
เจ้าพนักงานต ารวจศาลในกฎหมายต่างประเทศ 
 
1. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาปกครองโดยระบอบสหพันธรัฐ (federalism) ดังนั้น จึงมีการก าหนดขอบเขต 
ของอ านาจรัฐบาลกลาง (federal government) และอ านาจรัฐบาลระดับมลรัฐ (state government) ไว้
แยกจากกัน  

 ในระดับรัฐบาลกลาง: กฎหมายก าหนดให้มี U.S. Marshals Service (“USMS”)1 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของศาลรัฐบาลกลาง (federal courts) โดยมีหน้าที่หลัก ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาล 
และความปลอดภัยของผู้พิพากษา การติดตามจับกุมผู้หลบหนีคดี การบังคับริบทรัพย์สิน การดูแล
ผู้ต้องขัง การควบคุมตัวจ าเลยมาศาล และการคุ้มครองพยาน2 
o USMS อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรมและอยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมของอัยการสูงสุด 

(Attorney General)3 จึงเป็นองค์กรภายใต้ฝ่ายบริหาร ไม่ใช่ฝ่ายตุลาการ4  
o โครงสร้างองค์กรของ USMS ประกอบด้วยต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

 ผู้อ านวยการ (Director) จ านวน 1 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี 
และได้รับความเห็นชอบโดยวุฒิสภา5 

 Marshals จ านวน 94 คน (เนื่องจากมีจ านวนเขตศาลรัฐบาลกลางทั้งหมด 94 เขต 
ทั่วประเทศ) ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีและได้รับความเห็นชอบโดย
วุฒิสภา6 โดยมีวาระละ 4 ปี7 และต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด เช่น 
มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปีในต าแหน่งระดับบัญชาการเก่ียวกับงานบังคับใช้กฎหมาย 
เช่น ต ารวจ หรือผู้บังคับใช้กฎหมายอ่ืน ๆ8 

 Deputy marshals จ านวน 3,571 คน9 โดยต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ เช่น  
มีอายุ 21 ถึง 36 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลา 21.5 
สัปดาห์ เป็นต้น10 

 พนักงานธุรการและเจ้าหน้าที่ในการควบคุมตัว จ านวน 1,451 คน11 
 นอกจากนี้ ยังมีการท าสัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (court security 

officers) จ านวนประมาณ 5,200 คน เพ่ือท าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยใน

                                                           
1 28 U.S.C. § 561. 
2 USMS, Fact sheet - Facts and Figures 2018 (April 16, 2018). 
3 28 U.S.C. § 561. 
4 ในประเทศสหรัฐอเมริกา อัยการสูงสุด (Attorney General) เป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกระทรวงยุติธรรม (Department of Justice) 
5 28 U.S.C. § 561(a). 
6 Id. § 561(c). 
7 Id. § 561(d). 
8 Id. § 561(i). 
9 ข้อมูลเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2561 (USMS, Fact sheet - Facts and Figures 2018 (April 16, 2018)) 
10 https://www.usmarshals.gov/careers/qualifications.html#Experience 
11 ข้อมูลเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2561 (USMS, Fact sheet - Facts and Figures 2018 (April 16, 2018)) 



บริเวณศาลโดยเฉพาะ12 โดยพนักงานรักษาความปลอดภัย (court security officers) 
ไม่จ าเป็นต้องจบปริญญาตรี แต่ต้องมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมาย (ท่ีมีอ านาจในการจับกุม) เป็นอย่างน้อย 3 ปี13 

o กฎหมายระบุให้ marshal, deputy marshal และบุคคลอ่ืนใดที่ผู้อ านวยการ (Director) ของ 
USMS ก าหนด มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

 อ านาจเช่นเดียวกับ sheriff ในการบังคับใช้กฎหมาย14 
 การพกอาวุธ15 
 การจับโดยไม่มีหมายจับหากปรากฏว่า (1) บุคคลนั้นได้กระท าความผิดใด ๆ ซึ่งหน้า 

