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เรียน ท่านผูมี้อุปการะคุณ  

        กรรมการผูจ้ดัการ/ ท่านผูจ้ดัการสถานประกอบการ  

 

      บริษทั  เกรียง  กฤษณะพงศ์  จ ากดั  ก่อตั้ งข้ึนโดยมีคณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย ทหาร 

ต ารวจ นักกฎหมาย และผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถพรอ้มดว้ยประสบการณด์า้นการรกัษาความปลอดภยั

เป็นอยา่งดี   มีความพรอ้ม และมัน่ใจในการดแูลรกัษาความปลอดภยัต่อธุรกิจของท่านอยา่งดีท่ีสุด  
พรอ้มใหบ้ริการและจดัส่งพนักงานเขา้ประจ าในหน่วยงานของท่าน 

 

พรอ้มกนัน้ี บริษัทฯใคร่ขอน าเสนอขอ้มลู เพ่ือประกอบการ พิจารณาและตดัสินใจเรียกใชบ้ริการ

ในอนาคตอนัใกล ้ดงัน้ี 

1. ชอ้มลูบริษัท 

2. ประวติัความเป็นมา 

3. คุณภาพและบริการ 

4. การตรวจสอบและการจดัพนักงานทดแทน 

5. การสรรหาและคดัเลือก 

6. หลกัสตูรการฝึกอบรม 

7. สวสัดิการเบ้ืองตน้ของพนักงาน 

8. ลกูคา้อา้งอิง 

 

   บริษทั  เกรียง  กฤษณะพงศ์  จ ากดั  มีความยินดีเป็นอยา่งยิ่งท่ีไดม้ีโอกาสน าเสนอการรกัษา

ความปลอดภยัใหก้บัท่าน  โดยหวงัวา่ขอ้มลูดงักล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านบา้งไมม่ากก็

นอ้ย  และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดม้ีโอกาสไดใ้หบ้ริการต่อท่านในโอกาสต่อไป     

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

                                                                                              ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                                                             (  อนงค ์ อุณาพรม  ) 

                                                                                                กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

จดหมายน า 
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ช่ือภาษาไทย : บริษัท เกรียง กฤษณะพงศ ์จ ากดั 

ส านกังานเลขที่ : 88 หมู ่1 ต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21110 

โทรศพัท ์: 038 037 662, 085 699 8585 

แฟ็กซ ์: 038 037 662 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี : 0-2155-54001-80-5 

เลขที่ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม : 3-0344-6331-5  

 

NAME COMPANY : KRIANG KITSANAPONG.CO.,LTD. 

HEAD OFFICE : 88 Moo1, Noen Kho, Kleang, Rayong 21110 

TEL : 038 037 662, 085 699 8585 

FAX : 038 037 662 

E-Mail : sales.kkp@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมก่อตั้งขึ้ นในนาม หา้งหุน้ส่วนจ  ากดั ทีที การด์  เมื่อปี 2549 โดยผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจดา้น

งานรกัษาความปลอดภยั มีคณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย ทหาร ต ารวจ นักกฎหมาย และผูท่ี้มี

ความรูค้วามสามารถพรอ้มดว้ยประสบการณด์า้นการรกัษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดี   โดยขยายกิจการ

จนเป็นท่ีรูจ้กัของลกูคา้ทั้งภาครฐัและเอกชน  

 

ดว้ยความมุง่มัน่ในการใหบ้ริการ รกัษาความปลอดภยั แบบมืออาชีพ ในปี 2554 จึงปรบัเปล่ียน

ช่ือเป็น บริษทั เกรียง กฤษณะพงศ์ จ ากดั โดยมิไดก้่อตั้งข้ึนมาเพ่ือหวงัผลประโยชน์หรือก าไรแต่เพียง

อยา่งเดียว แต่มีเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์จะสรา้งงานดา้นรกัษาความปลอดภยัใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน  

เพ่ือดแูลรกัษาชีวิตและทรพัยสิ์นของ ผูว้า่จา้งหรือเจา้ของกิจการน้ันๆ  ใหไ้ดร้บัความปลอดภยัและเพ่ือ

ช่วยเหลือประสานงานกบัเจ้ าหนา้ท่ีบา้นเมืองในการป้องกนั การโจรกรรม อาชญากรรมและเหตุก ารณ์

ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

 

 

 

ขอ้มูลบริษทั 

ประวตัคิวามเป็นมา 



     KRIANG KITSANAPONG CO., LTD. 

