
 

 

(ส ำเนำ) 

 

ระเบียบมหำวิทยำลัยเชียงใหม่   

ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัย   

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

--------------------- 

  

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 อาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา ๒๕ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.

๒๕๕๑  ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ 

๑๗ พฤศจกิายน  ๒๕๕๕  จงึวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย  

พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”           หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“ส่วนงาน”  หมายความว่า ส่วนงานตามข้อ ๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยการจัดตัง้สว่นงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๑   

“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า คณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก และผู้

มีต าแหนง่เทียบเท่า 

“การรักษาความปลอดภัย” หมายความว่า มาตรการและการด าเนินการที่ก าหนดขึ้นเพื่อดูแล

รักษาและป้องกันทรัพย์สินรวมถึงเอกสารของมหาวิทยาลัย  และเพื่อดูแลรักษาร่างกาย  ชีวิตและทรัพย์สิน

ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   และนักศึกษา  รวมทั้งผู้มาติดต่องานหรือใช้บริการของมหาวิทยาลัย  

เพื่อให้พ้นจากภยันตรายทั้งปวง   

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย   

“หนว่ยรักษาความปลอดภัย” หมายความว่า หนว่ยงานในส่วนงานที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายให้

ปฏิบัติหน้าที่ดา้นการรักษาความปลอดภัย 

 

 

 



๒ 

 

 “เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย” หมายความว่า ลูกจา้งของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานใน 

มหาวิทยาลัย (ลูกจ้างประจ า)  พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน)  และพนักงาน

มหาวิทยาลัยประจ า ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย  รวมทั้งลูกจ้างของ

เอกชนที่รับจา้งท างานด้านรักษาความปลอดภัยใหแ้ก่ส่วนงานและมหาวิทยาลัย 

“หัวหน้าหนว่ยรักษาความปลอดภัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย หรอืข้าราชการ 

สายปฏิบัติการ ที่หัวหนา้ส่วนงานแตง่ตั้งให้เป็นหัวหน้าหนว่ยรักษาความปลอดภัย  

ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้   

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 

ข้อ ๕  ให้ส่วนงานจัดให้ม ีคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 

(๑)  รองหัวหนา้ส่วนงานที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย                   เป็นประธานกรรมการ 

(๒)  ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ ต าแหน่ง           เป็นกรรมการ 

                หัวหน้างานหรือระดับช านาญการขึน้ไป จ านวน  ๒  คน 

(๓)  ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์  จ านวน  ๒  คน เป็นกรรมการ 

(๔)  หัวหน้าหนว่ยรักษาความปลอดภัย                         เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ส าหรับส านักงานมหาวิทยาลัยและส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตามความเหมาะสม  โดยให้รวมเป็นชุดเดียวกัน 

 ข้อ ๖  ให้คณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 

(๑)  ควบคุมดูแลใหม้ีการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ 

(๒)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยของส่วนงานต่อหัวหน้าส่วนงาน

เพื่อพิจารณาสั่งการ 

(๓)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกมาประกอบอาชญากรรมภายในส่วน

งานและมหาวิทยาลัยต่อหัวหนา้ส่วนงานเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 (๔)  ให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าหนว่ยรักษาความปลอดภัย  

 (๕)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  หรอืตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย 

 

 

 

 



๓ 

 

ข้อ ๗  ให้ส่วนงานจัดให้มีหน่วยรักษาความปลอดภัย  เพื่อปฏิบัติหนา้ที่  ดังนี้ 

(๑)  ปฏิบัติงานตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของคณะกรรมการ   

(๒)  ควบคุมดูแลการรักษาความปลอดภัยของสว่นงานให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

(๓)  เสนอรายงานกรณีเกิดภยันตรายในส่วนงานต่อหัวหนา้ส่วนงาน   

(๔)  แจ้งเหตุร้ายต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีดับเพลิง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีที่เกิดเหตุ 

(๕)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย 

หนว่ยรักษาความปลอดภัยใหอ้ยู่ในสังกัดส านักงานคณะ  ส านักงานสถาบัน  หรือส านักงานส านัก  

แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๘ ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยหรือข้าราชการสายปฏิบัติการคนหนึ่งเป็น

หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยรักษาความปลอดภัย  และควบคุมบังคับ

บัญชาผูป้ฏิบัติงานในหน่วยรักษาความปลอดภัย  รวมทั้งต้องควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างของเอกชน

ที่รับจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยของส่วนงาน เพื่อให้ปฏิบัติหนา้ที่อย่างเคร่งครัด  

