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พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้โ ดยคํ า แนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยความผิ ด บางประการ
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 พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ม่ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ อ ากาศยานที่ ใ ช้ ใ นบริ ก ารทางทหาร ตํ า รวจ
หรือศุลกากรของรัฐต่างประเทศ
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“อากาศยาน” หมายความว่า อากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
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“อากาศยานไทย” หมายความว่า อากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
และให้หมายความรวมถึงอากาศยานที่อยู่ในหรือบินอยู่เหนือราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้
(๑) อากาศยานต่างประเทศที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศซึ่งเป็น
ผู้ดําเนินการเดินอากาศไทย เช่าหรือนํามาดําเนินการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน
มาด้วย
(๒) อากาศยานที่ ไ ม่ไ ด้ จ ดทะเบี ยนเพื่ อ แสดงสัญ ชาติต ามอนุ สั ญ ญาว่า ด้ วยการบิ น พลเรื อ น
ระหว่างประเทศ ซึ่งทําขึ้นที่เมืองชิคาโก เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
“อากาศยานต่างประเทศ” หมายความว่า อากาศยานที่ไม่ใช่อากาศยานไทย
“อากาศยานในระหว่างการบิน” หมายความว่า อากาศยานซึ่งอยู่ในระหว่างเวลาตั้งแต่ประตู
ด้านนอกทุกบานของอากาศยานได้ปิดภายหลังที่ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยานขึ้น จนถึงขณะที่ประตู
ด้านนอกบานใดบานหนึ่งของอากาศยานนั้นได้เปิดออกเพื่อให้ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน
ลงจากอากาศยานตามปกติ และในกรณีที่อากาศยานต้องลงสู่พื้นโดยเหตุจําเป็นบังคับ ให้หมายความรวมถึง
ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานได้เข้าคุ้มครองความปลอดภัยของอากาศยาน บุคคล
และทรัพย์สินในอากาศยานนั้น
“อากาศยานในระหว่างบริการ” หมายความว่า อากาศยานซึ่งอยู่ในระหว่างเวลาตั้งแต่ผู้ประจําหน้าที่
ภาคพื้นหรือเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยานเริ่มเตรียมการก่อนการบินสําหรับเที่ยวบินใดโดยเฉพาะ จนถึ งเ ว ล า
ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากอากาศยานลงสู่พื้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงระยะเวลาของอากาศยานในระหว่างการบินด้วย
“ท่าอากาศยาน” หมายความว่า สนามบินตามกฎหมายว่า ด้วยการเดิ นอากาศที่ใ ห้บริ การ
สาธารณะ
“บุหรี่” หมายความว่า บุหรี่ตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ
“ใช้กําลังประทุษร้าย” หมายความว่า ใช้กําลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
“ใช้กําลังทําร้าย” หมายความว่า ใช้กําลังทําร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจ
“ทําร้ายร่างกาย” หมายความว่า ทําร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
“เจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน” หมายความว่า บุคคลที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือบุคคลที่
เจ้าของอากาศยานกําหนดให้มีหน้าที่ในอากาศยานสําหรับการบินแต่ละเที่ยวบิน
“ผู้ควบคุมอากาศยาน” หมายความว่า นักบินที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือนักบินที่เจ้าของอากาศยาน
กําหนดให้เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบความปลอดภัยสําหรับการบินแต่ละเที่ยวบิน
“เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานที่มีอํานาจในการรับแจ้ง
รับรายงาน หรือดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําหรือความผิดที่เกิดขึ้นในอากาศยานในระหว่างการบินที่
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และสําหรับอากาศยานไทยที่จะ
ลงสู่พื้นนอกราชอาณาจักร ให้หมายถึงเจ้าหน้าที่เพื่อการนี้ในประเทศนั้น
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“เจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมแต่ ง ตั้ ง ให้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น และปราบปรามการกระทํ า ความผิ ด ในอากาศยาน
ในระหว่างการบินตามมาตรา ๓๘ และเจ้าหน้าที่เพื่อการนี้สําหรับอากาศยานต่างประเทศ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กับให้มี
อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของแต่ละ
กระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐ
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
ความผิดเกี่ยวกับการเดินอากาศและอากาศยาน
มาตรา ๗ ผู้ อ ยู่ ใ นอากาศยานในระหว่ า งการบิ น ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของ
ผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยานซึ่งสั่งในนามผู้ควบคุมอากาศยาน ที่เป็นคําสั่งเพื่อ
รักษากฎ ระเบียบ และความเรียบร้อยในอากาศยาน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ง เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง ที่สั่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
แก่ อ ากาศยานหรื อ แก่ บุ ค คลหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ในอากาศยาน ผู้ ก ระทํ า ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น ห้ า ปี
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระทําการหรือมีสิ่งอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
(๑) สูบบุหรี่ในห้องน้ําหรือที่อื่นใดที่มิใช่สถานที่ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ
(๒) ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาที่ห้ามใช้ หรือ
(๓) มีสิ่งที่มีประกาศห้ามมิให้นําขึ้นไปในอากาศยานไว้ในการครอบครอง
ถ้ า การกระทํา ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น การกระทํา เพื่ อ ให้ เ กิ ด การขั ด ข้ อ งแก่ อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ
ความปลอดภัยของอากาศยาน ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้ ผู้ควบคุมอากาศยานมีอํานาจรับชําระค่ าปรั บในอั ตราขั้นสู งจาก
ผู้กระทําความผิดได้ และเมื่อผู้กระทําความผิดได้ชําระค่าปรับแล้ว ให้คดีเลิกกัน
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มาตรา ๙ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดทําให้เครื่องตรวจจับควันหรืออุปกรณ์อื่นใด
ในอากาศยานที่ เกี่ ย วกั บความปลอดภัย ของอากาศยานไม่ทํ างาน ต้ อ งระวางโทษจํา คุก ไม่เ กิน หนึ่ ง ปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดใช้กําลังประทุษร้ายผู้อื่น ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) กระทําต่อร่างกายผู้อื่นอันเป็นการมุ่งหมายในทางเพศ
(๒) กระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัลโดยเปลือยหรือเปิดเผยส่วนของร่างกาย หรือ
(๓) ใช้วาจาลวนลามหรือแสดงกิริยาท่าทางอันเป็นการลามกอย่างอื่น
มาตรา ๑๒ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
ถ้าการกระทํานั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน
หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎ ระเบียบ และความเรียบร้อยในอากาศยาน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) ใช้กําลังทําร้ายผู้อื่น
(๒) ทําให้เสียทรัพย์
(๓) ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือใช้สารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือ
(๔) กระทําด้วยประการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในอากาศยาน
มาตรา ๑๓ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
ถ้าการกระทํานั้นเป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน
หรือทําให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยานลดลง
ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) ใช้กําลังทําร้ายผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน หรือ
(๒) ทําให้ผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยานเกิดความกลัวหรือความตกใจ
โดยการขู่เข็ญ ไม่ว่าจะทําด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอื่นใด
มาตรา ๑๔ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในอากาศยานในระหว่างบริการ
หรือไม่ยอมออกไปเมื่อผู้ควบคุมอากาศยานได้สั่งให้ออกไปจากอากาศยาน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดทําร้ายร่างกายผู้อื่น ถ้าการกระทํานั้น
น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๑๖ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดฆ่าผู้อื่น ถ้าการกระทํานั้นน่าจะเป็นเหตุ
ให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน ผู้กระทําต้องระวางโทษประหารชีวิต
