
บริษัท รักษาความปลอดภัย การดฟอรซ 
(ประเทศไทย) จำกัด กอตั้งขึ้นเมื่อปี 1989 
ซึ ่งเป็นบริษัทชั ้นนำที ่ไดรับการยอมรับใน
ประเทศไทย 
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในดานการรักษา
ความปลอดภัยที่ไวใจได เมื่อรวมกับบริษัท 
รักษาความปลอดภัย การดฟอรซ 
อะวิเอชั่น จำกัด และ บริษัท การดฟอรซ 
เซอรวิส โซลูชั่นส จำกัด เราใหบริการครบวงจร 
อันประกอบดวย 
การรักษาความปลอดภัยระดับสูงดานการบิน 
บริการในสนามบิน 
และบริการดานการรักษาความปลอดภัย

การดฟอรซจัดหากำลังคนระดับมืออาชีพเพื่อทำหนาที่พนักงานรักษาความปลอดภัย
และเจาหนาที่ลาดตระเวนทั่วประเทศไทย สำหรับโรงแรม รีสอรท บริษัท 
และโรงเรียน ทีมงานรักษาความปลอดภัยดานการบินใหบริการครบวงจร 
โดยใหความสำคัญกับความปลอดภัยของผูโดยสารและอากาศยาน 
ตลอดจนสิ่งที่ลูกคาตองการภายในสนามบิน 
เราทำงานอยางใกลชิดกับสายการบินและสนามบินชั้นนำในประเทศไทย 
จนไดรับรางวัลและการยอมรับจากลูกคาอยางตอเนื่อง 
 
นับตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2016 บริษัท รักษาความปลอดภัย 
การดฟอรซ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท รักษาความปลอดภัย การดฟอรซ 
อะวิเอชั่น จำกัด และ บริษัท การดฟอรซ เซอรวิส โซลูชั่นส จำกัด 
เป็นสวนหนึ่งของบริษัท ไชนา ซิเคียวริตี้ แอนด ไฟร จำกัด (SH600654) 
ซึ่งเป็นบริษัทผูใหบริการดานความปลอดภัยและอัคคีภัยชั้นนำในประเทศจีน 
โดยใหบริการครบวงจรระดับมืออาชีพสำหรับบุคคล องคกร และรัฐบาล 

ดวยการสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยีของบริษัท ไชนา ซิเคียวริตี้ แอนด ไฟร 
จำกัด การดฟอรซจึงสามารถขยายความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนานวัตกรรมและบริการ 
เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น

บริการดาน
การบินและ
สนามบิน 

พนักงานรักษา
ความปลอดภัย 

บริษัท รักษาความปลอดภัย การดฟอรซ (ประเทศไทย) จำกัด   
บริษัท รักษาความปลอดภัย การดฟอรซ  อะวิเอชั่น จำกัด    

บริษัท การดฟอรซ เซอรวิส โซลูชั่นส จำกัด
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เลือกใชบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ผานการฝึกอบรม
อยางมืออาชีพของเรา เพ่ือปกปองทรัพยสินและบุคคลของคุณ 
พนักงานรักษาความปลอดภัยของเราผานการตรวจสอบประวัติอยาง
เขมงวด และผานการคัดกรองอยางละเอียดถ่ีถวนกอนการวาจาง 
และยังไดรับการฝึกอบรมเขมขนเพ่ือเตรียมพรอมสำหรับงานรักษา
ความปลอดภัยโดยเฉพาะ ตามความตองการเฉพาะของลูกคา 
ภาพลักษณระดับมืออาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา
จะสอดคลองกับภาพลักษณของบริษัทของทาน

ในศูนยควบคุม 24 ช่ัวโมง 
เราใหความม่ันใจวาบริเวณสถานท่ีของลูกคาจะไรความเส่ียงภายใตการตรวจสอบท่ีเขมงวด 
ทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินของเราสามารถตอบสนองอยางรวดเร็วตอสถานการณฉุกเฉิน เชน 
เม่ือเกิดสัญญาณเตือนของระบบความปลอดภัย การกภัูยพิบัติ การอพยพ 
และการรองขอเฉพาะกิจโดยลูกคา  

เราจัดเตรียมกำลังคนสำหรับลูกคาโรงแรม รีสอรท และสนามบิน ในตำแหนงงานสวนหนา เชน 
เจาหนาท่ีประจำเคานเตอร พนักงานประชาสัมพันธ พนักงานตอนรับ ฯลฯ 
เพ่ือใหบริการช้ันเลิศสำหรับลูกคา 
ภาพลักษณระดับมืออาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัยของเราจะสอดคลองกับภาพลักษณ
ของบริษัทของทาน

เราใหบริการรักษาความปลอดภัยครบวงจรสำหรับโอกาสพิเศษตางๆ 
เร่ิมต้ังแตงานอีเวนทขนาดใหญไปจนถึงงานสวนตัว การดฟอรซมีกำลังคน ประสบการณ 
และความพรอมในการอำนวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานและความปลอดภัยในงานอีเวนทอยาง
ราบร่ืน เราชวยวางแผนดานความปลอดภัยในงานอีเวนท 
การควบคุมและคมุกันความปลอดภัยและฝูงชน 
พนักงานรักษาความปลอดภัยของเราสามารถสวมชุดในหรือนอกเคร่ืองแบบ 
เพ่ือใหเหมาะสมตามโอกาสท่ีแตกตางกันไป 

เราจัดเตรียมกำลังคนมืออาชีพเพ่ือทำหนาท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำการสำหรับโรงแรม 
รีสอรท บริษัท และโรงเรียน นอกจากน้ี เรายังใหบริการรักษาความปลอดภัยหลากหลายระดับ 
เชน การตรวจสอบและสืบสวนความปลอดภัย และการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยอ่ืนๆ 
เพ่ือปกปองทรัพยสินและสวัสดิภาพของลูกคา   

การร ักษาความปลอดภัยด วยกำล ังคน

การร ักษาความปลอดภัยในงานอ ีเวนท  

บร ิการพนักงานตอนร ับ 

ห องควบคุม 24 ช ั ่วโมง

บริษัท รักษาความปลอดภัย การดฟอรซ (ประเทศไทย) จำกัด   
บริษัท รักษาความปลอดภัย การดฟอรซ  อะวิเอชั่น จำกัด    

บริษัท การดฟอรซ เซอรวิส โซลูชั่นส จำกัด

โทรศัพท +66 (0) 2746 7000         โทรสาร +66 (0) 2746 7001         

อีเมล info@guardforce.co.th        เว็บไซต www.guardforce.co.th

1780 อาคารเตียวฮงบางนา ชั้น 7 ถนนบางนา-ตราด 
แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10260



การดฟอรซดำเนินงานมาตั้งแตปี 1991 
ในฐานะของผใูหบริการช้ันนำในการรักษาความปลอดภัยดานการบิน
และบริการดานอื่นๆ ในสนามบิน 
ดวยการใหบริการในระดับมืออาชีพโดยผานทางทีมงานของเราซึ่งได
รวมทำงานอยางใกลชิดกับสายการบินและสนามบินชั ้นนำใน
ประเทศไทย 
การใหบริการเฉพาะทางซึ่งเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรมการบินนั้น 
เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวา 
ผูโดยสารและทรัพยสินจะไดรับการปกปองและคุมครอง 
ตลอดจนตอบสนองตอความตองการของสนามบินและสายการบิน
ไดเป็นอยางดี