หรือ (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นได้กระท าหรือก าลังจะกระท าความผิดร้ายแรง 
(felony)16 

o สถิติเกี่ยวกับผลงานของ USMS ในปีงบประมาณ ค.ศ. 2017 (เฉพาะในด้านการรักษาความปลอดภัย
และการติดตามจับกุมผู้หลบหนี) 

 การรักษาความปลอดภัย 
 มีศาลรัฐบาลกลาง (federal judicial facilities) จ านวน 711 แห่ง 
 มีผู้พิพากษา (federal judges) จ านวนประมาณ 2,575 คน 
 มีจ านวนเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับผู้พิพากษา 2,847 เหตุการณ์17 

 การติดตามจับกุมผู้หลบหนี 
 จับกุมผู้หลบหนีได้ทั้งหมด 84,048 ราย (เฉลี่ยเท่ากับ 336 รายต่อวัน)18 

o ทั้งนี้ ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา (U.S. Supreme Court) มีกองก าลังรักษาความปลอดภัยเป็น
ของตัวเอง เรียกว่า “Supreme Court of the United States Police” โดยมีต าแหน่งสูงสุด 
คือ “Marshal” ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยศาลสูงสุด (Supreme Court)19 และมีอ านาจเฉพาะ
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาลและรวมทั้งความปลอดภัยของผู้พิพากษา 
และบุคลากรในศาล โดยในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 145 คน 

 ในระดับมลรัฐ: ผู้ที่ท าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศาล (รักษาความปลอดภัย ควบคุมตัวจ าเลย 
มาศาล เดินหมาย ฯลฯ) เรียกว่า “bailiff” ซึ่งโดยมากมักจะมาจากการแต่งตั้ง sheriff หรือต ารวจใน
ท้องที่นั้น ๆ (คือเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปอยู่แล้ว) แต่บางมลรัฐก็ก าหนดให้มี 
marshal เพ่ือช่วยท าหน้าที่ในการบังคับคดีแพ่งและรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาลโดยเฉพาะ20 

                                                           
12 https://www.usmarshals.gov/duties/factsheets/overview.pdf. 
13 https://www.usmarshals.gov/judicial/court_security_officer.htm. 
14 28 U.S.C. § 564; รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอ านาจในการท างานของ sheriff อาจแตกต่างกันตามแต่ละมลรัฐหรือเขตการปกครอง 
(county) เช่น ในบางท้องท่ี sheriff มีอ านาจจ ากัดเฉพาะเพียงการสนับสนุนการท างานของศาล เช่น ดูแลคุก ขนส่งตัวผู้ต้องขัง รักษาความ
ปลอดภัยในบริเวณศาล เดินหมาย ฯลฯ 
15 28 U.S.C. § 566(d). 
16 Id. 
17 USMS, Fact sheet - Facts and Figures 2018 (April 16, 2018). 
18 Id. 
19 28 U.S.C. § 672. 
20  



2. ประเทศออสเตรเลีย 
 ประเทศออสเตรเลียปกครองโดยระบอบสหพันธรัฐ (federalism) เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ในระดับรัฐบาลกลาง: ไม่ปรากฏว่ามีองค์กรใดที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศาลเป็น

พิเศษ ดังเช่น USMS ของสหรัฐอเมริกา แต่มีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาล
โดยเฉพาะ (ได้แก่ Court Security Act 2013) 
o กฎหมายก าหนดให้มีเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย (security officers) เพ่ือท าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยในบริเวณศาล21 และได้ก าหนดอ านาจของเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 
(security officers) ในหลายประการไว้โดยชัดเจน เช่น การค้น22 การปฏิเสธไม่ให้บุคคลเข้ามาใน
บริเวณศาล23 การริบทรัพย์สินที่เป็นอันตราย24 และการควบคุมตัวบุคคลเพ่ือส่งให้ต ารวจหากมี 
เหตุอันควรเชื่อว่า (1) บุคคลนั้นได้กระท าหรือพยายามกระท าความผิดในบริเวณศาล และ  
(2) บุคคลนั้นต้องถูกควบคุมไว้เพ่ือป้องกันอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินในบริเวณศาล25 เป็นต้น 

