน์ 

ขอ้ 10  เงินค่าบ ารุงกีฬาใหใ้ชจ่้ายสนบัสนุนในลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
10.1 การบริหารงานของฝ่ายกีฬา องค์การนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาเขตพื้นท่ี หรือ

สโมสรนกัศึกษาคณะ 
10.2 กิจกรรมดา้นส่งเสริมสุขภาพ 
10.3 กิจกรรมกีฬาภายในคณะ เขตพื้นท่ี และมหาวทิยาลยั 
10.4 กิจกรรมกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย 
10.5 กิจกรรมกีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย รอบคดัเลือกและรอบมหกรรม 
10.6 กิจกรรมกีฬาท่ีจงัหวดัหรือทอ้งถ่ินจดัการแข่งขนั 
10.7 กิจกรรมกีฬาระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา 
10.8 เงินรางวลันกักีฬา 
10.9 ค่าตอบแทนผูฝึ้กสอน ผูค้วบคุมทีม อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
10.10 ค่าเตรียมทีมนกักีฬา 
10.11 กิจกรรมกีฬาท่ีมหาวทิยาลยัเห็นสมควรส่งเขา้ร่วมแข่งขนั 

ขอ้ 11  เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษาให้ถือเป็นงบประมาณของสภานกัศึกษา หรือสภานกัศึกษาเขต
พื้นท่ี หรือองคก์ารนกัศึกษา หรือสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนกัศึกษาคณะ  

เงินค่าบ ารุงกีฬา ให้ถือเป็นงบประมาณขององค์การนกัศึกษา หรือสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือ
สโมสรนกัศึกษาคณะ  

การใชจ่้ายเงินค่าบ ารุงกิจกรรมนกัศึกษา และค่าบ ารุงกีฬา ใหแ้บ่งประเภทดงัน้ี 
11.1 เงินงบประมาณ คือ เงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานกิจกรรม โดยจดัสรรไวจ้  านวนร้อยละ 95 
11.2 เงินงบกลาง คือ เงินท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมฉุกเฉิน ซ่ึงไม่มีเงินงบประมาณหรือเงิน

ประเภทอ่ืนใด จะน ามาใชจ่้ายไดโ้ดยจดัสรรไวจ้  านวนร้อยละ 5 
ขอ้ 12   เงินรายได้อ่ืนๆ หมายถึง เงินท่ีผูบ้ริจาคหรือเงินท่ีได้รับจากการจดังาน หรือเงินอ่ืนใด ท่ี

ไดรั้บนอกเหนือจากเงินตามขอ้ 6  
การจ่ายเงินรายไดอ่ื้นๆ ให้จ่ายตามวตัถุประสงคข์องผูบ้ริจาคหรือตามวตัถุประสงคข์องการจดังาน

นั้นๆ หรือตามท่ีไดก้ าหนดไวเ้พื่อการหน่ึงการใดโดยเฉพาะ 
ขอ้ 13 เงินทุน หมายถึง เงินท่ีสะสมไวเ้ป็นประจ าปี  



 4 

13.1 เงินทุนกิจกรรม ไดแ้ก่ เงินค่าบ ารุงกิจกรรมท่ีเหลือจ่ายตามขอ้ 11 และ ขอ้ 12 
13.2 เงินทุนกีฬา ไดแ้ก่ เงินค่าบ ารุงกีฬาท่ีเหลือจ่ายตามขอ้ 11 และ ขอ้ 12 