ความปลอดภัยดานการบิน
บริการรักษาความปลอดภัยดานการบินถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยในระดับสูงดาน
การบิน ปองกันการกระทำอันผิดกฎหมาย และลดความยุงยากที่เกิดกับผูโดยสาร 
บริการของเราครอบคลุมเรื่องของการตรวจคนผูโดยสาร ลูกเรือ พนักงานบริการ 
สัมภาระติดตัว กระเปาเดินทาง ครัวการบิน สินคาบรรทุก จดหมาย 
รวมไปถึงการตรวจคนอากาศยานและสถานที่ปฏิบัติงานอยางละเอียดถี่ถวน 
เราไดผนวกเอาความเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติงานเขากับเทคโนโลยีอันทันสมัย 
สำหรับงานดานการรักษาความปลอดภัย การตรวจคนเขาเมือง 
การฝึกอบรมและการประเมินผล ตลอดจนการจัดการดานความปลอดภัยทั่วไป 
เพื่อตรวจจับอาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายและสิ่งของตองหามอื่นๆ 
ซึ่งสามารถใชเพื่อกอใหเกิดอันตราย 
รวมไปถึงเพื่อปองกันการเขาเมืองอยางผิดกฎหมายอีกดวย 

ความปลอดภัยของผโูดยสาร/การปองกันการจายคาปรับจากการตรวจคนเขาเมือง
เนื่องจากหลายประเทศกำหนดใหสายการบินตรวจสอบเอกสารการเดินทางของผูโดยสาร 
และปัจจุบันสายการบินตองแบกภาระในการจายคาปรับเป็นจำนวนมาก 
เมื่อมีการขนสงผูโดยสารซึ่งมีเอกสารเดินทางไมครบถวนหรือไมถูกตอง 
เราจึงใหบริการตรวจสอบเอกสารการเดินทางของผูโดยสารตามขอกำหนดของเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองทั้งในประเทศตนทางและปลายทาง 
ซึ่งบริการดังกลาวประกอบดวยการตรวจยืนยันความถูกตองของเอกสารการเดินทางของ
ผูโดยสาร การตรวจสอบขอมูลในหนังสือเดินทางและบัตรผานขึ้นเครื่องใหตรงกัน 
และขอกำหนดอื่นๆ ที่ระบุเฉพาะสำหรับประเทศปลายทางของผูโดยสาร 

บริการรับฝากสัมภาระ

การดฟอรซมีประสบการณยาวนานในการใหบริการจัดเก็บสัมภาระอยางปลอดภัยภายใน
สนามบินระหวางประเทศ  ทีมงานมืออาชีพของเราผนวกกับระบบควบคุมการจัดเก็บ 
และขั้นตอนปฏิบัติงานที่เขมงวด ทำใหมั่นใจไดวา 
การจัดเก็บสัมภาระจะมีความปลอดภัยและใหความสะดวกสบายสูงสุดจนกวาจะไดมีการสง
มอบคืนสัมภาระใหกับผูใชบริการ

บริการดานอื่นๆ ในสนามบิน 

เราจัดหากำลังคนใหกับสนามบินและสายการบิน เพื่อยกระดับประสบการณของผูโดยสาร 
บริการของเราประกอบดวยการบริหารจัดการหองรับรองผูโดยสารของสายการบิน 
พนักงานตอนรับ บริการดานความสะอาด การจัดการรถเข็นสัมภาระ 
บริการเกาอี้รถเข็นสำหรับผูโดยสาร และอื่นๆอีกมากมาย
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เคร่ืองฝากเงินสดอัตโนมัติเต็มรูปแบบของเราใหบริการครบวงจรต้ังแตตนจนจบสำหรับรานคาปลีก 
ชวยลดปริมาณงานของพนักงานและลดความเส่ียง 
จึงไมตองมีการนับและตรวจสอบดวยมืออีกตอไป 
เคร่ืองฝากเงินสดของการดฟอรซสามารถนับธนบัตรได 600 ใบในหน่ึงนาที 
และสามารถใชไดกับหลายสกุลเงิน พรอมระบบตรวจจับธนบัตรปลอม 
มันสามารถกำจัดความแตกตางจากการนับเงินดวยมือ 
บริหารจัดการและตรวจสอบเรียลไทมไดผานคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟน 
ฟังกช่ันความปลอดภัยในตัวเคร่ืองชวยปองกันการโจรกรรม 
ทำใหม่ันใจในการเก็บเงินสดขามคืนอยางปลอดภัยในกรณีท่ีจำเป็น 
เคร่ืองฝากเงินสดสามารถเชาไปใชงานในรานคาสวนตัวหรือศูนยการคาได 

