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ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทเี่ กีย่ วกับความผิดในอากาศยาน
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยความผิ ด บางประการต่ อ การเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้กาหนดให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยความผิ ด บางประการ
ต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน สาหรับท่าอากาศยาน ดังนี้
(๑) ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
(๑.๑) ส าหรั บท่า อากาศยานดอนเมื อง ให้ ผู้ อ านวยการท่ าอากาศยาน ผู้ บั ญชาการ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธินและผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง กองทัพอากาศ ผู้บัญชาการตารวจนครบาล
และพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน
(๑.๒) สาหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อานวยการ
ท่าอากาศยาน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธินและผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง กองทัพอากาศ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศเป็นเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน
(๑.๓) สาหรับท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่าอากาศยานนั้นตั้งอยู่ ผู้อานวยการ
ท่าอากาศยาน ผู้บังคับการกองบิน กองทัพอากาศ (สาหรับท่าอากาศยานที่มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองบิน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดซึ่งท่าอากาศยานนั้นตั้งอยู่ และพนักงานควบคุมการจราจร
ทางอากาศ เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน
(๒) ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ซึ่งท่าอากาศยานนั้นตั้งอยู่ ผู้อานวยการท่าอากาศยาน ผู้บังคับ การกองบิน กองทัพอากาศ (สาหรับ
ท่าอากาศยานที่มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบิน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดซึ่งท่าอากาศยานนั้น
ตั้งอยู่ และพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน
(๓) ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ซึ่ งท่ าอากาศยานนั้ นตั้ งอยู่ ผู้ บั งคั บหน่ วยทหารที่ รั บผิ ดชอบดู แลท่ าอากาศยานทหารนั้ น ผู้ บั งคั บการ
ตารวจภูธรจังหวัดซึ่งท่าอากาศยานนั้นตั้งอยู่ และพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ เป็นเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน และสาหรับท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ
และผู้อานวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานด้วย
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(๔) ส าหรั บ ท่ า อากาศยานอื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก (๑) (๒) และ (๓) ให้ เ จ้ า ของหรื อ
ผู้รับผิด ชอบในการดูแลสนามบินนั้ น ๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่าอากาศยานนั้นตั้งอยู่ ผู้บังคับการ
ตารวจภูธรจังหวัดซึ่งท่าอากาศยานนั้นตั้งอยู่ และพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ เป็นเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน
ข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานตามข้อ 1 มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ มีอานาจหน้าที่
(1.1) รับแจ้งการควบคุมตัวบุคคลผู้อยู่ในอากาศยานพร้อมด้วยเหตุผล ตามมาตรา 28
(1.2) รับแจ้งความประสงค์จะส่งตัวบุคคลเพื่อดาเนินคดีอาญา กรณีอากาศยานไทย
ลงสู่พื้นในราชอาณาจักร ตามมาตรา 34 วรรคสอง ประกอบมาตรา 31
(1.3) รับแจ้งหรือรับรายงาน กรณีอากาศยานต่างประเทศลงสู่พื้นในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 35 และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง (1)
(2) ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่าอากาศยานนั้นตั้ง อยู่ มีอานาจหน้าที่เข้าคุ้มครองความปลอดภัย
ของอากาศยาน บุคคลและทรัพย์สินในอากาศยานนั้น ในกรณีที่อากาศยานต้องลงสู่พื้นโดยเหตุจาเป็นบังคับ
ตามมาตรา 5
(3) ผู้บัญชาการตารวจนครบาล หรือผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดซึ่งท่าอากาศยานนั้นตั้งอยู่
มี อ านาจหน้ าที่ เ ข้า คุ้ม ครองความปลอดภั ย ของอากาศยาน บุ ค คลและทรั พ ย์ สิ นในอากาศยานนั้ น
ในกรณีที่อากาศยานต้องลงสู่พื้นโดยเหตุจาเป็นบังคับ ตามมาตรา 5
(4) ผู้อานวยการท่าอากาศยาน หรือผู้อานวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา หรือเจ้าของ
หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลสนามบิน มีอานาจหน้าที่
(4.1) เข้าคุ้มครองความปลอดภัยของอากาศยาน บุคคลและทรัพย์สินในอากาศยานนั้น
ในกรณีที่อากาศยานต้องลงสู่พื้นโดยเหตุจาเป็นบังคับ ตามมาตรา 5
(4.2) รับรายงานการนาตัวบุคคลลงจากอากาศยาน และรับแจ้งความประสงค์จะส่ง
ตัว บุคคลเพื่อดาเนินคดีอาญา พร้อมพยานหลัก ฐาน กรณีอากาศยานไทยลงสู่พื้นในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 34 วรรคสอง ประกอบมาตรา 31
(4.3) รั บ ตั ว บุ ค คลที่ ผู้ ค วบคุ ม อากาศยานส่ ง ตั ว ให้ กรณี อ ากาศยานไทยลงสู่ พื้ น
ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 30
(4.4) รับแจ้งหรือรับรายงาน กรณีอากาศยานต่ างประเทศลงสู่พื้นในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 35 และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง (1)
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(4.5) ยอมให้นาตัวบุคคลลงจากอากาศยานหรือรับตัวบุคคลไว้ดาเนินคดีในราชอาณาจักร
กรณีอากาศยานต่างประเทศลงสู่พื้นในราชอาณาจักร ตามมาตรา 35 และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง
(4.๖) สอบสวนเบื้องต้น ตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม
(4.๗) ควบคุมตัวบุคคลเพื่อให้บุคคลนั้นเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 36
วรรคสี่
(5) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง หรือผู้บังคับการ
กองบิน กองทัพอากาศ หรือผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ หรือผู้บังคับหน่วยทหารที่รับผิดชอบดูแล
ท่าอากาศยานทหารนั้น มีอานาจหน้าที่
(5.1) เข้าคุ้มครองความปลอดภัยของอากาศยาน บุคคลและทรัพย์สินในอากาศยานนั้น
ในกรณีที่อากาศยานต้องลงสู่พื้นโดยเหตุจาเป็นบังคับ ตามมาตรา 5
(5.2) รับรายงานการนาตัวบุ คคลลงจากอากาศยาน และรับแจ้งความประสงค์จะส่ง
ตัว บุคคลเพื่อดาเนินคดีอาญา พร้อมพยานหลักฐาน กรณีอากาศยานไทยลงสู่พื้นในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 34 วรรคสอง ประกอบมาตรา 31
(5.3) รั บ ตั ว บุ ค คลที่ ผู้ ค วบคุ ม อากาศยานส่ ง ตั ว ให้ กรณี อ ากาศยานไทยลงสู่ พื้ น
ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 30
(5.4) รับแจ้งหรือรับรายงาน กรณีอากาศยานต่างประเทศลงสู่พื้นในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 35 และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง (1)
(5.5) ยอมให้นาตัวบุคคลลงจากอากาศยานหรือรับตัวบุคคลไว้ดาเนินคดีในราชอาณาจักร
กรณีอากาศยานต่างประเทศลงสู่พื้นในราชอาณาจักร ตามมาตรา 35 และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง
(5.๖) สอบสวนเบื้องต้นตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม
(5.๗) ควบคุมตัวบุคคลเพื่อให้บุคคลนั้นเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 36
วรรคสี่
ข้อ 3 ในกรณีที่อากาศยานลงสู่ พื้นโดยเหตุจาเป็นบังคับ ณ สถานที่ที่มิใช่ท่าอากาศยาน
ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั งหวัด ซึ่ งอากาศยานนั้ น ลงสู่ พื้ น และผู้ บั ญ ชาการต ารวจนครบาลหรือ ผู้ บัง คับการ
ตารวจภูธ รจังหวัด ซึ่งอากาศยานนั้ น ลงสู่พื้น เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิด ในอากาศยาน และ
มีอานาจหน้าที่ในการเข้าคุ้มครองความปลอดภัยของอากาศยาน บุคคลและทรัพย์สินในอากาศยานนั้น
ตามมาตรา 5
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ข้อ 4 ในกรณี ที่ อ ากาศยานไทยลงสู่ พื้ น นอกราชอาณาจั ก ร ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
การบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทยเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความผิ ด ในอากาศยาน มี อ านาจหน้ า ที่
ในการรับรายงานการที่ผู้ควบคุมอากาศยานของอากาศยานไทยใช้มาตรการตามมาตรา 26 หรือนาตัว
บุ ค คลใดลงจากอากาศยาน หรื อ ส่ ง ตั ว บุ ค คลใดให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความผิ ด ในอากาศยาน
เพื่อดาเนินคดีอาญา ตามมาตรา ๓๐ ณ ประเทศนั้น ตามมาตรา 33 วรรคสอง
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ

