
Tip and Technique 
ในการจัดท าบทสรุปส าหรับสมาชิกสภานติิบัญญัติแห่งชาต ิ

(Executive Summary) 
ในเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  

   

๑. กรณีบทบัญญัติของมาตราใดมาตราหน่ึง มีวรรคเดียว หรือมีวรรคเดียวโดยมีอนุมาตราประกอบด้วย  

 ตัวอย่าง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. .... 

 เทคนิคในการเลือกเน้ือหาสาระส าคัญของกฎหมาย คือ การอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหา
ทั้งหมดในมาตราดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าเนื้อหาของมาตรานั้นมุ่งประสงค์ที่จะก าหนดหรือบังคับให้
ด าเนินการในเรื่องใด และโดยใช้วิธีการเขียนสรุปความ โดยใส่ค าว่า “ก าหนดให้” ไว้หน้าประโยค เพื่อแสดง
ถึงลักษณะของการบังคับตามกฎหมาย  

 

 ก าหนดความผิดและโทษทางอาญาส าหรับผู้ใดใช้อาวุธหรือวัสดุอื่นใดกระท า 
การอย่างหน่ึงอย่างใด ได้แก่ ท าร้ายร่างกายผู้อื่นในท่าอากาศยานจนเป็นเหตุให้หรือน่าจะเป็นเหตุให้
ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ท าลาย หรือท าให้เสียหายอย่างร้ายแรงต่ออากาศยาน
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน หรือท าให้การให้บริการของท่าอากาศยานหยุดชะงัก  
ทั้งน้ี ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน  
(ร่างมาตรา ๑๙) 

มาตรา ๑๙ ผู้ใดใช้อาวุธหรือวัสดุอื่นใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ถ้า 
การกระท านั้นเป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ผู้กระท าต้องระวางโทษ
ประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงแปดแสนบาท 

(๑) ท าร้ายร่างกายผู้อื่นในท่าอากาศยานจนเป็นเหตุให้หรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับ
อันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย 

(๒) ท าลายหรือท าให้เสียหายอย่างร้ายแรงต่อท่าอากาศยานหรือสิ่งอ านวยความสะดวก
ของท่าอากาศยาน หรือต่ออากาศยานที่จอดอยู่ในท่าอากาศยานซึ่งไม่ใช่อากาศยานในระหว่างบริการ หรือ 

(๓) ท าให้การให้บริการของท่าอากาศยานหยุดชะงัก 

 



๒ 

๒. กรณีบทบัญญัติของมาตราใดมาตราหน่ึง มีหลายวรรค โดยไม่มีการบัญญัติถึงกฎหมาย 
ฉบับอื่น ที่เกี่ยวข้อง  

 ตัวอย่าง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. .... 

 เทคนิคในการเลือกเน้ือหาสาระส าคัญของกฎหมาย คือ การอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหา
ทั้งหมดในมาตราดังกล่าวทุกวรรค ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าเนื้อหาของมาตรานั้นมุ่งประสงค์ที่จะก าหนดหรือ 
บังคับให้ด าเนินการในเรื่องใด และโดยใช้วิธีการเขียนสรุปความให้เหลือเพียงวรรคเดียว โดยการเขียนค าว่า 
“ก าหนดให้” ไว้หน้าประโยค เพ่ือแสดงถึงลักษณะของการบังคับตามกฎหมาย 

 

 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยาน ในการน าตัวบุคคลลงจาก 
อากาศยานไทย และการส่งตัวบุคคลที่กระท าความผิดให้แก่ เจ้าหน้าที่ เกี่ ยวกับความผิด 
ในอากาศยานของประเทศที่อากาศยานลงสู่พ้ืนเพ่ือด าเนินคดีอาญา เมื่ออากาศยานไทยลงสู่พ้ืน 
นอกราชอาณาจักร  (ร่างมาตรา ๓๑) 

มาตรา ๓๑  ในการน าตัวบุคคลใดลงจากอากาศยานไทยตามมาตรา  ๓๐ (๑ )  
ให้ผู้ควบคุมอากาศยานจัดท าบันทึกรายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของประเทศ  
ที่อากาศยานลงสู่พ้ืนทราบข้อเท็จจริงและเหตุผลของการน าตัวบุคคลนั้นลงจากอากาศยาน 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมอากาศยานของอากาศยานไทยมีความประสงค์จะส่งตัวบุคคล 
ที่กระท าความผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของประเทศที่อากาศยานลงสู่พ้ืน  
เพื่อด าเนินคดีอาญาตามมาตรา ๓๐ (๒) ให้ผู้ควบคุมอากาศยานแจ้งความประสงค์ดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานทราบโดยเร็วที่สุดที่จะท าได้  หากเป็นไปได้ให้แจ้งก่อนอากาศยาน 
ลงสู่พ้ืน และเมื่อส่งตัวบุคคลนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน
ส่งพยานหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายไทยซึ่งอยู่ในความครอบครองของตนแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับ
ความผิดในอากาศยานนั้นด้วย 

 

  

 

 

 



๓ 

๓. กรณีบทบัญญัติของมาตราใดมาตราหน่ึง ได้บัญญัติถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งมาตราที่อยู่ใน
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับเดียวกันหรือบทบัญญัติของกฎหมายฉบับอื่นก็ตาม 

  เทคนิคในการเลือกเน้ือหาสาระส าคัญของกฎหมาย คือ ในกรณีที่บทบัญญัติของมาตราใด
มาตราหนึ่ง ได้บัญญัติถึงมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีมาตราที่อยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายฉบับเดียวกัน 
ผู้จัดท าจะต้องอ้างอิงเนื้อหาของมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องมารวมสรุปเป็นสาระส าคัญของมาตรานั้นด้วย เพื่อให้
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบเนื้อหาที่มีความเชื่อมโยงกันของบทบัญญัติดังกล่าว 

  ๓.๑ กรณีมีการบัญญัติถึงมาตราที่เกี่ยวข้องในบทบัญญัติของกฎหมายฉบับเดียวกัน 

  ตัวอย่าง ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี 
ผู้ตรวจการซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบกมอบหมาย หรือพนักงานตรวจสภาพซึ่งเข้าไปในสถานที่
ด าเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพ่ือทราบข้อเท็จจริงและเพ่ือตรวจสอบบัญชีและ
เอกสารอื่นที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบการขนส่ง  หรือในการยึดหรืออายัดไว้ซึ่ งสิ่ งของ  
หรือเอกสารที่ เป็นความผิดหรือที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิด หรือได้มา 
จากการกระท าความผิด หรือขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล
ดังกล่าว ที่เกี่ยวกับการประกอบการรับจัดการขนส่ง การจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ หรือสถานีขนส่ง 
(ร่างมาตรา ๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๔) 

  มาตรา ๑๑  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “มาตรา ๑๔๔ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่อธิบดี นายทะเบียน ผู้ตรวจการ 
หรือพนักงานตรวจสภาพ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๙ (๑) และ (๒) หรือ มาตรา ๔๙ ซึ่งได้น ามาใช้
บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๐ มาตรา ๗๖ หรือมาตรา ๑๒๕/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
ห้าพันบาท” 

    หมายเหตุ : มาตราท่ีเกี่ยวข้อง 

   ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙ บัญญัติว่า  
   “มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
   “มาตรา ๔๙ ให้อธิบดีหรือนายทะเบียนมีอ านาจควบคุมดูแลบรรดากิจการที่เกี่ยวกับการขนส่งให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชน์ดังกล่าวให้อธิบดีหรือนายทะเบียนมีอ านาจ 
  (๑) เข้าไปในสถานที่ด าเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพื่อทราบข้อเท็จจริงและเพื่อตรวจสอบ
บัญชีและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการขนส่ง 
  (๒) ยึดหรืออายัดไว้ซึ่งสิ่งของหรือเอกสารที่อยู่ในสถานที่ตาม (๑) ที่เป็นความผิดหรือที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐาน
เพื่อพิสูจน์ความผิด หรือได้มาจากการกระท าความผิด 



๔ 

  (๓) เรียกผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้จัดการและพนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  
มาให้ถ้อยค าหรือสั่งให้ยื่นค าช้ีแจงแสดงข้อเท็จจริงตามที่ต้องการ 
  ในการปฏิบัติตาม (๑) และ (๒) ให้กระท าระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่
นั้น และให้อธิบดีมีอ านาจมอบหมายให้ผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพท าการแทนได้ 
  ในการปฏิบัติการของอธิบดี นายทะเบียน ผู้ตรวจการ หรือพนักงานตรวจสภาพตามมาตรานี้ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งอยู่ในสถานท่ีนั้นอ านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร”” 

  มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า “ให้น ามาตรา ๒๔ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๒ 
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับแกก่ารประกอบการรับจัดการขนส่งโดยอนุโลม” 

มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า “ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๗๔ ให้นายทะเบียนกลางมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถาน
ตรวจสภาพรถนั้นได้ 

ให้น ามาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับแก่การจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาต 
โดยอนุโลม” 

   ร่างมาตรา ๑๐ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๑๒๕/๑ บัญญัติว่า  
  “มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๕/๑ ในหมวด ๙ สถานีขนส่งแห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง 
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   “มาตรา ๑๒๕/๑ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลบรรดากิจการที่เกี่ยวกับสถานีขนส่งให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 
ในหมวดนี้ ให้น าความในมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้อธิบดี นายทะเบียน หรือผู้ตรวจการซึ่งอธิบดีมอบหมาย  
เป็นผู้มีอ านาจและหน้าท่ีในการด าเนินการ”” 
 
 
  ๓.๒ กรณีมีการบัญญัติถึงมาตราที่เกี่ยวข้องในบทบัญญัติของกฎหมายฉบับอื่น 
  ตัวอย่างที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ....  

     เทคนิคในการเลือกเน้ือหาสาระส าคัญของกฎหมาย คือ ในกรณีที่บทบัญญัติของมาตราใด
มาตราหนึ่ง ได้บัญญัติถึงมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในบทบัญญัติกฎหมายอื่น ผู้จัดท าจะต้องอ้างอิงเนื้อหา 
ของมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องมารวมสรุปเป็นสาระส าคัญของมาตรานั้นด้วย เพ่ือให้สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติรับทราบเนื้อหาที่มีความเชื่อมโยงกันของบทบัญญัติดังกล่าว 

 ก าหนดให้พระราชบัญญัติ น้ีใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐทั้งปวงเพ่ือการถวาย 
ความปลอดภัย เว้นแต่หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  และให้ถือว่า 
การด าเนินการเพ่ือการถวายความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับราชการ
ทหารหรือ เจ้าหน้าที่ซึ่ งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษา  
ความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมาตรา ๔ (๗) (ร่างมาตรา ๕)  



๕ 

“มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐทั้งปวงเพ่ือการถวายความปลอดภัย  
ไม่ว่าหน่วยงานนั้นจะมีกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยไว้เป็นการเฉพาะ  
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 

ให้ถือว่าการด าเนินการเพื่อการถวายความปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการด าเนินการ 
ตามมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙” 

 

หมายเหตุ : มาตราที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า  
“พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

ฯลฯ  ฯลฯ 
(๗) การด าเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารในการป้องกัน

และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
ฯลฯ  ฯลฯ” 

 ตัวอย่างที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. .... 

 เทคนิคในการเลือกเน้ือหาสาระส าคัญของกฎหมาย คือ การอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหา
ทั้งหมดในมาตราดังกล่าว ทั้งนี้ รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบว่าเนื้อหาของ
มาตรานั้นมุ่งประสงค์ที่จะก าหนดหรือบังคับให้ด าเนินการในเรื่องใด และโดยใช้วิธีการเขียนสรุปความของ
มาตรานั้น พร้อมทั้งมีการเขียนสรุปความของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเขียนอธิบายความไว้ในมาตรานั้น 
หรือท าเป็นการอ้างอิงแบบเชิงอรรถของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 

 ก าหนดให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา*

มาใช้บังคับกับการกระท านอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี หรือการกระท า 
ที่จะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้  (ร่างมาตรา ๔๖) 

มาตรา ๔๖ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
มาใช้บังคับกับการกระท านอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือการกระท าที่
จะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ 

* ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระท าการนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นความผิดตามมาตราต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา ๗ (๒) และ 

(๓) มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระท าน้ันอีก ถ้า 
 (๑) ได้มีค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น หรือ 
 (๒) ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษ และผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว 



๖ 

 ถ้าผู้ต้องค าพิพากษาได้รับโทษส าหรับการกระท านั้นตามค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศมาแล้ว  
แต่ยังไม่พ้นโทษ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ ทั้งนี้ 
โดยค านึงถึงโทษท่ีผู้นั้นได้รับมาแล้ว 

 มาตรา ๑๑ ผู้ใดกระท าความผิดในราชอาณาจักร หรือกระท าความผิดที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระท าใน
ราชอาณาจักร ถ้าผู้นั้นได้รับโทษส าหรับการกระท านั้นตามค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศมาแล้วทั้งหมด หรือ  
แต่บางส่วน ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ ท้ังนี้ โดย
ค านึงถึงโทษท่ีผู้นั้นได้รับมาแล้ว 

 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดในราชอาณาจักร หรือกระท าความผิดที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระท า  
ในราชอาณาจักร ได้ถูกฟ้องต่อศาลในต่างประเทศโดยรัฐบาลไทยร้องขอ ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นในราชอาณาจักร 
เพราะการกระท านั้นอีก ถ้า 

 (๑) ได้มีค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น หรือ 
 (๒) ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษ และผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว”  

 
 
 
 

๔. หลักการเลือกสาระส าคัญหรือเน้ือหาในแต่ละ “หมวด” หรือ “ส่วน” ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามา
จัดท าบทสรุปของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ตัวอย่าง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. .... 

 เทคนิคในการเลือกสาระส าคัญของกฎหมาย คือ โดยใช้วิธีการเลือกเฉพาะมาตราที่เห็นว่า 
มีความส าคัญใน “หมวด” หรือ “ส่วน” ของกฎหมาย โดยไม่เขียนสรุปความในมาตราที่เป็นการอธิบายใน
รายละเอียดของมาตราหลัก เช่น เป็นหมวดที่ว่าด้วยการก าหนดให้การกระท าใดเป็นความผิดตามกฎหมาย 
ก็ให้น าเฉพาะมาตราและเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาเขียนสรุปความให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้โดยง่าย 
เป็นต้น  

 

๑) หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับการเดินอากาศและอากาศยาน 

 ก าหนดให้การกระท าดังต่อไปนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับการเดินอากาศและอากาศยาน
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ และต้องระวางโทษทางอาญา ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายต้นแบบ 
ว่าด้วยการกระท าความผิดบางประการบนอากาศยานพลเรือน ตามข้อมติสมัชชาองค์การการบิน  
พลเรือน (ICAO) ท่ี A ๓๓-๔  
 (๑) ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ 
ผู้ควบคุมอากาศยาน หรือเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยาน ซึ่งสั่งในนามผู้ควบคุมอากาศยานที่เป็นค าสั่งเพื่อ



๗ 

รักษากฎ ระเบียบ และความเรียบร้อยในอากาศยาน รวมทั้งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  
ที่สั่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่อากาศยานหรือแก่บุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยาน (ร่างมาตรา ๗) 
 (๒) ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระท าการหรือมีสิ่งอย่างหนึ่งอย่างใด 
ได้แก่ สูบบุหรี่ในห้องน้ า หรือที่อื่นใดที่มิใช่สถานที่ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่ เป็นการเฉพาะใช้อุปกรณ์
อิ เล็กทรอนิกส์ ใน เวลาที่ห้ ามใช้  หรือมีสิ่ งที่ มีประกาศห้ ามมิ ให้น าขึ้ นไปในอากาศยานไว้ 
ในการครอบครอง (ร่างมาตรา ๘) 
 (๓) ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดท าให้เครื่องตรวจจับควันหรืออุปกรณ์อื่น
ใดในอากาศยานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอากาศยานไม่ท างาน (ร่างมาตรา ๙) 
 (๔) ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดใช้ก าลังประทุษร้ายผู้อื่น (ร่างมาตรา ๑๐) 
 (๕) ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ได้แก่ 
กระท าต่อร่างกายผู้อื่นอันเป็นการมุ่งหมายในทางเพศ กระท าการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารก านัล  
โดยเปลือยหรือเปิดเผยส่วนของร่างกาย หรือใช้วาจาลวนลามหรือแสดงกิริยาท่าทางอันเป็นการลามก
อย่างอื่น (ร่างมาตรา ๑๑) 

หมายเหตุ : มาตราท่ีเกี่ยวข้อง 

   ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. .... หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับ 
การเดินอากาศและอากาศยาน (มาตรา ๗ - มาตรา ๒๕) ดังนี ้ 

 
“หมวด ๑ 

ความผิดเกี่ยวกับการเดินอากาศและอากาศยาน 
   

มาตรา ๗ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ควบคุมอากาศยานหรือ
เจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานซึ่งสั่งในนามผู้ควบคุมอากาศยาน ที่เป็นค าสั่งเพื่อรักษากฎ ระเบียบ และความเรียบร้อยในอากาศยาน 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ที่สั่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่อากาศยาน 
หรือแก่บุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยาน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๘ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระท าการหรือมีสิ่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

(๑) สูบบุหรี่ในห้องน้ าหรือที่อ่ืนใดที่มิใช่สถานท่ีที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ 
(๒) ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาที่ห้ามใช้ หรือ 
(๓) มีสิ่งที่มีประกาศห้ามมิให้น าขึ้นไปในอากาศยานไว้ในการครอบครอง 
ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าเพื่อให้เกิดการขัดข้องแก่อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย  

ของอากาศยาน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
ความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ควบคุมอากาศยานมีอ านาจรับช าระค่าปรับในอัตราขั้นสูงจากผู้กระท าความผิดได้ 

และเมื่อผู้กระท าความผิดได้ช าระค่าปรับแล้ว ให้คดีเลิกกัน 

มาตรา ๙ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดท าให้เครื่องตรวจจับควันหรืออุปกรณ์อื่นใดในอากาศยาน  
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอากาศยานไม่ท างาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 



๘ 

มาตรา ๑๐ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดใช้ก าลังประทุษร้ายผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  
หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

(๑) กระท าต่อร่างกายผู้อื่นอันเป็นการมุ่งหมายในทางเพศ 
(๒) กระท าการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารก านัลโดยเปลือยหรือเปิดเผยส่วนของร่างกาย หรือ 
(๓) ใช้วาจาลวนลามหรือแสดงกิริยาท่าทางอันเป็นการลามกอย่างอื่น 

มาตรา ๑๒ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ถ้าการกระท านั้น
น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานหรือเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎ ระเบียบ และ
ความเรียบร้อยในอากาศยาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

(๑) ใช้ก าลังท าร้ายผู้อื่น 
(๒) ท าให้เสียทรัพย์ 
(๓) ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือใช้สารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือ 
(๔) กระท าด้วยประการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดความวุ่นวายในอากาศยาน 

มาตรา ๑๓ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ถ้าการกระท านั้น
เป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานหรือท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานลดลง ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกิน 
สองแสนแปดหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

(๑) ใช้ก าลังท าร้ายผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยาน หรือ 
(๒) ท าให้ผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยานเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็ญ   

ไม่ว่าจะท าด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอ่ืนใด 

มาตรา ๑๔ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในอากาศยานในระหว่างบริการหรือไม่ยอมออกไป
เมื่อผู้ควบคุมอากาศยานได้สั่งให้ออกไปจากอากาศยาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดท าร้ายร่างกายผู้อื่น ถ้าการกระท านั้นน่าจะเป็นเหตุ  
ให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาท  
ถึงสี่แสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดฆ่าผู้อื่น ถ้าการกระท านั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตราย  
ต่อความปลอดภัยของอากาศยาน ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต 

มาตรา ๑๗ ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดยึดหรือเข้าควบคุมอากาศยานโดยใช้ก าลังประทุษร้าย
หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายผู้อื่น หรือขู่ว่าจะกระท าอันตรายต่ออากาศยานนั้นต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต  
หรือจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี 

มาตรา ๑๘ ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือ
จ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงแปดแสนบาท 

(๑) ท าลายอากาศยานในระหว่างบริการ 
(๒) ท าให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถท าการบินได้ หรือ  

เป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน หรือ 
(๓) วางหรือกระท าด้วยประการใด ๆ เพื่อให้มีการวางในอากาศยานในระหว่างบริการซึ่งวัสดุหรือสิ่งใด ๆ  

ที่น่าจะท าลายอากาศยานนั้น หรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถท าการบินได้ หรือ  
น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายจนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน 



๙ 

มาตรา ๑๙ ผู้ใดใช้อาวุธหรือวัสดุอื่นใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ถ้าการกระท านั้นเป็นอันตราย
หรือน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิตจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุก  
ตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงแปดแสนบาท 

(๑) ท าร้ายร่างกายผู้อื่นในท่าอากาศยานจนเป็นเหตุให้หรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสหรือ  
ถึงแก่ความตาย 

(๒) ท าลายหรือท าให้เสียหายอย่างร้ายแรงต่อท่าอากาศยานหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน 
หรือต่ออากาศยานที่จอดอยู่ในท่าอากาศยานซึ่งไม่ใช่อากาศยานในระหว่างบริการ หรือ 

(๓) ท าให้การให้บริการของท่าอากาศยานหยุดชะงัก 

มาตรา ๒๐ ผู้ใดใช้อาวุธหรือวัสดุอื่นใดฆ่าผู้อื่นในท่าอากาศยาน ถ้าการกระท านั้นเป็นอันตรายหรือน่าจะเป็น
อันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต 

มาตรา ๒๑ ผู้ใดท าลายหรือท าให้เสียหายแก่เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วย
การเดินอากาศ หรือท าให้การท างานของเครื่องอ านวยความสะดวกดังกล่าวขัดข้อง ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้
เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุก
ตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงแปดแสนบาท 

มาตรา ๒๒ ผู้ใดแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ และการนั้นเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุ  
ให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยานหรือผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินตื่นตกใจ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ  
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

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

มาตรา ๒๔ ผู้ใดพยายามกระท าความผิดตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดส าเร็จ 

มาตรา ๒๕ ผู้ใดตระเตรียมการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐  
ต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษท่ีก าหนดไว้ในมาตรานั้น” 

 
 

 จัดท าโดย 
 ส านักกฎหมาย  
 สิงหาคม ๒๕๕๘ 



แผนผังแสดงกระบวนการและขั้นตอน 
การจดัท าเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ (อ.พ.) ที่เขา้สูก่ารพิจารณาของสมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาต ิ

ในวาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ) ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ส านักกฎหมาย ลงทะเบียนรับ 

ร่างพระราชบญัญัต ิ

เจ้าหน้าท่ีกลุม่งานบริหารทั่วไป
ตรวจสอบบญัชีรายชื่อ 

นิติกรผูร้ับผดิชอบ 
ร่างพระราชบญัญัต ิ

นิติกรและวิทยากรผู้รับผิดชอบ
จัดท าเอกสารประกอบ 

การพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ  

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายมอบหมาย
ร่างพระราชบญัญัต ิ

ให้แก่นิติกรและวิทยากรผู้รับผิดชอบ 

๑. บทสรุปส าหรับสมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาติ 
 

๒. ความเป็นมาและสาระส าคญัของร่างพระราชบัญญัต ิ
 

๓. ตารางเปรียบเทียบ 
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกับร่างพระราชบัญญตัิ  

(เฉพาะร่างพระราชบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 

๔. ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  

๕. ภาคผนวก ได้แก ่
    - กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
    - หนังสือส านักนายกรัฐมนตร ี
    - ร่างพระราชบัญญัต ิ
    - บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบญัญัต ิ
 

จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบญัญัติให้กับส านักการพิมพ์ 

เพื่อด าเนินการจัดพิมพ ์

เจ้าพนักงานธุรการด าเนินการน า 
เอกสารประกอบการพจิารณาร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่ระบบ Internet เพื่อเผยแพรท่างเว็บไซต์

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (www.senate.go.th) 
ก่อนวันประชุมเพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญตัิ

แห่งชาติศึกษาล่วงหน้า 
 

จัดวางเอกสารประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบญัญัติในห้องประชุมสภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ 

เพื่อสมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติใช้ประกอบการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญตั ิ
ในวาระที่ ๑ (ข้ันรับหลักการ) 

http://www.senate.go.th/

