รายงานที่ 151-152/2559 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีกล่าวอ้างว่าพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ประเด็นการร้องเรียน
ผู้ ร้ องได้ร้ องเรี ย นต่อคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ขอให้ มีข้อเสนอแนะเพื่อ แก้ ไ ข
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ที่ละเมิดต่อหลักการสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่า
บทบัญญัติมาตรา 34 ข้อ ก. (3) และข้อ ข. (3) ที่กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยเป็นบทบัญญัติที่ขัดแย้งต่อสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยเดิมและกระทบต่อบริษัทรักษาความปลอดภัย และบทนิยามของคาว่า “ธุรกิจรักษาความปลอดภัย”
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 มีลักษณะที่เป็นการเลื อกปฏิบัติต่อพนักงานรัก ษาความปลอดภัยที่ให้บ ริก าร
ในธุรกิจรักษาความปลอดภัยเอกชน
การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการกาหนดให้พนักงานรักษา
ความปลอดภัยต้องสาเร็จการศึกษาภาคบังคับ เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2558 เป็นไปเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคม และเมื่อพิจารณาถึงมาตรฐานระหว่างประเทศ ได้แก่ แนวปฏิบัติระหว่างประเทศ PSCs
ที่กล่าวถึงคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยให้ความสาคัญกับมาตรฐานและทักษะในการทางาน
โดยไม่ได้ระบุถึงระดับการศึกษา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเห็นว่า ระดับการศึกษามิได้เป็น
หลักประกันว่าผู้ที่สาเร็จการศึกษาภาคบังคับจะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยมีสานึกความรับผิดชอบ
และมีประสิทธิผล ประกอบกับการกาหนดเงื่อนไขในการทางาน กฎหมายระหว่างประเทศกาหนดว่า เงื่อนไข
ในการกาหนดคุณสมบัติต้องจาเป็นหรือเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับลักษณะงานที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย (Inherent
Requirement Exception) ดั งนั้ น การก าหนดให้ พนั กงานรักษาความปลอดภั ยต้ องส าเร็ จการศึ กษาภาคบังคับ
จึงไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศและการรับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ตามหลักการของรัฐธรรมนูญ กรณีการกาหนดลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ที่เคย
ได้รับโทษจาคุกบางฐานความผิด ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
มาตรา 34 ข้อ ข. (3) เห็นว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายและหลักความได้สัดส่วน และไม่กระทบกระเทือน
สาระสาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพตามหลักการของรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อพิจารณาถึงฐานความผิดที่ได้กาหนดไว้
ในบทบัญญัติดังกล่าว ที่มีการกาหนดระยะเวลาจากัดสิทธิในการทางานสามปีเท่ากันนั้นยังไม่มีความเหมาะสม
และไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรมทางกฎหมายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าแตกต่างกัน เช่น
ความผิดเกี่ยวกับชีวิต คุณธรรมทางกฎหมายคือ ชีวิตมนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หรือลักทรัพย์ธรรมดา

คุณธรรมทางกฎหมายคือ กรรมสิทธิ์และการครอบครอง เป็นต้น และเมื่อได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงประเด็นใน
เรื่องของการกาหนดคุณสมบัติว่าต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย เห็นว่าแต่เดิมไม่เคยมีกฎหมายบัญญัติหรือกาหนด
คุณสมบัติเรื่องสัญชาติ และการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ได้ถูกสงวนไว้เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย
ดังนั้น การกาหนดคุณสมบัติเรื่องสัญชาติไทยจึงไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
และหลักการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเด็นในเรื่องเจตนารมณ์ในการใช้บังคับกฎหมายนั้น เห็นว่าพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ไม่สามารถยกระดับมาตรฐานธุรกิจรักษาความปลอดภัยและเสริ มสร้าง
ศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ และไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากกฎหมาย
ดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงบุคคลบางประเภท ได้แก่ ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยตรงซึ่งไม่ผ่านบริษัท
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย และการให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยหน่ วยงานของรัฐตามที่นายกรัฐมนตรี
ประกาศกาหนด นอกจากนี้ การที่กฎหมายได้ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยมีอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ในมาตรา 41 มีแนวโน้มว่าจะกระทบต่อสิทธิมนุษยชนได้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควร
มีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และข้อเสนอแนะนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อเสนอแนะนโยบาย หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อเสนอแนะนโยบาย
(1) คณะรัฐมนตรีควรกาหนดนโยบายให้ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยให้
ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาทักษะหรือการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ได้แก่ แนวปฏิบัติระหว่างประเทศสาหรับการให้บริการ
รักษาความปลอดภัยเอกชน (International Code of Conduct for Private Security Service Provider:
