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พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานติิบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เ รียกว่า   “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการ 

ต่อการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 
(๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่อากาศยานที่ใช้ในบริการทางทหาร  ตํารวจ   

หรือศุลกากรของรัฐต่างประเทศ 
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อากาศยาน”  หมายความว่า  อากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 
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“อากาศยานไทย”  หมายความว่า  อากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ  
และให้หมายความรวมถึงอากาศยานที่อยู่ในหรือบินอยู่เหนือราชอาณาจักร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อากาศยานต่างประเทศที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศซึ่งเป็น
ผู้ดําเนินการเดินอากาศไทย  เช่าหรือนํามาดําเนินการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน
มาด้วย 

(๒) อากาศยานที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อแสดงสัญชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ  ซึ่งทําขึ้นที่เมืองชิคาโก  เม่ือวันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๗ 

“อากาศยานต่างประเทศ”  หมายความว่า  อากาศยานที่ไม่ใช่อากาศยานไทย 
“อากาศยานในระหว่างการบิน”  หมายความว่า  อากาศยานซึ่งอยู่ในระหว่างเวลาตั้งแต่ประตู

ด้านนอกทุกบานของอากาศยานได้ปิดภายหลังที่ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยานข้ึน  จนถึงขณะที่ประตู
ด้านนอกบานใดบานหนึ่งของอากาศยานนั้นได้เปิดออกเพื่อให้ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน
ลงจากอากาศยานตามปกติ  และในกรณีที่อากาศยานต้องลงสู่พื้นโดยเหตุจําเป็นบังคับ  ให้หมายความรวมถึง
ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานได้เข้าคุ้มครองความปลอดภัยของอากาศยาน  บุคคล   
และทรัพย์สินในอากาศยานน้ัน 

“อากาศยานในระหว่างบริการ”  หมายความว่า  อากาศยานซ่ึงอยู่ในระหว่างเวลาตั้งแต่ผู้ประจําหน้าที่
ภาคพื้นหรือเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยานเร่ิมเตรียมการก่อนการบินสําหรับเที่ยวบินใดโดยเฉพาะ  จนถึ ง เ ว ล า
ครบย่ีสิบสี่ชั่วโมงหลังจากอากาศยานลงสู่พื้น  ทั้งนี้  ให้รวมถึงระยะเวลาของอากาศยานในระหว่างการบินด้วย 

“ท่าอากาศยาน”  หมายความว่า  สนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศที่ให้บริการ
สาธารณะ 

“บุหร่ี”  หมายความว่า  บุหร่ีตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ 
“ใช้กําลังประทุษร้าย”  หมายความว่า  ใช้กําลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
“ใช้กําลังทําร้าย”  หมายความว่า  ใช้กําลังทําร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย

หรือจิตใจ 
“ทําร้ายร่างกาย”  หมายความว่า  ทําร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
“เจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน”  หมายความว่า  บุคคลที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือบุคคลท่ี

เจ้าของอากาศยานกําหนดให้มีหน้าที่ในอากาศยานสําหรับการบินแต่ละเที่ยวบิน 
“ผู้ควบคุมอากาศยาน”  หมายความว่า  นักบินที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือนักบินที่เจ้าของอากาศยาน

กําหนดให้เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบความปลอดภัยสําหรับการบินแต่ละเที่ยวบิน 
“เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยาน”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานที่มีอํานาจในการรับแจ้ง  

รับรายงาน  หรือดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําหรือความผิดที่เกิดขึ้นในอากาศยานในระหว่างการบินที่ 
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  และสําหรับอากาศยานไทยที่จะ
ลงสู่พื้นนอกราชอาณาจักร  ให้หมายถึงเจ้าหน้าที่เพื่อการนี้ในประเทศนั้น 
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“เจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมแต่งตั้งให้มีอํานาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในอากาศยาน 
ในระหว่างการบินตามมาตรา  ๓๘  และเจ้าหน้าที่เพื่อการนี้สําหรับอากาศยานต่างประเทศ 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  กับให้มี
อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้  ในส่วนที่เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของแต่ละ
กระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐ 

กฎกระทรวงนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 

ความผิดเก่ียวกับการเดินอากาศและอากาศยาน 
 

 

มาตรา ๗ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของ 
ผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยานซึ่งสั่งในนามผู้ควบคุมอากาศยาน  ที่เป็นคําสั่งเพื่อ
รักษากฎ  ระเบียบ  และความเรียบร้อยในอากาศยาน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน
สี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ง  เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง  ที่สั่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
แก่อากาศยานหรือแก่บุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยาน  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี   
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระทําการหรือมีสิ่งอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

(๑) สูบบุหร่ีในห้องน้ําหรือที่อื่นใดที่มิใช่สถานที่ที่จัดไว้ให้สูบบุหร่ีเป็นการเฉพาะ 
(๒) ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาที่ห้ามใช้  หรือ 
(๓) มีสิ่งที่มีประกาศห้ามมิให้นําขึ้นไปในอากาศยานไว้ในการครอบครอง 
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ง  เป็นการกระทําเพื่อให้เกิดการขัดข้องแก่อุปกรณ์ที่เก่ียวกับ 

ความปลอดภัยของอากาศยาน  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความผิดตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้ควบคุมอากาศยานมีอํานาจรับชําระค่าปรับในอัตราข้ันสูงจาก
ผู้กระทําความผิดได้  และเม่ือผู้กระทําความผิดได้ชําระค่าปรับแล้ว  ให้คดีเลิกกัน 
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มาตรา ๙ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดทําให้เคร่ืองตรวจจับควันหรืออุปกรณ์อื่นใด
ในอากาศยานที่เก่ียวกับความปลอดภัยของอากาศยานไม่ทํางาน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี   
หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดใช้กําลังประทุษร้ายผู้อื่น  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินแปดหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) กระทําต่อร่างกายผู้อื่นอันเป็นการมุ่งหมายในทางเพศ 
(๒) กระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัลโดยเปลือยหรือเปิดเผยส่วนของร่างกาย  หรือ 
(๓) ใช้วาจาลวนลามหรือแสดงกิริยาท่าทางอันเป็นการลามกอย่างอื่น 
มาตรา ๑๒ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้  

ถ้าการกระทํานั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน  
หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎ  ระเบียบ  และความเรียบร้อยในอากาศยาน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ใช้กําลังทําร้ายผู้อื่น 
(๒) ทําให้เสียทรัพย์ 
(๓) ดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือใช้สารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท  หรือ 
(๔) กระทําด้วยประการใด  ๆ  ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในอากาศยาน 
มาตรา ๑๓ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้  

ถ้าการกระทํานั้นเป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน  
หรือทําให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยานลดลง  
ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนแปดหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ใช้กําลังทําร้ายผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน  หรือ 
(๒) ทําให้ผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยานเกิดความกลัวหรือความตกใจ

โดยการขู่เข็ญ  ไม่ว่าจะทําด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอื่นใด 
มาตรา ๑๔ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในอากาศยานในระหว่างบริการ  

หรือไม่ยอมออกไปเมื่อผู้ควบคุมอากาศยานได้สั่งให้ออกไปจากอากาศยาน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดทําร้ายร่างกายผู้อื่น  ถ้าการกระทํานั้น
น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปี 
ถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๑๖ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดฆ่าผู้อื่น  ถ้าการกระทํานั้นน่าจะเป็นเหตุ
ให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน  ผู้กระทําต้องระวางโทษประหารชีวิต 

มาตรา ๑๗ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดยึดหรือเข้าควบคุมอากาศยานโดยใช้กําลัง
ประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายผู้อื่น  หรือขู่ว่าจะกระทําอันตรายต่ออากาศยานนั้น   
ต้องระวางโทษประหารชีวิต  จําคุกตลอดชีวิต  หรือจําคุกตั้งแต่สิบปีถึงย่ีสิบปี 

มาตรา ๑๘ ผู้ใดกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษประหารชีวิต   
จําคุกตลอดชีวิต  หรือจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงแปดแสนบาท 

(๑) ทําลายอากาศยานในระหว่างบริการ 
(๒) ทําให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถ 

