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ปัญหาคุณสมบัตขิองพนักงานรักษาความปลอดภยั 
 

กนกภรณ์ มนุญพร* 
 

บทน า 
 

 การรักษาความปลอดภยัเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับสังคมจนถือไดว้า่เป็นวชิาชีพท่ีส าคญัยิ่งสาขา
หน่ึง บุคลากรในสายวิชาชีพน้ีในสายงานราชการ คือ เจา้หน้าท่ีต ารวจ สายธุรกิจ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบ
ธุรกิจรักษาความปลอดภยัหรือบริษทัรักษาความปลอดภยัเอกชน ซ่ึงมีบุคลการท่ีส าคญัคือ พนกังาน
รักษาความปลอดภยั แต่เน่ืองจากสังคมไทยปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงจึงมีความจ าเป็นตอ้งถ่ายโอน
ภาระกิจดงักล่าวไปท่ีไปให้องคก์รเอกชนด าเนินการแทน อาชีพและธุรกิจรักษาความปลอดภยัเป็น
ส่ิงท่ีอยูคู่่สังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน การท าหนา้ท่ีเป็นผูรั้กษาความปลอดภยัใหแ้ก่ชีวิต ร่างกาย 
ทรัพยสิ์นของประชาชน ธุรกิจ ห้างร้าน บริษทั ไม่เวน้แต่หน่วยงานราชการของรัฐ ต่างก็ตอ้งอาศยั
การรักษาความปลอดภยั เพื่อให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์น เพราะเน่ืองจากสภาพสังคมไทยปัจจุบนัท่ี
ตอ้งเผชิญกบัปัญหาอาชญากรรมท่ีเพิ่มจ านวนสูงข้ึน มีรูปแบบการก่ออาชญากรรมท่ีพฒันาแตกต่าง
กนัออกไป รวมถึงสถานการณ์ความไม่สงบต่างๆ ท าใหภ้าครัฐและประชาชนเกิดความไม่มัน่ใจและ
เห็นความส าคญัของการรักษาความปลอดภยัมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงท าให้เกิดความคาดหวงักบัการ
ใหบ้ริการของพนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีจะเขา้มาท าหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชน 

ธุรกิจรักษาความปลอดภยัในประเทศไทย มีความเจริญเติบโตอยา่งมีปริมาณเงินหมุนเวียน 
50,000 ลา้นบาท และไดมี้การพฒันาบุคลกรและอุปกรณ์ท่ีจเขา้มาช่วยในการให้บริการรักษาความ
ปลอดภยั ในปี พ.ศ. 2557 มีบริษทัรักษาความปลอดภยัเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากในประเทศไทย มีการ
แข่งขันทางการตลาดสูง เน่ืองจากในปัจจุบันมีอาคารส านักงาน บ้าน คอนโด และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยต่์างๆท่ีเจริญเติบโตสูงข้ึนพร้อมกบับริษทัดูแลรักษาความปลอดภยั แนวโน้มการ
วา่จา้งบริษทัรักษาความปลอดภยัเพื่อให้บริการรักษาความปลอดภยัมีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการใชบ้ริการ
จากบริษทัรักษาความปลอดภยัสามารถแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้าย ลดเวลาในการบริหารจดัการ และการ
จดัหาบุคลากรในระยะยาวได ้และบริษทัรักษาความปลอดภยัยงัไดพ้ฒันาการรักษาความปลอดภยั 
โดยน าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพสูงเข้ามาใช้ควบคู่ไปกับการรักษาความ

                                                           
* บทความน้ีเรียบเรียงมาจากการคน้ควา้อิสระเร่ือง, “ปัญหาคุณสมบติัของพนกังานรักษา

ความปลอดภยั,” ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั, 2560. 