ในกรณีที่มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาท างาน  หรือใน

วันหยุด  ให้ส่วนงานจ่ายค่าท างานล่วงเวลาหรือค่าท างานในวันหยุดให้ด้วย  หรืออาจเหมาจ่ายเป็นราย

เดือนก็ได้ 

ข้อ ๙  ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของส่วนงาน  ให้หัวหน้าส่วนงานมอบหมายให้

เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยของส่วนงานปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในส่วนงาน   

ในพื้นที่ใดของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานใด ให้หัวหน้าหน่วยงานที่

รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ

มหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพืน้ที่ดังกล่าว 

ในกรณีที่ไม่มเีจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยของส่วนงานหรอืของมหาวิทยาลัย  ให้ว่าจ้างเอกชนซึ่ง

ประกอบการด้านการรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในส่วนงานหรือ

มหาวิทยาลัย โดยให้ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหัวหน้าหน่วยรักษา

ความปลอดภัย การว่าจา้งและการท าสัญญาจ้าง ให้ด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ 

ข้อ ๑๐  กรณีเกิดภยันตรายไม่ร้ายแรง  ให้ส่วนงานด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและรายงาน

มหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการตอ่ไป 

กรณีเกิดภยันตรายที่ร้ายแรงให้หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานี

ดับเพลิง  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที  และให้ส่วนงานด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วรายงาน

มหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการตอ่ไป 

กรณีที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงและมีผลต่อความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จะต้อง

ด าเนินการโดยทันที รายงานอธิการบดีหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อสั่งการ ให้ด าเนินการควบคุมจนสงบ แจ้ง

เจ้าหนา้ที่ต ารวจ สถานีดับเพลิง หรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหาย                        



๔ 

 

ข้อ  ๑๑ การใดทีม่ิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์

แนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนีไ้ด้ แตป่ระกาศดังกล่าวต้องไม่ขัดหรอืแย้งกับระเบียบนี้ 

ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นส่วนงานอาจออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติภายในส่วน

งานได้ แตป่ระกาศดังกล่าวต้องไม่ขัดหรอืแย้งกับระเบียบนีแ้ละประกาศตามวรรคหนึ่ง 

 ข้อ ๑๒  การละเลยหรอืฝา่ฝนืระเบียบนี ้ เป็นการกระท าผดิวินัยและจะต้องได้รับโทษตามความ

หนักเบาของความผิด 

 

หมวด ๒ 

กำรรักษำควำมปลอดภัย 

 

ข้อ ๑๓  การรักษาความปลอดภัย  แบ่งออก ดังนี้ 

(๑)  การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ 

(๒)  การรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน 

(๓)  การรักษาความปลอดภัยเอกสาร 

(๔)  การรักษาความปลอดภัยบุคคล 

 

ส่วนที่  ๑ 

กำรรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่ 

 

 ข้อ ๑๔  ส่วนงานมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ที่ส่วนงานได้รับมอบหมายใหดู้แล

รับผิดชอบ 

 ข้อ ๑๕  การรักษาความปลอดภัยตาม  ข้อ ๑๔  ได้แก่ 

 (๑)  จัดให้มเีจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าอาคารสถานที่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

(๒)  ดูแลมใิห้มีผูบุ้กรุก  หรือใช้อาคารสถานที่ไปในทางที่มชิอบด้วยกฎหมายหรือผิดศลีธรรมอันดี 

 (๓)  ดูแลรักษาอาคารสถานที่ใหเ้รียบร้อย  สะอาด  และม่ันคง 

(๔)  ส ารวจตรวจสอบสถานที่ เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงตัวอาคารได้สะดวก 

(๕)  การอื่น ๆ  ที่สว่นงานเห็นสมควร 

 ข้อ ๑๖  ให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดหน่วยงานคนใดคน

หนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เปิด-ปิดประตูสถานที่ท าการ 

ในกรณีที่ไม่มผีูอ้ยู่ในสถานที่ท าการ  ใหป้ิดประตูหรอืทางเข้าออกอื่น  เพื่อป้องกันมิใหผู้ไ้ม่มสี่วน

เกี่ยวข้องเขา้ไปในสถานที่ท าการด้วย 



๕ 

 

 ข้อ ๑๗  ส่วนงานอาจน าอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการรักษาความ

ปลอดภัยมาติดตั้งใช้งาน เช่น โทรทัศน์วงจรปิด การสแกนลายนิ้วมือหรือการใช้บัตร smartcard ที่ประตู

ทางเข้าออกอาคารตามความเหมาะสม ตลอดจนก าหนดแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในการรักษาความ

ปลอดภัยภายในส่วนงาน  

สถานที่ท าการที่มีคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าสูงหรือทรัพย์สินอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องจัดให้มีสิ่ง