ทําการบินได้  หรือเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่าง
การบิน  หรือ 

(๓) วางหรือกระทําด้วยประการใด ๆ  เพื่อให้มีการวางในอากาศยานในระหว่างบริการซึ่งวัสดุ
หรือสิ่งใด ๆ  ที่น่าจะทําลายอากาศยานน้ัน  หรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้น
ไม่สามารถทําการบินได้  หรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายจนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัย
ของอากาศยานในระหว่างการบิน 

มาตรา ๑๙ ผู้ใดใช้อาวุธหรือวัสดุอื่นใดกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้  ถ้าการกระทํานั้น
เป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน  ผู้กระทําต้องระวางโทษประหารชีวิต  
จําคุกตลอดชีวิต  หรือจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงแปดแสนบาท 

(๑) ทําร้ายร่างกายผู้อื่นในท่าอากาศยานจนเป็นเหตุให้หรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส
หรือถึงแก่ความตาย 

(๒) ทําลายหรือทําให้เสียหายอย่างร้ายแรงต่อท่าอากาศยานหรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ 
ท่าอากาศยาน  หรือต่ออากาศยานที่จอดอยู่ในท่าอากาศยานซ่ึงไม่ใช่อากาศยานในระหว่างบริการ  หรือ 

(๓) ทําให้การให้บริการของท่าอากาศยานหยุดชะงัก 
มาตรา ๒๐ ผู้ใดใช้อาวุธหรือวัสดุอื่นใดฆ่าผู้อื่นในท่าอากาศยาน  ถ้าการกระทํานั้นเป็นอันตราย

หรือน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน  ผู้กระทําต้องระวางโทษประหารชีวิต 
มาตรา ๒๑ ผู้ใดทําลายหรือทําให้เสียหายแก่เคร่ืองอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ  หรือทําให้การทํางานของเคร่ืองอํานวยความสะดวกดังกล่าวขัดข้อง 
ถ้าการกระทํานั้นเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน  
ผู้กระทําต้องระวางโทษประหารชีวิต  จําคุกตลอดชีวิต  หรือจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่
หกแสนบาทถึงแปดแสนบาท 



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๒ ผู้ใดแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ  และการนั้นเป็นเหตุหรือ
น่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยานหรือผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินตื่นตกใจ  ผู้กระทํา 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทํานั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน  
ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

มาตรา ๒๓ ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  
มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  หรือมาตรา  ๒๒  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ 

มาตรา ๒๔ ผู้ใดพยายามกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  
มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  หรือมาตรา  ๒๒  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดสําเร็จ 

มาตรา ๒๕ ผู้ใดตระเตรียมการกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  
หรือมาตรา  ๒๐  ต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษที่กําหนดไว้ในมาตรานั้น 

หมวด  ๒ 
อํานาจหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยาน  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยาน 

และเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน 
 

 

มาตรา ๒๖ ผู้ควบคุมอากาศยานของอากาศยานไทยซึ่งเป็นอากาศยานในระหว่างการบิน 
อาจใช้มาตรการอันสมควร  รวมท้ังการควบคุมตัวบุคคลผู้อยู่ในอากาศยานเท่าที่จําเป็นเพื่อคุ้มครอง 
ความปลอดภัยของอากาศยานหรือของบุคคล  หรือทรัพย์สินในอากาศยาน  หรือเพื่อรักษาไว้ซึ่งกฎ  ระเบียบ  
และความเรียบร้อยในอากาศยาน  หรือเพื่อส่งตัวบุคคลนั้นแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยาน  
หรือนําตัวบุคคลน้ันลงจากอากาศยานได้  เม่ือพบเห็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวกระทําการ
หรือจะกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นความผิดอาญา 
(๒) เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือของบุคคลหรือทรัพย์สิน 

ในอากาศยาน  หรือ 
(๓) เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎ  ระเบียบ  และความเรียบร้อยในอากาศยาน 
ผู้ควบคุมอากาศยานอาจสั่งหรือมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน  และอาจขอร้อง 