 
 
 

2 
 

ปลอดภยัโดยตวับุคคล เพื่อเขา้มาสนบัสนุนการให้บริการรักษาความปลอดภยั สามารถให้บริการได้
เป็นอยา่งดีและเตม็ประสิทธิภาพ1  

บริษทัรักษาความปลอดภยัท่ีเกิดใหม่เพิ่มมากข้ึน การแข่งขนัทางการตลาดของธุรกิจรักษา
ความปลอดภยันั้น จึงตอ้งมีการแยง่ลูกคา้ บริษทัรักษาความปลอดภยัจึงไดมี้การวางแผนคิดกลยุทธ์
ดว้ยการใช้วิธีลดราคาค่าบริการให้ต ่าลง บางบริษทัรักษาความปลอดภยัหันไปใชแ้รงงานต่างดา้วท่ี
สามารถจา้งไดใ้นราคาถูกกว่าพนกังานรักษาความปลอดท่ีเป็นคนไทย หากเป็นบริษทัรักษาความ
ปลอดภยัขนาดใหญ่จะไม่รับแรงงานต่างชาติอย่างเด็ดขาด เพราะหากมีปัญหาจะตรวจสอบและ
ติดตามยาก และหากทรัพยสิ์นลูกคา้ถูกโจรกรรมไปจะมีปัญหาตอ้งรับผิดชอบสูง จึงเนน้แรงงานท่ีมี
ฝีมือการต่อสู้ เช่น ทหารปลดประจ าการ ฯลฯ เป็นตน้ การจา้งพนกังานรักษาความปลอดภยัคนไทย
อาจกลายเป็นขอ้เสียเปรียบต่อคู่แข่ง เน่ืองจากตอ้งจ่ายค่าแรงในราคามาตรฐาน จึงท าให้บริษทัรักษา
ความปลอดภยัตอ้งไปเรียกเก็บค่าบริการจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการในราคาท่ีสูงข้ึน และยงัมีลูกคา้
จ านวนหน่ึงท่ีไม่ตอ้งการเสียค่าใชจ่้ายท่ีสูงเกินไป จึงหนัไปใชบ้ริการของบริษทัรักษาความปลอดภยั
ท่ีมีราคาถูกแทน เป็นเหตุให้มีการน าเข้าแรงงานต่างด้าวมากข้ึน จะเห็นได้ว่าธุรกิจรักษาความ
ปลอดภยัในประเทศไทยนั้น เป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัและยงัเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการอีก
เป็นจ านวนมาก อีกทั้งในปัจจุบนัพนกังานรักษาความปลอดภยัมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบสูงมาก ตอ้ง
ท าหน้าท่ีดูแลรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ท าหน้าท่ีตรวจสอบ ตรวจคน้ รวมทั้งการ
อ านวยความสะดวกในด้านอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานหรือภาครัฐ ตอ้งอยู่ในกรอบท่ี
เข้มงวด มีระเบียบวินัยในการปฏิบติังาน อย่างไรก็ดี การเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจรักษาความ
ปลอดภยัเพิ่มมากข้ึนทุกๆปีและความคาดหวงัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานรักษาความปลอดภยั
เพิ่มมากข้ึน รัฐบาลเล็งเห็นว่าธุรกิจรักษาความปลอดภยัในปัจจุบนัยงัไม่มีมาตรฐานการให้บริการ 
หรือการจดัระเบียบธุรกิจรักษาความปลอดภยัให้ไปในแนวทางเดียวกนั เพื่อการให้บริการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นการเพิ่มความมัน่ใจให้กบัประชาชน รัฐบาลจึงไดมี้การเสนอให้มี
การออกกฎหมายท่ีเขา้มาควบคุมธุรกิจรักษาความปลอดภยั  

พระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. 2558 ถูกประกาศใช้และให้มีผลนบัตั้งแต่
ว ันท่ี  4 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ว ัตถุประสงค์เพื่ อควบคุมธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
เน่ืองจากว่า  ธุรกิจรักษาความปลอดภยัเป็นธุรกิจการให้บริการท่ีมีความเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัความ
ปลอดภยัในชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์นของประชาชน และส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ

                                                           
1 สยามธุรกิจ. ยุคทอง ‘รปภ.-แจ๋ว’ค่าตวัพุ่ง แข่งเดือดชิงเคก้ 7 หม่ืนลา้น/ตจว.เมินกรุงท านา