เคร ื ่องฝากเง ินสดของการ ดฟอร ซ

รานคาปลีกท่ีติดต้ังระบบ CCTV สามารถใชประโยชนจากกลองเพ่ือรวบรวมขอมูลท่ีเป็นประโยชน 
ซ่ึงชวยในการตัดสินใจดานบริหารและวางกลยุทธการตลาดอยางเหมาะสมท่ีสุด 
เพ่ือเพ่ิมยอดขายและลดตนทุน 
ระบบวิเคราะหสำหรับรานคาปลีกของการดฟอรซสามารถเปลี่ยนภาพจากวิดิโอซึ่งจับภาพไวโดย
กลอง CCTV 
ใหเป็นขอมูลท่ีเป็นประโยชนตอการวิเคราะหพฤติกรรมผบูริโภคและสรางความเขาใจในรูปภาพสำหรับ
ผใูชงาน เทคโนโลยีน้ีสามารถทำการวิเคราะหผเูขาเย่ียมชม สินคา และรานคา 
ชวยบริหารจัดการพนักงานและเปรียบเทียบกับรานคาอ่ืนๆ 
นอกจากน้ียังสามารถเขาดูรายงานไดผานอุปกรณมือถือ ทุกท่ี ทุกเวลา

ระบบว ิเคราะห สำหร ับร านค าปล ีก

นอกเหนือจากการคมุครองทรัพยสินทางกายภาพ 
เรายังมีบริการคมุครองทรัพยสินและขอมูลท่ีจับตองไมได 
ในยุคเฟ่ืองฟูของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการทำธุรกิจยุคดิจิตัลซ่ึงตองพ่ึงพาระบบคอมพิวเตอร 
อุปกรณเคล่ือนท่ี อินเตอรเนท และการเขาถึง wifi 
ผปูระกอบการตางเผชิญกับการคุกคามและความเส่ียงอันเก่ียวของกับความปลอดภัยทางไซเบอร
การดฟอรซใหบริการครบวงจรในดานน้ี 
เร่ิมต้ังแตการปองกันอันตรายไปจนถึงการตรวจจับและการตอบสนอง 
ปกปองการสูญหายของขอมูล 
ปองกันแฮคเกอรหรือการจโูจมระบบและเครือขายคอมพิวเตอรในทุกรูปแบบ 

ความปลอดภัยทางไซเบอร 

ดวยความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีอันล้าสมัยและบริการดานการรักษา
ความปลอดภัยอันหลากหลาย 
เรานำเสนอทางเลือกแหงนวัตกรรมสำหรับลูกคา 
เพ่ือรับมือกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงและเทคโนโลยี
ท่ีพัฒนาอยางตอเน่ือง 
ไมเพียงแตยกระดับการรักษาความปลอดภัยเทาน้ัน 
แตส่ิงสำคัญท่ีสุดคือการสรางประโยชนระยะยาวใหกับลูกคา

บริษัท การดฟอรซ เซอรวิส โซลูชั่นส จำกัด
โทรศัพท +66 (0) 2746 7000    เว็บไซต www.guardforce.co.th

อีเมล info@guardforce.co.th     

โทรศัพท +66 (0) 2973 6010    เว็บไซต www.guardforcecash.co.th

อีเมล cashservices@guardforcecash.co.th     

ยังมีทางเลือกท่ีสามารถปรับแตงตามความตองการอีกมากมาย เพ่ือตอบสนองตอความตองการเฉพาะของธุรกิจคุณ 
โปรดติดตอเราเพ่ือขอคำปรึกษาและเรียนรเูก่ียวกับการพัฒนาในอนาคต


