กฎกระทรวง
กําหนดวัตถุอนั ตรายและสัตวซึ่งอาจเปนอันตราย
ตอความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน
พ.ศ. ๒๕๕๐
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ง
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ (ฉบั บ ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ และมาตรา ๒๖ แห ง
พระราชบัญญั ติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗
ขอ ๓ ใหวัตถุและสารดังตอไปนี้ เปนวัตถุอันตรายซึ่งอาจเปนอันตรายตอความปลอดภัย
ของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานตามมาตรา ๒๖
(๑) วัตถุระเบิด (explosives)
(๒) กาซ (gases)
(๓) ของเหลวไวไฟ (flammable liquids)
(๔) ของแข็งไวไฟ (flammable solids)
(๕) สารออกซิไดสและออรแกนิคเปอรออกไซด (oxidizing substances and organic
peroxides)
(๖) สารพิษและสารติดเชื้อ (toxic and infectious substances)
(๗) วัสดุกัมมันตรังสี (radioactive material)
(๘) สารกัดกรอน (corrosive substances)
(๙) อาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธซึ่งมีรูปรางและลักษณะอันนาจะทําใหหลงเชื่อวาเปนอาวุธ
(๑๐) วัตถุและสารซึ่งในระหวางการขนสงทางอากาศอาจเปนอันตรายตอความปลอดภัย
ของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

-๒ขอ ๔ วัตถุและสารตาม ขอ ๓ ที่พาไปกับอากาศยานในกรณีดังตอไปนี้ ไมถือเปนวัตถุ
อันตรายซึ่งอาจเปนอันตรายตอความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานตามมาตรา ๒๖
(๑) วั ต ถุ แ ละสารที่ ผู ดํ า เนิ น การเดิ น อากาศพาไปกั บ อากาศยานตามข อ กํ า หนดการ
ปฏิบัติการบิน (operating regulations) และขอกําหนดวาดวยความสมควรเดินอากาศ (airworthiness
requirement) ที่ อ ธิ บ ดี ก รมการขนส ง ทางอากาศประกาศกํ า หนด รวมทั้ ง วั ต ถุ แ ละสารที่ ผู ดํ า เนิ น การ
เดินอากาศพาไปกับอากาศยานเพื่อใชเปนของทดแทน หรือวัตถุและสารที่ถูกถอดเปลี่ยนหรือเคลื่อนยาย
ออกมาเมื่อใชของทดแทนแล ว และจั ดเก็บในภาชนะบรรจุที่ออกแบบเพื่อการขนส งวั ต ถุ หรื อสารนั้น
โดยเฉพาะซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานบรรจุภัณฑที่กําหนดไวในขอกําหนดทางเทคนิคสําหรับการขนสง
วัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย (technical instructions for the safe transport of dangerous
goods by air) ขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ฉบับที่ใชในขณะทําการขนสง
(๒) สเปรย (aerosols) เครื่องดื่มแอลกอฮอล น้ําหอม โคโลญจน ไฟแช็คชนิดเติมกาซ
เหลว และไมขีดนิรภัย ที่ผูดําเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยาน เพื่อใชหรือจําหนายในอากาศยานใน
ระหวางเที่ยวบินหรือเที่ยวบินตอเนื่อง แตไมรวมถึงสวนที่จะนํามาใชทดแทนหรือจําหนายทดแทน
(๓) น้ําแข็งแหงที่ผูดําเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยาน เพื่อใชสําหรับการบริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนอากาศยาน แตไมรวมถึงสวนที่จะนํามาใชทดแทน
(๔) วัตถุและสารที่ผูโดยสารหรือเจาหนาที่ประจําอากาศยานพาไปกับอากาศยาน โดยนํา
ติดตัวหรือใสไวในสัมภาระ ทั้งนี้ ตามจํานวนหรือปริมาณที่กําหนดไวในขอกําหนดทางเทคนิคสําหรับ
การขนสงวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย (technical instructions for the safe transport of
dangerous goods by air) ขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ฉบับที่ใชในขณะทําการขนสง
ขอ ๕ ใหสัตวดังตอไปนี้ เปนสัตวซึ่งอาจเปนอันตรายตอความปลอดภัยของอากาศยาน
หรือบุคคลในอากาศยานตามมาตรา ๒๖
(๑) สัตวมีพิษหรือดุราย
(๒) สัตวที่มีขนาดใหญ
(๓) สัตวติดเชื้อหรือสัตวปวย
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สรรเสริญ วงศชะอุม
(นายสรรเสริญ วงศชะอุม)
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

(รจ. เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๗๓ ก วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การกําหนดวัตถุอันตรายและสัตวซึ่ง
อาจเปนอันตรายตอความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖
(พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐
(พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดใชมาเปนเวลานานไม
สอดคลองกับหลักการในภาคผนวก ๑๘ แหงอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ ที่ทําขึ้นที่
เมืองชิคาโก เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ สมควรปรับปรุงการกําหนดวัตถุอันตรายและสัตวซึ่งอาจ
เปนอันตรายตอความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับ
อนุสัญญาดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