ดีกว่า, ใน  http://www.southdeepoutlook.com/ShowAllDetails/detail_south_the_daily_news/ 93481, 
(last visited 4 October 2017).  
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สังคม และในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบธุรกิจรักษาความปลอดภยัเป็นจ านวนมาก แต่เน่ืองจากมีมาตรฐาน
ท่ีแตกต่างกนั รัฐบาลจึงเห็นสมควรวา่ควรจะมีการก าหนดมาตรฐานธุรกิจรักษาความปลอดภยัและ
มาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัยและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยอันจะเป็นประโยชน์แก่
ผูใ้ช้บริการและช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม2  และก าหนดให้ผูท่ี้จะประกอบธุรกิจ
การให้บริการรักษาความปลอดภยัจะตอ้งจดัตั้งในรูปแบบบริษทัเท่านั้น เจตนารมณ์ของกฎหมาย
ตอ้งการให้มีความรับผิดชอบมากกว่าในรูปแบบของบุคคลธรรมดา และห้างหุ้นส่วนจ ากดั อีกทั้ง
ผูป้ระกอบการจะตอ้งด าเนินการข้ึนทะเบียน ได้รับใบอนุญาตก่อนถึงจะสามารถประกอบธุรกิจ
ดงักล่าวได้  กฎหมายไดก้ าหนดคุณสมบติัของพนักงานรักษาความปลอดภยั จะตอ้งมีคุณสมบติั
ตามท่ีก าหนดไวถึ้งจะสามารถขอรับใบอนุญาต ผูป้ระกอบการต้องด าเนินการตรวจสอบประวติั
อาชญากรรม พนกังานรักษาความปลอดภยัการเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษา
ความปลอดภยั 

พระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดให้ผูท่ี้จะประกอบธุรกิจการ
ให้บริการรักษาความปลอดภัยจะต้องจดัตั้ งในรูปแบบบริษัทเท่านั้ น เจตนารมณ์ของกฎหมาย
ตอ้งการให้มีความรับผิดชอบมากกว่าในรูปแบบของบุคคลธรรมดา และห้างหุ้นส่วนจ ากดั อีกทั้ง
ผูป้ระกอบการจะตอ้งด าเนินการข้ึนทะเบียน ได้รับใบอนุญาตก่อนถึงจะสามารถประกอบธุรกิจ
ดงักล่าวได้  กฎหมายไดก้ าหนดคุณสมบติัของพนักงานรักษาความปลอดภยั จะตอ้งมีคุณสมบติั
ตามท่ีก าหนดไวถึ้งจะสามารถขอรับใบอนุญาต ผูป้ระกอบการต้องด าเนินการตรวจสอบประวติั
อาชญากรรม พนกังานรักษาความปลอดภยัการเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษา
ความปลอดภยั 

ในเร่ืองคุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภยั กฎหมายได้
บญัญติัไวเ้ป็นดงัน้ี 

มาตรา 34 ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนุญาตตอ้งมีคุณสมบติั 
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

ก.  คุณสมบติั 
 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ 
 (3)  ส าเร็จการศึกษาภาคบงัคบัตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาภาคบงัคบั 

                                                           
2 ส านักนายกรัฐมนตรี, “หนังสือท่ี นร 0503/14284 เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัธุรกิจรักษา

ความปลอดภยั,” 28 เมษายน 2558.   
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 (4)  ไดรั้บหนงัสือรับรองวา่ไดผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตรการรักษาความปลอดภยัจาก
สถานฝึกอบรมท่ีนายทะเบียนกลางรับรองตามวรรคสอง 

ข.  ลกัษณะตอ้งหา้ม 
 (1)  เป็ น โรคพิ ษ สุ ราเร้ือ รังห รือติดยาเสพ ติดให้ โทษห รือ เป็นโรคติด ต่อ ท่ี

คณะกรรมการก าหนด 
 (2)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคน

เสมือนไร้ความสามารถ 
 (3)  เป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกส าหรับความผดิเก่ียวกบั

ชีวิตและร่างกาย ความผิดเก่ียวกับทรัพย ์หรือความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั หรือความผดิตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด เวน้แต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพน้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สาม
ปีก่อนวนัขอรับใบอนุญาตและมิใช่ความผดิเก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญา3 

 อย่างไรก็ดี การออกพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558 มาควบคุม
ธุรกิจรักษาความปลอดภยั  ได้มีเสียงร้องเรียนจากผูป้ระกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภยัและ
พนกังานรักษาความปลอดภยั เพราะเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการใชก้ฎหมายดงักล่าว ผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบให้ความเห็นวา่เป็นกฎหมายท่ีไม่มีความเสมอภาค เป็นการจ ากดัสิทธิเสรีภาพการ
ประกอบอาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัย อีกทั้ งสร้างภาระและความยุ่งยากให้กับ
ผูป้ระกอบการและพนักงานรักษาความปลอดภยัในเร่ืองการขอใบอนุญาตและการฝึกอบรมของ
พนกังานรักษาความปลอดภยั ซ่ึงท าใหภ้าระค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบการเพิ่มสูงข้ึน 

