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ปัญหาคุณสมบัตขิ องพนักงานรักษาความปลอดภัย
กนกภรณ์ มนุญพร*

บทนา
การรักษาความปลอดภัยเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับสังคมจนถือได้วา่ เป็ นวิชาชีพที่สาคัญยิง่ สาขา
หนึ่ ง บุคลากรในสายวิชาชี พนี้ ในสายงานราชการ คือ เจ้าหน้าที่ตารวจ สายธุ รกิจ ได้แก่ ผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจรักษาความปลอดภัยหรื อบริ ษทั รักษาความปลอดภัยเอกชน ซึ่ งมีบุคลการที่สาคัญคือ พนักงาน
รักษาความปลอดภัย แต่เนื่ องจากสังคมไทยปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงจึงมีความจาเป็ นต้องถ่ายโอน
ภาระกิ จดังกล่าวไปที่ไปให้องค์กรเอกชนดาเนิ นการแทน อาชี พและธุ รกิ จรักษาความปลอดภัยเป็ น
สิ่ งที่อยูค่ ู่สังคมไทยมาเป็ นระยะเวลานาน การทาหน้าที่เป็ นผูร้ ักษาความปลอดภัยให้แก่ชีวิต ร่ างกาย
ทรัพย์สินของประชาชน ธุ รกิ จ ห้างร้าน บริ ษทั ไม่เว้นแต่หน่ วยงานราชการของรัฐ ต่างก็ตอ้ งอาศัย
การรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ความคุม้ ครองทรัพย์สิน เพราะเนื่ องจากสภาพสังคมไทยปั จจุบนั ที่
ต้องเผชิ ญกับปั ญหาอาชญากรรมที่เพิ่มจานวนสู งขึ้น มีรูปแบบการก่ออาชญากรรมที่พฒั นาแตกต่าง
กันออกไป รวมถึงสถานการณ์ความไม่สงบต่างๆ ทาให้ภาครัฐและประชาชนเกิดความไม่มนั่ ใจและ
เห็ นความสาคัญของการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมไปถึ งทาให้เกิ ดความคาดหวังกับการ
ให้บริ การของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะเข้ามาทาหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
ธุ รกิจรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย มีความเจริ ญเติบโตอย่างมีปริ มาณเงินหมุนเวียน
50,000 ล้านบาท และได้มีการพัฒนาบุคลกรและอุปกรณ์ ที่จเข้ามาช่วยในการให้บริ การรักษาความ
ปลอดภัย ในปี พ.ศ. 2557 มีบริ ษทั รักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นเป็ นจานวนมากในประเทศไทย มีการ
แข่ ง ขั น ทางการตลาดสู ง เนื่ อ งจากในปั จ จุ บ ั น มี อ าคารส านั ก งาน บ้ า น คอนโด และธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ต่างๆที่ เจริ ญเติบโตสู งขึ้นพร้อมกับบริ ษทั ดู แลรักษาความปลอดภัย แนวโน้มการ
ว่าจ้างบริ ษทั รักษาความปลอดภัยเพื่อให้บริ การรักษาความปลอดภัยมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากการใช้บริ การ
จากบริ ษทั รักษาความปลอดภัยสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการบริ หารจัดการ และการ
จัดหาบุคลากรในระยะยาวได้ และบริ ษทั รักษาความปลอดภัยยัง ได้พฒั นาการรักษาความปลอดภัย
โดยน าอุ ป กรณ์ รั ก ษาความปลอดภัย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง เข้า มาใช้ค วบคู่ ไ ปกับ การรั ก ษาความ

*

บทความนี้เรี ยบเรี ยงมาจากการค้นคว้าอิสระเรื่ อง, “ปั ญหาคุณสมบัติของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย,” ปริ ญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560.