ป้องกันไว้ด้วย    

ข้อ  ๑๘  ในกรณีเกิดภยันตรายต่ออาคารสถานที่  อาทิ  มีผู้บุกรุกสถานที่ มีการงัดแงะอาคารเพื่อ

โจรกรรมทรัพย์สิน  หรือเกิดเหตุเพลิงไหม้  เป็นต้น ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรีบแจ้งหัวหน้าหน่วย

รักษาความปลอดภัย และแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือสถานีดับเพลิง  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

ด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทันที 

 

ส่วนที่  ๒ 

กำรรักษำควำมปลอดภัยทรัพย์สิน 

 

 ข้อ ๑๙  ส่วนงานมหีนา้ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของส่วนงานที่จัดหามาตามระเบียบว่า

ด้วยการพัสดุ  และทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่ส่วนงาน  รวมทั้งทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ดูแล

รับผิดชอบด้วย  แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สนิของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา

ในส่วนงาน  หรอืบุคคลภายนอกที่มาติดตอ่งานหรอืใช้บริการของส่วนงาน 

 ข้อ ๒๐ ให้หัวหน้าส่วนงานส่งมอบทรัพย์สิน ของส่วนงานให้แก่หน่วยงานในสังกัดส่วนงานเป็น

ผูดู้แลรักษา  โดยจัดท ารายการส่งมอบทรัพย์สินไว้เป็นหลักฐาน 

 ให้หัวหน้าหนว่ยงานมอบหมายใหผู้ป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดหน่วยงานนั้นคนใดคนหนึ่งหรือ

หลายคนเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน 

 บรรดาทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้ส านักงานที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยคนใดเป็นผู้ใช้เป็นประจ า    

ให้อยู่ในความดูแลรับผดิชอบของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้นัน้ 

 ข้อ ๒๑  ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาทรัพย์สินและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งใช้ทรัพย์สิน

ของส่วนงานตาม ข้อ ๒๐  มีหน้าที่ดูแล  รักษาและใช้ทรัพย์สินเช่นวิญญูชนพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของ

ตนเอง 

 ข้อ ๒๒  ทรัพย์สินใดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย อาทิ เครื่องฉายสไลด์ กล้องขยาย เป็นต้น  

ให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดหน่วยงานนั้นคนใดคนหนึ่ง  หรือ

ผูเ้กี่ยวข้องเป็นผูดู้แลเก็บรักษา  

 เมื่อใชง้านเสร็จ  ผูใ้ช้ทรัพย์สนิมหีนา้ที่แจง้ผู้ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง เพื่อเก็บรักษาต่อไป 



๖ 

 

 ข้อ  ๒๓  ทรัพย์สินใดที่ใชใ้นการเรียนการสอนและจ าเป็นที่นักศึกษาจะต้องใชน้อกเวลาท าการปกติ  

ให้หัวหน้าหน่วยงานก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 ข้อ ๒๔  ในกรณีทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย ให้ผู้ดูแลรักษาหรือใช้ทรัพย์สินนั้นรีบแจ้ง

ผู้บังคับบัญชาเพื่อแจ้งหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ  หรือสถานีดับเพลิง  หรือ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทันที 

 

ส่วนที่  ๓ 

กำรรักษำควำมปลอดภัยเอกสำร 

 

 ข้อ ๒๕  ส่วนงานมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเอกสารของส่วนงาน  รวมทั้งเอกสารของส่วน

งานอื่นและของมหาวิทยาลัย  หรอืของหน่วยงานอื่น ๆ  ที่อยู่ในความครอบครองของส่วนงานด้วย 

 ข้อ ๒๖ การรักษาความปลอดภัยเอกสาร  นอกจากจะต้องถือปฏิบัติตาม ข้อ ๑๑  แล้ว  ให้ส่วน

งานก าหนดมาตรการป้องกันเอกสารเสียหายหรือสูญหาย  อาทิ  การถูกน้ าท่วม  การถูกแมลงท าลาย  

เป็นต้น  ไว้ด้วย 

 ข้อ ๒๗  ต้นฉบับเอกสารให้เก็บรักษาไว้เป็นเวลา  ๑๐  ปี  การท าลายต้นฉบับเอกสารจะกระท าได้

เมื่อได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยแล้ว 

 ส าเนาเอกสารให้เก็บรักษาไว้เป็นเวลาตามที่หัวหนา้ส่วนงานเห็นสมควร  การท าลายส าเนาเอกสาร

ให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหนา้ส่วนงานแล้ว 

 ข้อ ๒๘  ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท าลายร่างเอกสารทันทีเมื่อจัดท าต้นฉบับเอกสารแล้ ว    