ขอ้ 14 การเบิกจ่าย การก่อหน้ีผกูพนั และการเก็บรักษาเงิน 
  14.1 เงินงบประมาณและเงินรายได้อ่ืนๆ ให้ประธานสภานักศึกษา หรือประธานสภา
นักศึกษาเขตพื้นท่ี หรือนายกองค์การนักศึกษา หรือนายกสโมสรนักศึกษาเขตพื้นท่ี หรือนายกสโมสร
นกัศึกษาคณะ เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัและสั่งจ่ายตามโครงการ รายการหรือกิจกรรมท่ีผ่านการอนุมติัจดัสรร
งบประมาณ ประจ าปีในท่ีประชุมของสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพื้นท่ี โดยความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
  14.2 เงินงบกลางและเงินทุน ให้ผูมี้อ  านาจแห่งระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2552 เป็นผูพ้ิจารณาอนุมัติและสั่งจ่ายตามโครงการ รายการหรือ
กิจกรรมท่ีสภานกัศึกษา หรือสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี อนุมติัในท่ีประชุมสภานกัศึกษา หรือสภานกัศึกษาเขต
พื้นท่ี 
  14.3 เงินรายได้ทุกประเภทของสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพื้นท่ี หรือองค์การ
นกัศึกษา หรือสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนกัศึกษาคณะ ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 
  (ก) เงินรายได้ทุกประเภท ให้น าฝากธนาคารในนามของสภานักศึกษา หรือสภา
นกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือองคก์ารนกัศึกษา หรือสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนกัศึกษาคณะ 
  (ข) การลงนามในเช็คสั่งจ่ายจากเงินฝากธนาคารของสภานกัศึกษา หรือสภานกัศึกษา
เขตพื้นท่ี หรือองคก์ารนกัศึกษา หรือสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนกัศึกษาคณะ ให้มีผูล้งนามอยา่ง
นอ้ย 2 คน ทุกคร้ัง ประกอบดว้ยเหรัญญิก และอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  14.4 เงินรายได้ทุกประเภทของสภานักศึกษา หรือสภานักศึกษาเขตพื้นท่ี หรือองค์การ
นกัศึกษา หรือสโมสรนกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนกัศึกษาคณะ ห้ามมิใหบุ้คคลยมืไม่วา่กรณีใดๆ เวน้แต่
เป็นการยมืเพื่อน าไปด าเนินการตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณประจ าปี โดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และประธานสภานกัศึกษา หรือประธานสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี 
หรือนายกองค์การนักศึกษา หรือนายกสโมสรนักศึกษาเขตพื้นท่ี หรือนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ให้การ
อนุมติัสั่งจ่าย และใหมี้หลกัฐานการยมืเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวต่้อกนั 
  14.5 หน้ีสินใดๆ ของสภานกัศึกษา หรือสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี หรือองคก์ารนกัศึกษา หรือ
สโมสรนักศึกษาเขตพื้นท่ี หรือสโมสรนักศึกษาคณะ ท่ีเกิดข้ึนในปีงบประมาณซ่ึงอยู่ในวาระของคณะ
กรรมการบริหารปีใด ใหค้ณะกรรมการบริหารในปีนั้นเป็นผูรั้บผิดชอบชดใช ้

ขอ้ 15 ให้ผูมี้อ  านาจก ากับดูแลตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย
กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2552 แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี โดยมีเหรัญญิกเป็นประธาน
อนุกรรมการ และเจา้หนา้ท่ีบญัชีเป็นอนุกรรมการ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็น
กรรมการท่ีปรึกษา 
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ขอ้ 16 การจดัท างบประมาณ บญัชี และรายงานการเงิน 
  16.1 ให้คณะอนุกรรมการเงินและบัญชี จัดท างบประมาณประจ าปี เพื่อเสนอต่อสภา
นกัศึกษา หรือสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ีพิจารณา 
  16.2 ใหอ้นุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการการเงินและการบญัชี มีหนา้ท่ี 
  (ก) จดัท าบญัชีทะเบียนเงินค่าบ ารุงเงินรายไดอ่ื้นๆ และเงินทุน โดยเก็บรักษาหลกัฐาน
การรับจ่ายไวใ้หค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ต่อการตรวจสอบของสภานกัศึกษา หรือสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี 
  (ข) จดัท างบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือน งบรายรับ-รายจ่ายประจ าปี และงบดุล เสนอ
ต่ออนุกรรมการการเงินและบญัชี 
  16.3 ให้เหรัญญิก เสนองบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือน ต่อสภานกัศึกษา หรือสภานกัศึกษา
เขตพื้นท่ีเป็นประจ าทุกเดือน และเพื่อให้ทราบสถานะการเงิน เม่ือครบวาระของคณะกรรมการบริหาร ให้
เหรัญญิก เสนองบรายรับ - รายจ่ายประจ าปี และงบดุลต่อสภานกัศึกษา หรือสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี 

ขอ้ 17 การตรวจสอบบญัชี และพสัดุคงเหลือ ให้ด าเนินการให้แลว้เสร็จก่อนครบวาระของคณะ
กรรมการบริหาร เพื่อมอบให้แก่คณะกรรมการบริหารชุดต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้ผูมี้อ  านาจ ทราบภายใน 
7 วนั นบัจากวนัส้ินปีงบประมาณ โดยถือปฏิบติัดงัน้ี 
  17.1 ให้ผูมี้อ  านาจก ากบัดูแลตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา วา่ดว้ย
กิจกรรมนกัศึกษา พ.ศ. 2552 แต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและพสัดุคงเหลือ ตรวจสอบการรับจ่ายเงินและพสัดุ
คงเหลือของสภานกัศึกษา หรือสภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี 

17.2 ใหส้ภานกัศึกษา ตรวจสอบการรับจ่ายเงินและพสัดุคงเหลือขององคก์ารนกัศึกษา 
17.3 ให้สภานักศึกษาเขตพื้นท่ี ตรวจสอบการรับจ่ายเงินและพสัดุคงเหลือของสโมสร

นกัศึกษาเขตพื้นท่ี สโมสรนกัศึกษาคณะ ชมรม และชมรมคณะ 
ขอ้ 18 ปีงบประมาณของสภานกัศึกษา สภานกัศึกษาเขตพื้นท่ี องคก์ารนกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา

เขตพื้นท่ี สโมสรนกัศึกษาคณะ ใหเ้ร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีเดียวกนั 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี     9    มิถุนายน พ.ศ. 2552                

 
(นายชยัยง  เอ้ือวริิยานุกูล) 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 