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ปลอดภัยโดยตัวบุคคล เพื่อเข้ามาสนับสนุนการให้บริ การรักษาความปลอดภัย สามารถให้บริ การได้
เป็ นอย่างดีและเต็มประสิ ทธิภาพ1
บริ ษทั รักษาความปลอดภัยที่เกิดใหม่เพิ่มมากขึ้น การแข่งขันทางการตลาดของธุ รกิจรักษา
ความปลอดภัยนั้น จึงต้องมีการแย่งลูกค้า บริ ษทั รักษาความปลอดภัยจึงได้มีการวางแผนคิดกลยุทธ์
ด้วยการใช้วิธีลดราคาค่าบริ การให้ต่ าลง บางบริ ษทั รักษาความปลอดภัยหันไปใช้แรงงานต่างด้าวที่
สามารถจ้างได้ในราคาถู กกว่าพนักงานรักษาความปลอดที่เป็ นคนไทย หากเป็ นบริ ษทั รักษาความ
ปลอดภัยขนาดใหญ่ จะไม่ รับ แรงงานต่างชาติ อย่างเด็ดขาด เพราะหากมี ปัญ หาจะตรวจสอบและ
ติดตามยาก และหากทรัพย์สินลูกค้าถูกโจรกรรมไปจะมีปัญหาต้องรับผิดชอบสู ง จึงเน้นแรงงานที่ มี
ฝี มือการต่อสู ้ เช่น ทหารปลดประจาการ ฯลฯ เป็ นต้น การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยคนไทย
อาจกลายเป็ นข้อเสี ยเปรี ยบต่อคู่แข่ง เนื่ องจากต้องจ่ายค่าแรงในราคามาตรฐาน จึงทาให้บริ ษทั รักษา
ความปลอดภัยต้องไปเรี ยกเก็บค่าบริ การจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การในราคาที่สูงขึ้น และยังมีลูกค้า
จานวนหนึ่งที่ไม่ตอ้ งการเสี ยค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป จึงหันไปใช้บริ การของบริ ษทั รักษาความปลอดภัย
ที่ มี ราคาถู ก แทน เป็ นเหตุ ให้ มี ก ารน าเข้าแรงงานต่ างด้าวมากขึ้ น จะเห็ น ได้ว่าธุ รกิ จรั ก ษาความ
ปลอดภัยในประเทศไทยนั้น เป็ นธุ รกิจที่มีความสาคัญและยังเป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่มผูใ้ ช้บริ การอีก
เป็ นจานวนมาก อีกทั้งในปั จจุบนั พนักงานรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ความรับผิดชอบสู งมาก ต้อง
ทาหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน ทาหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจค้น รวมทั้งการ
อานวยความสะดวกในด้านอื่ นๆ ที่ ได้รับมอบหมายจากหน่ วยงานหรื อภาครัฐ ต้องอยู่ในกรอบที่
เข้ม งวด มี ระเบี ย บวินัย ในการปฏิ บตั ิ งาน อย่างไรก็ ดี การเจริ ญ เติ บ โตทางด้านธุ รกิ จรั ก ษาความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี และความคาดหวังในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น รัฐบาลเล็งเห็ นว่าธุ รกิ จรักษาความปลอดภัยในปั จจุบนั ยังไม่มีมาตรฐานการให้บริ การ
หรื อการจัดระเบียบธุ รกิ จรักษาความปลอดภัยให้ไปในแนวทางเดี ยวกัน เพื่อการให้บริ การเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยังเป็ นการเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั ประชาชน รัฐบาลจึงได้มีการเสนอให้มี
การออกกฎหมายที่เข้ามาควบคุมธุ รกิจรักษาความปลอดภัย
พระราชบัญญัติธุรกิ จรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ถูกประกาศใช้และให้มีผลนับตั้งแต่
วัน ที่ 4 มี น าคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้น มา วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ควบคุ ม ธุ ร กิ จ รั ก ษาความปลอดภั ย
เนื่ องจากว่า ธุ รกิ จรักษาความปลอดภัยเป็ นธุ รกิ จการให้บริ การที่มีความเกี่ ยวข้องใกล้ชิดกับความ
ปลอดภัยในชี วิต ร่ างกาย ทรั พย์สิ นของประชาชน และส่ งผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้ อยของ
สยามธุ รกิจ. ยุคทอง ‘รปภ.-แจ๋ ว’ค่าตัวพุ่ง แข่งเดือดชิ งเค้ก 7 หมื่นล้าน/ตจว.เมินกรุ งทานา
ดี กว่ า , ใน http://www.southdeepoutlook.com/ShowAllDetails/detail_south_the_daily_news/ 93481,
(last visited 4 October 2017).
