
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

เป็นปีที่ 70 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการ

เดินอากาศ พ.ศ. 2558” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 

(2) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 

  
มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่อากาศยานที่ใช้ในบริการทางทหาร ต ารวจ หรือ

ศุลกากรของรัฐต่างประเทศ 

  
มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132/ตอนที่ 10 ก/หน้า 28/13 กุมภาพันธ์ 2558 



“อากาศยาน” หมายความว่า อากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 

“อากาศยานไทย” หมายความว่า อากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
และให้หมายความรวมถึงอากาศยานที่อยู่ในหรือบินอยู่เหนือราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้ 

(1) อากาศยานต่างประเทศที่ผู้ด าเนินการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศซึ่งเป็น
ผู้ด าเนินการเดินอากาศไทย เช่าหรือน ามาด าเนินการ  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานมาด้วย 

(2) อากาศยานที่ไม่ได้จดทะเบียนเพ่ือแสดงสัญชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ซึ่งท าข้ึนที่เมืองชิคาโก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2487 

“อากาศยานต่างประเทศ” หมายความว่า อากาศยานที่ไม่ใช่อากาศยานไทย 

“อากาศยานในระหว่างการบิน” หมายความว่า อากาศยานซึ่งอยู่ในระหว่างเวลาตั้งแต่ประตูด้าน
นอกทุกบานของอากาศยานได้ปิดภายหลังที่ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานขึ้น จนถึงขณะที่ประตูด้าน
นอกบานใดบานหนึ่งของอากาศยานนั้นได้เปิดออกเพ่ือให้ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานลงจากอากาศ
ยานตามปกติ และในกรณีที่อากาศยานต้องลงสู่พ้ืนโดยเหตุจ าเป็นบังคับ ให้หมายความรวมถึงขณะที่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานได้เข้าคุ้มครองความปลอดภัยของอากาศยาน บุคคลและทรัพย์สินในอากาศยานนั้น 

“อากาศยานในระหว่างบริการ” หมายความว่า อากาศยานซึ่งอยู่ในระหว่างเวลาตั้งแต่ผู้ประจ า
หน้าที่ภาคพ้ืนหรือเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานเริ่มเตรียมการก่อนการบินส าหรับเที่ยวบินใดโดยเฉพาะ จนถึงเวลา
ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากอากาศยานลงสู่พื้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงระยะเวลาของอากาศยานในระหว่างการบินด้วย 

“ท่าอากาศยาน” หมายความว่า สนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศที่ให้บริการ
สาธารณะ 

“บุหรี่” หมายความว่า บุหรี่ตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ 

“ใช้ก าลังประทุษร้าย” หมายความว่า ใช้ก าลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

“ใช้ก าลังท าร้าย” หมายความว่า ใช้ก าลังท าร้ายผู้อ่ืนโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจ 

“ท าร้ายร่างกาย” หมายความว่า ท าร้ายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 

“เจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยาน” หมายความว่า บุคคลที่ผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือบุคคลที่
เจ้าของอากาศยานก าหนดให้มีหน้าที่ในอากาศยานส าหรับการบินแต่ละเที่ยวบิน 

“ผู้ควบคุมอากาศยาน” หมายความว่า นักบินที่ผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือนักบินที่เจ้าของ
อากาศยานก าหนดให้เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบความปลอดภัยส าหรับการบินแต่ละเที่ยวบิน 

“เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานที่มีอ านาจในการรับ
แจ้งรับรายงาน หรือด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าหรือความผิดที่เกิดขึ้นในอากาศยานในระหว่างการบินที่ผู้



บัญชาการต ารวจแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และส าหรับอากาศยานไทยที่จะลงสู่พ้ืนนอก
ราชอาณาจักร ให้หมายถึงเจ้าหน้าที่เพ่ือการนี้ในประเทศนั้น 

“เจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดในอากาศยานในระหว่างการ
บินตามมาตรา 38 และเจ้าหน้าที่เพ่ือการนี้ส าหรับอากาศยานต่างประเทศ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 6  ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กับให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวงและระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวงหรือหน่วยงาน
ของรัฐ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

ความผิดเกี่ยวกับการเดินอากาศและอากาศยาน 

 

 

มาตรา 7  ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ควบคุม
อากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานซึ่งสั่งในนามผู้ควบคุมอากาศยาน ที่เป็นค าสั่งเพ่ือรักษากฎ ระเบียบ 
และความเรียบร้อยในอากาศยาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ที่สั่งเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
แก่อากาศยานหรือแก่บุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยาน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 8  ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระท าการหรือมีสิ่งอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