PSCs) รวมถึงการกาหนดมาตรการเยียวยาอื่น ๆ เมื่อเกิดการกระทาที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลักการ
ชี้ แ นะเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนส าหรั บ ธุ ร กิ จ ก าหนดหลั ก การพื้ น ฐานต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบของภาคธุ รกิ จ กั บ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ( Guiding Principles for Business and Human Rights: Implementing the United
Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework) ห รื อ ห ลั ก ก า ร UN Guiding Principles for
Business and Human Rights; (UNGPs)
(2) คณะรั ฐ มนตรี โดยส านัก งานต ารวจแห่ ง ชาติ คณะกรรมการก ากั บ ธุรกิ จ รัก ษาความ
ปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และภาคธุรกิจรักษาความปลอดภัยเอกชน ควรหารือร่วมกันให้เกิด
การมีส่วนร่วมเพื่อให้กฎหมายสามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ร่วมกันกาหนดมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัยและมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยกลางที่ครอบคลุมเจ้าของกิจการที่จ้างพนักงาน
รักษาความปลอดภัยเป็นลูกจ้างโดยตรง และการให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยบริษัทที่ให้บริการธุรกิจ
รักษาความปลอดภัยอันจะก่อให้เกิดความเสมอกันในกฎหมาย และคานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยให้

หลายฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะความสามารถและการฝึกอบรมของพนักงานรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะทาให้ภาคเอกชนมีความรับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจมากขึ้น
(3) คณะรั ฐ มนตรี โดยส านัก งานต ารวจแห่ ง ชาติ คณะกรรมการก ากั บ ธุรกิ จ รัก ษาความ
ปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก และภาคธุรกิจรักษาความปลอดภัยเอกชน ควรหารือร่วมกัน
กาหนดให้ มีการประเมิน ต้น ทุน ของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ การบริห ารจัดการประเภทงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เป็นธรรม เช่น การย้ายเปลี่ยนสถานที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย ของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ที่จะต้องมีการจดแจ้งทุกครั้ง และมีกระบวนการประเมินผลกระทบของ
กฎหมาย (RIA) ว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายนี้หรือไม่ทุกระยะเวลา 2 ปี ภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
(1) คณะรัฐมนตรี โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ ควรทบทวนการกาหนดคุณสมบัติสาเร็จ
การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับในมาตรา 34 ก. (3) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
(2) คณะรัฐมนตรี โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ ควรทบทวนการกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ระยะเวลา 3 ปี ที่ห้ามผู้ที่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกสาหรับความผิดที่ระบุไว้ตาม
มาตรา 34 ข. (3) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในแต่ล ะฐานความผิ ดที่กาหนดระยะเวลาจากัดสิ ทธิในการทางานให้ สอดคล้องกับคุณธรรมทางกฎหมาย
เพื่อมิให้ถูกจากัดสิทธิที่ใช้ระยะเวลาที่เท่ากันในแต่ละฐานความผิด
(3) คณะรัฐมนตรี โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ ควรทบทวนโดยยกเลิกการกาหนดคุณสมบัติ
เรื่องสัญชาติไทยของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ. 2558 มาตรา 34 ก. (1)
(4) คณะรั ฐ มนตรี โดยส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ แ ละคณะกรรมการก ากั บ ธุ ร กิ จ รั ก ษา
ความปลอดภัยควรออกกฎหมายกาหนดให้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานหลักสูตรการรักษา
ความปลอดภัยโดยคานึงถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
ความสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มีคาสั่งมอบหมายให้สานักงานตารวจ
แห่งชาติเป็นหน่ว ยงานหลั กรั บเรื่ องไปพิจ ารณาร่ว มกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
แรงงาน กระทรวงยุติธรรม สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติเ มื่ อวั นที่ 9 พฤษภาคม 2560 รั บทราบผลการพิ จารณาและผลการ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายตามที่สานักงานตารวจแห่ งชาติ
เสนอ สรุปสาระสาคัญได้ว่า กรณีการกาหนดวุฒิการศึกษาของพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษา
ความปลอดภัย ที่เป็น พนั กงานรั กษาความปลอดภัย อยู่ก่อนจะได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องใช้วุฒิ การศึ ก ษา
ส่วนพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย หลังวันที่ 4 มีนาคม 2559 จะได้รับ
ยกเว้นเรื่องวุฒิการศึกษาเช่นกัน จากเดิมต้องสาเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาค
บังคับ เปลี่ยนมาเป็นสาเร็จการศึกษาตามหลั กสูตรการศึกษาภาคบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่สาเร็จการศึ ก ษา
กรณีการออกกฎหมายกาหนดให้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความ
ปลอดภัย โดยคานึ งถึงความส าคัญของสิ ทธิมนุษยชน จะมีการจัดการบรรจุวิช าเพื่อส่ งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนไว้ในหลักสูตรของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

