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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์น้ีมุ่งศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาชีพรักษาความปลอดภยั
เพราะเป็นอาชีพท่ีอยู่ใกลชิ้ดกบัประชาชนและไดรั้บความไวว้างใจในการรักษาชีวิตและทรัพยสิ์น 
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะซ่ึงปัจจุบันมีเพียงร่าง
พระราชบญัญติัการรักษาความปลอดภยัเอกชน พ.ศ. … เท่านั้น จึงก่อให้เกิดปัญหาการไม่ปฏิบติั
หรือปฏิบติัไม่ไดต้ามสัญญาว่าจา้ง การจดัหาคนไม่เหมาะสมหรือมีบุคลิกท่ีไม่เหมาะสมกบัหนา้ท่ี
หรือไม่มีการฝึกอบรม การกาํหนดให้มีระเบียบของหน่วยงานหรือไม่มีการฝึกความสามารถอ่ืน ๆ 
แต่เม่ือพิจารณาจากมาตรการตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสหราชอาณาจกัร
เป็นไปตาม The State of New York Passed the Security Guard Act 1992 และ Private Security 
Industry Act 2001 นอกจากนั้นยงัมีหน่วยงานท่ีเรียกว่า The Security Industry Authority: SIA ของ
องักฤษ เวลส์และสก๊อตแลนดเ์ป็นหน่วยงานอิสระเขา้มากาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายซ่ึง
จะมีหน่วยงานควบคุมการทาํงานของบริษทัรักษาความปลอดภยัให้อยู่ภายในกรอบของกฎหมาย
กาํหนดไว ้จากการศึกษาขอเสนอแนะว่าควรมีกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบอาชีพรักษาความ
ปลอดภยัโดยเฉพาะและใหห้น่วยงานของรัฐเขา้มาควบคุมดูแลมาตรฐานการทาํหนา้ท่ีและแนวทาง
ในการใหใ้บอนุญาตการทาํงานเพื่อใหเ้ป็นการประกนัการรับรองจากรัฐหรือหน่วยงานของรัฐท่ีจะ
ไปปฏิบติัหนา้ท่ีรักษาชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 
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ABSTRACT  

 This thesis aims to study legislative measures for regulating security personnel career 
as the career is the closest with people and trusts for protecting life and property. From the study, 
it was found that Thailand still did not have specific regulating laws; in the present time, there 
was only the Act of Private Security B.E. ….; Therefore, it caused the problem in negligence in 
duty or being unable to perform duty according to employment contract, unqualified recruitment 
or personality of personnel with duty or not having training, stipulation of rule in agency or not 
having training in other skills. However, when considering from legislative measures of the 
United State of America and the United Kingdom according to The State of New York Passed the 
Security Guard Act 1992 and the Private Security Industry Act 2001, in addition, the agency 
name The Security Industry Authority: SIA of English, Welsh and Scottish being the independent 
agency for directing and supervising for observing in accordance with the laws, there was an 
agency for regulating the operation of security company subject to stipulated legal framework. 
From the study, the suggestions were that there should be the laws regarding engagement in 
security personnel in particularity and allow a government agency to regulate and supervise the 
standard in performing duty and guidelines in assurance of work permit to be certified assurances 
from government or government agency to perform duty in protecting life and property of people. 
 
 
 
 