             

    

 
ยนิดีรบัใช ้ เตม็ใจใหบ้ริการ 

 

 

 

 

บริษัท เกรียง กฤษณะพงศ ์จ ากดั เนน้การใหบ้ริการแบบมีคุณภาพสงูสุด เพ่ือความปลอดภยัใน

การบริหารงานและสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ท่ีใชบ้ริการ คือ 

 มีการตรวจสอบภมูิล าเนา ประวติัครอบครวั จากสถานีต ารวจทอ้งท่ีของพนักงาน รปภ.ทุกคน 

 พิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือตรวจสอบทะเบียนประวติัอาชญากรรม จากฐานขอ้มลูกองทะเบียนประวติั  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 พนักงานตอ้งผ่านการอบรมตามหลกัสตูรของบริษัทฯมาแลว้อยา่งดี มีค วามพรอ้มท่ีจะเขา้ปฏิบติั

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทนัทีท่ีส่งตวัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าหน่วยงาน 

 ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ รปภ. โดยใชเ้คร่ืองอ่านจุดตรวจ ซ่ึง

สามารถก าหนดจุดตรวจไดต้ามตอ้งการ และบนัทึกเวลาในการเขา้ตรวจไดต้ามก าหนด   

 จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ และเจา้หนา้ท่ีสายตรวจ เขา้ตรวจสอบการท างานของพนักงาน 

รปภ.เป็นประจ า  

 เมื่อเกิดปัญหา ผูว้า่จา้งสามารถเรียกเจา้หนา้ท่ีของ บ ริษัท เกรียง กฤษณะพงศ ์ จ ากดั เขา้พบได้

ตลอดเวลา 

 กรณีท่ีหน่วยงานของ ผูว้า่จา้ง ไมม่ี กลอ้งวงจรปิด ติดไวท่ี้บริเวณทางเขา้- ออก บ ริษัท เกรียง  

กฤษณะพงศ ์จ ากดั จะด าเนินการติดตั้งใหเ้พ่ือใชง้านตลอดอายุสญัญา (รปภ.4 นายขึ้ นไป) 

                                           

วิทยุส่ือสาร               นาฬิกาตรวจอิเลคทรอนิคส ์  กลอ้งวงจรปิด 

 

 

 

 

 จดัแผนเขา้ตรวจสอบการท างานประจ าสปัดาห ์

 จดัแผนการทบทวนการฝึกอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติัประจ าเดือน 

 จดัแผนการเขา้พบผูว้า่จา้งพรอ้มใบประเมินผลประจ าเดือน 

 จดัแผนการตรวจสภาพอุปกรณท่ี์ใชใ้นหน่วยงานประจ าเดือน 

 จดัแผนการตรวจพื้ นท่ีร่วมกบัผูว้า่จา้งเพ่ือลดความเส่ียงประจ าทุก 3 เดือน 

 จดัแผนการสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานรกัษาความปลอดภยัประจ าทุก 3 เดือน 

 จดัแผนการฝึกอบรมอคัคีภยัประจ าปี รวมถึงการซอ้มดบัเพลิงประจ าปี 

 จดัหน่วยทดแทนงานเขา้ประจ าพ้ืนท่ีทนัท่ีท่ีมีการขาดจุด ในกรณีท่ีมีพนักงานลา หรือขาดงาน 

 กรณีพนักงานมีความประพฤติไมดี่ รวมถึงกรณีไม่ ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานจนถูก

รอ้งเรียนขอเปล่ียนตวั บริษัทฯจะด าเนินการเปล่ียนใหท้นัทีภายใน 24 ชัว่โมง 

คณุภาพและบริการ 

การตรวจสอบ และการจดัพนกังานทดแทน 
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กระบวนการสรรหาพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานของงานรกัษาความปลอดภยัน้ัน

ในขั้นแรกจะพิจารณาจากการสมัภาษณ ์ดบุูคลิกลกัษณะ  ท่วงท่าวาจา ปฏิภาณไหวพริบ การศึกษา 

ประสบการณ ์และความถนัดและความสามารถพิเศษในดา้นต่างๆ จากน้ันจะเขา้สู่การตรวจสอบ ดงัน้ี 

