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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย 

  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 36 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท า

ผิดกฎหมาย พ.ศ. 2553” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2519 

(2) พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127/ตอนที่ 72 ก/หน้า 1/22 พฤศจกิายน 2553 



มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อากาศยาน” หมายความว่า อากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 

“อากาศยานพลเรือน” หมายความว่า อากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการ
เดินอากาศและอากาศยานซึ่งจดทะเบียนและมีสัญชาติตามกฎหมายต่างประเทศ 

“ราชอาณาจักร” ให้หมายความรวมถึง เขตแสดงตนเพ่ือป้องกันภัยทางอากาศ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกันก าหนดตามมาตรา 6 

“แผนการบิน” หมายความว่า แผนการบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 

“หน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศ” หมายความว่า หน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 

“พิสูจน์ฝ่าย” หมายความว่า การสอบถามและตรวจพิสูจน์ทราบแบบ สัญชาติและทะเบียนของ
อากาศยาน การปฏิบัติตามแผนการบิน และรายละเอียดเกี่ยวกับอากาศยานโดยการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ 
กรรมวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนสัญญาณ การใช้อากาศยานขึ้นสกัดก้ัน หรือวิธีอ่ืนใด 

“สกัดกั้น” หมายความว่า การปฏิบัติการเพ่ือท าการพิสูจน์ฝ่าย และการบังคับให้อากาศยาน
ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร และให้หมายความรวมถึงการท าลายอากาศยานในกรณีจ าเป็นเพ่ือรักษา
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือป้องกันภัยต่อสาธารณะ 

“การกระท าอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ” ให้
หมายความรวมถึง การกระท าของอากาศยานที่ถือว่าอาจเป็นภัยต่อความม่ันคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัย
ต่อสาธารณะตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศก าหนดตามมาตรา 11 วรรคสาม 

“สืบสวนสอบสวนเบื้องต้น” หมายความว่า แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานตลอดจนรวบรวม
พยานหลักฐานหรือด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้กระท าไป
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือทราบรายละเอียดแห่งการ
กระท า หรือเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดี 

“ผู้ควบคุมอากาศยาน” หมายความว่า ผู้ควบคุมอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
และให้หมายความรวมถึงนักบินที่ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศหรือรัฐต่างประเทศก าหนดให้
เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบความปลอดภัยของอากาศยานราชการ หรืออากาศยานของรัฐต่างประเทศแล้วแต่
กรณีด้วย 

“เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ทหารอากาศหรือเจ้าหน้าที่ทหารอ่ืนที่มีอ านาจ
หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในแผนป้องกันภัยทางอากาศ 



มาตรา 5  ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

การตรวจและพิสูจน์ฝ่าย 

 

  
มาตรา 6  เพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกันประกาศก าหนดเขตแสดงตนเพ่ือป้องกันภัยทางอากาศโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 7  ระบบการตรวจและพิสูจน์ฝ่าย ให้เป็นไปตามแผนป้องกันภัยทางอากาศที่กองทัพไทย

ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 8  เมื่อได้อนุญาตให้อากาศยานใดท าการบินหรือเมื่อได้รับแผนการบินแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้

มีอ านาจอนุญาตให้อากาศยานท าการบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และหน่วยงานให้บริการจราจรทาง
อากาศที่ได้รับแผนการบิน ส่งค าอนุญาตหรือแผนการบิน แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันก าหนด 

  
มาตรา 9  ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีหน้าที่ตรวจและพิสูจน์ฝ่ายอากาศยานทุกล าที่จะท าการบิน

เข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักร หรือบินขึ้นลงในราชอาณาจักร หรือบินผ่านราชอาณาจักรโดยด าเนินการ
ตามวิธีการที่ก าหนดในแผนป้องกันภัยทางอากาศตามมาตรา 7 

  
มาตรา 10  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ านาจ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) สั่งให้อากาศยานบินตามเส้นทางบินที่ก าหนดในแผนการบิน หรือบินไปยังเขตแดนหรือบินให้

พ้นเขตห้าม เขตก ากัดการบินหรือเขตอันตราย หรือบินไปลงยังสนามบิน หรือที่ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยาน หรือ
สั่งให้อากาศยานกระท าประการอ่ืนตามท่ีจ าเป็น 

(2) สกัดกั้นอากาศยานตามมาตรา 11 



(3) ท าลายอากาศยานจากภาคพ้ืนตามมาตรา 13 

  
มาตรา 11  ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารน าอากาศยานขึ้นสกัดกั้นอากาศยานใดได้ เมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุ

ใด ดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่สามารถตรวจและพิสูจน์ฝ่ายอากาศยานนั้นจากภาคพ้ืนได้ 
(2) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า อากาศยานนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ

เดินอากาศ กฎหมายอื่น หรืออนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ เช่น 

(ก) การปฏิบัติตามแผนการบินและตามกฎจราจรทางอากาศ เป็นต้นว่า การใช้สถานที่ขึ้นลง
ของอากาศยาน การบินตามเส้นทางบิน การบินเข้าหรือผ่านเขตห้าม เขตก ากัดการบินหรือเขตอันตราย 

(ข) การบินเข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักร หรือบินขึ้นลงในราชอาณาจักรหรือบินผ่าน
ราชอาณาจักร 

(ค) การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน หรือการทิ้งร่มอากาศ 

(ง) การพายุทธภัณฑ์ไปกับอากาศยาน หรือการใช้เครื่องถ่ายภาพหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลจาก
อากาศยาน 

(3) เมื่ออากาศยานนั้นมีการกระท าอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็น
ภัยต่อสาธารณะ 

ในการน าอากาศยานขึ้นสกัดกั้นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้วิธีติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
หรือกรรมวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถใช้วิธีดังกล่าวได้ ให้ใช้ทัศนสัญญาณตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกันก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

กระทรวงกลาโหมอาจก าหนดให้การกระท าใดของอากาศยานเป็นการกระท าอันอาจเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 12  เพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามมาตรา 11 หรือเป็นกรณีที่เชื่อได้ว่าอากาศยานใดมีการ

กระท าอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมี
อ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) ใช้อาวุธประจ าอากาศยานหรืออาวุธอ่ืนบังคับอากาศยานที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทหาร หรือที่กระท าการอันอาจเป็นภัยดังกล่าว   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในระเบียบ
กระทรวงกลาโหม 



(2) ท าลายอากาศยานนั้น โดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เว้นแต่ในกรณีที่
มีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารท าลายอากาศยานนั้นได้โดยรายงานให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมทราบทันทีพร้อมด้วยเหตุผล 

  
มาตรา 13  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารน าอากาศยานขึ้นสกัดกั้นแล้ว แต่ไม่อาจสกัดกั้นอากาศ

ยานนั้นได้ หรือไม่อาจน าอากาศยานขึ้นสกัดกั้นได้ทัน หากอากาศยานนั้นมีการกระท าอันอาจเป็นภัยต่อความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ านาจใช้อาวุธจากภาคพ้ืนสู่อากาศ
เพ่ือท าลายอากาศยานนั้นได้ โดยให้น าความในมาตรา 12 (2) มาใช้บังคับ 

  
มาตรา 14  ภายใต้บังคับมาตรา 12 ในกรณีที่เป็นอากาศยานพลเรือน ให้ใช้วิธีการน าอากาศยาน

ขึ้นสกัดกั้นเพ่ือการพิสูจน์ฝ่ายเป็นหนทางสุดท้าย และเมื่อได้ทราบฝ่ายแล้ว ให้ใช้การติดต่อสื่อสารหรือทัศน
สัญญาณเพ่ือน าอากาศยานพลเรือนที่ถูกสกัดกั้นบินเข้าสู่เส้นทางบินที่ก าหนดในแผนการบิน หรือน าไปยังเขตแดน 
หรือน าให้พ้นเขตห้าม เขตก ากัดการบินหรือเขตอันตรายหรือน าไปลงยังสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศ
ยานตามที่ก าหนด หรือสั่งให้อากาศยานพลเรือนกระท าประการอ่ืนตามที่จ าเป็นแล้วแต่กรณี 
  

หมวด 2 

การกักและยึดอากาศยาน และการจับ ควบคุมและการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น 

 

  
มาตรา 15  ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ านาจปฏิบัติเกี่ยวกับอากาศยานและผู้ควบคุมอากาศยาน

และบุคคลอ่ืนที่อยู่ในอากาศยาน ที่กระท าความผิดหรือสงสัยว่าจะกระท าความผิด ดังต่อไปนี้ 
(1) ตรวจ ค้น หรือกักอากาศยาน 

(2) ยึดอากาศยานและสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือสิ่งของที่จะใช้หรือได้ใช้ในการกระท า
ความผิด 

(3) จับ ควบคุม หรือสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น ผู้ควบคุมอากาศยานและบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 

(4) สั่งผู้ควบคุมอากาศยานหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เคลื่อนย้ายอากาศยาน หรือให้กระท าการ
ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร 

การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติร่วมกันก าหนด 

 