(1) สูบบุหรี่ในห้องน้ าหรือที่อ่ืนใดที่มิใช่สถานที่ท่ีจัดไว้ให้สูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ 

(2) ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาที่ห้ามใช้ หรือ 

(3) มีสิ่งที่มีประกาศห้ามมิให้น าขึ้นไปในอากาศยานไว้ในการครอบครอง 



ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าเพ่ือให้เกิดการขัดข้องแก่อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของอากาศยาน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ควบคุมอากาศยานมีอ านาจรับช าระค่าปรับในอัตราขั้นสูงจากผู้กระท า
ความผิดได้ และเม่ือผู้กระท าความผิดได้ช าระค่าปรับแล้ว ให้คดีเลิกกัน 

  
มาตรา 9  ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดท าให้เครื่องตรวจจับควันหรืออุปกรณ์อ่ืนใดใน

อากาศยานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอากาศยานไม่ท างาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสี่
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 10  ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดใช้ก าลังประทุษร้ายผู้อื่น ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 11  ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(1) กระท าต่อร่างกายผู้อื่นอันเป็นการมุ่งหมายในทางเพศ 

(2) กระท าการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารก านัลโดยเปลือยหรือเปิดเผยส่วนของร่างกาย หรือ 

(3) ใช้วาจาลวนลามหรือแสดงกิริยาท่าทางอันเป็นการลามกอย่างอ่ืน 

  
มาตรา 12  ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ถ้า

การกระท านั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานหรือเป็นการ
ฝ่าฝืนต่อกฎ ระเบียบ และความเรียบร้อยในอากาศยาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(1) ใช้ก าลังท าร้ายผู้อ่ืน 

(2) ท าให้เสียทรัพย์ 
(3) ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือใช้สารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือ 

(4) กระท าด้วยประการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในอากาศยาน 

  
มาตรา 13  ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ถ้า

การกระท านั้นเป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานหรือท าให้



ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานลดลง ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(1) ใช้ก าลังท าร้ายผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยาน หรือ 

(2) ท าให้ผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานเกิดความกลัวหรือความตกใจโดย
การขู่เข็ญ ไม่ว่าจะท าด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอ่ืนใด 

  
มาตรา 14  ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในอากาศยานในระหว่างบริการ

หรือไม่ยอมออกไปเมื่อผู้ควบคุมอากาศยานได้สั่งให้ออกไปจากอากาศยาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 15  ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดท าร้ายร่างกายผู้อื่น ถ้าการกระท านั้นน่าจะ

เป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 16  ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดฆ่าผู้อ่ืน ถ้าการกระท านั้นน่าจะเป็นเหตุให้

เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต 

  
มาตรา 17  ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดยึดหรือเข้าควบคุมอากาศยานโดยใช้ก าลัง

ประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายผู้อ่ืน หรือขู่ว่าจะกระท าอันตรายต่ออากาศยานนั้นต้องระวางโทษ
ประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี 

  
มาตรา 18  ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอด

ชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงแปดแสนบาท 

(1) ท าลายอากาศยานในระหว่างบริการ 

(2) ท าให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถท าการบิน
ได้ หรือเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน หรือ 

(3) วางหรือกระท าด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้มีการวางในอากาศยานในระหว่างบริการซึ่งวัสดุหรือ
สิ่งใด ๆ ที่น่าจะท าลายอากาศยานนั้น หรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถท า
การบินได้ หรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายจนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานใน
ระหว่างการบิน 



มาตรา 19  ผู้ใดใช้อาวุธหรือวัสดุอ่ืนใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ถ้าการกระท านั้น
เป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต
จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงแปดแสนบาท 

(1) ท าร้ายร่างกายผู้อื่นในท่าอากาศยานจนเป็นเหตุให้หรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายสาหัส
หรือถึงแก่ความตาย 

(2) ท าลายหรือท าให้เสียหายอย่างร้ายแรงต่อท่าอากาศยานหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของท่า
อากาศยาน หรือต่ออากาศยานที่จอดอยู่ในท่าอากาศยานซึ่งไม่ใช่อากาศยานในระหว่างบริการ หรือ 