มาตรา ๑๗ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดยึดหรือเข้าควบคุมอากาศยานโดยใช้กําลัง
ประทุ ษ ร้ า ยหรื อ ขู่ เ ข็ ญ ว่ า จะใช้ กํ า ลั ง ประทุ ษ ร้ า ยผู้ อื่ น หรื อ ขู่ ว่ า จะกระทํ า อั น ตรายต่ อ อากาศยานนั้ น
ต้องระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี
มาตรา ๑๘ ผู้ ใ ดกระทํ า การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดดั ง ต่ อ ไปนี้ ต้ อ งระวางโทษประหารชี วิ ต
จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงแปดแสนบาท
(๑) ทําลายอากาศยานในระหว่างบริการ
(๒) ทํ า ให้ อ ากาศยานในระหว่ า งบริ ก ารเสี ย หายจนเป็ น เหตุ ใ ห้ อ ากาศยานนั้ น ไม่ ส ามารถ
ทําการบินได้ หรือเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่าง
การบิน หรือ
(๓) วางหรือกระทําด้วยประการใด ๆ เพื่อให้มีการวางในอากาศยานในระหว่างบริการซึ่งวัสดุ
หรือสิ่งใด ๆ ที่น่าจะทําลายอากาศยานนั้น หรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้น
ไม่สามารถทําการบินได้ หรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายจนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัย
ของอากาศยานในระหว่างการบิน
มาตรา ๑๙ ผู้ใดใช้อาวุธหรือวัสดุอื่นใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ถ้าการกระทํานั้น
เป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ผู้กระทําต้องระวางโทษประหารชีวิต
จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงแปดแสนบาท
(๑) ทําร้ายร่างกายผู้อื่นในท่าอากาศยานจนเป็นเหตุให้หรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส
หรือถึงแก่ความตาย
(๒) ทําลายหรือทําให้เสียหายอย่างร้ายแรงต่อท่าอากาศยานหรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ท่าอากาศยาน หรือต่ออากาศยานที่จอดอยู่ในท่าอากาศยานซึ่งไม่ใช่อากาศยานในระหว่างบริการ หรือ
(๓) ทําให้การให้บริการของท่าอากาศยานหยุดชะงัก
มาตรา ๒๐ ผู้ใดใช้อาวุธหรือวัสดุอื่นใดฆ่าผู้อื่นในท่าอากาศยาน ถ้าการกระทํานั้นเป็นอันตราย
หรือน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ผู้กระทําต้องระวางโทษประหารชีวิต
มาตรา ๒๑ ผู้ใดทําลายหรือทําให้เ สียหายแก่เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ หรือทําให้การทํางานของเครื่องอํานวยความสะดวกดังกล่าวขัดข้อง
ถ้าการกระทํานั้นเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน
ผู้กระทําต้องระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
หกแสนบาทถึงแปดแสนบาท
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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 ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไว้ในมาตรานั้น
หมวด ๒
อํานาจหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน
และเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน
มาตรา ๒๖ ผู้ควบคุมอากาศยานของอากาศยานไทยซึ่งเป็นอากาศยานในระหว่ างการบิ น
อาจใช้มาตรการอันสมควร รวมทั้งการควบคุมตั วบุคคลผู้ อ ยู่ในอากาศยานเท่าที่จําเป็นเพื่อ คุ้มครอง
ความปลอดภัยของอากาศยานหรือของบุคคล หรือทรัพย์สินในอากาศยาน หรือเพื่อรักษาไว้ซึ่งกฎ ระเบียบ
และความเรียบร้อยในอากาศยาน หรือเพื่อส่งตัวบุคคลนั้นแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน
หรือนําตัวบุคคลนั้นลงจากอากาศยานได้ เมื่อพบเห็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวกระทําการ
หรือจะกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(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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ในเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีความจําเป็นจะต้องกระทําเช่นนั้นทันที แต่ผู้ควบคุมอากาศยานอาจสั่งให้
ยกเลิกมาตรการนั้นได้
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา ๒๖ อยู่ในอากาศยานไทย ให้ผู้ควบคุม
อากาศยานแจ้งการควบคุมพร้อมด้วยเหตุผลแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของประเทศที่
อากาศยานจะลงสู่พื้นทราบโดยเร็วที่สุดที่จะทําได้ และหากเป็นไปได้ให้แจ้งก่อนอากาศยานลงสู่พื้น
มาตรา ๒๙ เมื่ออากาศยานไทยลงสู่พื้นแล้ว ห้ามมิให้ใช้มาตรการควบคุมตัวตามมาตรา ๒๖
เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นมาตรการเพื่อให้สามารถส่งตัวผู้ถูกควบคุมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน
เพื่อให้ดําเนินคดี
(๒) เป็นการบินลงเพราะเหตุจําเป็นและผู้ควบคุมอากาศยานไม่สามารถส่งตัวผู้ถูกควบคุมให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานได้
(๓) ผู้ถูกควบคุมตัวยินยอมเดินทางต่อไปกับอากาศยานภายใต้การควบคุม หรือ
(๔) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของประเทศนั้นไม่ยินยอมให้นําตัวผู้ถูกควบคุมลง
หรือไม่ยอมรับตัวไว้
ในกรณีตาม (๔) ผู้ควบคุมอากาศยานมีอํานาจใช้มาตรการควบคุมตัวตามมาตรา ๒๖ ต่อไปได้
จนกว่าจะสามารถส่งตัวผู้ถูกควบคุมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของประเทศไทย
หรือประเทศอื่นได้ หรือจนกว่าจะถึงถิ่นปลายทางของการเดินทางของผู้ถูกควบคุมตัว
มาตรา ๓๐ เมื่ออากาศยานไทยลงสู่พื้นนอกราชอาณาจักร ให้ ผู้ ค วบคุ ม อากาศยานมี อํ า นาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) นําตัวบุคคลใดลงจากอากาศยานเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยของอากาศยาน
หรือของบุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยาน หรือเพื่อรักษาไว้ซึ่งกฎ ระเบียบ และความเรียบร้อยในอากาศยาน
เมื่อผู้ควบคุมอากาศยานมีเหตุอันควรเชื่ อว่าบุคคลนั้นได้กระทําการหรือจะกระทํ าการในอากาศยาน
ในระหว่างการบินอันเป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน หรือของบุคคลหรือทรัพย์สิน
ในอากาศยาน หรื อ เป็ น การฝ่ า ฝื น ต่ อ กฎ ระเบี ย บ และความเรี ย บร้ อ ยในอากาศยาน ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า
การกระทํานั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ก็ตาม
(๒) ส่งตัวบุคคลใดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานเพื่อให้มีการดําเนินคดีอาญา
เมื่ อผู้ ควบคุ มอากาศยานมีเหตุ อัน ควรเชื่ อว่ าบุ คคลนั้ น ได้ก ระทํ าการในอากาศยานในระหว่างการบิ น
ที่ผู้ควบคุมอากาศยานเห็นว่าเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายไทยซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงของกระทรวงคมนาคม
มาตรา ๓๑ ในการนําตัวบุคคลใดลงจากอากาศยานไทยตามมาตรา ๓๐ (๑) ให้ผู้ควบคุม
อากาศยานจัดทําบันทึกรายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของประเทศที่อากาศยานลงสู่พื้น
ทราบข้อเท็จจริงและเหตุผลของการนําตัวบุคคลนั้นลงจากอากาศยาน
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ในกรณีที่ผู้ควบคุมอากาศยานของอากาศยานไทยมีความประสงค์จะส่งตัวบุคคลที่กระทําความผิด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของประเทศที่อากาศยานลงสู่พื้นเพื่อดําเนินคดีอาญา
ตามมาตรา ๓๐ (๒) ให้ผู้ควบคุมอากาศยานแจ้งความประสงค์ดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิด
ในอากาศยานทราบโดยเร็วที่สุดที่จะทําได้ หากเป็นไปได้ให้แจ้งก่อนอากาศยานลงสู่พื้น และเมื่อส่ง
ตัวบุคคลนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน ให้ผู้ควบคุมอากาศยานส่งพยานหลักฐาน
ที่ชอบด้วยกฎหมายไทยซึ่งอยู่ในความครอบครองของตนแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานนั้นด้วย
มาตรา ๓๒ การส่งตัวหรือไม่ส่งตัวบุคคลใดของผู้ควบคุมอากาศยานของอากาศยานไทยให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานตามมาตรา ๓๐ (๒) หรือการให้คํารับรองของผู้ควบคุมอากาศยาน
หรือผู้ดําเนินการเดินอากาศในกรณีที่กฎหมายของประเทศที่อากาศยานลงสู่พื้นกําหนดให้ต้องทําคํารับรอง
เกี่ยวกับการไม่ร้องขอหรือจะไม่ร้องขอให้ประเทศอื่นดําเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกส่งตัว ให้ ปฏิ บั ติ ตามหลั ก เกณฑ์ และ
เงื่อนไขตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงคมนาคม และปลัดกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันกําหนด
มาตรา ๓๓ การแจ้งหรือการรายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของประเทศ
ที่อากาศยานไทยลงสู่พื้นทราบตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๑ ให้ผู้ควบคุมอากาศยานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ประเทศนั้นกําหนด
เมื่อผู้ควบคุมอากาศยานได้ใช้มาตรการตามมาตรา ๒๖ หรือนําตัวบุคคลใดลงจากอากาศยาน
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 ในอากาศยานเพื่ อ ดํ า เนิ น คดี ต ามมาตรา ๓๐