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สังคม และในปั จจุบนั มีผปู ้ ระกอบธุ รกิจรักษาความปลอดภัยเป็ นจานวนมาก แต่เนื่องจากมีมาตรฐาน
ที่แตกต่างกัน รัฐบาลจึงเห็ นสมควรว่าควรจะมีการกาหนดมาตรฐานธุ รกิจรักษาความปลอดภัยและ
มาตรฐานของพนัก งานรั ก ษาความปลอดภัย เพื่ อ เป็ นการยกระดับ มาตรฐานธุ ร กิ จ รั ก ษาความ
ปลอดภัย และเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพของพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภัย อัน จะเป็ นประโยชน์ แ ก่
ผูใ้ ช้บริ การและช่ วยเสริ มสร้างความสงบเรี ยบร้ อยของสังคม2 และกาหนดให้ผทู ้ ี่จะประกอบธุ รกิ จ
การให้บริ การรักษาความปลอดภัยจะต้องจัดตั้งในรู ปแบบบริ ษทั เท่านั้น เจตนารมณ์ ของกฎหมาย
ต้องการให้มีความรับผิดชอบมากกว่าในรู ปแบบของบุคคลธรรมดา และห้างหุ ้นส่ วนจากัด อีกทั้ง
ผูป้ ระกอบการจะต้องดาเนิ นการขึ้ นทะเบี ยน ได้รับใบอนุ ญาตก่ อนถึ งจะสามารถประกอบธุ รกิ จ
ดังกล่ าวได้ กฎหมายได้กาหนดคุ ณสมบัติของพนักงานรั กษาความปลอดภัย จะต้องมี คุณสมบัติ
ตามที่ กาหนดไว้ถึงจะสามารถขอรับ ใบอนุ ญาต ผูป้ ระกอบการต้องดาเนิ นการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม พนักงานรักษาความปลอดภัยการเข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความปลอดภัย
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ได้กาหนดให้ผทู ้ ี่จะประกอบธุ รกิจการ
ให้ บ ริ ก ารรั ก ษาความปลอดภัย จะต้อ งจัด ตั้ง ในรู ป แบบบริ ษ ัท เท่ า นั้น เจตนารมณ์ ข องกฎหมาย
ต้องการให้มีความรับผิดชอบมากกว่าในรู ปแบบของบุคคลธรรมดา และห้างหุ ้นส่ วนจากัด อีกทั้ง
ผูป้ ระกอบการจะต้องดาเนิ นการขึ้ นทะเบี ยน ได้รับใบอนุ ญาตก่ อนถึ งจะสามารถประกอบธุ รกิ จ
ดังกล่ าวได้ กฎหมายได้กาหนดคุ ณสมบัติของพนักงานรั กษาความปลอดภัย จะต้องมี คุณสมบัติ
ตามที่ กาหนดไว้ถึงจะสามารถขอรับ ใบอนุ ญาต ผูป้ ระกอบการต้องดาเนิ นการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม พนักงานรักษาความปลอดภัยการเข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความปลอดภัย
ในเรื่ องคุ ณ สมบัติข องผูข้ อรับใบอนุ ญาตเป็ นพนักงานรักษาความปลอดภัย กฎหมายได้
บัญญัติไว้เป็ นดังนี้
มาตรา 34 ผูข้ อรับใบอนุญาตเป็ นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์
(3) สาเร็ จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
2

สานักนายกรัฐมนตรี , “หนังสื อที่ นร 0503/14284 เรื่ อง ร่ างพระราชบัญญัติธุรกิ จรักษา
ความปลอดภัย,” 28 เมษายน 2558.
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(4) ได้รับหนังสื อรับรองว่าได้ผา่ นการฝึ กอบรมหลักสู ตรการรักษาความปลอดภัยจาก
สถานฝึ กอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรองตามวรรคสอง
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็ น โรคพิ ษ สุ ราเรื้ อรั ง หรื อติ ด ยาเส พติ ด ให้ โ ทษ ห รื อเป็ นโรคติ ด ต่ อ ที่
คณะกรรมการกาหนด
(2) เป็ นคนวิก ลจริ ตหรื อจิ ตฟั่ นเฟื อนไม่ ส มประกอบ คนไร้ ความสามารถหรื อคน
เสมือนไร้ความสามารถ
(3) เป็ นผูเ้ คยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกสาหรับความผิดเกี่ยวกับ
ชี วิตและร่ างกาย ความผิดเกี่ ยวกับ ทรั พ ย์ หรื อความผิดเกี่ ย วกับ เพศตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรื อความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็ นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ หรื อพ้นโทษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสาม
ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาตและมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา3
อย่างไรก็ดี การออกพระราชบัญญัติธุรกิ จรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 มาควบคุ ม
ธุ รกิ จรัก ษาความปลอดภัย ได้มี เสี ยงร้ องเรี ยนจากผูป้ ระกอบการธุ รกิ จรั กษาความปลอดภัยและ
พนักงานรักษาความปลอดภัย เพราะเป็ นผูท้ ี่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้กฎหมายดังกล่าว ผูท้ ี่
