
 

 

 

(สําเนา) 

 

ขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ว่าดว้ยศูนยร์กัษาความปลอดภยัและจดัการจราจรแห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

_______________ 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๖๗๗ เม่ือวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ ได้จัดตั้ง

สาํนักงานรักษาความปลอดภัยขึ้ นในสาํนักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโดยที่

พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ได้เปล่ียนสถานะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมา

เป็นมหาวิทยาลัยในกาํกบัของรัฐ น้ัน 

เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัย การป้องกนัภัย และบรรเทาความเสยีหายภายในพ้ืนที่จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีระบบ คล่องตัว และมี

ประสทิธภิาพ และสอดคล้องกบัความเป็นมหาวิทยาลัยในกาํกบัของรัฐน้ัน  

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๗๓๗ เม่ือวันที่ ๒๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีมตใิห้มี

ข้อบังคับไว้ดังน้ี 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยศูนย์รักษาความปลอดภัยและ

จัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับน้ี หรือที่ขัด

หรือแย้งต่อข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน  

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี 

 “ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 “คณะกรรมการศูนย์” หมายความว่า คณะกรรมการศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 “ผู้อาํนวยการศูนย์” หมายความว่า ผู้อาํนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 “พนักงาน รปภ.” หมายความว่า พนักงานรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในสงักดัศูนย ์ 
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 ข้อ ๕ ให้มี  “ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  ขึ้ นใน

สาํนักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ให้สํานักงานรักษาความปลอดภัยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามระเบียบจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยว่าด้วยสาํนักงานรักษาความปลอดภัยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นศูนย์

ตามข้อบังคับน้ี  

ข้อ ๖ ให้ศูนย์มีภาระหน้าที่ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของนิสติ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย จาก

ภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้ นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ ภัยจากการกระทาํของมนุษย์ อุบัติภัยจากเหตุอื่น ๆ 

รวมถึงการบรรเทาความเสยีหายที่เกดิขึ้นจากภัยต่าง ๆ ตลอดจนจัดการจราจรในพ้ืนที่เขตการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยอย่างมีประสทิธภิาพ 

ข้อ ๗ การบริหารงานบุคคลของพนักงาน รปภ. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลพนักงาน รปภ. ในสังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

ระเบียบมหาวิทยาลัยตามวรรคหน่ึงเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

ระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์ให้เป็นไปตามระเบียบศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการ

จราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

การบริหารการเงิน การงบประมาณ การพัสดุ และการอื่นใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยการน้ัน  

 ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการศูนย์ซ่ึงอธกิารบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วย รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี

ที่อธกิารบดีมอบหมาย เป็นประธาน กรรมการอืน่อกี ๓ ถึง ๗ คนซ่ึงต้องมีผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์

ด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านการจัดการจราจรอยู่ด้วยอย่างน้อยด้านละ ๑ คน ผู้แทน 

สภาคณาจารย์ ผู้อาํนวยการสาํนักบริหารระบบกายภาพ โดยมีผู้อาํนวยการศูนย์เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ทั้งน้ี คณะกรรมการศูนย์อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอกีหน่ึงหรือสองคนกไ็ด้  

กรรมการอืน่ตามวรรคหน่ึงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่

อกีได้ 

ให้มีการประชุมของคณะกรรมการศูนย์อย่างน้อยทุกไตรมาส 

 ข้อ ๙ คณะกรรมการศูนย์ มีอาํนาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  

(๑) กาํหนดนโยบายการดาํเนินงานของศูนย์ 
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(๒) พิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัย แผนการปฏิบัติงาน

ป้องกนัภัย แผนการจัดการจราจรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนพัฒนาจิตสาํนึกและความรู้เกี่ยวกับระบบ

รักษาความปลอดภัยให้บุคลากร นิสติ ตลอดจนชุมชนรอบข้างของมหาวิทยาลัย 

(๓) พิจารณากล่ันกรองงบประมาณประจาํปีของศูนย์ เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ และเสนอรายงานประจาํปีต่ออธกิารบดี  

(๕) พิจารณาให้ความเหน็ชอบนโยบายแผนอตัรากาํลังของพนักงาน รปภ.  

(๖) พิจารณาให้ความเหน็ชอบการจ้างเหมาบริการการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร 

(๗) พิจารณาวางระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน รปภ. ตามข้อ ๗ 

เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้ความเหน็ชอบ 

(๘) ออกระเบียบศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกี่ยวกบัการบริหารจัดการภายในศูนย์ตามข้อ ๗ 

(๙) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อาํนวยการศูนย์  

(๑๐) พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เล่ือนตาํแหน่ง ปรับเงินเดือน และลงโทษทางวินัยของ 

พนักงาน รปภ. 