(3) ท าให้การให้บริการของท่าอากาศยานหยุดชะงัก 

  
มาตรา 20  ผู้ใดใช้อาวุธหรือวัสดุอ่ืนใดฆ่าผู้อ่ืนในท่าอากาศยาน ถ้าการกระท านั้นเป็นอันตราย

หรือน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต 

  
มาตรา 21  ผู้ใดท าลายหรือท าให้เสียหายแก่เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศตาม

กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ หรือท าให้การท างานของเครื่องอ านวยความสะดวกดังกล่าวขัดข้อง ถ้าการกระท า
นั้นเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงแปดแสน
บาท 

  
มาตรา 22  ผู้ใดแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ และการนั้นเป็นเหตุหรือน่าจะ

เป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยานหรือผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินตื่นตกใจ ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 23  ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามมาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 

มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 หรือมาตรา 22 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ 

  
มาตรา 24  ผู้ใดพยายามกระท าความผิดตามมาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 

19 มาตรา 20 มาตรา 21 หรือมาตรา 22 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดส าเร็จ  



มาตรา 25  ผู้ใดตระเตรียมการกระท าความผิดตามมาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 หรือมาตรา 
20 ต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้ในมาตรานั้น 

  
หมวด 2 

อ านาจหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยาน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน 

และเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน 

 

  
มาตรา 26  ผู้ควบคุมอากาศยานของอากาศยานไทยซึ่งเป็นอากาศยานในระหว่างการบินอาจใช้

มาตรการอันสมควร รวมทั้งการควบคุมตัวบุคคลผู้อยู่ในอากาศยานเท่าที่จ าเป็นเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของ
อากาศยานหรือของบุคคล หรือทรัพย์สินในอากาศยาน หรือเพ่ือรักษาไว้ซึ่งกฎ ระเบียบและความเ รียบร้อยใน
อากาศยาน หรือเพ่ือส่งตัวบุคคลนั้นแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานหรือน าตัวบุคคลนั้นลงจาก
อากาศยานได้ เมื่อพบเห็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวกระท าการหรือจะกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นความผิดอาญา 

(2) เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือของบุคคลหรือทรัพย์สินใน
อากาศยาน หรือ 

(3) เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎ ระเบียบ และความเรียบร้อยในอากาศยาน 

ผู้ควบคุมอากาศยานอาจสั่งหรือมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยาน และอาจขอร้องหรือ
มอบอ านาจให้ผู้โดยสาร ควบคุมตัวบุคคลผู้กระท าการหรือจะกระท าการตาม (1) (2) หรือ (3) ได้ 

  
มาตรา 27  เจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานหรือผู้โดยสารในอากาศยานไทยซึ่งเป็นอากาศยานใน

ระหว่างการบิน อาจใช้มาตรการอันสมควรในทางป้องกันเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของอากาศยานหรือของ
บุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยานได้โดยไม่ต้องมีการมอบอ านาจตามมาตรา 26 วรรคสอง ในเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
ว่ามีความจ าเป็นจะต้องกระท าเช่นนั้นทันที แต่ผู้ควบคุมอากาศยานอาจสั่งให้ยกเลิกมาตรการนั้นได้ 

  
มาตรา 28  ในกรณีที่มีผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา 26 อยู่ในอากาศยานไทย ให้ผู้ควบคุมอากาศ

ยานแจ้งการควบคุมพร้อมด้วยเหตุผลแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของประเทศที่อากาศยานจะลง
สู่พื้นทราบโดยเร็วที่สุดที่จะท าได้ และหากเป็นไปได้ให้แจ้งก่อนอากาศยานลงสู่พ้ืน 

  



มาตรา 29  เมื่ออากาศยานไทยลงสู่พ้ืนแล้ว ห้ามมิให้ใช้มาตรการควบคุมตัวตามมาตรา 26 เว้น
แตใ่นกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นมาตรการเพ่ือให้สามารถส่งตัวผู้ถูกควบคุมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศ
ยานเพื่อให้ด าเนินคด ี

(2) เป็นการบินลงเพราะเหตุจ าเป็นและผู้ควบคุมอากาศยานไม่สามารถส่งตัวผู้ถูกควบคุมให้แก่
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับความผิดในอากาศยานได้ 

(3) ผู้ถูกควบคุมตัวยินยอมเดินทางต่อไปกับอากาศยานภายใต้การควบคุม หรือ 

(4) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของประเทศนั้นไม่ยินยอมให้น าตัวผู้ถูกควบคุมลง
หรือไม่ยอมรับตัวไว้ 