มาตรา 16  ถ้าในการตรวจและค้นอากาศยานหรือสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นปรากฏว่าผู้ควบคุม
อากาศยานนั้นไม่จงใจใช้อากาศยานโดยผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนแผนการบิน และมิได้กระท าการอ่ืนที่ผิดกฎหมาย 
รวมทั้งไม่มีสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือสิ่งของที่จะใช้หรือได้ใช้ในการกระท าความผิดในอากาศยานนั้น ให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ านาจพิจารณาปล่อยอากาศยานนั้น หรือประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจทางการบินพล
เรือนเพ่ือพิจารณาปล่อยอากาศยานนั้นไป แล้วแต่กรณี   ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกันก าหนด 

  
มาตรา 17  ภายใต้บังคับมาตรา 20 เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้ปฏิบัติการเท่าที่จ าเป็นในการ

สืบสวนสอบสวนเบื้องต้นแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจัดส่งผู้ต้องหาพร้อมด้วยอากาศยานหลักฐาน สิ่งของที่ยึดไว้ 
รวมทั้งบันทึกท้ังปวงที่เก่ียวข้องในคดีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้ท าไว้ไปยังพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่โดยไม่ชักช้า 

  
มาตรา 18  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้จัดส่งผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไป 

มิให้นับระยะเวลาควบคุมผู้ต้องหาซึ่งได้กระท ามาก่อนที่พนักงานสอบสวนได้รับตัวผู้ต้องหานั้นมาเป็นระยะ
เวลาควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่ระยะเวลาดังกล่าว
ต้องไม่เกินสิบสองวัน หากมีความจ าเป็นต้องใช้เวลาเกินสิบสองวัน ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารติดต่อขอรับอนุมัติจากผู้
บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อขยายเวลาออกไปอีกได้เท่าท่ีจ าเป็น แต่ต้องไม่เกินสิบสองวัน 

มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติที่น าตัวผู้ต้องหามายังที่ท าการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่มีอ านาจ
สืบสวนสอบสวนเบื้องต้นรวมเข้าในระยะเวลาน าตัวผู้ต้องหาส่งให้พนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 19  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ านาจหน้าที่

เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่และพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

  
มาตรา 20  การเก็บรักษาอากาศยาน ตลอดจนสิ่งของและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติร่วมกันก าหนด และในกรณีที่ได้มีการ
มอบส านวนการสอบสวนให้แก่พนักงานสอบสวนตามมาตรา 17 แล้ว หากระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดให้บุคคลอ่ืนที่
มิใช่พนักงานสอบสวนเป็นผู้เก็บรักษา ให้ถือว่าเป็นการเก็บรักษาแทนพนักงานสอบสวน 

ในกรณีที่สิ่งของหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นทรัพย์ที่มีสภาพเป็นของเสียได้หรือไม่เหมาะแก่การ
เก็บรักษา หรือการเก็บรักษาจะเป็นภาระแก่ทางราชการเกินสมควรให้สามารถจ าหน่ายได้ทันทีโดยวิธีการขาย
ทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนที่สมควร 



การเก็บรักษาอากาศยานหรือสิ่งของหรือหลักฐานที่จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานอาจ
ก าหนดให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้เก็บรักษาได้ และให้หน่วยงานที่ เป็นผู้เก็บรักษานั้นมีอ านาจในการ
อนุญาตให้น าทรัพย์สินนั้นไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

 

หมวด 3 

ค่าใช้จ่าย 

 

  
มาตรา 21  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารน าอากาศยานขึ้นสกัดกั้นหรือมีการปฏิบัติการเพ่ือ

ท าลายอากาศยานจากภาคพ้ืนตามพระราชบัญญัตินี้ หากปรากฏว่าอากาศยานนั้นฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
หรืออนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ หรือมีการกระท าอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
หรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะ ให้เจ้าของอากาศยานหรือผู้ควบคุมอากาศยานรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายตามหมวดนี้ 

  
มาตรา 22  ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการสกัดกั้นหรือการปฏิบัติการเพ่ือท าลายอากาศยานจาก

ภาคพ้ืน ได้แก่ 

(1) การตรวจและพิสูจน์ฝ่าย 

(2) การสกัดก้ัน 

(3) การเคลื่อนย้ายอากาศยาน 

(4) การเก็บรักษาอากาศยาน สิ่งของ และหลักฐาน 

(5) การใช้อาวุธเพ่ือปฏิบัติการท าลายอากาศยาน 

(6) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

การค านวณค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 23  ให้มีคณะกรรมการก าหนดค่าใช้จ่ายขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้บัญชาการทหาร

อากาศเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมการบินพลเรือน 
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นกรรมการ และให้ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจพิจารณาก าหนดจ านวนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ปฏิบัติการสกัดก้ันตามพระราชบัญญัตินี้ 