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อืน่ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้อาํนวยการศูนย์ และอาจแต่งตั้งรองผู้อาํนวยการศูนย์หรือผู้ช่วย

ผู้อาํนวยการศูนย์ตามคาํเสนอแนะของผู้อาํนวยการศูนย์ด้วยกไ็ด้  

ให้ผู้อาํนวยการศูนย์มีวาระการดาํรงตําแหน่งวาระละ ๓ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดํารง

ตาํแหน่งใหม่อกีได้  

เม่ือผู้อาํนวยการศูนย์พ้นจากตาํแหน่ง ให้รองผู้อาํนวยการศูนย์และผู้ช่วยผู้อาํนวยการศูนย์พ้นจาก

ตาํแหน่งด้วย 

ข้อ ๑๑ ผู้อาํนวยการศูนย์ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการดาํเนินงานของศูนย์ ภายใต้การ

กาํกบัดูแลของรองอธกิารบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย และของคณะกรรมการศูนย์ ซ่ึง

รวมถึงอาํนาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

(๑) ดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการศูนย์   

(๒) จัดทาํแผนการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัย แผนการปฏิบัติงานป้องกันภัย แผนการ

จัดการจราจร แผนพัฒนาจิตสาํนึกและความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยให้บุคลากร นิสิต 

ตลอดจนชุมชนรอบข้างของมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการศูนย์ 

(๓) ออกประกาศ คาํสั่ง แนวปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติภายในของศูนย์เพ่ือดาํเนินการตามข้อบังคับน้ี 
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(๔) ดาํเนินการและควบคุมการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรให้เป็นไปตาม

นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ โดยใช้ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

(๕) ดาํเนินการพัฒนาจิตสาํนึกและความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดจนสร้าง

เครือข่ายร่วมรักษาความปลอดภัยให้บุคลากร นิสติ ตลอดจนชุมชนรอบข้างของมหาวิทยาลัย 

(๖) จัดทาํรายงานผลการปฏิบัติงานประจาํเดือน และนาํเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ

ศูนย์อย่างน้อยทุกไตรมาส และจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์ เพ่ือเสนอต่อ

มหาวิทยาลัย  

(๗) กล่ันกรองและเสนอความเห็นกรณีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของศูนย์ ซ่ึงรวมถึง 

การแต่งตั้ง ถอดถอน การเล่ือนตําแหน่ง การปรับเงินเดือน การลงโทษ พนักงาน รปภ. เสนอต่อ

คณะกรรมการศูนย์  

(๘) ดาํเนินการเกี่ยวกบัการจ้างเหมาบริการการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรเสนอต่อ

คณะกรรมการศูนย์ 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อืน่ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๒ ให้อธกิารบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี 

ให้อธกิารบดีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการศูนย์มีอาํนาจออกระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย

การบริหารงานบุคคลพนักงาน รปภ. ในสงักดัศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์มีอาํนาจออกระเบียบศูนย์รักษาความ

ปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพ่ือดาํเนินการตามข้อบังคับน้ี  

ให้ผู้อาํนวยการศูนย์มีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง แนวปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติภายในศูนย์เพ่ือ

ดาํเนินการตามข้อบังคับน้ี 

 ในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดาํเนินการตามข้อบังคับน้ีหรือในกรณีที่

ข้อบังคับน้ีมิได้กําหนดไว้ ให้อธิการบดี วิ นิจฉัยช้ีขาด และในกรณีที่ มีเหตุผลและความจําเป็น 

สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดหรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับน้ีได้ตามความจาํเป็น 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๑๓ ให้มหาวิทยาลัยดาํเนินการให้มีคณะกรรมการศูนย์ ตามข้อ ๙ และผู้อาํนวยการศูนย์ ตาม

ข้อ ๑๑ ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันทีข้่อบังคับน้ีใช้บังคับ 

ข้อ ๑๔ ให้บรรดาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่สังกัดสํานักงานรักษาความปลอดภัยแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยสาํนักงานรักษาความปลอดภัยแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ มาปฏิบัติงานในศูนย์ตามข้อบังคับน้ี  
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ให้บรรดาพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง พนักงานวิสามัญ ยังคงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณแผ่นดิน ลูกจ้างประจําเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานวิสามัญ

ต่อไปจนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ลูกจ้างประจาํเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานวิสามัญแล้วแต่กรณี 

 

        ประกาศ ณ วันที่   ๘   กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔    

     

    (ลงนาม)  จรัส  สวุรรณเวลา 

   (ศาสตราจารย ์นายแพทย์จรัส  สวุรรณเวลา) 

                      นายกสภามหาวิทยาลัย 
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