ในกรณีตาม (4) ผู้ควบคุมอากาศยานมีอ านาจใช้มาตรการควบคุมตัวตามมาตรา 26 ต่อไปได้
จนกว่าจะสามารถส่งตัวผู้ถูกควบคุมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของประเทศไทยหรือประเทศ
อ่ืนได้ หรือจนกว่าจะถึงถ่ินปลายทางของการเดินทางของผู้ถูกควบคุมตัว 

  
มาตรา 30  เมื่ออากาศยานไทยลงสู่พื้นนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ควบคุมอากาศยานมีอ านาจหน้าที่

ดังตอ่ไปนี้ 
(1) น าตัวบุคคลใดลงจากอากาศยานเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยของอากาศยาน

หรือของบุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยาน หรือเพ่ือรักษาไว้ซึ่งกฎ ระเบียบ และความเรียบร้อยในอากาศยาน เมื่อ
ผู้ควบคุมอากาศยานมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นได้กระท าการหรือจะกระท าการในอากาศยานในระหว่างการบิน
อันเป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน  หรือของบุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยาน หรือ
เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎ ระเบียบ และความเรียบร้อยในอากาศยาน  ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นความผิดอาญา
หรือไม่ก็ตาม 

(2) ส่งตัวบุคคลใดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานเพ่ือให้มีการด าเนินคดีอาญา เมื่อ
ผู้ควบคุมอากาศยานมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นได้กระท าการในอากาศยานในระหว่างการบินที่ผู้ควบคุมอากาศ
ยานเห็นว่าเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายไทยซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงของกระทรวง
คมนาคม 

  
มาตรา 31  ในการน าตัวบุคคลใดลงจากอากาศยานไทยตามมาตรา 30 (1) ให้ผู้ควบคุมอากาศ

ยานจัดท าบันทึกรายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของประเทศที่อากาศยานลงสู่พ้ืนทราบ
ข้อเท็จจริงและเหตุผลของการน าตัวบุคคลนั้นลงจากอากาศยาน 



ในกรณีที่ผู้ควบคุมอากาศยานของอากาศยานไทยมีความประสงค์จะส่งตัวบุคคลที่กระท า
ความผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของประเทศที่อากาศยานลงสู่พ้ืนเพ่ือด าเนินคดีอาญาตาม
มาตรา 30 (2) ให้ผู้ควบคุมอากาศยานแจ้งความประสงค์ดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน
ทราบโดยเร็วที่สุดที่จะท าได้ หากเป็นไปได้ให้แจ้งก่อนอากาศยานลงสู่พ้ืน และเมื่อส่งตัวบุคคลนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน ให้ผู้ควบคุมอากาศยานส่งพยานหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายไทยซึ่งอยู่ในความ
ครอบครองของตนแก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับความผิดในอากาศยานนั้นด้วย 

  
มาตรา 32  การส่งตัวหรือไม่ส่งตัวบุคคลใดของผู้ควบคุมอากาศยานของอากาศยานไทยให้แก่

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานตามมาตรา 30 (2) หรือการให้ค ารับรองของผู้ควบคุมอากาศยานหรือ
ผู้ด าเนินการเดินอากาศในกรณีท่ีกฎหมายของประเทศท่ีอากาศยานลงสู่พ้ืนก าหนดให้ต้องท าค ารับรองเกี่ยวกับการ
ไม่ร้องขอหรือจะไม่ร้องขอให้ประเทศอ่ืนด าเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกส่งตัว ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม
ระเบียบที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงคมนาคม และปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกันก าหนด 

  
มาตรา 33  การแจ้งหรือการรายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของประเทศที่

อากาศยานไทยลงสู่พ้ืนทราบตามมาตรา 28 หรือมาตรา 31 ให้ผู้ควบคุมอากาศยานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ประเทศนั้นก าหนด 

เมื่อผู้ควบคุมอากาศยานได้ใช้มาตรการตามมาตรา 26 หรือน าตัวบุคคลใดลงจากอากาศยานหรือ
ส่งตัวบุคคลใดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานเพ่ือด าเนินคดีตามมาตรา 30 ให้ผู้ควบคุมอากาศ
ยานแจ้งสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่มีเขตอ านาจในประเทศนั้นทราบและให้รายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับ
ความผิดในอากาศยานของประเทศไทยทราบ  ทั้งนี้ ให้กระท าโดยเร็วที่สุดที่จะท าได้ 

  
มาตรา 34  เมื่ออากาศยานไทยลงสู่พ้ืนในราชอาณาจักร ให้ผู้ควบคุมอากาศยานมีอ านาจตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรา 30 โดยอนุโลม เว้นแต่ความผิดอาญาตามมาตรา 30 (2) ไม่จ าต้องเป็นความผิดร้ายแรงตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ผู้ควบคุมอากาศยานจัดท าบันทึกรายงานการน าตัวบุคคลลงจากอากาศยานและแจ้งความ
ประสงค์จะส่งตัวบุคคลเพ่ือด าเนินคดีอาญา พร้อมทั้งส่งพยานหลักฐานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศ
ยาน  ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา 31 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 35  เมื่ออากาศยานต่างประเทศลงสู่พ้ืนในราชอาณาจักรและผู้ควบคุมอากาศยานส่งตัว

บุคคลใดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานเพ่ือให้ด าเนินคดีอาญาในราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับ



ความผิดในอากาศยานจะยอมรับตัวบุคคลดังกล่าวได้ต่อเมื่อการกระท าของบุคคลนั้นเป็นความผิดอาญาตาม
กฎหมายไทย 

  
มาตรา 36  ภายใต้บังคับมาตรา 35 เมื่ออากาศยานต่างประเทศลงสู่พ้ืนในราชอาณาจักรและผู้

ควบคุมอากาศยานน าตัวบุคคลใดลงหรือส่งตัวบุคคลใดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานเพ่ือให้
ด าเนินคดีในราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับความผิดในอากาศยานอาจไม่ยอมให้น าตัวบุคคลนั้นลงหรือไม่รับตัว
บุคคลนัน้ไว้เพื่อด าเนินคดี ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ควบคุมอากาศยานไม่ได้แจ้งหรือไม่ได้รายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน
ทราบตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
ร่วมกันก าหนด 

(2) ประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานไม่ได้เป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการ
กระท าอ่ืน ๆ บางประการที่กระท าบนอากาศยาน ซึ่งท าข้ึนที่กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2506 

(3) การกระท าที่ผู้ควบคุมอากาศยานเห็นว่าเป็นความผิดอาญาร้ายแรงตามกฎหมายของประเทศ
ผู้จดทะเบียนอากาศยาน แต่ไม่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายไทย หรือ 

(4) ในกรณีที่เป็นการส่งตัวผู้กระท าความผิดเพ่ือให้ด าเนินคดีส าหรับความผิดที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 หรือมาตรา 13 ผู ้ควบคุมอากาศยานหรือ
ผู้ด าเนินการเดินอากาศไม่ให้ค ารับรองว่าไม่ได้ร้องขอหรือจะไม่ร้องขอประเทศอ่ืนให้ด าเนินคดีอาญา 

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตาม (1) หรือ (2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานอาจยอมให้น าตัว
ลงหรือรับตัวไว้ด าเนินคดีในราชอาณาจักร ตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงคมนาคม 
และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติร่วมกันก าหนด 

การรับแจ้งและการรับรายงานจากผู้ควบคุมอากาศยานต่างประเทศ ตลอดจนวิธีด าเนินการใน
การสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติร่วมกันก าหนด 

ในกรณีที่ผลการสอบสวนเบื้องต้นปรากฏว่าไม่อาจด าเนินคดีในราชอาณาจักรได้ และไม่มีการ
ขอให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับความผิดในอากาศยานควบคุมตัว
บุคคลดังกล่าวไว้เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้บุคคลนั้นเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่บุคคลนั้นเป็นผู้มีสิทธิเข้ามา
หรืออยู่ในราชอาณาจักรก็ให้ปล่อยตัวไป 

 

มาตรา 37  ในการใช้อ านาจหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยาน 
ผู้โดยสาร ผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือผู้ท าการแทนบุคคลดังกล่าวตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ย่อมไม่ก่อให้เกิดความ
รับผิดทางอาญาและทางแพ่งต่อผู้ใด เว้นแต่กระท าการโดยไม่สุจริตหรือเกินสมควรแก่เหตุ 



มาตรา 38  เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดในอากาศยานในระหว่างการ
บินของอากาศยานขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ านาจแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน โดยค าแนะน าของปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ 

ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยานตามวรรคหนึ่งต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงของกระทรวงคมนาคม 

หลักเกณฑ์การให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยานประจ าอากาศยานล าใด
ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และการพกอาวุธของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมก าหนด 

  
มาตรา 39  ให้ผู้ด าเนินการเดินอากาศเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่

ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก าหนด 

  
มาตรา 40  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศ

ยานและเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยานเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็น
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา 41  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 38 เจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน

ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน 

บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  
หมวด 3 

เขตอ านาจศาล 

 

  
มาตรา 42  ผู้ใดกระท าความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 

และมาตรา 25 ต่ออากาศยานไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร 

  
มาตรา 43  ผู้ใดกระท าความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 

มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13 ในอากาศยานต่างประเทศ จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร ถ้าอากาศยาน



นั้นอยู่ในระหว่างการบินนอกราชอาณาจักร และอากาศยานนั้นได้ลงสู่พ้ืนในราชอาณาจักรเป็นแห่งแรกหลังจากที่มี
การกระท าความผิด 

อากาศยานในระหว่างการบินตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึงอากาศยานซึ่งอยู่ในระหว่างเวลา
ตั้งแต่อากาศยานใช้ก าลังของเครื่องยนต์ของอากาศยานเพ่ือจะบินขึ้นจนถึงอากาศยานดังกล่าวได้สิ้นสุดการบินลง 

  
มาตรา 44  ผู้ใดกระท าความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 12 เฉพาะกรณีที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิด

อันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานต่างประเทศ และมาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 
22 วรรคสอง มาตรา 23 และมาตรา 24 ในหรือต่ออากาศยานต่างประเทศนอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษใน
ราชอาณาจักร ถ้า 

(1) อากาศยานนั้นอยู่ในระหว่างการบินนอกราชอาณาจักร และอากาศยานนั้นลงสู่ พ้ืนใน
ราชอาณาจักรพร้อมด้วยผู้กระท าความผิด หรือ 

(2) พบตัวผู้กระท าความผิดในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน 

  
มาตรา 45  ผู้ใดกระท าความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 19 และมาตรา 20 ณ ท่าอากาศยานที่

ให้บริการการบินพลเรือนระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่นอกราชอาณาจักร และที่บัญญัติไว้ในมาตรา 21 ต่อเครื่อง
อ านวยความสะดวกในการเดินอากาศที่ให้บริการการเดินอากาศระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่นอกราชอาณาจักร 
จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร ถ้าพบตัวผู้กระท าความผิดในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

  
มาตรา 46  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ

กับการกระท านอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการกระท าที่จะต้องรับโทษใน
ราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 47  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบาง

ประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 เป็นเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่า
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวกับความผิดในอากาศยานตามพระราชบัญญัตินี้ 

  



มาตรา 48  บรรดาการส่งตัว การรับแจ้ง การรับรายงาน และการสอบสวนเบื้องต้นที่ค้าง
ด าเนินการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยความผิดบาง
ประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 จนกว่าจะเสร็จสิ้น 

  
มาตรา 49  ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงก าหนดความผิดร้ายแรงตามมาตรา 30 ให้

ความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจ าคุกขั้นสูงตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปเป็นความผิดร้ายแรงตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันมีการกระท าความผิดอาญาต่อ
การเดินอากาศหลายลักษณะและมีจ านวนมากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2521 ยังมีบทบัญญัติไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยานไทยและของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานในเรื่องการรับแจ้งและการรับตัวบุคคลผู้กระท าความผิดในอากาศยานใน
ระหว่างการบิน และยังมีบทบัญญัติไม่ครอบคลุมถึงการกระท าความผิดที่ก าหนดในอนุสัญญาที่ประเทศไทยเป็น
ภาคี ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระท าอ่ืน ๆ บางประการที่กระท าบนอากาศยานซึ่งท าขึ้นที่
กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งท าขึ้นที่กรุงเฮก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) และอนุสัญญาว่าด้วยการ
ปราบปรามการกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน ซึ่งท าขึ้นที่กรุงมอนตริออล 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514) พร้อมทั้งพิธีสาร ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) 
ตลอดจนพระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดบางประการที่ผู้โดยสารได้กระท าในอากาศยาน
ในระหว่างการบินต่อผู้ควบคุมอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานหรือผู้โดยสาร และต่อทรัพย์สินในอากาศ
ยาน ที่สมควรก าหนดให้เป็นความผิดด้วย รวมทั้งยังไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยใน
อากาศยานในระหว่างการบิน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
  
 