 

คุณสมบตัขิองพนกังานรกัษาความปลอดภยั 

 มีอายุระหวา่ง 20 –55 ปี   

 สงู 160 ซ.ม. ขึ้ นไป 

 เช้ือชาติไทย สญัชาติไทย 

 ไมใ่ชส้ารเสพติด 

 ไมม่ีประวติัอาชญากรรม 

 อ่านออก-เขียนได ้และใชภ้าษาไทยเป็นอยา่งดี  

 มีบตัรประจ าตวัประชาชน และภมูิล าเนาท่ีอยูช่ดัเจน 

 ร่างกายสมบรูณแ์ข็งแรง ไมเ่ป็นโรคติดต่อ 

 ผ่านการเกณฑท์หาร หรือเคยผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยั 

 

ขั้นตอนการรบัสมคัร   

 กรอกใบสมคัรยื่นความจ านง 

 ตรวจสอบเอกสาร ใบสมคัร  

 สมัภาษณง์านโดยฝ่ายบุคคล, ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ  

 ตรวจสอบสารเสพติด 

 ตรวจสอบประวติัอาชญากรรม 

 เขา้รบัหลกัสตูรการฝึกอบรม 

 ประเมินผลการฝึกอบรม  

 

 

  

 ประกนัอุบติัเหตุแบบกลุ่ม 

 ประกนัสงัคม กองทุนเงินทดแทน 

 เบ้ียเล้ียง ค่าต าแหน่ง 

 เงินกูย้ืมฉุกเฉิน 

 ชุดฟอรม์ 

 กระเชา้เยี่ยมใฃก้รณีเจ็บป่วยจนตอ้งเขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 

การสรรหาและคดัเลือก 

สวสัดิการเบ้ืองตน้ของพนกังาน 
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 บริษทั เกรียง กฤษณะพงศ ์จ ากดั จะท าการฝึกอบรมพนักงานก่อนทุกคน ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติัจนเป็นท่ีแน่ใจแลว้วา่พนักงานรกัษาความปลอดภยั มีความรูค้วามสามารถดีพอ จึงใหอ้อก

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้โดยมีหลกัสตูรการฝึกอบรมดงัน้ี 

 

 หลกัการรกัษาความปลอดภยัเบ้ืองตน้      หลกัวิชาการตอ่สูป้้องกนัตวั 

    - รกัษาความปลอดภยัเก่ียวกบัตวับุคคล         - การต่อสูป้้องกนัตวั และการจบักุมคนรา้ย  

    - การรกัษาความปลอดภยัเก่ียวกบัทรพัยสิ์น             อยา่งถูกวิธี                                                                            

       อาคาร-สถานท่ี            - การใชอ้าวุธ เช่น มีด กระบอง ปืน และ 

    - การป้องกนัการโจรกรรม วินาศกรรม            การต่อสูป้้องกนัตวัดว้ยมือเปล่า 

    - การตรวจคน้บุคคลและยานพาหนะ 

    - การรายงานเหตุการณ ์                    หลกัวิชาการจราจร 

   - การใชว้ิทยุส่ือสาร                                         - อบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัเคร่ืองหมายจราจร                     

                                                                     - การหา้ม การหยุด การใชท่้าสญัญาณมือ 

 หลกัวิชาการความรูท้ัว่ไป     การใหส้ญัญาณนกหวีด สญัญาณไฟต่างๆ 

    - กฎระเบียบของบริษัท ฯ           - การจดัระบบระเบียบการจราจรในลานจอด         

    - หลกัจิตวิทยาประชาสมัพนัธ ์           - การจดบนัทึกรายละเอียดการเขา้-ออกของ 

    - การรกัษาความสะอาดสถานท่ีต่างๆ                     ยานพาหนะ   

                                                                   - การสงัเกตการณ ์การจดจ าในลกัษณะต่างๆ  

 หลกัวิชากฎหมายเบ้ืองตน้              

    - ความรูก้ฎหมายเก่ียวกบัทรพัยสิ์นและความ      หลกัวิชาการทหาร 

       ผิดทางอาญา            - ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เช่น การยืน การเดิน 