o ทั้งนี้ เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย (security officers) อาจเป็นต ารวจระดับรัฐบาลกลาง หรือ
บุคคลอ่ืนใดที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ที่เป็นหัวหน้างานด้านบริหารของศาลแต่ละศาล26 โดยต้อง 
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ ได้รับประกาศนียบัตรด้านการรักษาความปลอดภัย 
(Certificate II in Security Operations) และผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว27 

o ในปัจจุบัน ศาลรัฐบาลกลางทั้งหมดได้จ้างให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ด าเนินการรักษาความปลอดภัย28 
 มลรัฐนิวเซาธ์เวลส์: มี The Office of the Sheriff ท าหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาล ได้แก่ 

การรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาล การดูแลระบบลูกขุน การริบทรัพย์สิน และการส่งหมาย/ค าสั่งและ
บังคับให้เป็นไปตามหมาย/ค าสั่ง/ค าพิพากษาของศาล (รวมทั้งหมายจับ ฯลฯ) โดยมีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 
400 คนในส านักงาน 58 แห่ง จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับ USMS ของสหรัฐอเมริกา และนอกจากนี้ ยังมี
กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาล 
o พนักงานรักษาความปลอดภัย (security officer) หมายถึง sheriff หรือบุคคลอ่ืนใดที่ sheriff 

แต่งตั้ง29 (ซึ่งจะต้องมีใบอนุญาตในการด าเนินการรักษาความปลอดภัย)30 

                                                           
21 Court Security Act 2013 (Cth) § 3.  
22 Id. § 19. 
23 Id. § 20. 
24 Id. § 27. 
25 Id. § 28. 
26 Id. § 5. 
27 Court Security Regulation 2013 (Cth) § 6. 
28 Prenzler, T. and Starre, R., Issues in Courtroom Security: a key role for the private sector in Australia and New 
Zealand, Security Journal (2012), pp. 31-32. 
29 Court Security Act 2005 (NSW) § 4. 
30 Id. § 21. 



o กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยไว้โดยเฉพาะ เช่น   
การค้นบุคคลและยานพาหนะ31 การริบทรัพย์สินต้องห้าม32 การจับเฉพาะในกรณีที่บุคคลนั้นได้
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งหน้าหรือเพ่ิงได้กระท าความผิดดังกล่าว หรือมีเหตุอันควรเชื่อ
ว่าบุคคลนั้นได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้33 

 มลรัฐวิคตอเรีย: Sheriff’s Office มีหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามหมายและค าสั่งของศาล 
(เฉพาะการไม่จ่ายค่าปรับทางอาญาและการไม่จ่ายเงินตามค าพิพากษาคดีแพ่ง)34 ดังนั้น จึงไม่ปรากฏว่า 
มีองค์กรใดที่ท าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศาลเป็นพิเศษ แต่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยในบริเวณศาล 
o กฎหมายก าหนดให้ผู้มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณศาลอาจเป็นต ารวจหรือบุคคลใดที่ได้รับ

การแต่งตั้งโดยประธานกรรมการบริหารของศาล35 
o กฎหมายเปิดช่องให้สามารถจ้างเอกชนในการรักษาความปลอดภัยได้36 และในปัจจุบันศาลทั้งหมด

ได้ว่าจ้างเอกชนให้ท าหน้าที่ดังกล่าว37  
o กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยไว้โดยเฉพาะ  

เช่น การค้นบุคคล/ทรัพย์สิน38 การริบทรัพย์สินต้องห้าม39 เป็นต้น 
o ผู้บัญชาการต ารวจต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือเข้าร่วมการพิจารณาคดีอาญาของ Supreme Court 

และ County Court ทุกครั้ง และในกรณีใด ๆ ที่ผู้พิพากษาร้องขอ40 
 

3. ประเทศอังกฤษ 
 กฎหมายก าหนดให้มีเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยของศาล (court security officers) ซึ่งอาจเป็นบุคคล

ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Lord Chancellor41 โดยกฎหมายเปิดช่องให้สามารถท าสัญญาจ้างเอกชนได้42 
 กฎหมายก าหนดอ านาจของเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยของศาล (court security officers) 

ในหลายประการไว้โดยชัดเจน เช่น 
o การค้นบุคคลที่จะเข้ามาในบริเวณศาล43  

                                                           
31 Id. § 10. 
32 Id. § 12. 
33 Id. § 16. 
34 https://www.justice.vic.gov.au/justice-system/sheriffs-in-victoria 
35 Court Security Act 1980 (VIC) § 2. 
36 Id. § 2C. 
37 Prenzler, T. and Starre, R., Issues in Courtroom Security: a key role for the private sector in Australia and New 
Zealand, Security Journal (2012), pp. 31-32. 
38 Court Security Act 1980 (VIC) § 3(3). 
39 Id. § 3(6). 
40 Id. § 3A. 
41 Courts Act 2003, c. 39, § 51(1) 
42 Id., §§ 51(1)(a) and 2(4). 
43 Id., § 52. 



o การควบคุมตัวบุคคลในบริเวณศาล44 
o การริบทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลในบริเวณศาลหรืออาจเป็นหลักฐาน  

ของการกระท าความผิด45 
 นอกจากนี้ กฎหมายก าหนดว่าผู้ใดท าร้ายหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย

ของศาล (court security officers) เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้46 
 
4. ประเทศนิวซีแลนด์ 

 กฎหมายเปิดช่องให้สามารถท าสัญญาจ้างเอกชนมาท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกัน 47  
(หากได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี)48 แต่ในปัจจุบันรัฐด าเนินการเอง49 

 กฎหมายก าหนดอ านาจของเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยของศาล (court security officers)  
ในหลายประการไว้โดยชัดเจน เช่น 
o การค้นบุคคลที่จะเข้ามาในบริเวณศาล50  
o การริบทรัพย์สินหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นได้กระท าหรือก าลังจะกระท าความผิด  

บางประการที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ในบริเวณศาลหรือในบริเวณใกล้เคียง51 
o การควบคุมตัวบุคคลหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นได้กระท าหรือก าลังจะกระท าความผิด 

บางประการที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ ในบริเวณศาลหรือในบริเวณใกล้เคียง52 และเมื่อ
ควบคุมตัวแล้ว เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยของศาล (court security officers) ต้องเรียก
ต ารวจในทันที53 

 กฎหมายก าหนดไว้ชัดเจนว่าเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยของศาล (court security officers) ไม่มี
อ านาจตามพระราชบัญญัตินี้หากว่ามีเจ้าหน้าที่ต ารวจก าลังด าเนินการกับบุคคลนั้นอยู่ 

 นอกจากนี้ กฎหมายก าหนดว่าผู้ใดท าร้ายหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย
ของศาล (court security officers) เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้54  

                                                           
44 Id., § 53(2)(a). 
45 Id., § 54. 
46 Id., § 57. 
47 Courts Security Act 1999 §§ 2 and 4(1)(b). 
48 Id. § 6(1). 
49 Prenzler, T. and Starre, R., Issues in Courtroom Security: a key role for the private sector in Australia and New 
Zealand, Security Journal (2012), pp. 31-32. 
50 Courts Security Act 1999 § 13. 
51 Id. § 16. 
52 Id. § 19. 
53 Id. § 20(2). 
54 Id. § 30. 



ตารางสรุปการเปรียบเทียบเจ้าพนักงานต ารวจศาลตามร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานต ารวจศาล พ.ศ. .... กับกฎหมายต่างประเทศ 

ประเทศ โครงสร้างองค์กร ขอบเขตของหน้าที่และอ านาจ อ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ คุณสมบัติของเจ้าพนักงาน 
ไทย (ร่างพรบ. 
เจ้าพนักงาน
ต ารวจศาล  
พ.ศ. ....) 