ให้ผู้ควบคุมอากาศยานแจ้งสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่มีเขตอํานาจในประเทศนั้นทราบและให้รายงาน
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของประเทศไทยทราบ ทั้งนี้ ให้กระทําโดยเร็วที่สุดที่จะทําได้
มาตรา ๓๔ เมื่ออากาศยานไทยลงสู่พื้นในราชอาณาจักร ให้ผู้ควบคุมอากาศยานมีอํานาจ
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๐ โดยอนุโลม เว้นแต่ความผิดอาญาตามมาตรา ๓๐ (๒) ไม่จําต้องเป็น
ความผิดร้ายแรงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ให้ผู้ควบคุมอากาศยานจัดทําบันทึกรายงานการนําตัวบุคคลลงจากอากาศยานและแจ้งความประสงค์
จะส่งตัวบุคคลเพื่อดําเนินคดีอาญา พร้อมทั้งส่งพยานหลักฐานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน
ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ เมื่ออากาศยานต่างประเทศลงสู่พื้นในราชอาณาจักรและผู้ควบคุมอากาศยาน
ส่งตั วบุ คคลใดให้เ จ้าหน้า ที่ที่ เกี่ ย วกับความผิ ดในอากาศยานเพื่ อ ให้ดํ าเนินคดี อาญาในราชอาณาจัก ร
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานจะยอมรับตัวบุคคลดังกล่าวได้ต่อเมื่อการกระทําของบุคคลนั้น
เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายไทย
มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๕ เมื่ออากาศยานต่างประเทศลงสู่พื้นในราชอาณาจักร
และผู้ควบคุมอากาศยานนําตัวบุคคลใดลงหรือส่งตัวบุคคลใดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน
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เพื่อให้ดําเนินคดีในราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานอาจไม่ยอมให้นําตัวบุคคลนั้นลง
หรือไม่รับตัวบุคคลนั้นไว้เพื่อดําเนินคดี ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ควบคุมอากาศยานไม่ได้แจ้งหรือไม่ได้รายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน
ทราบตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ร่วมกันกําหนด
(๒) ประเทศผู้ จ ดทะเบี ย นอากาศยานไม่ ไ ด้ เ ป็ น รั ฐ ภาคี แ ห่ ง อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความผิ ด และ
การกระทําอื่น ๆ บางประการที่กระทําบนอากาศยาน ซึ่งทําขึ้นที่กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 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) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานอาจยอม
ให้ นํ า ตั ว ลงหรื อ รั บ ตั ว ไว้ ดํ า เนิ น คดี ใ นราชอาณาจั ก ร ตามระเบี ย บที่ ป ลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ
ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติร่วมกันกําหนด
การรับแจ้งและการรับรายงานจากผู้ควบคุมอากาศยานต่างประเทศ ตลอดจนวิธีดําเนินการ
ในการสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติร่วมกันกําหนด
ในกรณีที่ผลการสอบสวนเบื้อ งต้นปรากฏว่าไม่อาจดําเนินคดีในราชอาณาจักรได้ และไม่มี
การขอให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานควบคุมตัว
บุคคลดังกล่าวไว้เท่าที่จําเป็นเพื่อให้บุคคลนั้นเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร เว้ น แต่ บุ ค คลนั้ น เป็ น ผู้ มี
สิทธิเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรก็ให้ปล่อยตัวไป
มาตรา ๓๗ ในการใช้อํานาจหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน
ผู้โดยสาร ผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือผู้ทําการแทนบุคคลดังกล่าวตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ย่อมไม่ก่อให้เกิด
ความรับผิดทางอาญาและทางแพ่งต่อผู้ใด เว้นแต่กระทําการโดยไม่สุจริตหรือเกินสมควรแก่เหตุ
มาตรา ๓๘ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในอากาศยานในระหว่างการบิน
ของอากาศยานขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน โดยคําแนะนําของปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ
ผู้ ที่ จ ะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั ก ษาความปลอดภั ย ในอากาศยานตามวรรคหนึ่ ง
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในกฎกระทรวงของกระทรวงคมนาคม
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หลั ก เกณฑ์ ก ารให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั ก ษาความปลอดภั ย ในอากาศยานประจํ า อากาศยานลํ า ใด