    - ความรูข้อบเขตและอ านาจการกระท าภายใต ้     การท าความเคารพ  

       ขอ้บงัคบัของกฎหมาย           - ฝึกระเบียบแถว การเตรียมพรอ้มก่อนเขา้    

    - หลกัการสอบสวนเบ้ืองตน้      ปฏิบติัหนา้ท่ี  

               

 การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้              การดบัเพลิงและการป้องกนัอคัคีภยั 

    - การผายปอด การป้ัมหวัใจ การหา้มเลือด           - อบรมและสาธิตการใชเ้คร่ืองดบัเพลิงชนิด 

    - การพยาบาลผูป่้วย เช่น แขน ขาหกั      ชนิดต่าง ๆ  

              - การช่วยเหลือเม่ือเกิดอคัคีภยั 

 

 

 

หลกัสูตรการฝึกอบรม 



     KRIANG KITSANAPONG CO., LTD. 

             

    

 
ยนิดีรบัใช ้ เตม็ใจใหบ้ริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการฝึกอบรม 
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ระเบียบขอ้บงัคบัของพนกังานรกัษาความปลอดภยั 

1. แต่งกายใหสุ้ภาพเรียบรอ้ย และบุคลิกน่าเกรงขามต่อผูพ้บเห็น 

2. ตอ้งมีความสุภาพอ่อนนอ้ม และมีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดีต่อทุกๆ คน 

3. ตอ้งเคารพและปฏิบติัตามค าสัง่ของนายจา้ง หรือผูบ้งัคบับญัชาโดยเคร่งครดั 

4. ตอ้งรกัษาเวลาท างานโดยเขา้ และออกเวรตามเวลา ก่อนส่งมอบหนา้ท่ีตอ้งส ารวจตนเองวา่ได ้    

    ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

5. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไมป่ระมาทเลินเล่อ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหาย สญูหายต่อทรพัยสิ์น 

    ของนายจา้ง 

6. ตอ้งรูจ้กัสงัเกตจดจ าเอาใจใส่และรบัทราบเหตุการณ/์การเคล่ือนไหว ท่ีน่าจะเป็นภยัและอนัตราย    

    ต่อนายจา้งหรือทรพัยสิ์นของนายจา้ง 

7. หา้มใชอ้ านาจหนา้ท่ี หรือใหผู้อ่ื้นอาศยัอ านาจหนา้ท่ีของตน หาประโยชน์ใหแ้ก่ตวัเองหรือผูอ่ื้น 

    ถือเป็นการทุจริตต่อหนา้ท่ีและมีความผิดอยา่งรา้ยแรง 

8. ตอ้งรกัษาความลบัของนายจา้งตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

9. หา้มผูท่ี้ไมม่ีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาในเขตรบัผิดชอบโดยเด็ดขาด 

10. หา้มหลบันอน/ละท้ิงหนา้ท่ีหรือจุดรกัษาการณโ์ดยเด็ดขาด 

11. หา้มด่ืมสุราหรือของมึนเมาอ่ืนๆ หรือยาเสพติดใหโ้ทษทั้งก่อนหรือในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 

12. หา้มน าหรือเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือทรพัยข์องนายจา้งออกไปโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตอยา่งเด็ดขาด 

13. หา้มเล่นการพนันทุกชนิดในเขตรบัผิดชอบ ตลอดจนมีส่วนรูเ้ห็นเป็นใจหรือสนับสนุนใหผู้อ่ื้น 

      เล่นการพนัน 

14. หา้มก่อการทะเลาะวิวาท,ยุยงหรือก่อใหเ้กิดการแตกแยกในหมูค่ณะ 

15. ตอ้งรกัษาระเบียบวินัยโดยเคร่งครดัและปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 

16. ตอ้งจดบนัทึกเหตุการณท่ี์เกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือใหส้ามารถใชเ้ป็นหลกัฐาน ตรวจสอบได ้

17. ในระหวา่ง การปฏิบติัหนา้ท่ีถา้มีเหตุผิดปกติอนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายขึ้ นได ้ใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 

17.1 ตอ้งตดัสินใจแกปั้ญหาโดยทนัที ถา้ไมส่ามารถแกปั้ญหาได ้ใหรี้บแจง้หวัหนา้หน่วย 

        ฝ่ายปฏิบติัการบริษัท เกรียง กฤษณะพงศ ์จ ากดั ผูว้า่จา้ง หรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจแลว้แต่ 

        กรณี 

 17.2 ควบคุมและดแูลสถานท่ีเกิดเหตุ มิใหผู้ท่ี้ไมเ่ก่ียวขอ้งเขา้ไปในบริเวณน้ัน 

 17.3 บนัทึกเหตุการณท่ี์เกิดข้ึนไวเ้ป็นหลกัฐานในสมุดรายงานประจ าวนั 

 17.4 แจง้หรือรายงานสายตรวจ/ผูบ้งัคบับญัชาท่ีเขา้ตรวจใหท้ราบ 

 17.5 แจง้ใหผู้ร้บัเวรผลดัต่อไปใหร้บัทราบเช่นกนั 

 17.6 หมายเลขโทรศพัทท่ี์ควรทราบ โทร.เหตุด่วนเหตุรา้ย 191 เพลิงไหม ้199 เป็นตน้ 

 

ระเบียบขอ้บงัคบั 
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หนา้ที่ของเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั 

 

                   เก่ียวกบัรถทุกชนิดที่ผ่านเขา้-ออก ในบริษทัฯ 

1. รปภ. จะตอ้งตรวจรถทุกคนัท่ีผ่าน เขา้–ออก 

2. รปภ. จะตอ้งตรวจเช็คสินคา้และวตัถุดิบท่ีบรรทุกออกตอ้งตรวจกบัใบผ่านทุกใบจะตอ้งมีลายเซ็น

การอนุญาตจากผูใ้หอ้นุมติัผ่านเขา้- ออกไดโ้ดยจะเป็นผูท่ี้มีรายนามผูท่ี้มีอ านาจเซ็นอนุมติัจาก

บริษัทฯ เท่าน้ัน 

3. รปภ .จะตอ้งขอใบขบัขี่ หรือบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกใหโ้ดย

จะตอ้งมีรปูติดอ ยูใ่นบตัร จากคนขบัหรือผูม้าติดต่อกบับริษัทฯ  พรอ้มทั้งบนั ทึกช่ือท่ี อยูล่งในสมุด

บนัทึก และใหผู้ท่ี้มาติดต่อ ติดบตัรผ่านไวท่ี้หนา้อกดา้นซา้ยทุกคน เมื่อส่งของหรือติดต่อธุระกบัทาง

บริษัทฯเสร็จแลว้ให ้รปภ. คืนบตัรพรอ้มทั้งมีหนา้ท่ีตรวจเช็ครถท่ีออกดว้ยทุกครั้ง 

4. รถท่ีเขา้มาส่งของในบริษัทฯ มีทรพัยสิ์นหรือส่ิงของติดรถเขา้มาจะตอ้งแจง้ให ้รปภ .ทราบและจะตอ้ง

มีใบผ่านจากฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายทรพัยากรบุคคลเท่าน้ัน อนุญาตใหน้ าส่ิงของออกนจากบริษัทฯได้

ในเวลาออก 

5. รปภ .จะตอ้งจดัใหร้ถท่ีมาส่งของหรือ มาติดต่อธุรกิจกบัทางบริษัทฯจอดรถในท่ีก าหนดใหจ้อดรถ

เท่าน้ัน 

6. รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตทุ์กประเภท ท่ีวิ่งเขา้–ออก บริษัทฯใหข้บัความเร็วไมเ่กิน 20กม./ ชม. 

 

                   เก่ียวกบับุคคลที่ผ่านเขา้-ออกบริเวณบริษทัฯ 

1. รปภ.จะตอ้งดแูลมิใหบุ้คคลภายนอกผ่านเขา้–ออก บริษัทฯอยา่งเด็ดขาด 

2. รปภ.จะตอ้งตรวจคน้บุคคลท่ีผ่านเขา้–ออก หากพบวา่มีการพกพาอาวุธไมว่า่จะเป็นชนิดใดก็ตามให้

กกัตวัแลว้แจง้ใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคลทราบทนัที 

3. รปภ.จะตอ้งตรวจสอบพนักงานท่ีจะออกนอกบริษัทฯ เวลาปฏิบติังานตอ้งมีหนังสืออนุญาตจาก หน .