 นายวชัรพล บุษมงคล นายกสมาคมผูป้ระกอบการรักษาความปลอดภยัแห่งประเทศ
ไทย ไดใ้ห้ความเห็นวา่ กฎหมายไม่มีความเสมอภาค เพราะพรบ.ฉบบัดงักล่าวบงัคบัใช้เฉพาะกบั 
“บริษทัรักษาความปลอดภยั” และ “พนกังานรักษาความปลอดภยั” แต่ไม่ไดร้วมถึง องค์การทหาร
ผ่านศึก และบริษทั หรือสถานประกอบการท่ีจา้งพนักงานรักษาความปลอดภยัเอง หรือพนักงาน
รักษาความปลอดภยัอิสระ การก าหนดคุณสมบติัของพนักงานรักษาความปลอดภยัท่ีจะตอ้งเป็น
บุคคลท่ีมีสัญชาติไทยเท่านั้น ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ เพราะเน่ืองจากแรงงานในดา้นรักษา

                                                           
3 พระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. 2558. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนท่ี 

104 ก (5 พฤศจิกายน 2558). 
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ความปลอดภัยในปัจจุบันยงัคงขาดแคลน จึงท าให้แรงงานต่างด้าวท่ีเป็นพนักงานรักษาความ
ปลอดภยัในปัจจุบนัซ่ึงมีอยูร้่อยละ 7-8  หายไปจากภาคธุรกิจรักษาความปลอดภยั4 

 นายธนพล พลเยี่ยม เลขาธิการสหพนัธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภยั กล่าววา่ การก าหนด
คุณสมบติัพนกังานรักษาความปลอดภยัส่งผลกระทบอยา่งมากต่อตวัผูป้ระกอบการเองและผูป้ฏิบติั
หน้าท่ี  เน่ืองจากในปัจจุบนัมีจ านวนพนักงานรักษาความปลอดภยัทัว่ประเทศเป็นจ านวนกว่า 4 
แสนคน ผูท่ี้ไม่จบการศึกษาภาคบังคับมีจ านวนถึง 2.8 แสนคน หรือคิดเป็น 70% ของจ านวน
พนกังานรักษาความปลอดภยัทั้งหมด การจดัหาบุคลากรท่ีจบการศึกษาตามเกณฑภ์าคบงัคบันั้นเป็น
เร่ืองยาก อีกทั้งอาชีพพนกังานรักษาความปลอดภยันั้นไม่ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในสังคมไทย จึง
เห็นวา่วุฒิการศึกษาไม่ไดเ้ป็นตวับ่งบอกถึงคุณภาพของพนกังานรักษาความปลอดภยัประสบการณ์ 
อายุ ความรับผิดชอบ เเละความซ่ือสัตยต่์างหากท่ีจะเป็นตวัช้ีวดั การก าหนดคุณสมบติัให้พนกังาน
รักษาความปลอดภยัพน้โทษคดีอาญากวา่ 3 ปี ก่อนแลว้จึงสามารถมาข้ึนทะเบียนท างานไดน้ั้น นาย
ธนพลมีความเห็นว่า อาจผิดข้อก าหนดของไอแอลโอ หรือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization) เพราะเน่ืองจากเป็นการกีดกนัคนบางกลุ่มไม่ให้มีงานท า ทั้งท่ี
กลุ่มบุคคลดงักล่าวรับโทษจ าคุกมาแลว้ ดงันั้นการออกพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั 
พ.ศ. 2558 จึงไม่ไดเ้ป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ แต่เป็นการจดัระเบียบมากกว่า ท าให้ผูป้ระกอบการ
ตอ้งมีภาระค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนในการข้ึนทะเบียน ส่วนพนกังานรักษาความปลอดภยันั้นก็จะตอ้งเขา้รับ
การฝึกอบรมเป็นระยะเวลานาน ท าใหค้่าจา้งเพิ่มสูงข้ึน5 

 นายวงศกร กณัหะวฒันะ ผูจ้ดัการเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัแห่งหน่ึง เปิดเผยว่า 
พระการจ ากัดวุฒิการศึกษาชั้น ม.3 ถือเป็นการปิดกั้นโอกาส ตดัสิทธ์ิผูด้้อยโอกาส ส่วนการข้ึน
ทะเบียนและการขอใบอนุญาตเป็นการเพิ่มภาระและค่าใช้จ่าย พนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีตอ้ง
เขา้รับการฝึกอบรมนานหลายวนั ท าใหเ้สียโอกาสในการท างาน6 