ได้รับผลกระทบให้ความเห็ นว่าเป็ นกฎหมายที่ไม่มีความเสมอภาค เป็ นการจากัดสิ ทธิ เสรี ภาพการ
ประกอบอาชี พ ของพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภัย อี ก ทั้ง สร้ า งภาระและความยุ่ ง ยากให้ ก ั บ
ผูป้ ระกอบการและพนักงานรักษาความปลอดภัยในเรื่ องการขอใบอนุ ญาตและการฝึ กอบรมของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่ งทาให้ภาระค่าใช้จ่ายของผูป้ ระกอบการเพิ่มสู งขึ้น
นายวัชรพล บุษมงคล นายกสมาคมผูป้ ระกอบการรักษาความปลอดภัยแห่ งประเทศ
ไทย ได้ให้ความเห็ นว่า กฎหมายไม่มีความเสมอภาค เพราะพรบ.ฉบับดังกล่าวบังคับใช้เฉพาะกับ
“บริ ษทั รักษาความปลอดภัย ” และ “พนักงานรักษาความปลอดภัย ” แต่ไม่ได้รวมถึง องค์การทหาร
ผ่านศึก และบริ ษทั หรื อสถานประกอบการที่จา้ งพนักงานรักษาความปลอดภัยเอง หรื อพนักงาน
รักษาความปลอดภัยอิสระ การกาหนดคุ ณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ จะต้องเป็ น
บุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น ส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการ เพราะเนื่ องจากแรงงานในด้านรักษา
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พระราชบัญญัติธุรกิ จรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558. ราชกิ จจานุ เบกษา เล่ม 132 ตอนที่
104 ก (5 พฤศจิกายน 2558).

5
ความปลอดภัย ในปั จจุ บ ัน ยังคงขาดแคลน จึ ง ท าให้ แรงงานต่ า งด้าวที่ เป็ นพนัก งานรั ก ษาความ
ปลอดภัยในปั จจุบนั ซึ่ งมีอยูร่ ้อยละ 7-8 หายไปจากภาคธุ รกิจรักษาความปลอดภัย4
นายธนพล พลเยี่ยม เลขาธิ การสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย กล่าวว่า การกาหนด
คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัยส่ งผลกระทบอย่างมากต่อตัวผูป้ ระกอบการเองและผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าที่ เนื่ องจากในปั จจุ บ นั มี จานวนพนักงานรัก ษาความปลอดภัยทัว่ ประเทศเป็ นจานวนกว่า 4
แสนคน ผู ท้ ี่ ไ ม่ จ บการศึ ก ษาภาคบัง คับ มี จ านวนถึ ง 2.8 แสนคน หรื อ คิ ด เป็ น 70% ของจ านวน
พนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมด การจัดหาบุคลากรที่จบการศึกษาตามเกณฑ์ภาคบังคับนั้นเป็ น
เรื่ องยาก อีกทั้งอาชี พพนักงานรักษาความปลอดภัยนั้นไม่ได้รับความนิ ยมอย่างมากในสังคมไทย จึง
เห็นว่าวุฒิการศึกษาไม่ได้เป็ นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยประสบการณ์
อายุ ความรับผิดชอบ เเละความซื่ อ สัตย์ต่างหากที่จะเป็ นตัวชี้ วดั การกาหนดคุ ณสมบัติให้พนักงาน
รักษาความปลอดภัยพ้นโทษคดีอาญากว่า 3 ปี ก่อนแล้วจึงสามารถมาขึ้นทะเบียนทางานได้น้ นั นาย
ธนพลมี ค วามเห็ น ว่า อาจผิ ด ข้อ ก าหนดของไอแอลโอ หรื อ องค์ก ารแรงงานระหว่า งประเทศ
(International Labour Organization) เพราะเนื่ องจากเป็ นการกีดกันคนบางกลุ่มไม่ให้มีงานทา ทั้งที่
กลุ่มบุ คคลดังกล่าวรับโทษจาคุกมาแล้ว ดังนั้นการออกพระราชบัญญัติธุรกิ จรักษาความปลอดภัย
พ.ศ. 2558 จึงไม่ได้เป็ นการส่ งเสริ มภาคธุ รกิ จ แต่เป็ นการจัดระเบียบมากกว่า ทาให้ผูป้ ระกอบการ
ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการขึ้นทะเบียน ส่ วนพนักงานรักษาความปลอดภัยนั้นก็จะต้องเข้ารับ
การฝึ กอบรมเป็ นระยะเวลานาน ทาให้ค่าจ้างเพิ่มสู งขึ้น5
นายวงศกร กัณหะวัฒนะ ผูจ้ ดั การเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยแห่ งหนึ่ ง เปิ ดเผยว่า
พระการจากัดวุฒิ การศึ กษาชั้น ม.3 ถื อเป็ นการปิ ดกั้นโอกาส ตัดสิ ท ธิ์ ผูด้ ้อยโอกาส ส่ วนการขึ้ น
ทะเบียนและการขอใบอนุ ญาตเป็ นการเพิ่มภาระและค่าใช้จ่าย พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ตอ้ ง
เข้ารับการฝึ กอบรมนานหลายวัน ทาให้เสี ยโอกาสในการทางาน6
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ไทยพีบีเอส.ธุ รกิจรปภ.ไม่แฮปปี้ พรบ.ใหม่ แค่จดั ระเบียบแต่ไม่เท่าเทียม สร้ างภาระ-เพิ่ม
ค่าใช้จ่าย. ใน http://news.thaipbs.or.th/content/250978, (last visited 24 February 2018).
