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ระเบียบส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

ว่าด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
พ.ศ. 2550 

 
 อาศัยอ านาจตามข้อ 19 แห่งระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงาน
และด าเนินกิจการหน่วยงานกิจการพิเศษของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.2549 จึงก าหนดระเบียบว่า
ด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก ว่าด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก        
พ.ศ.2550” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก ระเบียบส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก         
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก        
พ.ศ. 2549  
 ข้อ 4  ให้ผู้อ านวยการส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก            
เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด 1 
คุณสมบัติ การคัดเลือก 

 
 ข้อ 5  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หมายถึง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานใน
การเฝูาระวังรักษาและดูแลสถานที่ ทรัพย์สิน หรือรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคล และเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย  ที่ช่วยปฏิบัติงานเป็นครูฝึก สายตรวจ หรือต้องปฏิบัติงานอื่นในส านักงาน 

ข้อ 6  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีสัญชาติไทย  
 (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินห้าสิบปีบริบูรณ์ ส าหรับผู้มีอายุไม่ถึง
ยี่สิบปีบริบูรณ์ ต้องส าเร็จการศึกษาวิชาทหารไม่ต่ ากว่าชั้นปีที่ 3 ส่วนผู้ที่มีอายุไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ที่ไม่ได้ส าเร็จ
การศึกษาวิชาทหารไม่ต่ ากว่าชั้นปีที่ 3 หรือมีอายุเกินห้าสิบปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินห้าสิบห้าปีบริบูรณ์               
ให้ผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก/ประธานกรรมการบริหารส านักงานรักษาความปลอดภัย       
จะอนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษก็ได้ 
 (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 (4)  มีการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาตอนต้น  
 (5)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถหรือ    
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (6)  ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง  
 (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
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 (8)  ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน  
 (9)  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน  
 (10) ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย  
 (11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ข้อ 7  ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องผ่านการคัดเลือก ดังนี้  
 (1)  ต้องพิจารณาผู้ที่เป็นทหารผ่านศึกนอกประจ าการ ครอบครัวทหารผ่านศึกและ
ทหารนอกประจ าการ เป็นอันดับแรก 
 (2)  ผ่านการทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยก าหนด 

หมวด 2 
การจ้าง การลา วินัย การรักษาวินัย 

 
 ข้อ 8  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 7 ให้ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างแรงงานและมีการ             
ค้ าประกันตามแบบที่ก าหนด 
 ข้อ 9  อัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามที่ส านักงานรักษาความปลอดภัยก าหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหาร แต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่กฎหมายก าหนดในแต่ละพ้ืนที่ 
 ข้อ 10 การก าหนดวันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ค่าล่วงเวลา การลา วินัย การรักษาวินัยและ 
การให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งใด ให้เป็นไปตามที่ส านักงานรักษาความปลอดภัยก าหนด 
 

หมวด 3 
การออกจากงาน การพักงาน 

 
 ข้อ 11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องออกจากงานเนื่องจาก  
 (1)  ตาย  
 (2)  มีค าสั่งให้ออกจากงานเนื่องจาก  
  (2.1)  ขอลาออก  
  (2.2)  ถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกโดยมีความผิดหรือบกพร่องในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
  (2.3)  ถูกส่งกลับ หรือยุบจุดแล้วไม่มารายงานตัวภายในก าหนด  
  (2.4)  ครบก าหนดวันลา แล้วยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ  
  (2.5)  ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อ 6 ยกเว้น (2)  
  (2.6)  หย่อนสมรรถภาพ  
  (2.7)  ครบก าหนดสัญญาจ้างแรงงานแล้วไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา 
  (2.8)  มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  
  (2.9)  ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
  (2.10) ขาดการปฏิบัติงานติดต่อกัน หรือละท้ิงหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็น
เวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
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ข้อ 12  การพักงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
  (1)  ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดทางอาญาหรือถูกฟูองในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดอันได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (2)  กระท าความผิดวินัยถึงขั้นถูกพักงาน  
 

หมวด 4 
สวัสดิการ 

 
 ข้อ 13  ให้ส านักงานรักษาความปลอดภัยจัดให้มีสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ดังต่อไปนี้ 
    (1)  กองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมทั้งบุคคล
ในครอบครัวเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บปุวย ค่าเยี่ยมบ ารุงขวัญ กรณีตายเป็นค่าท าศพและจัดส่งศพกลับ
ภูมิล าเนา เป็นเจ้าภาพ เงินทดแทนกรณีพิการทุพพลภาพ เงินช่วยเหลือกรณีประสพภัยพิบัติตลอดจนเงินรางวัล
ในกรณีลาออกจากงาน 
    (2)  เงินยืมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนกรณีเข้าปฏิบัติงานใหม่ และเงินยืม          
สงเคราะห ์

หมวด 5 
เบ็ดเตล็ด 

 
  ข้อ 15  ข้อปฏิบัติที่จะก าหนดขึ้นตามระเบียบนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก/ประธานกรรมการบริหารส านักงานรักษาความปลอดภัย แล้วให้ใช้บังคับได้  
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
       
 
       (ลงชื่อ) พลเอก  ทสรฐ   เมืองอ่ า  
       (ทสรฐ   เมืองอ่ า)  
                ผูอ้ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก/ 
                                             ประธานกรรมการบริหารส านักงานรกัษาความปลอดภัย 

 