 
 
 

                                                           
4 ไทยพีบีเอส.ธุรกิจรปภ.ไม่แฮปป้ีพรบ.ใหม่ แค่จดัระเบียบแต่ไม่เท่าเทียม สร้างภาระ-เพิ่ม

ค่าใชจ่้าย. ใน http://news.thaipbs.or.th/content/250978, (last visited 24 February 2018). 
5 โพสทูเดย์. จัดระเบียบรปภ."...เม่ือวุฒิการศึกษาส าคัญกว่าประสบการณ์ชีวิต.  ใน 

http://www.posttoday.com/analysis/report/425934, (last visited 29 March 2018). 
6 กรุงเทพธุรกิจ. เปิดกฎหมายใหม่ คุมเข้มธุรกิจ รปภ. ใน http://www. bangkokbiznews. 

com/news/detail/700669, (last visited 17 March 2018). 

http://news.thaipbs.or.th/content/250978
http://www.posttoday.com/analysis/report/425934


 
 
 

6 
 

1. ปัญหาเกีย่วกบัสัญชาติ 
เม่ือพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. 2558 ก าหนดคุณสมบติัของผูส้มคัร

ขอรับใบอนุญาตเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยัให้เฉพาะบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยเท่านั้นสามารถ
ประกอบอาชีพเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยั ท าให้คนต่างดา้วท่ีประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
รักษาความปลอดภยัตอ้งลาออกจากการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เพราะคุณสมบติัไม่ตรงกบัหลกัเกณฑ์
ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้และผูป้ระกอบการบริษทัรักษาความปลอดภยัไม่สามารถจา้งบุคลากรท่ีไม่มี
ใบอนุญาตเข้าท างานได้ ส่งผลกระทบให้แรงงานพนักงานรักษาความปลอดภัยขาดแคลน                
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในปัจจุบนั ท่ีมีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากมีอาคาร หมู่บา้น หน่วยงาน
ราชการ และห้างสรรพสินคา้ ปลูกสร้างข้ึนมากมาย ลว้นแลว้แต่ตอ้งการการรักษาความปลอดภยั
เพราะเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถกระท าการเองได ้จากการศึกษาขอ้มูลบทสัมภาษณ์ของบริษทั พรอพเพอร์
ต้ี แคร์ เซอร์วิสเซส จ ากัด (“พีซีเอส”) พบว่า ภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความ
ปลอดภยั พ.ศ. 2558 บงัคบัใช ้แรงงานสมคัรเขา้เป็นพนกังานรักษาความปลอดภยัมีจ านวนน้อยลง 
ปกติท่ีพีซีเอสมีการรับพนกังานใหม่ 800-900 คน/เดือน ลดจ านวนลงเหลือ 700-800 คน/เดือน ต ่า
กว่าเป้าท่ีตอ้งการรับพนักงานรักษาความปลอดภยัเพิ่มเดือนละ 1,200 คน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ปริมาณงาน จึงเป็นสาเหตุให้พีซีเอสจ าเป็นตอ้งปรับเพิ่มเบ้ียเล้ียงในบางพื้นท่ีคือ กรุงเทพมหานคร ท่ี
เป็นตลาดใหญ่ ปรับข้ึนร้อยละ 5-10 และจ่ายค่าจา้งแบ่งเป็น 2 รอบต่อเดือน เป็นการจูงใจพนกังาน
ใหเ้ลือกท างานกบัพีซีเอสและลดอตัราการลาออกท่ีมีอยูร้่อยละ 5 ลง7   
 

2. ปัญหาเกีย่วกบัวุฒิการศึกษา 
ผูท่ี้จะขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต จะต้องจบ

การศึกษาภาคบงัคบัหรือมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เท่านั้น  การก าหนดคุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้ท าให้เกิด
เสียงร้องเรียนจากพนกังานรักษาความปลอดภยัซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรง พนกังานบางคน 
จ าเป็นต้องออกจากงานเพราะส าเร็จการศึกษาไม่ได้ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติท่ีก าหนด ส่งผล
กระทบให้แรงงานพนักงานรักษาความปลอดภยัมีจ านวนลดน้อยลง และท าให้บริษทัรักษาความ
ปลอดภยัตอ้งเพิ่มเบ้ียเล้ียงหรือเงินเดือนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กบัพนกังานรักษาความปลอดภยั เพื่อลด
อตัราการลาออก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อไปยงัผูใ้ช้บริการงานรักษาความปลอดภยั ท่ีจะตอ้งแบกรับ
ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน และปิดกั้นโอกาสแก่ผูไ้ดรั้บโอกาสทางการศึกษานอ้ย อนัเป็นผลใหป้ระชาชน
ท่ีไม่ส าเร็จศึกษาตามเกณฑ์ไม่สมคัรขอรับใบอนุญาตพนกังานรักษาความปลอดภยัได ้ซ่ึงเป็นด่าน

                                                           
7 ผลพวงกฎหมายคุมรปภ. PCS อัดเบ้ียเล้ียง ‘ยาม’ เพิ่ม 5-10% ช่วงชิงแรงงาน, ใน 

http://www.forbesthailand.com/news-detail.php?did=1525, (last visited 31 May 2018). 
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แรกท่ีจะตอ้งพึงกระท า มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเขา้ท างานในหนา้ท่ีดงักล่าวได ้อยา่งไรก็ดีพนกังาน
รักษาความปลอดภัยในแต่ละต าแหน่งมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบมากน้อยไม่เท่ากัน ซ่ึงบาง
ต าแหน่งจ าเป็นตอ้งใชวุ้ฒิการศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถใช้
อุปกรณ์เคร่ืองมือในการรักษาความปลอดภยั หรือสามารถส่ือสารภาษาได ้เช่น พนกังานรักษาความ
ปลอดภยัสนามบิน ธนาคาร หรือสถานท่ีท่ีมีความส าคญั ซ่ึงผลกระทบต่อบริษทัรักษาความปลอดภยั
ขาดแคลนแรงงาน และจ าเป็นตอ้งเพิ่มเบ้ียเล้ียงหรือค่าแรงให้กบัพนกังานรักษาความปลอดภยัเดิม 
เพื่อเป็นการจูงใจให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นท างานต่อ ท าให้ลูกคา้หรือผูว้า่จา้งไดรั้บผลกระทบในการ
รับภาระดงักล่าวดว้ย และหากมีการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายโดยเปิดโอกาสให้คนต่างดา้วสามารถ
เขา้ประกอบอาชีพพนกังานรักษาความปลอดภยัไดแ้ลว้นั้น 