หรือมอบอํานาจให้ผู้โดยสาร  ควบคุมตัวบุคคลผู้กระทําการหรือจะกระทําการตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ได้ 
มาตรา ๒๗ เจ้าหน้าที่ประจําอากาศยานหรือผู้โดยสารในอากาศยานไทยซึ่งเป็นอากาศยาน 

ในระหว่างการบิน  อาจใช้มาตรการอันสมควรในทางป้องกันเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของอากาศยาน  
หรือของบุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยานได้โดยไม่ต้องมีการมอบอํานาจตามมาตรา  ๒๖  วรรคสอง   
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ในเม่ือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีความจําเป็นจะต้องกระทําเช่นนั้นทันที  แต่ผู้ควบคุมอากาศยานอาจสั่งให้
ยกเลิกมาตรการนั้นได้ 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา  ๒๖  อยู่ในอากาศยานไทย  ให้ผู้ควบคุม
อากาศยานแจ้งการควบคุมพร้อมด้วยเหตุผลแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานของประเทศที่
อากาศยานจะลงสู่พื้นทราบโดยเร็วที่สุดที่จะทําได้  และหากเป็นไปได้ให้แจ้งก่อนอากาศยานลงสู่พื้น 

มาตรา ๒๙ เม่ืออากาศยานไทยลงสู่พื้นแล้ว  ห้ามมิให้ใช้มาตรการควบคุมตัวตามมาตรา  ๒๖  
เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นมาตรการเพื่อให้สามารถส่งตัวผู้ถูกควบคุมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยาน
เพื่อให้ดําเนินคดี 

(๒) เป็นการบินลงเพราะเหตุจําเป็นและผู้ควบคุมอากาศยานไม่สามารถส่งตัวผู้ถูกควบคุมให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานได้ 

(๓) ผู้ถูกควบคุมตัวยินยอมเดินทางต่อไปกับอากาศยานภายใต้การควบคุม  หรือ 
(๔) เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานของประเทศนั้นไม่ยินยอมให้นําตัวผู้ถูกควบคุมลง

หรือไม่ยอมรับตัวไว้ 
ในกรณีตาม  (๔)  ผู้ควบคุมอากาศยานมีอํานาจใช้มาตรการควบคุมตัวตามมาตรา  ๒๖  ต่อไปได้  

จนกว่าจะสามารถส่งตัวผู้ถูกควบคุมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานของประเทศไทย 
หรือประเทศอื่นได้  หรือจนกว่าจะถึงถิ่นปลายทางของการเดินทางของผู้ถูกควบคุมตัว 

มาตรา ๓๐ เม่ืออากาศยานไทยลงสู่พื้นนอกราชอาณาจักร  ให้ผู้ควบคุมอากาศยานมีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) นําตัวบุคคลใดลงจากอากาศยานเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยของอากาศยาน
หรือของบุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยาน  หรือเพื่อรักษาไว้ซึ่งกฎ  ระเบียบ  และความเรียบร้อยในอากาศยาน  
เม่ือผู้ควบคุมอากาศยานมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นได้กระทําการหรือจะกระทําการในอากาศยาน 
ในระหว่างการบินอันเป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน  หรือของบุคคลหรือทรัพย์สิน
ในอากาศยาน  หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎ  ระเบียบ  และความเรียบร้อยในอากาศยาน  ทั้งนี้  ไม่ว่า 
การกระทํานั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ก็ตาม 

(๒) ส่งตัวบุคคลใดให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานเพื่อให้มีการดําเนินคดีอาญา  
เม่ือผู้ควบคุมอากาศยานมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นได้กระทําการในอากาศยานในระหว่างการบิน 
ที่ผู้ควบคุมอากาศยานเห็นว่าเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายไทยซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงของกระทรวงคมนาคม 

มาตรา ๓๑ ในการนําตัวบุคคลใดลงจากอากาศยานไทยตามมาตรา  ๓๐  (๑)  ให้ผู้ควบคุม
อากาศยานจัดทําบันทึกรายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานของประเทศที่อากาศยานลงสู่พื้น
ทราบข้อเท็จจริงและเหตุผลของการนําตัวบุคคลนั้นลงจากอากาศยาน 
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ในกรณีที่ผู้ควบคุมอากาศยานของอากาศยานไทยมีความประสงค์จะส่งตัวบุคคลที่กระทําความผิด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานของประเทศที่อากาศยานลงสู่พื้นเพื่อดําเนินคดีอาญา 
ตามมาตรา  ๓๐  (๒)  ให้ผู้ควบคุมอากาศยานแจ้งความประสงค์ดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิด 
ในอากาศยานทราบโดยเร็วที่สุดที่จะทําได้  หากเป็นไปได้ให้แจ้งก่อนอากาศยานลงสู่พื้น  และเม่ือส่ง 
ตัวบุคคลนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยาน  ให้ผู้ควบคุมอากาศยานส่งพยานหลักฐาน 
ที่ชอบด้วยกฎหมายไทยซึ่งอยู่ในความครอบครองของตนแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานนั้นด้วย 

มาตรา ๓๒ การส่งตัวหรือไม่ส่งตัวบุคคลใดของผู้ควบคุมอากาศยานของอากาศยานไทยให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานตามมาตรา  ๓๐  (๒)  หรือการให้คํารับรองของผู้ควบคุมอากาศยาน
หรือผู้ดําเนินการเดินอากาศในกรณีที่กฎหมายของประเทศที่อากาศยานลงสู่พื้นกําหนดให้ต้องทําคํารับรอง
เก่ียวกับการไม่ร้องขอหรือจะไม่ร้องขอให้ประเทศอื่นดําเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกส่งตัว  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงคมนาคม  และปลัดกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันกําหนด 

มาตรา ๓๓ การแจ้งหรือการรายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานของประเทศ
ที่อากาศยานไทยลงสู่พื้นทราบตามมาตรา  ๒๘  หรือมาตรา  ๓๑  ให้ผู้ควบคุมอากาศยานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ประเทศนั้นกําหนด 

เม่ือผู้ควบคุมอากาศยานได้ใช้มาตรการตามมาตรา  ๒๖  หรือนําตัวบุคคลใดลงจากอากาศยาน
หรือส่งตัวบุคคลใดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานเพื่อดําเนินคดีตามมาตรา  ๓๐   
ให้ผู้ควบคุมอากาศยานแจ้งสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่มีเขตอํานาจในประเทศนั้นทราบและให้รายงาน
ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานของประเทศไทยทราบ  ทั้งนี้  ให้กระทําโดยเร็วที่สุดที่จะทําได้ 

มาตรา ๓๔ เม่ืออากาศยานไทยลงสู่พื้นในราชอาณาจักร  ให้ผู้ควบคุมอากาศยานมีอํานาจ
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๓๐  โดยอนุโลม  เว้นแต่ความผิดอาญาตามมาตรา  ๓๐  (๒)  ไม่จําต้องเป็น
ความผิดร้ายแรงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้ผู้ควบคุมอากาศยานจัดทําบันทึกรายงานการนําตัวบุคคลลงจากอากาศยานและแจ้งความประสงค์
จะส่งตัวบุคคลเพื่อดําเนินคดีอาญา  พร้อมทั้งส่งพยานหลักฐานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยาน  
ทั้งนี้  ให้นําความในมาตรา  ๓๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๕ เม่ืออากาศยานต่างประเทศลงสู่พื้นในราชอาณาจักรและผู้ควบคุมอากาศยาน 
ส่งตัวบุคคลใดให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานเพื่อให้ดําเนินคดีอาญาในราชอาณาจักร  
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานจะยอมรับตัวบุคคลดังกล่าวได้ต่อเม่ือการกระทําของบุคคลน้ัน
เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายไทย 

มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๕  เม่ืออากาศยานต่างประเทศลงสู่พื้นในราชอาณาจักร
และผู้ควบคุมอากาศยานนําตัวบุคคลใดลงหรือส่งตัวบุคคลใดให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยาน
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เพื่อให้ดําเนินคดีในราชอาณาจักร  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานอาจไม่ยอมให้นําตัวบุคคลนั้นลง
หรือไม่รับตัวบุคคลนั้นไว้เพื่อดําเนินคดี  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ควบคุมอากาศยานไม่ได้แจ้งหรือไม่ได้รายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยาน
ทราบตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงคมนาคม  และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ร่วมกันกําหนด 