ในกรณีที่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้ก็อาจกระท าได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

การท าลายเอกสารให้กระท าโดยวิธีย่อยเอกสารจนไม่สามารถอ่านได้อีกต่อไป   

 ข้อ ๒๙  การจ าหนา่ยเอกสารซึ่งไม่ใชใ้นการปฏิบัติงานอีกต่อไปแล้วให้แก่ผู้ประกอบการค้าของเก่า

จะกระท ามไิด้ 

 ข้อ ๓๐  ในกรณีเอกสารส าคัญเสียหายหรือสูญหาย ให้ผู้ดูแลรักษารีบแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อแจ้ง

หัวหนา้หนว่ยรักษาความปลอดภัยแจ้งเจ้าหนา้ที่ต ารวจไว้เป็นหลักฐาน  และให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

กรณีเอกสารทั่วไปเสียหายหรอืสูญหาย  ให้ผู้ดูแลรักษารีบแจ้งผู้บังคับบัญชาและด าเนินการจัดท า

ส าเนาเอกสารทดแทนต่อไป 

 

 

 



๗ 

 

ส่วนที่  ๔ 

กำรรักษำควำมปลอดภัยบุคคล 

 

 ข้อ ๓๑  ส่วนงานมหีนา้ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่สังกัดส่วนงาน  

และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาในส่วนงาน  รวมทั้งดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบั ติงานใน

มหาวิทยาลัยที่สังกัดส่วนงานอื่นหรอืบุคคลภายนอกที่มาติดตอ่งานหรอืมาใช้บริการของสว่นงานด้วย 

 ข้อ ๓๒  ให้ส่วนงานก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลตาม  ข้อ ๓๑  ตามความจ าเป็น

และเหมาะสมแก่สภาพของส่วนงาน 

ส าหรับส่วนงานที่มีห้องปฏิบัติการซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อบุคคล เช่น ห้องปฏิบัติการด้านเคมี 

เครื่องจักรกล ไฟฟ้า หรือเกี่ยวกับการติดเชื้อโรค เป็นต้น ให้มีมาตรการเฉพาะเพื่อรักษาความปลอดภัย 

เชน่ การตดิป้ายแจง้เตอืน หรอืจัดให้มสีิ่งป้องกันอื่น ๆ เป็นต้น 

 ข้อ ๓๓  การให้ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของส่วนงาน  ให้ถือปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ข้อ  ๓๔  ในกรณีเกิดภยันตรายต่อบุคคลดังกล่าวใน  ขอ้ ๓๑  ให้ ด า เ นิ นก ารตาม   ข้ อ  ๓๕      

วรรคสอง 

 

หมวด ๓ 

เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 

 

 ข้อ ๓๕  เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย  มหีน้าที่ดังนี้ 

(๑)  ดูแลรกัษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณอาคารสถานที่  หรอืจุดที่ได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบ 

(๒)  ดูแลรักษาทรัพย์สินซึ่งอยู่ในบริเวณอาคารสถานที่หรอืจุดที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 

(๓)  ให้ข้อแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานมหาวิทยาลัย 

(๔)  ระมัดระวัง ดูแลสอดส่อง  และป้องกันการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี  หรือ

ภยันตรายที่อาจเกิดแก่อาคารสถานที่  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  หรือร่างกาย  ชีวิต  ทรัพย์สินของผู้อยู่

ในบริเวณที่รับผดิชอบ 

(๕)  ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้า-ออกบริเวณมหาวิทยาลัย  หรอืส่วนงาน 

(๖)  เปิด-ปิดไฟฟ้า  และประตูเข้าออกส่วนงาน (ถ้ามี)  หรอืมหาวิทยาลัย 

(๗)  รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนา้ที่  

(๘)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่หัวหนา้หนว่ยรักษาความปลอดภัยมอบหมาย 



๘ 

 

ในกรณีที่เกิดภยันตรายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรีบเข้าระงับเหตุ  ให้ความช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัย  และรายงานหัวหนา้หนว่ยรักษาความปลอดภัยทันที 

ในกรณีมีผู้น าทรัพย์สินออกจากอาคารสถานที่  ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสอบถามและลง

บันทึกข้อมูลไว้แล้วรายงานหัวหนา้หนว่ยรักษาความปลอดภัยต่อไป 

 ข้อ ๓๖  การก าหนดเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ให้เป็นไปตามความ

เหมาะสมของสว่นงาน 

ให้หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยประกาศก าหนดเวลาปฏิบัติงานและวันหยุดของเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยทุก  ๑๕  วัน  และให้แจ้งพร้อมทั้งใหเ้จ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยลงชื่อทราบโดยทั่ว

