เจ้าพนักงานตารวจศาลในกฎหมายต่างประเทศ
1. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ประเทศสหรั ฐ อเมริ กาปกครองโดยระบอบสหพั นธรั ฐ (federalism) ดั งนั้ น จึ งมี การก าหนดขอบเขต
ของอานาจรัฐบาลกลาง (federal government) และอานาจรัฐบาลระดับมลรัฐ (state government) ไว้
แยกจากกัน
 ในระดับรัฐบาลกลาง: กฎหมายกาหนดให้มี U.S. Marshals Service (“USMS”)1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของศาลรัฐบาลกลาง (federal courts) โดยมีหน้าที่หลัก ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาล
และความปลอดภัย ของผู้ พิพากษา การติดตามจับกุมผู้ ห ลบหนีคดี การบังคับริบทรัพย์สิ น การดูแล
ผู้ต้องขัง การควบคุมตัวจาเลยมาศาล และการคุ้มครองพยาน2
o USMS อยู่ ภายใต้ สั งกั ดกระทรวงยุ ติ ธรรมและอยู่ ภ ายใต้ อ านาจการควบคุ มของอั ยการสู งสุ ด
(Attorney General)3 จึงเป็นองค์กรภายใต้ฝ่ายบริหาร ไม่ใช่ฝ่ายตุลาการ4
o โครงสร้างองค์กรของ USMS ประกอบด้วยตาแหน่งดังต่อไปนี้
 ผู้อานวยการ (Director) จานวน 1 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี
และได้รับความเห็นชอบโดยวุฒิสภา5
 Marshals จ านวน 94 คน (เนื่องจากมี จานวนเขตศาลรัฐบาลกลางทั้งหมด 94 เขต
ทั่วประเทศ) ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี และได้รับความเห็ นชอบโดย
วุฒิ สภา6 โดยมีวาระละ 4 ปี 7 และต้องมีคุณสมบัติขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด เช่น
มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปีในตาแหน่งระดับบัญชาการเกี่ยวกับงานบังคับใช้กฎหมาย
เช่น ตารวจ หรือผู้บังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ8
 Deputy marshals จานวน 3,571 คน 9 โดยต้องมีคุณสมบัติขั้นต่าที่กาหนดไว้ เช่น
มีอายุ 21 ถึง 36 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลา 21.5
สัปดาห์ เป็นต้น10
 พนักงานธุรการและเจ้าหน้าที่ในการควบคุมตัว จานวน 1,451 คน11
 นอกจากนี้ ยั งมีการทาสั ญญาจ้างพนักงานรั กษาความปลอดภัย (court security
officers) จ านวนประมาณ 5,200 คน เพื่อทาหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยใน
1

28 U.S.C. § 561.
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 ข้อมูลเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 (USMS, Fact sheet - Facts and Figures 2018 (April 16, 2018))
10 https://www.usmarshals.gov/careers/qualifications.html#Experience
11 ข้อมูลเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 (USMS, Fact sheet - Facts and Figures 2018 (April 16, 2018))
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บริเวณศาลโดยเฉพาะ12 โดยพนักงานรักษาความปลอดภัย (court security officers)
ไม่จาเป็นต้องจบปริญญาตรี แต่ต้องมีประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมาย (ที่มีอานาจในการจับกุม) เป็นอย่างน้อย 3 ปี13
o กฎหมายระบุให้ marshal, deputy marshal และบุคคลอื่นใดที่ผู้อานวยการ (Director) ของ
USMS กาหนด มีอานาจดังต่อไปนี้
 อานาจเช่นเดียวกับ sheriff ในการบังคับใช้กฎหมาย14
 การพกอาวุธ15
 การจับโดยไม่มีหมายจับหากปรากฏว่า (1) บุคคลนั้นได้กระทาความผิดใด ๆ ซึ่งหน้า
หรือ (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นได้กระทาหรือกาลังจะกระทาความผิดร้ายแรง
(felony)16
o สถิติเกี่ยวกับผลงานของ USMS ในปีงบประมาณ ค.ศ. 2017 (เฉพาะในด้านการรักษาความปลอดภัย
และการติดตามจับกุมผู้หลบหนี)
 การรักษาความปลอดภัย
 มีศาลรัฐบาลกลาง (federal judicial facilities) จานวน 711 แห่ง
 มีผู้พิพากษา (federal judges) จานวนประมาณ 2,575 คน
 มีจานวนเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับผู้พิพากษา 2,847 เหตุการณ์17
 การติดตามจับกุมผู้หลบหนี
 จับกุมผู้หลบหนีได้ทั้งหมด 84,048 ราย (เฉลี่ยเท่ากับ 336 รายต่อวัน)18
o ทั้งนี้ ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา (U.S. Supreme Court) มีกองกาลังรักษาความปลอดภัยเป็น
ของตัวเอง เรียกว่า “Supreme Court of the United States Police” โดยมีตาแหน่งสู งสุ ด
คือ “Marshal” ซึ่งได้รั บ การแต่งตั้งโดยศาลสูงสุ ด (Supreme Court)19 และมีอานาจเฉพาะ
เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย ในบริ เ วณศาลและรวมทั้ ง ความปลอดภั ย ของผู้ พิ พ ากษา
และบุคลากรในศาล โดยในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 145 คน
 ในระดับมลรัฐ: ผู้ที่ทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศาล (รักษาความปลอดภัย ควบคุมตัวจาเลย
มาศาล เดิน หมาย ฯลฯ) เรียกว่า “bailiff” ซึ่งโดยมากมักจะมาจากการแต่งตั้ง sheriff หรือตารวจใน
ท้องที่นั้น ๆ (คือเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปอยู่แล้ว) แต่บางมลรัฐก็กาหนดให้มี
marshal เพื่อช่วยทาหน้าที่ในการบังคับคดีแพ่งและรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาลโดยเฉพาะ20
12