มาตรา 24  เมื่อคณะกรรมการตามมาตรา 23 ได้พิจารณาก าหนดค่าใช้จ่ายแล้ว ให้คณะกรรมการ
แจ้งให้กองทัพอากาศทราบ และให้กองทัพอากาศด าเนินการเรียกให้เจ้าของอากาศยานหรือผู้ควบคุมอากาศยาน
ช าระค่าใช้จ่ายโดยเร็ว  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก าหนด 

ในกรณีที่มีการยึดอากาศยานและสิ่งของที่อยู่ในอากาศยานไว้เพ่ือด าเนินคดี ให้กองทัพอากาศมี
อ านาจยึดอากาศยานและสิ่งของดังกล่าวไว้ต่อไปได้แม้ว่าคดีจะสิ้นสุดล ง จนกว่าจะมีการช าระค่าใช้จ่าย
ครบถ้วน  ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา 20 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่เจ้าของอากาศยานหรือผู้ควบคุมอากาศยานไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในเวลาที่ก าหนดให้
กองทัพอากาศน าอากาศยานและสิ่งของที่อยู่ในอากาศยานออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืน 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามวรรคสาม ให้น ามาช าระเป็นค่าใช้จ่ายตาม
จ านวนที่คณะกรรมการก าหนดตามวรรคหนึ่ง และหากเหลือเท่าใดให้คืนเจ้าของอากาศยานหรือผู้ควบคุมอากาศ
ยาน โดยเรียกให้มารับคืนภายในหนึ่งปีหากพ้นก าหนดแล้ว เจ้าของอากาศยานหรือผู้ควบคุมอากาศยานมิ ได้มารับ
คืน ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ในกรณีไม่พอช าระค่าใช้จ่ายให้กองทัพอากาศมีอ านาจด าเนินการฟ้องคดี
แพ่งเรียกค่าเสียหายต่อศาล 

  
มาตรา 25  ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นและการปฏิบัติการเพ่ือท าลายอากาศยานจาก

ภาคพ้ืนส าหรับอากาศยานของรัฐต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักประติบัติต่างตอบแทนระหว่างประเทศ 

  
หมวด 4 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 26  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ให้เคลื่อนย้ายอากาศยานหรือ

กระท าการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 15 (4) โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ควบคุมอากาศยาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
  



บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 27  ให้เจ้าหน้าที่ทหารอากาศตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่

กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2519 เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการก าหนดเจ้าหน้าที่
ทหารอากาศหรือเจ้าหน้าที่ทหารอื่นท่ีมีอ านาจหน้าที่ตามแผนป้องกันภัยทางอากาศ 

  
มาตรา 28  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

ปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2519 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้คง
ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 29  ให้แผนป้องกันภัยทางอากาศและเขตแสดงตนเพ่ือป้องกันภัยทางอากาศที่ใช้บังคับ

อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นแผนป้องกันภัยทางอากาศและเขตแสดงตนเพ่ือป้องกันภัยทางอากาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อไปได้อีกเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 30  บรรดาการสอบสวนที่ได้กระท าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยาน

ที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2519 ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้นในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ด าเนินการต่อไปได้ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้ถือว่าการสอบสวนที่ได้ด าเนินการไปแล้วตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศ
ยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2519 เป็นการสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ 

การยึดอากาศยานและสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือสิ่ งของที่จะใช้หรือได้ใช้ในการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2519 ให้ถือว่าเป็นการยึด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 31  การเรียกค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์ฝ่ายหรือการบังคับให้อากาศยานลงสู่พื้น ตลอดจนค่า

ภาระและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเก็บรักษาอากาศยานที่ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
อากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2519 และยังไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็น
การเรียกค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ 



ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการก าหนดค่าใช้จ่ายตามมาตรา 23 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เพ่ือคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

ค าสั่งของกองทัพอากาศที่ก าหนดค่าใช้จ่ายและค่าภาระ และได้แจ้งให้ผู้ที่ต้องรับผิ ดชอบทราบ
แล้วและยังอยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. 
2519 ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการก าหนดค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 32  ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยแผนการบินตามกฎหมายว่าด้วยการ

เดินอากาศ ให้ความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. 
2519 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยแผนการบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชวีะ 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการใช้อากาศยานกระท าผิด
กฎหมายในลักษณะที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศหรือเป็นภัยต่อสาธารณะมีความหลากหลายมากขึ้น 
จ าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่มีความเชี่ยวชาญและให้มีการประสานกันมากขึ้นในการปฏิบัติต่ออากาศยาน
นั้น แต่พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2519 ยังมีบทบัญญัติไม่ชัดเจน
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการตรวจและพิสูจน์ฝ่าย การกักและยึดอากาศยานและการจับ 
ควบคุม และการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นผู้ควบคุมอากาศยานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเรียกค่าใช้จ่าย
จากการน าอากาศยานขึ้นสกัดกั้น สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

  