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โพสทู เดย์. จัด ระเบี ย บรปภ."...เมื่ อ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาส าคัญ กว่ า ประสบการณ์ ชี วิ ต . ใน
http://www.posttoday.com/analysis/report/425934, (last visited 29 March 2018).
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1. ปัญหาเกีย่ วกับสั ญชาติ
เมื่อพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 กาหนดคุณสมบัติของผูส้ มัคร
ขอรับใบอนุ ญาตเป็ นพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นสามารถ
ประกอบอาชี พเป็ นพนักงานรักษาความปลอดภัย ทาให้คนต่างด้าวที่ประกอบอาชี พเป็ นพนักงาน
รักษาความปลอดภัยต้องลาออกจากการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว เพราะคุณสมบัติไม่ตรงกับหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายกาหนดไว้ และผูป้ ระกอบการบริ ษทั รักษาความปลอดภัยไม่สามารถจ้างบุคลากรที่ไม่มี
ใบอนุ ญ าตเข้า ท างานได้ ส่ ง ผลกระทบให้ แ รงงานพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภัย ขาดแคลน
ไม่เพียงพอต่อความต้องการในปั จจุบนั ที่มีเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ เนื่ องจากมี อาคาร หมู่บา้ น หน่ วยงาน
ราชการ และห้างสรรพสิ นค้า ปลู กสร้ างขึ้ นมากมาย ล้วนแล้วแต่ตอ้ งการการรักษาความปลอดภัย
เพราะเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถกระทาการเองได้ จากการศึกษาข้อมูลบทสัมภาษณ์ของบริ ษทั พรอพเพอร์
ตี้ แคร์ เซอร์ วิส เซส จ ากัด (“พี ซี เอส”) พบว่า ภายหลัง จากที่ พ ระราชบัญ ญัติ ธุ รกิ จ รั ก ษาความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2558 บังคับใช้ แรงงานสมัครเข้าเป็ นพนักงานรักษาความปลอดภัยมีจานวนน้อยลง
ปกติที่พีซีเอสมีการรับพนักงานใหม่ 800-900 คน/เดือน ลดจานวนลงเหลือ 700-800 คน/เดือน ต่ า
กว่าเป้ าที่ ตอ้ งการรั บ พนักงานรั ก ษาความปลอดภัยเพิ่ ม เดื อนละ 1,200 คน เพื่ อให้ส อดคล้องกับ
ปริ มาณงาน จึงเป็ นสาเหตุให้พีซีเอสจาเป็ นต้องปรับเพิ่มเบี้ยเลี้ยงในบางพื้นที่คือ กรุ งเทพมหานคร ที่
เป็ นตลาดใหญ่ ปรับขึ้นร้อยละ 5-10 และจ่ายค่าจ้างแบ่งเป็ น 2 รอบต่อเดือน เป็ นการจูงใจพนักงาน
ให้เลือกทางานกับพีซีเอสและลดอัตราการลาออกที่มีอยูร่ ้อยละ 5 ลง7
2. ปัญหาเกีย่ วกับวุฒิการศึกษา
ผูท้ ี่ จ ะขอรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ นพนัก งานรั ก ษาความปลอดภัย รั บ อนุ ญ าต จะต้อ งจบ
การศึกษาภาคบังคับหรื อมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เท่านั้น การกาหนดคุ ณสมบัติดงั กล่าวข้างต้นทาให้เกิ ด
เสี ยงร้องเรี ยนจากพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็ นผูท้ ี่ได้รับผลกระทบโดยตรง พนักงานบางคน
จาเป็ นต้องออกจากงานเพราะส าเร็ จการศึ ก ษาไม่ ไ ด้ต ามหลัก เกณฑ์ คุ ณ สมบัติ ที่ ก าหนด ส่ ง ผล
กระทบให้แรงงานพนักงานรักษาความปลอดภัยมีจานวนลดน้อ ยลง และทาให้บริ ษทั รักษาความ
ปลอดภัยต้องเพิ่มเบี้ยเลี้ยงหรื อเงินเดือนเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้กบั พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อลด
อัตราการลาออก ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อไปยังผูใ้ ช้บริ การงานรั กษาความปลอดภัย ที่ จะต้องแบกรั บ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสู งขึ้น และปิ ดกั้นโอกาสแก่ผไู ้ ด้รับโอกาสทางการศึกษาน้อย อันเป็ นผลให้ประชาชน
ที่ไม่สาเร็ จศึกษาตามเกณฑ์ไม่สมัครขอรับใบอนุ ญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ ซึ่ งเป็ นด่าน