https://www.usmarshals.gov/duties/factsheets/overview.pdf.
https://www.usmarshals.gov/judicial/court_security_officer.htm.
14 28 U.S.C. § 564; รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอานาจในการทางานของ sheriff อาจแตกต่างกันตามแต่ละมลรัฐหรือเขตการปกครอง
(county) เช่น ในบางท้องที่ sheriff มีอานาจจากัดเฉพาะเพียงการสนับสนุนการทางานของศาล 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.
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2. ประเทศออสเตรเลีย
 ประเทศออสเตรเลียปกครองโดยระบอบสหพันธรัฐ (federalism) เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา
 ในระดับรัฐบาลกลาง: ไม่ปรากฏว่ามีองค์กรใดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศาลเป็น
พิ เศษ ดั งเช่ น USMS ของสหรั ฐอเมริ กา แต่ มี กฎหมายว่ าด้ วยการรั กษาความปลอดภั ยในบริ เวณศาล
โดยเฉพาะ (ได้แก่ Court Security Act 2013)
o กฎหมายกาหนดให้มีเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย (security officers) เพื่อทาหน้าที่รักษา
ความปลอดภั ยในบริ เวณศาล 21 และได้ ก าหนดอ านาจของเจ้ าพนั กงานรั กษาความปลอดภั ย
(security officers) ในหลายประการไว้โดยชัดเจน เช่น การค้น22 การปฏิเสธไม่ให้บุคคลเข้ามาใน
บริเวณศาล23 การริบทรัพย์สินที่เป็นอันตราย24 และการควบคุมตัวบุคคลเพื่อส่งให้ตารวจหากมี
เหตุ อั นควรเชื่ อว่ า (1) บุ คคลนั้ นได้ กระท าหรื อพยายามกระท าความผิ ดในบริ เวณศาล และ
(2) บุคคลนั้นต้องถูกควบคุมไว้เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินในบริเวณศาล25 เป็นต้น
o ทั้งนี้ เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย (security officers) อาจเป็นตารวจระดับรัฐบาลกลาง หรือ
บุคคลอื่นใดที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ที่เป็นหัวหน้างานด้านบริหารของศาลแต่ละศาล 26 โดยต้อง
มีคุณสมบั ติตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ ได้รับประกาศนียบัตรด้านการรักษาความปลอดภั ย
(Certificate II in Security Operations) และผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว27
o ในปัจจุบัน ศาลรัฐบาลกลางทั้งหมดได้จ้างให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ดาเนินการรักษาความปลอดภัย28
 มลรัฐนิวเซาธ์เวลส์: มี The Office of the Sheriff ทาหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาล ได้แก่
การรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาล การดูแลระบบลูกขุน การริบทรัพย์สิน และการส่งหมาย/คาสั่งและ
บังคับให้เป็นไปตามหมาย/คาสั่ง/คาพิพากษาของศาล (รวมทั้งหมายจับ ฯลฯ) โดยมีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ
400 คนในสานักงาน 58 แห่ง จึงมีลักษณะคล้ายคลึ งกับ USMS ของสหรัฐอเมริกา และนอกจากนี้ ยังมี
กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาล
o พนั กงานรั กษาความปลอดภั ย (security officer) หมายถึ ง sheriff หรื อบุ คคลอื่ นใดที่ sheriff
แต่งตั้ง29 (ซึ่งจะต้องมีใบอนุญาตในการดาเนินการรักษาความปลอดภัย)30
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Court Security Act 2013 (Cth) § 3.
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.
22

o กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยไว้โดยเฉพาะ เช่น
การค้นบุคคลและยานพาหนะ31 การริบทรัพย์สินต้องห้าม32 การจับเฉพาะในกรณีที่บุคคลนั้ นได้
กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งหน้าหรือเพิ่งได้กระทาความผิดดังกล่าว หรือมีเหตุอันควรเชื่อ
ว่าบุคคลนั้นได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้33
 มลรั ฐวิคตอเรี ย : Sheriff’s Office มีหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับ การให้ เป็นไปตามหมายและคาสั่ งของศาล
(เฉพาะการไม่จ่ายค่าปรับทางอาญาและการไม่จ่ายเงินตามคาพิพากษาคดีแพ่ง) 34 ดังนั้น จึงไม่ปรากฏว่า
มีองค์กรใดที่ทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศาลเป็นพิเศษ แต่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยในบริเวณศาล
o กฎหมายกาหนดให้ผู้มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณศาลอาจเป็นตารวจหรือบุคคลใดที่ได้รับ
การแต่งตั้งโดยประธานกรรมการบริหารของศาล35
o กฎหมายเปิดช่องให้สามารถจ้างเอกชนในการรักษาความปลอดภัยได้36 และในปัจจุบันศาลทั้งหมด
ได้ว่าจ้างเอกชนให้ทาหน้าที่ดังกล่าว37
o กฎหมายก าหนดเกี่ ย วกั บ อ านาจหน้ าที่ ข องเจ้ า พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ไว้ โ ดยเฉพาะ
เช่น การค้นบุคคล/ทรัพย์สิน38 การริบทรัพย์สินต้องห้าม39 เป็นต้น
o ผู้บัญชาการตารวจต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคดีอาญาของ Supreme Court
และ County Court ทุกครั้ง และในกรณีใด ๆ ที่ผู้พิพากษาร้องขอ40
3. ประเทศอังกฤษ
 กฎหมายกาหนดให้มีเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยของศาล (court security officers) ซึ่งอาจเป็นบุคคล
ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Lord Chancellor41 โดยกฎหมายเปิดช่องให้สามารถทาสัญญาจ้างเอกชนได้42
 กฎหมายก าหนดอ านาจของเจ้ า พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ของศาล (court security officers)
ในหลายประการไว้โดยชัดเจน เช่น
o การค้นบุคคลที่จะเข้ามาในบริเวณศาล43
31

Id. § 10.
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.
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o การควบคุมตัวบุคคลในบริเวณศาล44
o การริ บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ บุ ค คลในบริ เ วณศาลหรื อ อาจเป็ น หลั ก ฐาน
ของการกระทาความผิด45
 นอกจากนี้ กฎหมายกาหนดว่าผู้ใดทาร้ายหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย
ของศาล (court security officers) เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้46
4. ประเทศนิวซีแลนด์
 กฎหมายเปิ ด ช่ อ งให้ ส ามารถท าสั ญ ญาจ้ า งเอกชนมาท าหน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย เช่ น เดี ย วกั น 47
(หากได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี)48 แต่ในปัจจุบันรัฐดาเนินการเอง49
 กฎหมายก าหนดอ านาจของเจ้ า พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ของศาล (court security officers)
ในหลายประการไว้โดยชัดเจน เช่น
o การค้นบุคคลที่จะเข้ามาในบริเวณศาล50
o การริ บ ทรั พ ย์ สิ น หากมี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ว่ า บุ ค คลนั้ น ได้ ก ระท าหรื อ ก าลั ง จะกระท าความผิ ด
บางประการที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ในบริเวณศาลหรือในบริเวณใกล้เคียง51
o การควบคุมตัวบุคคลหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นได้กระทาหรือกาลังจะกระทาความผิด
บางประการที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ ในบริเวณศาลหรือในบริเวณใกล้เคียง 52 และเมื่อ
ควบคุมตัวแล้ว เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยของศาล (court security officers) ต้องเรียก
ตารวจในทันที53
 กฎหมายกาหนดไว้ชัดเจนว่าเจ้ าพนักงานรักษาความปลอดภัยของศาล (court security officers) ไม่มี
อานาจตามพระราชบัญญัตินี้หากว่ามีเจ้าหน้าที่ตารวจกาลังดาเนินการกับบุคคลนั้นอยู่
 นอกจากนี้ กฎหมายกาหนดว่าผู้ใดทาร้ายหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย
ของศาล (court security officers) เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้54

44

Id., § 53(2)(a).
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.
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ตารางสรุปการเปรียบเทียบเจ้าพนักงานตารวจศาลตามร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตารวจศาล พ.ศ. .... กับกฎหมายต่างประเทศ
ประเทศ
ไทย (ร่างพรบ.
เจ้าพนักงาน
ตารวจศาล
พ.ศ. ....)

โครงสร้างองค์กร
 ให้มีเจ้าพนักงานตารวจศาล
สังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
 จากข้อมูลที่สานักงานศาล
ยุติธรรมเสนอ ในช่วง 5 ปีแรก
จะกาหนดให้มีเจ้าพนักงาน
ตารวจศาลจานวน 309 คนทา
หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

ขอบเขตของหน้าที่และอานาจ
 ติดตามสืบสวนจับกุมผู้หลบหนี
การปล่อยตัวชั่วคราว
 รักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้ง
ป้องกันและปราบปรามการ
กระทาความผิดในบริเวณศาล
 รักษาความปลอดภัยให้แก่
บุคลากรของศาล
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามข้อบังคับ
ของประธานศาลฎีกา
(ร่างมาตรา 5)








สหรัฐอเมริกา
(รัฐบาลกลาง)

 มีการตั้ง U.S. Marshal Service  มีขอบเขตของหน้าที่กว้างขวาง
(“USMS”) เป็นหน่วยงานสังกัด
กว่าเจ้าพนักงานตารวจศาล ดังนี้
กระทรวงยุติธรรม
o รักษาความปลอดภัยใน
บริเวณศาล และความ
 มีการกาหนดตาแหน่งของ
ปลอดภัยของบุคลากรศาล
บุคลากรไว้หลายตาแหน่งแตกต่าง
(เว้นเฉพาะของ U.S.
กัน
Supreme Court ซึ่งมีกอง
กาลังทาหน้าที่นี้โดยเฉพาะ)





อานาจในการปฏิบัติหน้าที่
คุณสมบัติของเจ้าพนักงาน
มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
 เจ้าพนักงานตารวจศาล (ไม่ว่าจะ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
ทาหน้าที่ใด ๆ ตาม
ตามประมวลกฎหมายวิธี
พระราชบัญญัตินี้) จะต้องมี
พิจารณาความอาญา
คุณสมบัติดังนี้
(ร่างมาตรา 15)
o ต้องจบปริญญาตรีทาง
กฎหมายหรือปริญญาตรีใน
มีอานาจตามร่างมาตรา 7 ได้แก่
สาขาวิชาอื่นที่ ก.ศ. กาหนด
เข้าไปในเคหสถาน ค้น
o คุณสมบัติอื่น ๆ ตามร่าง
ยานพาหนะ และมีหนังสือ
มาตรา 6
สอบถามหรือเรียกบุคคลใดที่
เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคา ส่งคา
ชี้แจง ฯลฯ
มีอานาจในการขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(ร่างมาตรา 8)
การได้รับยกเว้นจากกฎหมายว่า
ด้วยอาวุธปืน ฯลฯ (ร่างมาตรา 12)
มีอานาจเช่นเดียวกับ sheriff ใน  มีการกาหนดคุณสมบัติของแต่ละ
การบังคับใช้กฎหมาย
ตาแหน่งไว้แตกต่างกัน เช่น
o Marshal ต้องมีประสบการณ์
มีอานาจในการพกอาวุธ
ในระดับบัญชาการในสายงาน
มีอานาจในการจับโดยไม่มี
บังคับใช้กฎหมายเป็นอย่าง
หมายจับหากปรากฏว่าบุคคลนั้น
น้อย 4 ปี ฯลฯ
ได้กระทาความผิดใดๆ ซึ่งหน้า
หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้น

ออสเตรเลีย
(รัฐบาลกลาง)

o Director ของ USMS และ
o ติดตามจับกุมผู้หลบหนีคดี
Marshal ต้องได้รับการ
o บังคับริบทรัพย์สิน
แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีและ
o ดูแลผู้ต้องขัง
ได้รับความเห็นชอบจาก
o ควบคุมตัวจาเลยมาศาล
วุฒิสภา
o คุ้มครองพยาน
o มี Deputy marshals และ
พนักงานอีกจานวนหนึ่งเป็น
ข้าราชการระดับปฏิบัติการ
o มีการทาสัญญาจ้างพนักงาน
รักษาความปลอดภัยจานวน
ประมาณ 5,200 คน
 ไม่มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเป็น
 มีหน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับการรักษา
พิเศษ แต่มีกฎหมายเฉพาะ
ความปลอดภัยในบริเวณศาล
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ในบริเวณศาล
 ปัจจุบันได้จ้างเอกชนมาทาหน้าที่
ในการรักษาความปลอดภัยได้

ได้กระทาหรือกาลังจะกระทา
ความผิดร้ายแรง (felony)

o Deputy marshal ต้องจบ
ปริญญาตรี ต้องผ่านการ
อบรม ฯลฯ
o พนักงานรักษาความปลอดภัย
ของศาล (court security
officers) ต้องมีประสบการณ์
ในสายงานการบังคับใช้
กฎหมาย (ที่ใช้อานาจจับกุม)
เป็นอย่างน้อย 3 ปี ฯลฯ

 ไม่มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
 เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
o ได้รับประกาศนียบัตรด้านการ
อาญา
รักษาความปลอดภัย
(Certificate II in Security
 มีอานาจเฉพาะตามที่กฎหมาย
Operations)
กาหนดไว้ เช่น
o ผ่านการฝึกอบรม
o การขอค้น/ตรวจบุคคล/
ทรัพย์สินก่อนเข้ามาในบริเวณ
ศาล
o การควบคุมตัวบุคคลเพื่อส่งให้
ตารวจหากมีเหตุอันควรเชื่อ
ว่าบุคคลนั้นได้กระทาหรือ
พยายามกระทาความผิดใน
บริเวณศาล (และต้องส่งตัวให้
ตารวจโดยเร็วที่สุด)

ออสเตรเลีย
(มลรัฐ
วิคตอเรีย)

 ไม่มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเป็น
 มีหน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับการรักษา
พิเศษ แต่มีกฎหมายเฉพาะ
ความปลอดภัยในบริเวณศาล
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ในบริเวณศาล
 ปัจจุบันได้จ้างเอกชนมาทาหน้าที่
ในการรักษาความปลอดภัยได้

ออสเตรเลีย
(มลรัฐนิวเซาธ์
เวลส์)




อังกฤษ





 ไม่มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
 มีอานาจเฉพาะตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ เช่น การค้นบุคคล/
ทรัพย์สิน การริบทรัพย์สิน
ต้องห้าม เป็นต้น
มี Office of the Sheriff ทา
 มีขอบเขตของหน้าที่คล้ายคลึงกับ  ไม่มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
หน้าที่สนับสนุนการทางานของ
USMS ของสหรัฐอเมริกา
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
ศาล
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 400 คน
 มีอานาจเฉพาะตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ เช่น การค้นบุคคลและ
ยานพาหนะ การริบทรัพย์สิน
ต้องห้าม การจับ เป็นต้น
ไม่มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเป็น
 มีหน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับการรักษา  ไม่มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
พิเศษ แต่มีกฎหมายเฉพาะ
ความปลอดภัยในบริเวณศาล
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
ในบริเวณศาล
อาญา
อาจจ้างเอกชนมาทาหน้าที่ในการ
 มีอานาจเฉพาะตามที่กฎหมาย
รักษาความปลอดภัยได้
กาหนดไว้ เช่น
o การค้นบุคคลที่จะเข้ามาใน
บริเวณศาล
o การควบคุมตัวบุคคลซึ่งอยู่ใน
บริเวณศาล
o การริบทรัพย์สิน

นิวซีแลนด์

 ไม่มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเป็น
 มีหน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับการรักษา
พิเศษ แต่มีกฎหมายเฉพาะ
ความปลอดภัยในบริเวณศาล
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ในบริเวณศาล
 อาจจ้างเอกชนมาทาหน้าที่ในการ
รักษาความปลอดภัยได้

 ไม่มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
 มีอานาจเฉพาะตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ เช่น
o การค้นบุคคลที่จะเข้ามาใน
บริเวณศาล (ซึ่งจะต้องได้รับ
ความยินยอมจากบุคคลนั้น)
o การริบทรัพย์สินและการ
ควบคุมตัวบุคคลเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับความผิดบาง
ประการตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ (และต้อง
แจ้งตารวจในทันที)