กันด้วย 

ส่วนงานใดมีเหตุผลความจ าเป็นอาจก าหนดเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็น

อย่างอื่นก็ได้  แตก่ าหนดเวลาปฏิบัติงานต้องติดตอ่กันไม่น้อยกว่า  ๘  ช่ัวโมงต่อวัน 

 ข้อ ๓๗  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดไม่สามารถมาท างานตามก าหนดเวลาได้  ให้แจ้ง

หัวหนา้หนว่ยรักษาความปลอดภัยทราบล่วงหน้าก่อนก าหนดเวลาท างาน  และให้หัวหน้าหน่วยรักษาความ

ปลอดภัย  จัดเจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยรายอื่นไปปฏิบัติหน้าที่แทน 

การแลกเปลี่ยนก าหนดเวลาปฏิบัติงานหรอืการมอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรายอื่น

ปฏิบัติหน้าที่แทนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยจะกระท า

มิได้ 

 ข้อ ๓๘  การออกจากบริเวณที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในระหว่างเวลาท างานจะกระท ามิได้  

เว้นแตไ่ด้รับอนุญาตจากหัวหน้าหนว่ยรักษาความปลอดภัย  โดยต้องมผีูม้าปฏิบัติหน้าที่แทนด้วย 

 ข้อ ๓๙  เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยจะตอ้งแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่และต้องปฏิบัติ

หนา้ที่ดว้ยความสุภาพเรียบร้อย  ขยันขันแข็ง  และรักษาวินัยโดยเคร่งครัด 

 ข้อ ๔๐  ห้ามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดื่มของมึนเมาก่อนหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่  และ

หา้มน าบุคคลอื่นเข้ามาร่วมปฏิบัติหน้าที่ดว้ย 

 ข้อ ๔๑ ในกรณีจ าเป็นต้องควบคุมตัวบุคคลผู้ต้องสงสัยว่าอาจกระท าความผิดทางอาญา  ให้แจ้ง

ให้ผู้นัน้ทราบและกระท าด้วยความสุภาพเรียบร้อย  และให้รายงานหัวหนา้หนว่ยรักษาความปลอดภัยทราบ

ทันที 

เมื่อเกิดกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจและไป

ตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว 

หา้มใชเ้ครื่องพันธนาการใด ๆ ในการควบคุมตัว 

 ข้อ ๔๒  การใช้วิทยุสื่อสารในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและ

หนว่ยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อน 



๙ 

 

 ข้อ ๔๓  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจพกพากระบองในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้  แต่ห้ามพกพา

อาวุธหรอืสิ่งที่โดยสภาพใช้ได้อย่างอาวุธโดยเด็ดขาด 

 ข้อ ๔๔  ทรัพย์สินที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยน าส่งหน่วยรักษา

ความปลอดภัยทันที 

ให้หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยจัดท าบัญชีทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งปิดประกาศแจ้งเพื่อให้ผู้

เป็นเจ้าของมารับคืน  ในกรณีที่ล่วงเลย  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้ประกาศแล้วแต่ไม่มีผู้มารับ  ให้น า

ทรัพย์สินดังกล่าวส่งมอบแก่พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจในเขตท้องที่รับผดิชอบทันที 

 ข้อ ๔๕  กรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นลูกจ้างของเอกชนละเลยหรือฝ่าฝืน

บทบัญญัติในระเบียบนี้  ให้หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยรายงานหัวหน้าส่วนงานเพื่อด าเนินการตาม

สัญญาจา้งตอ่ไป 

 ข้อ ๔๖  ส่วนงานอาจจัดให้มีการซักซ้อมแนวปฏิบัติในขณะเกิดเหตุตามสภาพความร้ายแรงแห่ง

สถานการณ ์อย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง   

 

บทเฉพำะกำล 

 

 ข้อ ๔๗ ให้งานรักษาความปลอดภัย  กองกลาง  ท าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัย  และให้

หน่วยรักษาความปลอดภัยของส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  เป็นหน่วยรักษาความ

ปลอดภัยตามระเบียบนี ้  

 ข้อ ๔๘  การใช้วิทยุสื่อสารต้องถูกควบคุม และอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย โดยต้องมีผู้รับผิดชอบ 

ส าหรับการใช้วิทยุสื่อสารที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่

ระเบียบนีม้ีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้ใช้ตามระเบียบนี้ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๒     พฤศจกิายน    พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

    (ลงนาม)                 เกษม  วัฒนชัย 

                                   (ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณเกษม  วัฒนชัย) 

                                   นำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 