7
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แรกที่จะต้องพึงกระทา มิเช่ นนั้นจะไม่สามารถเข้าทางานในหน้าที่ดงั กล่าวได้ อย่างไรก็ดีพนักงาน
รั ก ษาความปลอดภัย ในแต่ ล ะตาแหน่ ง มี ห น้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบมากน้อยไม่ เท่ ากัน ซึ่ งบาง
ตาแหน่ งจาเป็ นต้องใช้วุฒิการศึกษาหรื อสาเร็ จการศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถใช้
อุปกรณ์เครื่ องมือในการรักษาความปลอดภัย หรื อสามารถสื่ อสารภาษาได้ เช่น พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยสนามบิน ธนาคาร หรื อสถานที่ที่มีความสาคัญ ซึ่ งผลกระทบต่อบริ ษทั รักษาความปลอดภัย
ขาดแคลนแรงงาน และจาเป็ นต้องเพิ่มเบี้ยเลี้ ยงหรื อค่าแรงให้กบั พนักงานรักษาความปลอดภัยเดิ ม
เพื่อเป็ นการจูงใจให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นทางานต่อ ทาให้ลูกค้าหรื อผูว้ า่ จ้างได้รับผลกระทบในการ
รับภาระดังกล่าวด้วย และหากมีการแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายโดยเปิ ดโอกาสให้คนต่างด้าวสามารถ
เข้าประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยได้แล้วนั้น
3. ปัญหาเกีย่ วกับลักษณะต้ องห้ าม
จากการศึกษาพบว่า มีรายงานที่ 151-152/2559 เรื่ อง สิ ทธิ และเสรี ภาพในการประกอบ
อาชีพ กรณี กล่าวอ้างว่าพระราชบัญญัติ ธุ รกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 กาหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัยมีผลกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพในการประกอบ
อาชี พ หรื อไม่ ประเด็นการร้ องเรี ยน ผูร้ ้ องได้ร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
ขอให้มีขอ้ เสนอแนะเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติธุรกิ จรั กษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ที่ ละเมิ ดต่อ
หลักการสิ ทธิ มนุ ษยชน กรณี กล่ าวอ้างว่าบทบัญญัติมาตรา 34 ข้อ ก. (3) และข้อ ข. (3) ที่ กาหนด
คุ ณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็ นบทบัญญัติที่ขดั แย้งต่อสิ ทธิ
และเสรี ภาพในการประกอบอาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัยเดิมและกระทบต่อบริ ษทั รักษา
ความปลอดภัย และบทนิ ยามของคาว่า “ธุ รกิจรักษาความปลอดภัย” ตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 3 มี
ลัก ษณะที่ เป็ นการเลื อกปฏิ บ ตั ิ ต่อพนัก งานรั ก ษาความปลอดภัยที่ ให้ บ ริ ก ารในธุ รกิ จรั ก ษาความ
ปลอดภัยเอกชน จากข้อมูลอัตราผูก้ ระทาความผิดซ้ าโดยกระทรวงยุติธรรม เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2560 พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีผพู ้ น้ โทษที่กระทาความผิดซ้ าภายใน 1 ปี ประมาณ
ร้ อยละ 14 และภายใน 3 ปี ราวร้ อยละ 27 โดยสาเหตุ ข องการกระท าความผิดมาจากปั จจัยด้าน
เศรษฐกิ จและสังคม รวมทั้งขาดการยอมรับจากสังคมภายหลังพ้นโทษ ทั้งนี้ จากผลการวิจยั หลาย
ฉบับพบว่า “โอกาสในการทางาน” เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่ วยให้ผเู ้ คยต้องโทษเริ่ มต้นชี วิตใหม่หลัง
พ้นโทษได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และลดความเสี่ ยงที่ จะกระทาความผิดซ้ า ผูท้ ี่เคยต้องโทษคดี เมื่ อ
พ้ น โทษออกมาแล้ ว นั้ น ก็ ม ัก จะประสบปั ญ หาในการเริ่ มต้น ชี วิ ต การท างานเพราะความรู ้
ความสามารถไม่สามารถเที ยบเท่าคนอื่นได้ และไม่สอดรั บกับความต้องการของนายจ้าง และใน
ปั จจุบนั ปั จจุบนั กรมราชทัณฑ์ได้มีโครงการเปิ ดโอกาสทางการศึกษาและฝึ กอาชี พให้นักโทษใน