ตลอดจนแนวทางการปฏิ บัติ หน้ า ที่แ ละการพกอาวุ ธ ของเจ้าหน้ า ที่ดั งกล่ าว ให้เ ป็น ไปตามระเบีย บที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกําหนด
มาตรา ๓๙ ให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่
ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกําหนด
มาตรา ๔๐ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความผิ ด
ในอากาศยานและเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยานเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๘ เจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน
ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๓
เขตอํานาจศาล
มาตรา ๔๒ ผู้ใ ดกระทํ า ความผิด ตามที่ บั ญ ญัติ ไ ว้ ในมาตรา 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
ถ้าอากาศยานนั้นอยู่ในระหว่างการบินนอกราชอาณาจักร และอากาศยานนั้นได้ลงสู่พื้นในราชอาณาจักร
เป็นแห่งแรกหลังจากที่มีการกระทําความผิด
อากาศยานในระหว่างการบินตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึงอากาศยานซึ่งอยู่ในระหว่างเวลา
ตั้งแต่อากาศยานใช้กําลังของเครื่องยนต์ของอากาศยานเพื่อจะบินขึ้นจนถึงอากาศยานดังกล่าวได้สิ้นสุด
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) อากาศยานนั้ น อยู่ ใ นระหว่ า งการบิ น นอกราชอาณาจั ก ร และอากาศยานนั้ น ลงสู่ พื้ น
ในราชอาณาจักรพร้อมด้วยผู้กระทําความผิด หรือ
(๒) พบตัวผู้กระทําความผิดในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มาตรา ๔๕ ผู้ใดกระทําความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ณ ท่าอากาศยาน
ที่ให้บริการการบินพลเรือนระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่นอกราชอาณาจักร และที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑
ต่อ เครื่อ งอํา นวยความสะดวกในการเดิน อากาศที่ใ ห้บ ริก ารการเดิน อากาศระหว่า งประเทศซึ่ง ตั้ง อยู่
นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร ถ้าพบตัวผู้กระทําความผิดในราชอาณาจักรและมิได้
มีการส่งตัวผู้นั้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
มาตรา ๔๖ ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญา
มาใช้บังคับกับการกระทํานอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการกระทําที่
จะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๗ ให้ ผู้ ไ ด้รั บ แต่ง ตั้ ง เป็น เจ้ าหน้ า ที่ผู้ มี อํ า นาจตามพระราชบั ญญั ติ ว่ าด้ ว ยความผิ ด
บางประการต่ อ การเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความผิ ด ในอากาศยาน
ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๘ บรรดาการส่ ง ตั ว การรั บ แจ้ ง การรั บ รายงาน และการสอบสวนเบื้ อ งต้ น
ที่ค้างดําเนินการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ จนกว่าจะเสร็จสิ้น
มาตรา ๔๙ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงกําหนดความผิดร้ายแรงตามมาตรา ๓๐
ให้ ค วามผิ ด อาญาที่ มี อั ต ราโทษจํ า คุ ก ขั้ น สู ง ตั้ ง แต่ ห้ า ปี ขึ้ น ไปเป็ น ความผิ ด ร้ า ยแรงตามมาตรา ๓๐
แห่งพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันมีการกระทําความผิดอาญา
ต่อการเดินอากาศหลายลักษณะและมีจํานวนมากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการ
ต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ ยังมีบทบัญญัติไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยานไทย
และของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานในเรื่องการรับแจ้งและการรับตัวบุคคลผู้กระทําความผิด
ในอากาศยานในระหว่างการบิน และยังมีบทบัญญัติไม่ครอบคลุมถึงการกระทําความผิดที่กําหนดในอนุสัญญาที่
ประเทศไทยเป็นภาคี ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทําอื่น 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) ตลอดจนพระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิด
บางประการที่ผู้โดยสารได้กระทําในอากาศยานในระหว่างการบินต่อผู้ควบคุมอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน
หรือผู้โดยสาร และต่อทรัพย์สินในอากาศยาน ที่สมควรกําหนดให้เป็นความผิดด้วย รวมทั้งยังไม่มีบทบัญญัติ
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยานในระหว่างการบิน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

