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สถานภาพทางกฎหมายของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ. 2558
The Legal status of security officers under the Security
Business Act. 2015
จีรวัฒน เรืองรอง 1
1. สภาพและความสําคัญของการวิจัย
เนื่องดวยมีการประกาศใชพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
5 มีนาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้โดยมีหลักการและเหตุผลเพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจการใหบริการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสินของประชาชนของบรรดาผูประกอบธุรกิจการใหบริการการรักษา
ความปลอดภัย ซึ่งมีผูประกอบการประมาณ 3,000 – 4,000 องคกร และเพื่อเสริมสรางศักยภาพของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยที่มีอยูจํานวนกวา 400,000 คน ทั้งประเทศ อันจะเปนประโยชนแกผูใชบริการและชวยเสริมสรางความ
สงบเรียบรอยของสังคม โดยพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดใหผูประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยตองจัดตั้งเปน
บริษัทและใหมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนนายทะเบียนตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวงและขอตอใบอนุญาตตอนายทะเบียนได เมื่อครบรอบระยะเวลา 4 ป สัญญาการใหบริการรักษา
ความปลอดภัยตองทําตามแบบ คือ ทําเปนหนังสือระหวางบริษัทรักษาความปลอดภัยกับผูวาจางมิฉะนั้นจะตกเปน
โมฆะ โดยบริษัทรักษาความปลอดภัยจะตองจัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาตเปนผูใหบริการรักษา
ความปลอดภัยแกผูวาจางใหเปนไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่คณะกรรมการกําหนด และนอกจากนี้
บริษัทรักษาความปลอดภัยยังมีหนาที่ใหความรวมมือกับตํารวจ ซึ่งมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไปที่ขอเขาตรวจดูขอมูล
บันทึกเหตุการณประจําวันเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในบริเวณหรือสถานที่ที่ตองรับผิดชอบรักษาความปลอดภัย
ตามที่กําหนดไวในสัญญาวาจางอีกทั้งตองแจงขอมูลอาชญากรรม เบาะแสคนรายหรือการกระทําความผิดอาญา หรือ
เชื่อวาเกิดขึ้นภายในบริเวณหรือภายในสถานที่ที่รับผิดชอบใหแกเจาหนาที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ปฏิบัติ
หนาที่ประจําอยูในทองที่ที่รักษาความปลอดภัยนั้นตั้งอยู
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนั้นยังไดบัญญัติถึงผูที่ประสงคจะทําหนาที่เปนพนักงานรักษาความปลอดภัย
อนุญาตวาตองไดรับใบอนุญาตเปนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้โดยตองมีคุณสมบัติคือ เปนบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.ศ.3) และไดรับหนังสือรับรองวาไดผานการฝกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
จากสถานฝกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง นอกจากนี้ตองไมมีลักษณะตองหาม คือ เปนโรคพิษสุราเรื้อรังหรือยา
เสพติดหรือโรคติดตอที่คณะกรรมการกําหนด ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกาย ทรัพยสิน
ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการพนัน ยาเสพติด เวนแตโทษที่
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพนโทษแลว ไมนอยกวา 3 ป กอนขอรับใบอนุญาต โดยใบอนุญาตเปน
1
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พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมีอายุ 3 ป และยื่นขอตออายุใบอนุญาตไดกอนสิ้นระยะเวลาดังกลาว และ
ขณะปฏิบัติหนาที่นั้นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตสวมเครื่องแบบติดเครื่องหมายพนักงานบริษัทรักษา
ความปลอดภั ย และมี บั ต รประจํ า ตั ว ของบริ ษั ท รั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ต นสั ง กั ด เพื่ อ แสดงเมื่ อ มี ก ารร อ งขอ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติที่ควรศึกษาวิจัย คือ บทบัญญัติในมาตรา 41 ดังตอไปนี้
มาตรา 41 ในการปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานรักษาความปลอดภัย
รับอนุญาตมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ชวยเหลือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการ
จับกุมผูกระทําความผิด
(2) รักษาความปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสินของบุคคล รวมทั้งระงับเหตุและรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในบริเวณหรือสถานที่ที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัยตามขอกําหนดในสัญญาจาง
(3) เมื่อมีการกระทําความผิดอาญาหรือเชื่อวามีเหตุรายเกิดขึ้นในบริเวณหรือสถานที่ที่รับผิดชอบ
รักษาความปลอดภัยตองแจงเหตุนั้นใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจทองที่ที่ปฏิบัติหนาที่ประจํารับทราบโดยทันที
รวมทั้งปดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุใหคงสภาพเดิมไวจนกวาหนักงานฝายปกครองหรือตํารวจผูมีอํานาจหนาที่จะ
เดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุ
ซึ่งบทบัญญัติดังกลาว มีประเด็นจะตองศึกษา วาในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับ
อนุญ าต ตามพระราชบัญ ญั ติธุรกิจรักษาความปลอดภั ย พ.ศ. 2558 มาตรา 41 (1)-(3) นั้น พนัก งานรักษาความ
ปลอดภัยรับอนุญาตมีสถานภาพทางกฎหมายเปนเชนไร ซึ่งจะสงผลตอการรับรองคุมครองและการจายเงินสงเคราะห
แกผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติหนาที่มนุษยธรรม
2. วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย
1) ศึกษาสถานภาพทางกฎหมายของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ. 2558
2) ศึกษาอํานาจหนาที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3) ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุมคลองและเยียวยาพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต เนื่องใน
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
3. สมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจัย
สถานภาพทางกฎหมายของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต เปนปญหาขอเท็จจริงตามกรอบแนวคิด
ของผูวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรตน

บทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นตาม
กรณีนั้นๆ

ตัวแปรตาม

สถานภาพทางกฎหมาย
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
รับอนุญาต

4. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาจาก
1). กฎหมาย
(1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 4 มาตรา 50 (2)
(2) พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 มาตรา 29, 41 และ 67
(3) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 140, 289 (3), 296, และ 368
(4) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 77, 80, 82
(5) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420, 451
(6) พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ
หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543
2). หนังสือ ตํารา บทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวกับสภานภาพทางกฎหมายของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติไว
รวมทั้งศึกษาประเด็นปญหาขอกฎหมายและปญหาขอเท็จจริง
3). คําพิพากษา
5. ความหมายของ “คําสําคัญ” ตามแนวคิดจากกฎหมายและคําพิพากษาศาลฎีกา
1) “เจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16)
หมายความถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนใหรวมถึงพัศดี
เจาพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา พนักงานตรวจคนเขาเมืองและเจาพนักงานอื่นๆ ใชเมื่อทําการ
เกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม
คําพิพากษาฎีกาที่ 9035 / 2482 เจาพนักงานสรรพสามิตไมมีอํานาจหนาที่จับกุมผูลักลอบเลนการพนัน
คําพิพากษาฎีกาที่ 495 / 2474 และคําพิพากษาฎีกาที่ 184 / 2498 โจทกและผูเสียหายชวยกันจับกระบือ
ของจําเลยกับพวกซึ่งเขาไปกินขาว ในนาของผูเสียหายเพื่อเรียกคาเสียหายนายจู ผูชวยผูใหญบานไมใชพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจ
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2) “เจาพนักงาน”
คําพิพากษาฎีกาที่ 750 / 2490 คําวา เจาพนักงาน หมายถึง ผูที่ไดรับแตงตั้งโดยทางการของรัฐไทย เพื่อให
ปฏิบัติราชการของรัฐไทย ซึ่งมีองคประกอบ 2 ประการคือ
2.1) มีการแตงตั้งโดยมีกฎหมายกําหนดวิธีการแตงตั้งไวและไดมีการแตงตั้งถูกตองตามกฎหมายที่
ระบุไวนั้นจึงจะเปนเจาพนักงาน โดยอาจเปนกฎหมายทั่วไป เชน กฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน สวนกลาง
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ที่เปนการแตงตั้งใหเปนขาราชการ ซึ่งมีหลักการใหผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนเจาพนักงาน
อยูในตัวดวย หรือกฎหมายเฉพาะไดแก กฎหมายระบุโดยตรงใหผูที่ไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงานและกฎหมายระบุ
องคกรหรือกิจการใดใหพนักงานในองคกรหรือกิจการนั้นมีฐานะเปนเจาพนักงาน
คําพิพ ากษาฎี กาที่ 7985 / 2540 การกระทําวาเป นความผิดฐานต อสูห รือขัดขวาง เจาพนักงานในการ
ปฏิบัติการตามหนาที่ ตาม ป.อ. มาตรา 138 นั้นจะตองเปนการกระทําตอเจาพนักงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
โดยไดรับการแตงตั้งตามวิธีการที่กฎหมายใหอํานาจและกําหนดไว สําหรับ พ.ร.บ ของอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
มาตรา 16 (2) กําหนดใหรองอาสาฯมีหนาที่ ทําหนาที่ตรวจรักษาความสงบภายในทองที่รวมกับพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจ และมาตรา 29 ระบุวาเจาหนาที่สมาชิกของอาสารักษาดินแดนในระหวางทําการตามหนาที่ใหถือวาเปนเจา
พนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา ตามบทบัญญัติดังกลาวกําหนดใหผูเสียหายทําการรวมกับพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจวามีอํานาจตามกฎหมายและใหถือวาผูเสียหายเปนเจาพนักงานแตผูเสียหายมีหนาที่เพียงสกัดกั้นผูกระทํา
ความผิ ด ตอ กฎหมาย ให มี ห น าที่ จั บ กุม และจะจับ กุ ม ตอ งมี เจาพนั ก งานตํารวจและปลัด อํ าเภอร วมด วย เมื่ อไม มี
ผูเสียหายยอมไมเปนเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติหนาที่จําเลย จึงไมมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 138
2.2) กิจการอันเปนหนาที่ราชการ ซึ่งไดแก ราชการบริหารทั่วไป ซึ่งหนวยราชการของฝายบริหารที่
เปนการตามกรอบวัตถุประสงคแหงสภาพของสวนราชการที่กําหนดขึ้นนั้น และนอกจากนี้ยังมีกิจการที่เปนราชการที่
กําหนดขึ้นในกฎหมายเฉพาะ
3) เจาพนักงานผูจัดการตามหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 77 และ 78 ไดแก
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ซึ่งดําเนินการตามหมายจับของศาล
คําพิพากษาฎีกาที่ 1035 / 2482 เจาพนักงานสรรพสามิตไมมีตําแหนงหนาที่จับกุมผูลักลอบเลนการพนัน
4) การจับและหมายจับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 57 ประกอบมาตรา 78 บัญญัติวาพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจจะจับผูใด โดยไมมีหมายจับหรือคําสั่งของศาลนั้นไมได เวนแต
(1) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติกรรมอื่นควรสงสัย วา ผูนั้น วาจะกอเหตุรายใหเกิดภายใน แกบุคคล
หรือทรัพยสินของผูอื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอื่นอันสามารถใชในการกระทําความผิด
(2) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้น ตามมาตรา 66(2) แตมีความจําเปนเรงดวนที่ไมอาจ
ขอใหศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได
(3) เปนการจับกุมผูตองหา - หรือจําเลยที่หนี หรือจะหลบหนีในระหวางถูกปลอยตัวชั่วคราว ตาม
มาตรา 117
(4) เมื่อบุคคลนั้นกระทําความผิดซึ่งหนา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 80
นั้น ไดแก ความผิดซึ่งเห็นกําลังกระทํา หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไมมีความสงสัยเลยวาเขาพึ่งไดกระทําความผิด
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มาแลว และรวมถึงความผิดอาญาดั่งระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้ คือ เมื่อบุคล
หนึ่งถูกไลจับดั่งผูกระทํา โดยมีเสียงรองเอะอะ และหรือ เมื่อพบบุคคลคนหนึ่งแทบจะทันทีทันใด หลังจากการกระทํา
ผิดในถิ่นและใกลเคียงกับที่เกิดเหตุนั้น และมีสิ่งของที่ไดมาจากการกระทําความผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุ
อยางอื่นอันสันนิษฐานไดวาไดใชในการกระทําผิด หรือ มีรองรอยพิรุจเห็นประจักษที่เสื้อผา หรือเนื้อตัวของผูนั้น เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 10060/2558 เจาพนักงานพบอุปกรณ การเสพและเมทแอมเฟตามีน.11 เม็ด ใน
หองพักดังกลาว กับพบเมทแอมเฟตามีน 600 เม็ด ในรถยนต จึงเปนความผิดซึ่งหนาซึ่งเจาพนักงานตํารวจสามารถ
จําเลยทั้งสองไดโดยไมตองมีหมายจับตาม ป.วิ.อ.มาตรา 78 (1),80
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8764/2554 หลังเกิดเหตุผูเสียแจงตอเจาพนักงานตํารวจทันทีแลวเจาพนักงานตํารวจ
ได อ อกสกั ด จั บ คนร า ยในเส น ทางที่ ค าดว า คนร า ยจะใช ห ลบหนี ก อ นจั บ กุ ม เจ า พนั ก งานตํ า รวจรั บ ทราบข อ มู ล
รายละเอียดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต ของคนรายและของผูเสียหายจากผูเสียหาย และเจาพนักงานตํารวจซึ่งออกมา
สกัดจับคนรายที่พบรถจักรยานยนตตองสงสัยทั้ง สองคันตามที่ไดรับแจงในเวลาตอเนื่องกัน และยืนยันวาจําเลยที่ 1
เปนคนรายที่รวมกับจําเลยที่ 2 ชิงทรัพยผูเสียหายแลวขับรถจักรยานยนตของผูเสียหายที่ชิงมาไดหลบหนีฝา ดานสกัด
ของเจาพนักงานตํารวจ เจาพนักงานตํารวจชุดจับกุมยังติดตามตอเนื่องจนกระทั่งพบเห็นจําเลยที่ 1 วิ่งหลบหนีเขาไป
ในบานของจําเลยที่ 1 ซึ่งตามพฤติการณแทบจะไมมีความสงสัยเลยวาจําเลยที่ 1 ไดกระทําความผิดมาแลวสดๆ อันถือ
ไดวาเปนความผิดซึ่งหนาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 80 (2) ที่เจาพนักงานตํารวจสามารถกระทําการจับกุมจําเลยที่ 1 โดยไม
ตองมีหมายคนและหมายจับไดตาม ป.วิ.อ. มาตรา78 (1) และมาตรา 92 (3)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3751/2551 ขณะที่เจาพนักงานตํารวจเขาตรวจคนตัวจําเลยนั้น จําเลยกําลังขาย
กวยเตี๋ยวอยูที่รานกวยเตี๋ยวของจําเลย ซึ่งมีลูกคากําลังนั่งรับประทานกวยเตี๋ยวอยูที่รานของจําเลย ดังนี้รานกวยเตี๋ยว
ของจําเลยจึงหาใชเปนที่รโหฐานไม แตเปนที่สาธารณสถานเมื่อเจาพนักงานตํารวจมีเหตุอันควรสงสัยวาจําเลยมีเมท
แอมเฟตามีนไวในครอบครองอันเปนความผิดตอกฎหมาย เจาพนักงานตํารวจยอมมีอํานาจคนจําเลยไดโดยไมตองมี
หมายคนตาม ป.วิ.อ. มาตรา93 และเมื่อตรวจคนพบเมทแอมเฟตามีนอยูในครอบครองของจําเลย การกระทําของ
จําเลยก็เปนความผิดซึ่งหนา เจาพนักงานตํารวจยอมมีอํานาจจับจําเลยไดโดยไมตองมีหมายจับตาม ป.วิ.อ. มาตรา 78
(1) การตรวจคนและจับกุมจึงชอบดวยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1328/2544 นายดาบตํารวจ ว. กับพวกเห็นจําเลยจําหนายเมทแอมเฟตามีนใหแก
สายลับ เมื่อเขาไปตรวจคนบานจําเลยก็พบเมทแอมเฟตามีนอีก 1 เม็ด การกระทําของนายดาบตํารวจ ว. กับพวก
กระทําตอเนื่องกัน เมื่อพบเห็นจําเลยจําหนาย และมียาเสพติดใหโทษไวในครอบครองเพื่อจําหนาย อันเปนความผิดซึ่ง
หนาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 80 จึงมีอํานาจจับจําเลยไดโดยไมตองมีหมายจับตามมาตรา 78 (1)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2863/2522 ตํารวจไปกับผูที่นําไปซื้อน้ํามันที่ปมเชลล โดยขอหาวาเอาน้ํามันอื่นมา
ขาย ไดเห็นการขายน้ํามันนั้นตอหนา ตํารวจจับไดโดยไมตองมีหมายจับ การกระทําผิดซึ่งหนาไมจําตองเปนความผิดที่
ตํารวจไปพบโดยบังเอิญ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 698/2516 (ประชุมใหญ) คืนเกิดเหตุมีการลักลอบเลนการพนักกันบนบานผูมีชื่ออัน
เปนที่รโหฐาน ผูเสียหายกับพวกซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจแตไมใชตํารวจชั้นผูใหญ ไดรับคําสั่งใหไปจับกุม จึงพากันไป
ยังบานที่เกิดเหตุ แตไมมีหมายจับหรือหมายคนไปดวยไปถึงไดแอบดูเห็นคนหลายคนกําลังเลนการ พนันกันอยูกรณี
เช นนี้ ถือวาเปน ความผิดซึ่ งเห็ นกําลั งกระทํ าลง อั นเป นความผิด ซึ่งหน าตามความหมายแห งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 80
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5) “ผูชวยเหลือเจาพนักงาน” ประมวลกฎหมายอาญา ไดบัญญัติคุมครองผูชวยเหลือเจาพนักงาน ในการที่
เจาพนักงานนั้นกระทําการตามหนาที่ หรือเพราะเหตุที่บุคคลนั้นจะชวย หรือไดชวย เจาพนักงานดังกลาวแลว ตอง
ระวางโทษประหารชีวิต ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาหรือแมแตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไมมีบทบัญญัติ
หรือกําหนดวาผูใดที่อยูในฐานะเปน “ผูชวยเหลือเจาพนักงาน” ดังนั้น แมราษฎรจะเขาชวยเจาพนักงานผูกระทําการ
ตามหนาที่นั้น โดยสมัครใจโดยมิไดถูกเจาหนาที่สั่ง หรือขอใหชวย ก็ถือไดวาเปน “ผูชวยเหลือ” ตามความในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 289 (3) นี้แลว
คําพิพากษาฎีกาที่ 2228/2515 ตํารวจขอแรง บ.ราษฎรเจาของเรือยนตใหติดตามจําเลย ซึ่งเปนคนรายไป
เมื่อตามไปทันจําเลยวิ่งหนีขึ้นตลิ่ง ตํารวจกับ บ.ก็ขึ้นตลิ่งแยกกันวิ่งไลตามจําเลย จําเลยยิง บ.ไดรับอันตรายแกกาย
การกระทําของจําเลยเปนการพยายามฆา บ. ผูชวยเหลือเจาพนักงานนั้นกระทําการตามหนาที่ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 289 (3) แตไมใชการใชกําลังประทุษรายในการตอสู หรือขัดขวางผูซึ่งตองชวยเจาพนักงานตามกฎหมาย
อาญาอันเปนความผิดตามมารตา 138 ดวย
6) “ผูซึ่งตองชวยเจาพนักงาน” ความผิดฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
138 นั้น นอกจากเปนการกระทําตอเจาพนักงานแลว การกระทําตอ “ผูซึ่งตองชวยเจาพนักงานตามกฎหมายในการ
ปฏิ บั ติก ารตามหน าที่ ก็ เปน ความผิด ตามมาตรานี้ ได แต ผูซึ่งต องชวยเจาพนั กงานตามมาตรา 138 นั้ น จะตอ งมี
กฎหมายกําหนดใหผูนั้นเปนผูที่มีหนาที่ชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติการตามหนาที่ดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1037/2503 พระราชบัญญัติลักษณะทองที่ ม.44 ในตําบลหนึ่งใหมีสารวัตรกํานันเปน
ผูชวย และรับใชสอยของกํานั นสองคน ผูที่จะเป นสารวัตรกํานั น แลวแตกํานันจะรองขอใหผูไดเปน แตตองไดรับ
ความเห็นตามของผูวาราชการเมืองดวย จึงเปนได และกํานันมีอํานาจเปลี่ยนสารวัตรได
ศาลฎีกาพิจารณาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138,296,289 ประกาศพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่ พ.ศ. 2457 ม.44 ,35(3) แลว เห็นวา พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ ม.44 ใหสารวัตรกํานันเปนผูชวย
กํานัน เมื่อกํานันมีหนาที่และอํานาจจับกุมผูกระทําความผิด สารวัตรกํานันก็ยอมชวยกํานันทําการจับกุมผูกระทํา
ความผิดได และการชวยทําการจับกุมผูกระทําความผิดนี้ ไมจําเปนจะตองใหกํานันเรียกรองใหชวย หรือตองมีตัวกํานัน
อยูดวย เพราะกฎหมายใหมีหนาที่ชวยกํานันเปนปกติอยูแลว ฉะนั้น เมื่อจําเลยตอสูและทํารายสารวัตรกํานันในการ
จับกุมจําเลยและควบคุมจําเลยสงพนักงานสอบสวนสืบสวน จึงไดชื่อวาจําเลยตอสูผูตองชวยเจาพนักงานตามกฎหมาย
ในการปฏิบัติตามหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.138 ทํารายผูชวยเหลือเจาพนักงานตามมาตรา 289 อันเปน
ความผิดตามมาตรา 296 ดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยวา สารวัตรกํานันเปนทั้ง “ผูซึ่งตองชวยเจาพนักงานตามกฎหมายในการ
ปฏิบัติการตามหนาที่” ตามมาตรา 138 และเปน “ผูชวยเจาพนักงาน” ตามมาตรา 289 (3) อีกดวย
7) “ผู ป ระสบภั ย ” ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส งเคราะห ผู ป ระสบภั ย เนื่ อ งจากการช ว ยเหลื อ ราชการ การ
ปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 5 (1) – (4) ไดแก
(1) ชวยเหลือราชการ
(2) ปฏิบัติงานของชาติตามที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการ
(3) ปฏิบัติงานตามหนาที่ ชวยเหลือบุคคลอื่นตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด หรือ
(4) ปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม ซึ่งพลเมืองดีพึงปฏิบัติในเมื่อการปฏิบัติการนั้นไมขัดกับคําสั่งโดย
ชอบของเจาพนักงาน
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6. ปญหาขอเท็จจริง และปญหาขอกฎหมาย
6.1) ขอเท็จจริง หมายถึง ปญหาวาเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นไดมีขอยุติไวเปนอยางไรแน เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1343/2509 คดีมีปญหาวาที่พิพาท ซึ่งเปนที่ดินไมมีโฉนดเปนที่ดินของโจทก
หรือของจําเลย ในคดีโจทกฟองหาวาจําเลยบุกรุกที่ดินเขามาปลูกสรางโรงเรือนในที่ดินของโจทกนั้น ตองอาศัยอาณา
เขตที่ระบุไวใน น.ส.3 วาตรงกัน แผนที่พิพาทหรือไม ตําบลที่พิพาทตั้งอยูเปนหมูและตําบลเดียวกัน น.ส.3 หรือไม
จํานวนเพื่อที่ตรงกันหรือไม คําพยานของผูเคยเกี่ยวของกับที่พิพาท หลักฐานสํานวนความที่เคยเปนมาเกี่ยวกับที่ดิน
คําใหการผูใหญบาน กํานันตําบล ที่พิพาทตั้งอยูยอมเปนขอเท็จจริงที่เปนแนววินิจฉัยไดวาที่พิพาทเปนของฝายโจทก
หรือของฝายจําเลย
คําพิพากษาฎีกาที่ 2101/2511 การพิจารณาวาพนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนหรือไมนั้นเปน
ปญหาขอเท็จจริง
คําพิพากษาฎีกาที่ 1093/2509 จําเลยฎีกาวาที่ดินซึ่ง บิดาของฝายจําเลยเปนที่ดินคนละแปลงกับที่
พิพาทซึ่งเปนของจําเลย เปนฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
6.2) ปญหาขอกฎหมาย เมื่อศาลไดรับฟงขอเท็จจริงเปนยุติแลว ลําดับตอไปศาลก็นําขอเท็จจริงมาปรับ
กับขอกฎหมาย การใชดุลยพินิจในการปรับขอกฎหมายกับขอเท็จจริง เชน
คําพิพากษาฎีกาที่ 783/2478 การบรรยายที่ไดบรรยายความผิดฐานใดชัดแจงหรือไม เปนปญหาขอ
กฎหมาย
คําพิพากษาฎีกาที่ 59/2476 คําเบิกความของพยาน เปนคําเบิกความในขอสาระสําคัญแหงคดี อันมี
ความผิดฐานเบิกความเท็จตามกฎหมายหรือไม
คําพิพากษาฎีกาที่ 465/2477 ศาลลางลงโทษจําเลย โดยอาศัยพยานหลักฐานที่รับฟงไวได เปนปญหา
ขอกฎหมาย
7. บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากบทบัญ ญั ติแห งพระราชบัญ ญั ติธุรกิจรักษาความปลอดภั ย พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบั งคับใชตั้งแตวัน ที่ 5
มีนาคม พ.ศ. 2559 มาตรา 4 (1)-(3) ไดบัญญัติถึงการปฏิบัติหนาที่ไวประการหนึ่งวา พนักงานรักษาความปลอดภัยรับ
อนุญาต มีหนาที่ชวยเหลือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการจับคุม
ผูกระทําความผิด (มาตรา 41 (1) ) ซึ่งจากบทบัญญัติดังกลาว การพิจารณาถึงสถานะภาพทางกฎหมายของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตถือเปนประเด็นปญหาขอเท็จจริง ซึ่งอาจมีสถานะทางกฎหมายไดดังตอไปนี้ คือ
7.1) สถานะทางกฎหมายของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
1) ประมวลกฎหมายอาญา
(1) “ผูชวยเหลือเจาพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (3)
(2) “ผูซึ่งตองชวยเจาพนักงาน” ตามประมาลกฎหมายอาญามาตรา 138
2) “ผูประสบภัย” ตามพระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัย เนื่องจากการชวยเหลือราชการ การ
ปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัตหิ นาที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 กลาวคือ พนักงานรักษาความปลอดภัยอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตาม มาตรา 41 (1)-(3) ถือไดวาเปนการกระทํา
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ตามพระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัย เนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติ
หนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 5 (1)-(4)
7.2) การรับรองและคุมครองและเยียวยาพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
1) การรับรองและคุมครองทางอาญา
(1) “ผูชวยเหลือเจาพนักงาน” ไดรับการรับรองและคุมครองตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 259 (3)
(2) “ผูซึ่งตองชวยเจาพนักงาน” ไดรับการรับรองคุมครองตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 138
2) การรับรองและคุมครองทางแพง
(1) มีสิท ธิ์เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูทําละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ งและ
พานิชย มาตรา 420
(2) เมื่ อ เป น ผู ป ระสบภั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส งเคราะห ผู ป ระสบภั ย เนื่ อ งจากการ
ชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 มีสิทธิ์ไดรับเงินชดเชย ตาม
มาตรา 6 - 10 ไดแก
(ก) กรณีผูประสบภัยถึงแกความตาย จายเงินแกทายาทตามหลักเกณฑการ
จายเงินบําเหน็จตกทอดตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการที่ไชบังคับอยูในวันที่ถึงแกความตายโดยอนุโลม
(มาตรา 6)
(ข) เงินชวยเหลือคาจัดการศพของผูประสบภัยแกทายาท ซึ่งจัดการศพหรือ
ผูจัดการศพ ตามหลักเกณฑเงื่อนไขและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด (มาตรา 7)
(ค) เงินดํารงชีพในกรณีตองพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญ
ยิ่ง ในการประกอบอาชีพหรือในการดํารงชีพ ทั้งนี้ โดยเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 8)
ในกรณีที่ผูประสบภัยมีสิทธิ์ไดรับเงินเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัย เนื่อง
ในการรบ หรือมีสิทธิ์ไดรับบํานาญพิเศษ ตามกฎหมายวาดวย บําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือมีสิทธิ์ไดรับเงินอื่นใด ที่
พระราชบัญญัติจายไดตามกฎหมายหรือระเบียบในลักษณะเดียวกันดวยแลว แตมีจํานวนต่ํากวาเงินดํารงชีพที่มีสิทธิ์จะ
ไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ ผูประสบภัยมีสิทธิ์ไดรับเงินดํารงชีพเฉพาะสวนที่ขาดอยู (มาตรา 11)
(ง) คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑเงื่อนไข และอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด (มาตรา 9)
(จ) เงินทําขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลัง (มาตรา 10)
ทั้ ง นี้ โดยผู ป ระสบภั ย ต อ งยื่ น คํ า ขอรั บ เงิ น สงเคราะห ต ามแบบคํ า ขอรั บ เงิ น สงเคราะห ต ามระเบี ย บที่
กระทรวงการคลังกําหนด โดยตองกระทําภายในระยะเวลาสองป นับแตวันที่ผูมีสิทธิ์ไดทราบถึงสิทธิ์ของตน (มาตรา
12) เพื่อการพิจารณาอนุมัติของ “คณะกรรมการสงเคราะหผูประสบภัย” (มาตรา 13)
7.3) ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยตอไป
ควรศึกษาวิจัยถึงความเปนไปไดในการตั้งเปนองคกรมหาชน เพื่อดําเนินการในเรื่องนี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)
“วิจัยและพัฒนาสูก ารขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
_______________________________________________________________________________________________
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