แผนก ตน้สงักดัและหน .ฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรือผูท่ี้ไดม้อบหมายแลว้เท่าน้ัน ก่อนจึงจะปล่อยให้

พนักงานผ่านออกได ้

4. รปภ . จะตอ้งตร วจหีบห่อ  กระเป๋า  หรือถุงบรรจุส่ิงของต่าง ๆ ท่ีพนักงานถือออกนอกบริษัทฯ ถา้

พบวา่มีทรพัยสิ์นของบริษัทฯติดไปใหก้กัตวัไวแ้ละรายงานให ้หน.ฝ่ายทรพัยากรบุคคลหรือผูท่ี้ไดร้บั

มอบหมายทราบทนัที (ถา้เป็นทรพัยสิ์ นของพนักงานใบอนุญาตน าเคร่ืองมือ  อุปกรณต่์างๆ ของ

พนักงานเขา้–ออกบริษัท ฯ มาแสดงต่อรปภ.) 

5. ผูท่ี้มาติดต่อขอพบพนักงานให ้รปภ.ติดต่อขออนุญาตจากฝ่ายทรพัยากรบุคคลก่อนเมื่ออนุญาตแลว้

ใหไ้ปพบไดท่ี้ป้อมยาม 

6. รปภ.ตอ้งซกัถามบุคคลภายนอก  ถึงจุดประสงค์การเขา้มา เพ่ือ.…? ติดต่อกบั….? ตอบไมไ่ด้หรือไม่

ชดัแจง้ มีพิรุธ ใหก้ดถามผูท่ี้ถูกอา้งถึง…? โดยตอ้งแจง้มายงัฝ่ายทรพัยากรบุคคลทนัที 

 

 

ระเบียบขอ้ปฏิบตั ิ

 

ขอ้ปฏิบตั ิ

 

ขอ้ปฏิบตั ิ
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 หลงัเวลา 17.00 นาฬิกา หรือวนัหยุดใดๆ ของบริษัทฯ จะไมอ่นุญาตใหพ้นักงานเขา้มาในบริษัทฯ  

เป็นอนัขาด  ยกเวน้ผูท่ี้ไดร้บัอนุญาตให้ มาปฏิบติังานเป็นกรณีไป โดย มีระดบัหวัหนา้ ฝ่ายขึ้ นไป เซ็นอนุมติั 

อนุญาตใหพ้นักงานเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ี เป็นผูท่ี้มีรายช่ือตามใบขออนุมติัเท่าน้ัน 

  

                   เก่ียวกบัสินคา้หรือสิ่งของทุกอยา่งที่ผ่านออกนอกประตบูริษทัฯ 

 ทรพัยสิ์น หรือสินคา้ของบริษัทฯ จะตอ้งมีลายเซ็นอนุมติั ของผูท่ี้ไดม้อบหมายใหเ้ซ็นอนุมติัผ่าน

เขา้-ออก ได ้มาแสดง และสินคา้ตอ้งมีจ านวนตรงกบัใบผ่านประต ูจึงปล่อยผ่านออกได ้

 

                   ทัว่ไป 

1. รปภ. มีหนา้ท่ีดแูลไมใ่หม้ีการสบูบุหร่ี หรือจุดไฟในสถานท่ีหา้มสบูบุหร่ี  โดยบริษัทฯจะมีป้ายแจง้ไว ้

2. รปภ. มีหนา้ท่ีดแูลความสงบเรียบรอ้ยทัว่ไปในบริเวณบริษัทฯ ถา้ตรวจพบ พนักงานหรือบุคคลใด มี

อาการมึนเมา หรือก่อการทะเลาะวิวาทใหเ้ขา้ระงบัเหตุและแจง้ใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคลทราบทนัที 

3. ไมใ่หม้ีการเล่นการพนันในบริเวณบริษัทฯ  ถา้ตรวจพบวา่มีการเล่นการพนั นใหร้ายงานฝ่า ยบุคคล

ของบริษัทฯทนัที 

4. เปิด-ปิด ไฟในบริ เวณส านักงานและโรงงานตามเวลาเปิด -ปิด ท่ีบริษัทฯ ก าหนดหากพบวา่ไฟฟ้า

ในจุดใดผิดปกติหรือช ารุดใหแ้จง้ฝ่ายบุคคล 

5. ใหต้รวจอุปกรณด์บัเพลิง เช่น ถงัดบัเพลิง ท่อน ้าดบัเพลิง ใหเ้รียบรอ้ยพรอ้มใชง้านไดต้ลอดเวลา 