 
3. ปัญหาเกีย่วกบัลกัษณะต้องห้าม 

จากการศึกษาพบวา่ มีรายงานท่ี 151-152/2559 เร่ือง สิทธิและเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ กรณีกล่าวอา้งวา่พระราชบญัญติั ธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. 2558 ก าหนดคุณสมบติัและ
ลกัษณะตอ้งห้ามของพนกังานรักษาความปลอดภยัมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพหรือไม่ ประเด็นการร้องเรียน ผูร้้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ขอให้มีขอ้เสนอแนะเพื่อแก้ไขพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. 2558 ท่ีละเมิดต่อ
หลกัการสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอา้งว่าบทบญัญติัมาตรา 34 ขอ้ ก. (3) และขอ้ ข. (3) ท่ีก าหนด
คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภยัเป็นบทบญัญติัท่ีขดัแยง้ต่อสิทธิ
และเสรีภาพในการประกอบอาชีพของพนกังานรักษาความปลอดภยัเดิมและกระทบต่อบริษทัรักษา
ความปลอดภยั และบทนิยามของค าว่า “ธุรกิจรักษาความปลอดภยั” ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 3 มี
ลกัษณะท่ีเป็นการเลือกปฏิบติัต่อพนักงานรักษาความปลอดภยัท่ีให้บริการในธุรกิจรักษาความ
ปลอดภยัเอกชน  จากขอ้มูลอตัราผูก้ระท าความผิดซ ้ าโดยกระทรวงยุติธรรม เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 พบวา่ ในช่วงปี พ.ศ. 2557  ประเทศไทยมีผูพ้น้โทษท่ีกระท าความผิดซ ้ าภายใน 1 ปี ประมาณ
ร้อยละ 14 และภายใน 3 ปี ราวร้อยละ 27 โดยสาเหตุของการกระท าความผิดมาจากปัจจยัด้าน
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งขาดการยอมรับจากสังคมภายหลงัพน้โทษ ทั้งน้ี จากผลการวิจยัหลาย
ฉบบัพบวา่ “โอกาสในการท างาน” เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้ผูเ้คยตอ้งโทษเร่ิมตน้ชีวิตใหม่หลงั
พน้โทษไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเส่ียงท่ีจะกระท าความผิดซ ้ า  ผูท่ี้เคยตอ้งโทษคดีเม่ือ
พ้นโทษออกมาแล้วนั้ น  ก็มักจะประสบปัญหาในการเร่ิมต้นชีวิตการท างานเพราะความรู้
ความสามารถไม่สามารถเทียบเท่าคนอ่ืนได้ และไม่สอดรับกบัความตอ้งการของนายจา้ง และใน
ปัจจุบนั ปัจจุบนักรมราชทณัฑ์ได้มีโครงการเปิดโอกาสทางการศึกษาและฝึกอาชีพให้นักโทษใน
เรือนจ า หากมาตรการทางกฎหมายและมาตรการพฒันาศกัยภาพยงัไม่สอดคลอ้งและเอ้ือให้นกัโทษ
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สามารถกลบัคืนสู่สังคมได้อย่างมีศกัด์ิศรีและมีความมัน่คงในชีวิตอย่างแท้จริง การเตรียมความ
พร้อมให้แก่ผูต้อ้งขงัดว้ยการสนบัสนุนดา้นการศึกษา ควบคู่ไปกบัการฝึกอาชีพตามความถนดัและ
สนใจ มีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ผูต้อ้งขงัมีทางเลือกในการใช้ชีวิตมากข้ึนเม่ือพน้โทษ ปัญหาท่ีพบใน
การคืนคนดีสู่สังคม คือความแคลงใจ และความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนของผูค้นในสังคมต่ออดีต
ผูต้อ้งขงั ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายท่ีรองรับให้ประกอบอาชีพหลงัจากพน้โทษ จึงท า
ให้โอกาสการกลบัเขา้สู่สังคมเป็นไปไดย้าก อยา่งไรก็ดี โอกาสในการกลบัคืนสู่สังคมของผูต้อ้งขงั
จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือสังคมให้การยอมรับ และยอมให้พวกเขากลบัเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ไม่ใช่
เพียงการใช้ชีวิตในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีความแปลกแยกเท่านั้น หากยงัรวมถึงการประกอบอาชีพ
หรือการกลบัสู่ตลาดแรงงานเช่นเดียวกบัคนทัว่ไป ซ่ึงปัจจุบนัยงัเปิดกวา้งไม่มากพอ ดงันั้น การ
แสวงหาแนวทางความร่วมมือระหวา่งเรือนจ า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมท่ี
ชดัเจน มีการสอดประสานกนัอย่างมีประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิด“สังคมแห่งการให้โอกาสและไม่
ทอดทิ้งใครไวเ้บ้ืองหลงั” และเป็นการสร้างสังคมท่ีดีส าหรับทุกคน 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
     การค้นควา้อิสระฉบับน้ีได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาการก าหนดคุณสมบัติของ
พนกังานรักษความปลอดภยั ตามพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. 2558 ไดพ้บปัญหา
ดังน้ี ปัญหาเก่ียวกับสัญชาติ ปัญหาเก่ียวกับวุฒิการศึกษา ปัญหาเก่ียวกับลักษณะต้องห้าม ซ่ึง
พระราชบญัญัติธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การขอรับใบอนุญาต
พนักงานรักษาความปลอดภยัไว ้กล่าวคือ บุคคลท่ีขอรับใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภยั 
จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาภาคบงัคบัท่ีใชอ้ยูใ่นขณะท่ี
ส าเร็จการศึกษา และตอ้งไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว ้ในกรณีน้ีท าให้เกิด
ปัญหา กล่าวคือ ปัจจุบนัธุรกิจรักษาความปลอดภยัในประเทศไทย มีอตัราการเจริญเติบโตและมี
ความส าคญักับเป็นอย่างมากในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน ท่ีอยู่อาศยั อาคารหรือสถานท่ี 
ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ ล้วนแล้วแต่ตอ้งการธุรกิจรักษาความปลอดภยั สถานท่ีดังกล่าวข้างต้น        
มีความจ าเป็นต้องว่าจ้างบริษทัรักษาความปลอดภยัเพื่อจดัหาพนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีมี
ความรู้และความเช่ียวชาญ รวมถึงจดัหาอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาช่วยให้การรักษาความปลอดภยัมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดงันั้น การท่ีกฎหมายจ ากดัสิทธิเสรีภาพ โดยการก าหนดคุณสมบติัของ
พนกังานรักษาความปลอดภยั อาจส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการวา่งงานกบักลุ่มคนท่ีคุณสมบติัไม่
ตรงตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้อีกทั้งท าให้บริษทัรักษาความปลอดภยัขาดแคลนบุคลากรท่ีเขา้ปฏิบติั
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หน้าท่ีดงักล่าวไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ไปพร้อมกับจ านวนตึก 
อาคาร หน่วยงาน หมู่บา้นจดัสรรหรือห้างสรรพสินคา้ ท่ีมีความตอ้งการใช้บริการงานรักษาความ
ปลอดภยั อาชีพพนกังานรักษาความปลอดเป็นอาชีพท่ีมีอตัราค่าจา้งต ่า และสวสัดิการต่างๆท่ีพึงจะ
ไดรั้บ ไม่ครอบคลุมและเพียงพอกบัการเส่ียงภยั จึงเป็นสาเหตุให้พนกังานรักษาความปลอดภยับาง
คนจ าเป็นตอ้งลาออกจากการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 
 ผูเ้ขียนจึงขอเสนอเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการก าหนดคุณสมบติัของพนกังานรักษา
ความปลอดภยัย โดยการน าหลกักฎหมายต่างประเทศท่ีศึกษามาปรับใชเ้พื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมไทยในปัจจุบนั โดยกฎหมายต่างประเทศได้มีการ
กล่าวถึงการก าหนดคุณสมบติัของพนกังานรักษาความปลอดภยั โดยประเทศท่ีน าเสนอเป็นแม่แบบ
ในการแก้ปัญหาคือเป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว และมีการจดัการรักษาความปลอดภยัอย่างเขม้งวด 
ผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาคุณสมบติัของพนกังานรักษาความปลอดภยั ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ปัญหาเกีย่วกบัสัญชาติ 
 เห็นสมควรให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมไทยและ

การเจริญเติบโตของภาคธุรกิจรักษาความปลอดภยัในปัจจุบนั และเป็นการวางรากฐานสู่การเข้า
ประชาคมอาเซียนในอนาคต อนัจะส่งผลให้มีจ  านวนพนักงานรักษาความปลอดภยัเพิ่มข้ึนและ
สามารถรองรับต่อความตอ้งการของผูท่ี้วา่จา้ง อาคาร หมู่บา้น ห้างสรรพสินคา้ต่างๆ ท่ีมีจ  านวนเพิ่ม
มากข้ึน และผูเ้ขียนเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความ
ปลอดภยั พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปน้ี 

 “มาตรา 34 ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต้องมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

 ก.  คุณสมบติั 
  (๑) มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลต่างดา้วท่ีมีใบอนุญาตเขา้ท างานในประเทศไทย 

และมีใบรับรองความประพฤติจากทางรัฐบาลประเทศนั้นๆวา่ไม่เคยตอ้งโทษคดีใดๆมาก่อน 
 

2. ปัญหาเกีย่วกบัวุฒิการศึกษา 
เห็นสมควรให้ยกเลิกข้อความในมาตรา 34 ก. (3) “ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

การศึกษาภาคบงัคบัท่ีใชอ้ยูใ่นขณะท่ีส าเร็จการศึกษา”  
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3. ปัญหาเกีย่วกบัลกัษณะต้องห้าม  
เห็นสมควรให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายมาตรา 34 ข.(3) เร่ืองลกัษณะตอ้งห้าม ให้

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมไทย และยงัเป็นการเปิดโอกาสให้กบับุคคลท่ีเคยตอ้งโทษ
คดี มีอาชีพรองรับภายหลงัจากท่ีพน้โทษออกมาแลว้ เป็นดงัน้ี 

“มาตรา 34 ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภยัรับอนุญาตตอ้งมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

ข.  ลกัษณะตอ้งหา้ม 
 เป็นบุคคลท่ีเคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกส าหรับ

ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์หรือความผิดเก่ียวกบัเพศตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด ซ่ึงเป็นการกระท าความผิดซ ้ า เวน้แต่
เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 