(๒) ประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานไม่ได้เป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและ 
การกระทําอื่น ๆ  บางประการที่กระทําบนอากาศยาน  ซึ่งทําขึ้นที่กรุงโตเกียว  เม่ือวันที่  ๑๔  กันยายน  
พ.ศ.  ๒๕๐๖ 

(๓) การกระทําที่ผู้ควบคุมอากาศยานเห็นว่าเป็นความผิดอาญาร้ายแรงตามกฎหมายของประเทศ 
ผู้จดทะเบียนอากาศยาน  แต่ไม่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายไทย  หรือ 

(๔) ในกรณีที่เป็นการส่งตัวผู้กระทําความผิดเพื่อให้ดําเนินคดีสําหรับความผิดที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  หรือมาตรา  ๑๓  ผู้ควบคุมอากาศยาน
หรือผู้ดําเนินการเดินอากาศไม่ให้คํารับรองว่าไม่ได้ร้องขอหรือจะไม่ร้องขอประเทศอื่นให้ดําเนินคดีอาญา 

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตาม  (๑)  หรือ  (๒)  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานอาจยอม 
ให้นําตัวลงหรือรับตัวไว้ดําเนินคดีในราชอาณาจักร  ตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
ปลัดกระทรวงคมนาคม  และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติร่วมกันกําหนด 

การรับแจ้งและการรับรายงานจากผู้ควบคุมอากาศยานต่างประเทศ  ตลอดจนวิธีดําเนินการ 
ในการสอบสวนเบ้ืองต้นของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงคมนาคม  และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติร่วมกันกําหนด 

ในกรณีที่ผลการสอบสวนเบื้องต้นปรากฏว่าไม่อาจดําเนินคดีในราชอาณาจักรได้  และไม่มี
การขอให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานควบคุมตัว
บุคคลดังกล่าวไว้เท่าที่จําเป็นเพื่อให้บุคคลนั้นเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร  เว้นแต่บุคคลนั้นเป็นผู้มี
สิทธิเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรก็ให้ปล่อยตัวไป 

มาตรา ๓๗ ในการใช้อํานาจหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยาน  เจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน  
ผู้โดยสาร  ผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือผู้ทําการแทนบุคคลดังกล่าวตามบทบัญญัติในหมวดนี้  ย่อมไม่ก่อให้เกิด
ความรับผิดทางอาญาและทางแพ่งต่อผู้ใด  เว้นแต่กระทําการโดยไม่สุจริตหรือเกินสมควรแก่เหตุ 

มาตรา ๓๘ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในอากาศยานในระหว่างการบิน
ของอากาศยานขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน  โดยคําแนะนําของปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ 

ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยานตามวรรคหนึ่ง   
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในกฎกระทรวงของกระทรวงคมนาคม 
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หลักเกณฑ์การให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ รักษาความปลอดภัยในอากาศยานประจําอากาศยานลําใด  
ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และการพกอาวุธของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว  ให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกําหนด 

มาตรา ๓๙ ให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่
ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกําหนด 

มาตรา ๔๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวกับความผิด 
ในอากาศยานและเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยานเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๓๘  เจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน
ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลซึ่งเก่ียวข้อง  เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน 

บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๓ 
เขตอํานาจศาล 

 
 

มาตรา ๔๒ ผู้ใดกระทําความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  
มาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕  ต่ออากาศยานไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักร  จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร 

มาตรา ๔๓ ผู้ใดกระทําความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๗   มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  
มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  ในอากาศยานต่างประเทศ  จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร 
ถ้าอากาศยานน้ันอยู่ในระหว่างการบินนอกราชอาณาจักร  และอากาศยานนั้นได้ลงสู่พื้นในราชอาณาจักร
เป็นแห่งแรกหลังจากที่มีการกระทําความผิด 

อากาศยานในระหว่างการบินตามวรรคหน่ึง  ให้หมายความถึงอากาศยานซ่ึงอยู่ในระหว่างเวลา
ตั้งแต่อากาศยานใช้กําลังของเคร่ืองยนต์ของอากาศยานเพื่อจะบินขึ้นจนถึงอากาศยานดังกล่าวได้สิ้นสุด
การบินลง 

มาตรา ๔๔ ผู้ใดกระทําความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๒  เฉพาะกรณีที่น่าจะเป็นเหตุ 
ให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานต่างประเทศ  และมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  
มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๒  วรรคสอง  มาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๔  ในหรือต่ออากาศยานต่างประเทศ
นอกราชอาณาจักร  จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร  ถ้า 

(๑) อากาศยานนั้นอยู่ในระหว่างการบินนอกราชอาณาจักร  และอากาศยานน้ันลงสู่พื้น 
ในราชอาณาจักรพร้อมด้วยผู้กระทําความผิด  หรือ 

(๒) พบตัวผู้กระทําความผิดในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
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มาตรา ๔๕ ผู้ใดกระทําความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๙  และมาตรา  ๒๐  ณ  ท่าอากาศยาน
ที่ให้บริการการบินพลเรือนระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่นอกราชอาณาจักร  และที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๑   
ต่อเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศที่ให้บริการการเดินอากาศระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่
นอกราชอาณาจักร  จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร  ถ้าพบตัวผู้กระทําความผิดในราชอาณาจักรและมิได้
มีการส่งตัวผู้นั้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

มาตรา ๔๖ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
มาใช้บังคับกับการกระทํานอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือการกระทําที่
จะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๗ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด 
บางประการต่อการเดินอากาศ   พ .ศ .   ๒๕๒๑   เป็นเจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวกับความผิดในอากาศยาน 
ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๘ บรรดาการส่งตัว  การรับแจ้ง  การรับรายงาน  และการสอบสวนเบ้ืองต้น 
ที่ค้างดําเนินการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  จนกว่าจะเสร็จสิ้น 

มาตรา ๔๙ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงกําหนดความผิดร้ายแรงตามมาตรา  ๓๐   
ให้ความผิดอาญาที่ มีอัตราโทษจําคุกขั้นสูงตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปเป็นความผิดร้ายแรงตามมาตรา  ๓๐   
แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีในปัจจุบันมีการกระทําความผิดอาญา
ต่อการเดินอากาศหลายลักษณะและมีจํานวนมากขึ้น  ประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการ
ต่อการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ยังมีบทบัญญัติไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยานไทย  
และของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานในเรื่องการรับแจ้งและการรับตัวบุคคลผู้กระทําความผิด 
ในอากาศยานในระหว่างการบิน  และยังมีบทบัญญัติไม่ครอบคลุมถึงการกระทําความผิดที่กําหนดในอนุสัญญาที่
ประเทศไทยเป็นภาคี  ได้แก่  อนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทําอ่ืน ๆ  บางประการที่กระทําบนอากาศยาน  
ซึ่งทําขึ้นที่กรุงโตเกียว  เมื่อวันที่  ๑๔  กันยายน  ค.ศ.  ๑๙๖๓  (พ.ศ.  ๒๕๐๖)  อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปราม
การยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งทําขึ้นที่กรุงเฮก  เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ค.ศ.  ๑๙๗๐  (พ.ศ.  ๒๕๑๓)  
และอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน  
ซึ่งทําขึ้นที่กรุงมอนตริออล  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ค.ศ.  ๑๙๗๑  (พ.ศ.  ๒๕๑๔)  พร้อมทั้งพิธีสาร  ลงวันที่  ๒๔  
กุมภาพันธ์  ค.ศ.  ๑๙๘๘  (พ.ศ.  ๒๕๓๑)  ตลอดจนพระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่มีบทบัญญัติเก่ียวกับความผิด
บางประการท่ีผู้โดยสารได้กระทําในอากาศยานในระหว่างการบินต่อผู้ควบคุมอากาศยาน  เจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน
หรือผู้โดยสาร  และต่อทรัพย์สินในอากาศยาน  ที่สมควรกําหนดให้เป็นความผิดด้วย  รวมท้ังยังไม่มีบทบัญญัติ 
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยานในระหว่างการบิน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
 