 ให้มีเจ้าพนักงานต ารวจศาล 
สังกัดส านักงานศาลยุติธรรม 

 จากข้อมูลที่ส านักงานศาล
ยุติธรรมเสนอ ในช่วง 5 ปีแรก 
จะก าหนดให้มีเจ้าพนักงาน
ต ารวจศาลจ านวน 309 คนท า
หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ติดตามสืบสวนจับกุมผู้หลบหนี
การปล่อยตัวชั่วคราว  

 รักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้ง
ป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผิดในบริเวณศาล 

 รักษาความปลอดภัยให้แก่
บุคลากรของศาล 

 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามข้อบังคับ 
ของประธานศาลฎีกา 
(ร่างมาตรา 5) 

 มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  
(ร่างมาตรา 15) 

 มีอ านาจตามร่างมาตรา 7 ได้แก่ 
เข้าไปในเคหสถาน ค้น
ยานพาหนะ และมีหนังสือ
สอบถามหรือเรียกบุคคลใดที่
เกี่ยวข้องมาเพ่ือให้ถ้อยค า ส่งค า
ชี้แจง ฯลฯ 

 มีอ านาจในการขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ  
(ร่างมาตรา 8) 

 การได้รับยกเว้นจากกฎหมายว่า
ด้วยอาวุธปืน ฯลฯ (ร่างมาตรา 12) 

 เจ้าพนักงานต ารวจศาล (ไม่ว่าจะ
ท าหน้าที่ใด ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้) จะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
o ต้องจบปริญญาตรีทาง

กฎหมายหรือปริญญาตรีใน
สาขาวิชาอ่ืนที่ ก.ศ. ก าหนด 

o คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามร่าง
มาตรา 6 

สหรัฐอเมริกา 
(รัฐบาลกลาง) 

 มีการตั้ง U.S. Marshal Service 
(“USMS”) เป็นหน่วยงานสังกัด
กระทรวงยุติธรรม 

 มีการก าหนดต าแหน่งของ
บุคลากรไว้หลายต าแหน่งแตกต่าง
กัน  

 มีขอบเขตของหน้าที่กว้างขวาง
กว่าเจ้าพนักงานต ารวจศาล ดังนี้ 
o รักษาความปลอดภัยใน

บริเวณศาล และความ
ปลอดภัยของบุคลากรศาล 
(เว้นเฉพาะของ U.S. 
Supreme Court ซึ่งมีกอง
ก าลังท าหน้าที่นี้โดยเฉพาะ) 

 มีอ านาจเช่นเดียวกับ sheriff ใน
การบังคับใช้กฎหมาย 

 มีอ านาจในการพกอาวุธ 
 มีอ านาจในการจับโดยไม่มี

หมายจับหากปรากฏว่าบุคคลนั้น
ได้กระท าความผิดใดๆ ซึ่งหน้า 
หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้น

 มีการก าหนดคุณสมบัติของแต่ละ
ต าแหน่งไว้แตกต่างกัน เช่น 
o Marshal ต้องมีประสบการณ์

ในระดับบัญชาการในสายงาน
บังคับใช้กฎหมายเป็นอย่าง
น้อย 4 ปี ฯลฯ 



o Director ของ USMS และ 
Marshal ต้องได้รับการ
แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีและ
ได้รับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภา 

o มี Deputy marshals และ
พนักงานอีกจ านวนหนึ่งเป็น
ข้าราชการระดับปฏิบัติการ 

o มีการท าสัญญาจ้างพนักงาน
รักษาความปลอดภัยจ านวน
ประมาณ 5,200 คน 

o ติดตามจับกุมผู้หลบหนีคดี 
o บังคับริบทรัพย์สิน 
o ดูแลผู้ต้องขัง 
o ควบคุมตัวจ าเลยมาศาล 
o คุ้มครองพยาน 

ได้กระท าหรือก าลังจะกระท า
ความผิดร้ายแรง (felony) 
 

o Deputy marshal ต้องจบ
ปริญญาตรี ต้องผ่านการ
อบรม ฯลฯ 

o พนักงานรักษาความปลอดภัย
ของศาล (court security 
officers) ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานการบังคับใช้
กฎหมาย (ท่ีใช้อ านาจจับกุม) 
เป็นอย่างน้อย 3 ปี ฯลฯ 

ออสเตรเลีย 
(รัฐบาลกลาง) 

 ไม่มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเป็น
พิเศษ แต่มีกฎหมายเฉพาะ
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ในบริเวณศาล 

 ปัจจุบันได้จ้างเอกชนมาท าหน้าที่
ในการรักษาความปลอดภัยได้ 

 มีหน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยในบริเวณศาล 

 ไมม่ีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

 มีอ านาจเฉพาะตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ เช่น 
o การขอค้น/ตรวจบุคคล/

ทรัพย์สินก่อนเข้ามาในบริเวณ
ศาล 

o การควบคุมตัวบุคคลเพ่ือส่งให้
ต ารวจหากมีเหตุอันควรเชื่อ
ว่าบุคคลนั้นได้กระท าหรือ
พยายามกระท าความผิดใน
บริเวณศาล (และต้องส่งตัวให้
ต ารวจโดยเร็วที่สุด) 

 

 เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
o ได้รับประกาศนียบัตรด้านการ

รักษาความปลอดภัย 
(Certificate II in Security 
Operations)  

o ผ่านการฝึกอบรม 



ออสเตรเลีย 
(มลรัฐ
วิคตอเรีย) 

 ไม่มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเป็น
พิเศษ แต่มีกฎหมายเฉพาะ
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ในบริเวณศาล 

 ปัจจุบันได้จ้างเอกชนมาท าหน้าที่
ในการรักษาความปลอดภัยได้ 

 มีหน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยในบริเวณศาล 

 ไมม่ีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

 มีอ านาจเฉพาะตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ เช่น การค้นบุคคล/
ทรัพย์สิน การริบทรัพย์สิน
ต้องห้าม เป็นต้น 

- 

ออสเตรเลีย  
(มลรัฐนิวเซาธ์
เวลส์) 

 มี Office of the Sheriff ท า
หน้าที่สนับสนุนการท างานของ
ศาล  

 มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 400 คน 

 มีขอบเขตของหน้าที่คล้ายคลึงกับ 
USMS ของสหรัฐอเมริกา 

 ไมม่ีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

 มีอ านาจเฉพาะตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ เช่น การค้นบุคคลและ
ยานพาหนะ การริบทรัพย์สิน
ต้องห้าม การจับ เป็นต้น 

- 

อังกฤษ  ไม่มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเป็น
พิเศษ แต่มีกฎหมายเฉพาะ
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ในบริเวณศาล 

 อาจจ้างเอกชนมาท าหน้าที่ในการ
รักษาความปลอดภัยได้ 

 มีหน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยในบริเวณศาล 

 ไมม่ีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

 มีอ านาจเฉพาะตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ เช่น  
o การค้นบุคคลที่จะเข้ามาใน

บริเวณศาล 
o การควบคุมตัวบุคคลซึ่งอยู่ใน

บริเวณศาล 
o การริบทรัพย์สิน 

- 



นิวซีแลนด์  ไม่มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเป็น
พิเศษ แต่มีกฎหมายเฉพาะ
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ในบริเวณศาล 

 อาจจ้างเอกชนมาท าหน้าที่ในการ
รักษาความปลอดภัยได้ 

 มีหน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยในบริเวณศาล 

 ไมม่ีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

 มีอ านาจเฉพาะตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ เช่น 
o การค้นบุคคลที่จะเข้ามาใน

บริเวณศาล (ซึ่งจะต้องได้รับ
ความยินยอมจากบุคคลนั้น) 

o การริบทรัพย์สินและการ
ควบคุมตัวบุคคลเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับความผิดบาง
ประการตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ (และต้อง
แจ้งต ารวจในทันที)  

-  

 

 