เรื อนจา หากมาตรการทางกฎหมายและมาตรการพัฒนาศักยภาพยังไม่สอดคล้องและเอื้อให้นกั โทษ
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สามารถกลับ คื นสู่ สังคมได้อย่างมี ศกั ดิ์ ศรี และมี ความมัน่ คงในชี วิตอย่างแท้จริ ง การเตรี ยมความ
พร้อมให้แก่ผตู ้ อ้ งขังด้วยการสนับสนุ นด้านการศึกษา ควบคู่ไปกับการฝึ กอาชี พตามความถนัดและ
สนใจ มีส่วนสาคัญที่จะทาให้ผตู ้ อ้ งขังมีทางเลื อกในการใช้ชีวิตมากขึ้นเมื่อพ้นโทษ ปั ญหาที่พบใน
การคื นคนดี สู่ สั งคม คื อความแคลงใจ และความเข้าใจที่ ค ลาดเคลื่ อนของผูค้ นในสั งคมต่ ออดี ต
ผูต้ อ้ งขัง ซึ่ งปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่รองรับให้ประกอบอาชี พหลังจากพ้นโทษ จึงทา
ให้โอกาสการกลับเข้าสู่ สังคมเป็ นไปได้ยาก อย่างไรก็ดี โอกาสในการกลับคืนสู่ สังคมของผูต้ อ้ งขัง
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสังคมให้การยอมรับ และยอมให้พวกเขากลับเป็ นส่ วนหนึ่ งของชุ มชน ไม่ใช่
เพียงการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความแปลกแยกเท่านั้น หากยังรวมถึ งการประกอบอาชี พ
หรื อการกลับสู่ ตลาดแรงงานเช่ นเดี ยวกับคนทัว่ ไป ซึ่ งปั จจุ บนั ยังเปิ ดกว้างไม่มากพอ ดังนั้น การ
แสวงหาแนวทางความร่ วมมือระหว่างเรื อนจา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่
ชัดเจน มี การสอดประสานกันอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ จะก่ อให้เกิ ด“สังคมแห่ งการให้โอกาสและไม่
ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” และเป็ นการสร้างสังคมที่ดีสาหรับทุกคน

สรุปและข้ อเสนอแนะ
การค้น คว้า อิ ส ระฉบับ นี้ ได้ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ถึ ง ปั ญ หาการก าหนดคุ ณ สมบัติ ข อง
พนักงานรักษความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ได้พบปั ญหา
ดัง นี้ ปั ญ หาเกี่ ย วกับ สั ญ ชาติ ปั ญ หาเกี่ ย วกับ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ลัก ษณะต้อ งห้ า ม ซึ่ ง
พระราชบัญญัติธุรกิ จรั กษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ได้กาหนดหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุ ญาต
พนักงานรักษาความปลอดภัยไว้ กล่ าวคือ บุ คคลที่ขอรับใบอนุ ญาตพนักงานรักษาความปลอดภัย
จะต้องเป็ นบุคคลที่มีสัญชาติไทย สาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาภาคบังคับที่ใช้อยูใ่ นขณะที่
สาเร็ จการศึกษา และต้องไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามตามที่ กฎหมายได้กาหนดไว้ ในกรณี น้ ี ทาให้เกิ ด
ปั ญหา กล่ าวคือ ปั จจุบนั ธุ รกิ จรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย มี อตั ราการเจริ ญเติบ โตและมี
ความส าคัญ กับ เป็ นอย่า งมากในสั งคมไทย ไม่ ว่าจะเป็ นหมู่ บ ้าน ที่ อ ยู่อ าศัย อาคารหรื อสถานที่
ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น ล้วนแล้วแต่ ตอ้ งการธุ รกิ จรั กษาความปลอดภัย สถานที่ ดังกล่ าวข้างต้น
มี ค วามจาเป็ นต้องว่าจ้างบริ ษ ทั รั ก ษาความปลอดภัยเพื่ อจัดหาพนัก งานรั ก ษาความปลอดภัยที่ มี
ความรู ้ และความเชี่ ย วชาญ รวมถึ ง จัด หาอุ ป กรณ์ ต่ างๆเข้ามาช่ วยให้ ก ารรั ก ษาความปลอดภัย มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น ดังนั้น การที่ กฎหมายจากัดสิ ทธิ เสรี ภาพ โดยการกาหนดคุ ณสมบัติของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย อาจส่ งผลกระทบให้เกิดปั ญหาการว่างงานกับกลุ่มคนที่คุณสมบัติไม่
ตรงตามที่กฎหมายกาหนดไว้ อีกทั้งทาให้บริ ษทั รักษาความปลอดภัยขาดแคลนบุคลากรที่เข้าปฏิบตั ิ