ถา้พบวา่ไมอ่ยูใ่นสภาพพรอ้มท่ีจะใชง้าน ใหร้ายงานต่อฝ่ายบุคคลทราบทนัที 

6. เปิด-ปิด ประตอูาคารโรงงาน โกดงัท่ีต้ องปิดตามระเบียบและเวลาท่ีโรงงานก าหนดใหเ้รียบรอ้ย 

การส่งมอบกุญแจประตใูนทุกๆ จุดใหแ้ก่ผูร้บัช่วงปฏิบติัต่อตอ้งเป็นไปตามกฎโดยเคร่งครดั 

7. ตอ้งบนัทึกเหตุการณ ์ทีเกิดข้ึนและรายงานสถานการณ ์ตามความเป็นจริง โดยลงสมุดบนัทึกทุกวนั 

 

กรณีฉุกเฉิน 

1. กรณีเกิดเพลิงไหม ้รปภ . ตอ้งช่วยดบัเพลิงโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมี อยู ่และรีบรายงายใหเ้จา้หนา้ที

ดบัเพลิงผูใ้หญ่หรือผูบ้ริหารบริษัทฯ (ส านักงาน และโรงงาน) ท่ีอยูใ่นบริเวณบริษัทฯทราบโดยทนัที 

2. ในกรณีเกิดการลกัขโมย  รปภ. ตอ้งเขา้ระงบัเหตุและรายงานใหผู้จ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ  หรือ 

กรรมการผูจ้ดัการ หรือรองกรรมการผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีระดบัผูใ้หญ่ทราบทนัที 
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ระเบียบวินยัของพนกังานรกัษาความปลอดภยั   (รปภ.) 

1. แต่งกายตามระเบียบทุกครั้งเมื่อเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ี 

2. ไมด่ื่มสุราของมึนเมาหรือยาเสพติดใหโ้ทษ  ในขณะปฏิบติังาน 

3. ไมน่ ามาซ่ึงสุรา ของมึนเมาหรือยาเสพติดใหโ้ทษต่างๆ  

4. ไมพ่กพาอาวุธท่ีรา้ยแรง นอกจากบริษัทฯ จะอนุญาต 

5. ไมเ่ป็นผูท่ี้เล่นการพนันหรือส่งเสริมใหม้ีการเล่นการพนันในเขตบริษัทฯ  

6. ไมน่อนหลบัในขณะปฏิบติังานหรือหนา้ท่ี 

7. หา้มท้ิงหนา้ท่ีหรือจุดท่ีไดร้บัมอบหมายจนกวา่จะมีผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนแลว้  

8. หา้มผ่อนผนักฎระเบียบกบับุคคลคุน้เคยหรือพนักงานท่ีสนิทสนมอยา่งเด็ดขาด  

9. หา้มแสดงกิริยาวาจาท่ีไมสุ่ภาพกบัพนักงานบริษัทฯ หรือบุคคลทัว่ไป 

10. ไมน่ าบุคคลภายนอกเขา้มาในบริษัทฯ ถา้มีญาติมาเยี่ยมใหพ้บไดเ้ฉพาะท่ีบริเวณประตหูนา้บริษัทฯ

เท่าน้ัน 

11. หา้มบุคคลภายนอกเขา้ไปในป้อมยามหรือยืนมัว่สุมในบริเวณป้อมยามเด็ดขาด  

 

 

 

 

ประโยชนท์ีท่่านจะไดร้บัเม่ือใชบ้รกิารของบรษิทัฯ 

 สามารถก าหนดแผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจนเป็นรปูธรรม 

 สามารถพฒันาและร่วมมือเพ่ือแสวงหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สามารถป้องกนัเหตุการณโ์จรกรรมและหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดภ้ายในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ 

 หมดภาระความรบัผิดชอบเร่ืองปัญหาแรงงานต่าง ๆ ตลอดจนค่าครองชีพและสวสัดิการ  จากการท่ี

ท่านจดัหาพนักงาน/ลกูจา้งของท่านใหเ้ป็นฝ่ายรกัษาความปลอดภยัเอง 

 เมื่อมีทรพัยสิ์นเสียหายหรือสญูหาย ท่านจะไดร้บัการชดใชคื้นตามราคาท่ีเสียหายจริง ภายใน วงเงิน 

2 เท่าของอตัราวา่จา้ง ต่อครั้งของความเสียหายหรือสญูหาย  

 มีความสบายใจและปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน ของท่านไดอ้ยา่งเต็มท่ี เพราะ เราจะท าหนา้ท่ี รกัษาความ

ปลอดภยัใหก้บักิจการของท่านอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสุดโดยท่ีท่านไมต่อ้งกงัวลใจ  

 หากผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนักงานรกัษาความปลอดภยั  (รปภ .) ไมเ่ป็นท่ีพอใจ  ก็สามารถขอ

เปล่ียนตวัไดท้นัที 

 

 

 

ระเบียบวินยั 

ประโยชนท์ี่ทา่นจะไดร้บั 



     KRIANG KITSANAPONG CO., LTD. 

             

    

 
ยนิดีรบัใช ้ เตม็ใจใหบ้ริการ 

 

 

 

 
 

  

 

บริษัท ไทยรบัเบอรล์าเท็คซ ์กรุป๊ จ ากดั ระยอง 

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ระยอง 

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ ากดั (มหาชน) สาขาเมืองระยอง ระยอง 

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ ากดั (มหาชน) สาขาศงัคฤกษ์ ระยอง 

บริษัท สยาม อินเตอร์  ซซูกิู  จ ากดั ระยอง 

บริษัท ธนิตธานี พร็อพเพอรต้ี์ จ ากดั (หมูบ่า้นพรธนา) ระยอง 

บริษัท ดาคอนอินสเป็คชัน่ เซอรว์ิสเซส จ ากดั 

บริษัท โจเทค จ ากดั 

บา้นฉาง 

บา้นฉาง 

บริษัท ลงัสน จ ากดั  หนองละลอก-บา้นค่าย 

บริษัท ยนิูต้ี ทีม ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (TSC-มะขามคู่) นิคมพฒันา 

บริษัท เอ็นซีอาร-์ทีอารบี์ อินดสัตร้ี จ ากดั   นิคมพฒันา 

บริษัท คอทโก ้เมททอลเวอรค์ จ ากดั นิคมพฒันา 

บริษัท โพรเกรสแมเนสเมนท ์(หนองบอน) จ ากดั นิคมพฒันา 

บริษัท เอ็น.ซี.อาร.์ รบัเบอรอิ์นดสัตร้ี จ ากดั นิคมพฒันา 

บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล ์ จ ากดั (มหาชน) นิคมพฒันา 

บริษัท ไทยคาตาวากุ จ ากดั  ปลวกแดง 

บริษัท ไซเดน ( ประเทศไทย ) จ ากดั   ปลวกแดง 

บริษัท เยเจียนไทย  จ ากดั  ปลวกแดง 

บริษัท มนูซุง อิเล็คทรอนิค (ไทยแลนด)์ จ ากดั ปลวกแดง 

บริษัท อิล จิน อิเล็คทรอนิคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ปลวกแดง 

บริษัท  เซาทแ์ลนดล์าเท็กซ์  จ ากดั แกลง 

บริษัท  โตโยตา้ระยอง ผูจ้ าหน่ายโตโยตา้  จ ากดั   แกลง 

บริษัท สุรรณเกลียวทอง จ ากดั แกลง 

บริษัท เซาทแ์ลนดรี์ซอรซ์  จ ากดั แกลง 

บริษัท ดี.เอส.รบัเบอรแ์อนดล์าเท็กซ ์จ ากดั แกลง 

โรงเรียน รุ่งนภาพิทยา แกลง 

บริษัท เอส.บี.ฟู้ ด จ ากดั วงัจนัทร ์

บริษัท น ้าตาลและออ้ยตะวนัออก จ ากดั สระแกว้ 

บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) สระแกว้ 

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ ากดั (มหาชน)  สาขาบุรีรมัย ์ บุรีรมัย ์

 บริษัท ไทร เบคกา้ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากดั (นิคมอุตสาหกรรม หลกัชยั)          ส านักทอง-กระเฉด 

ลกูคา้อา้งอิง (บางสว่นที่ใชบ้รกิาร) 

ช่ือบริษทั พ้ืนที่บริการ 