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หน้าที่ ดงั กล่ าวไม่เพี ยงพอต่อความต้องการของตลาดที่ เพิ่ มสู งขึ้ นเรื่ อยๆ ไปพร้ อมกับจานวนตึ ก
อาคาร หน่ วยงาน หมู่บา้ นจัดสรรหรื อห้างสรรพสิ นค้า ที่มีความต้องการใช้บริ การงานรักษาความ
ปลอดภัย อาชี พพนักงานรักษาความปลอดเป็ นอาชี พที่มีอตั ราค่าจ้างต่า และสวัสดิ การต่างๆที่พึงจะ
ได้รับ ไม่ครอบคลุมและเพียงพอกับการเสี่ ยงภัย จึงเป็ นสาเหตุให้พนักงานรักษาความปลอดภัยบาง
คนจาเป็ นต้องลาออกจากการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
ผูเ้ ขียนจึงขอเสนอเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการกาหนดคุณสมบัติของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยย โดยการนาหลักกฎหมายต่างประเทศที่ศึกษามาปรับใช้เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพสั งคมไทยในปั จจุ บนั โดยกฎหมายต่างประเทศได้มีการ
กล่าวถึงการกาหนดคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยประเทศที่นาเสนอเป็ นแม่แบบ
ในการแก้ปั ญหาคื อเป็ นประเทศที่ พฒั นาแล้ว และมี การจัดการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ผูเ้ ขียนจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาเกีย่ วกับสั ญชาติ
เห็ นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยและ
การเจริ ญเติ บโตของภาคธุ รกิ จรักษาความปลอดภัยในปั จจุ บนั และเป็ นการวางรากฐานสู่ การเข้า
ประชาคมอาเซี ยนในอนาคต อันจะส่ งผลให้มี จานวนพนักงานรั กษาความปลอดภัยเพิ่ ม ขึ้ นและ
สามารถรองรับต่อความต้องการของผูท้ ี่วา่ จ้าง อาคาร หมู่บา้ น ห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ ที่มีจานวนเพิ่ม
มากขึ้ น และผูเ้ ขี ย นเห็ น ควรให้ มี ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทบัญ ญัติพ ระราชบัญ ญัติธุ รกิ จรั ก ษาความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
“มาตรา 34 ผูข้ อรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ นพนัก งานรั ก ษาความปลอดภัย รับ อนุ ญ าตต้อ งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย หรื อเป็ นบุคคลต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทางานในประเทศไทย
และมีใบรับรองความประพฤติจากทางรัฐบาลประเทศนั้นๆว่าไม่เคยต้องโทษคดีใดๆมาก่อน
2. ปัญหาเกีย่ วกับวุฒิการศึกษา
เห็ น สมควรให้ ย กเลิ ก ข้อ ความในมาตรา 34 ก. (3) “ส าเร็ จการศึ ก ษาตามหลัก สู ต ร
การศึกษาภาคบังคับที่ใช้อยูใ่ นขณะที่สาเร็ จการศึกษา”
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3. ปัญหาเกีย่ วกับลักษณะต้ องห้ าม
เห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายมาตรา 34 ข.(3) เรื่ องลักษณะต้องห้าม ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย และยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้กบั บุคคลที่เคยต้องโทษ
คดี มีอาชีพรองรับภายหลังจากที่พน้ โทษออกมาแล้ว เป็ นดังนี้
“มาตรา 34 ผูข้ อรับ ใบอนุ ญาตเป็ นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุ ญาตต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ข. ลักษณะต้องห้าม
เป็ นบุ ค คลที่ เคยได้รั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ดให้ จ าคุ ก ส าหรั บ
ความผิดเกี่ ยวกับ ชี วิตและร่ างกาย ความผิดเกี่ ยวกับทรั พย์ หรื อความผิดเกี่ ยวกับ เพศตามประมวล
กฎหมายอาญา หรื อความผิดตามกฎหมายเกี่ ยวกับยาเสพติด ซึ่ งเป็ นการกระทาความผิดซ้ า เว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ

