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กฎกระทรวง
กําหนดวัตถุอันตรายและสัตวซึ่งอาจเปนอันตราย
ตอความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศั ยอํ า นาจตามความในมาตรา ๖ แห ง พระราชบั ญ ญัติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติการเดิน อากาศ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ และมาตรา ๒๖
แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒) กฎกระทรวง ฉบั บที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญั ติการเดิ น
อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ขอ ๓ ใหวัตถุและสารดังตอไปนี้ เปน วัตถุอันตรายซึ่งอาจเปนอันตรายตอความปลอดภัย
ของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานตามมาตรา ๒๖
(๑) วัตถุระเบิด (explosives)
(๒) กาซ (gases)
(๓) ของเหลวไวไฟ (flammable liquids)
(๔) ของแข็งไวไฟ (flammable solids)
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(๕) สารออกซิไดสและออรแกนิคเปอรออกไซด (oxidizing substances and organic peroxides)
(๖) สารพิษและสารติดเชื้อ (toxic and infectious substances)
(๗) วัสดุกัมมันตรังสี (radioactive material)
(๘) สารกัดกรอน (corrosive substances)
(๙) อาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธซึ่งมีรูปรางและลักษณะอันนาจะทําใหหลงเชื่อวาเปนอาวุธ
(๑๐) วัตถุและสารซึ่งในระหวางการขนสงทางอากาศอาจเปนอันตรายตอความปลอดภัยของ
อากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๔ วัตถุและสารตามขอ ๓ ที่พาไปกับอากาศยานในกรณีดังตอไปนี้ ไมถือเปน วัตถุ
อันตรายซึ่งอาจเปนอันตรายตอความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานตามมาตรา ๒๖
(๑) วัตถุและสารที่ผูดําเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยานตามขอกําหนดการปฏิบัติการบิน
(operating regulations) และขอกําหนดวาดวยความสมควรเดินอากาศ (airworthiness requirement)
ที่อธิบดีกรมการขนสงทางอากาศประกาศกําหนด รวมทั้งวัตถุและสารที่ผูดําเนินการเดินอากาศพาไป
กับอากาศยานเพื่อใชเปนของทดแทน หรือวัตถุและสารที่ถูกถอดเปลี่ยนหรือเคลื่อนยายออกมาเมื่อใช
ของทดแทนแลว และจัดเก็บในภาชนะบรรจุที่ออกแบบเพื่อการขนสงวัตถุหรือสารนั้นโดยเฉพาะซึ่ง
ตองไมต่ํากวามาตรฐานบรรจุภัณฑที่กําหนดไวในขอกําหนดทางเทคนิคสําหรับการขนสงวัตถุอันตราย
ทางอากาศโดยปลอดภัย (technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air)
ขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ฉบับที่ใชในขณะทําการขนสง
(๒) สเปรย (aerosols) เครื่องดื่มแอลกอฮอล น้ําหอม โคโลญจน ไฟแช็คชนิดเติมกาซเหลว
และไมขีดนิรภัย ที่ผูดําเนิน การเดิน อากาศพาไปกับอากาศยาน เพื่อ ใชหรือจําหนายในอากาศยาน
ในระหวางเที่ยวบินหรือเที่ยวบินตอเนื่อง แตไมรวมถึงสวนที่จะนํามาใชทดแทนหรือจําหนายทดแทน
(๓) น้ําแข็งแหงที่ผูดําเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยาน เพื่อใชสําหรับการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนอากาศยาน แตไมรวมถึงสวนที่จะนํามาใชทดแทน
(๔) วัตถุและสารที่ผูโดยสารหรือเจาหนาที่ประจําอากาศยานพาไปกับอากาศยาน โดยนําติดตัว
หรือใสไวในสัมภาระ ทั้งนี้ ตามจํานวนหรือปริมาณที่กําหนดไวในขอกําหนดทางเทคนิคสําหรับการ
ขนสงวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย (technical instructions for the safe transport of
dangerous goods by air) ขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ฉบับที่ใชในขณะทําการขนสง
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ขอ ๕ ใหสัตวดังตอไปนี้ เปนสัตวซึ่งอาจเปนอัน ตรายตอความปลอดภัยของอากาศยาน
หรือบุคคลในอากาศยานตามมาตรา ๒๖
(๑) สัตวมีพิษหรือดุราย
(๒) สัตวที่มีขนาดใหญ
(๓) สัตวติดเชื้อหรือสัตวปวย
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สรรเสริญ วงศชะอุม
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การกําหนดวัตถุอันตรายและสัตวซึ่งอาจ
เปนอันตรายตอความปลอดภัยของอากาศยาน หรือบุคคลในอากาศยานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดใชมาเปนเวลานานไมสอดคลองกับหลักการ
ในภาคผนวก ๑๘ แหงอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ ที่ทําขึ้นที่เมืองชิคาโก เมื่อวันที่ ๗
ธัน วาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ สมควรปรับปรุงการกําหนดวัต ถุอัน ตรายและสัต วซึ่งอาจเปน อันตรายตอความ
ปลอดภัย ของอากาศยานหรือบุค คลในอากาศยานใหมีค วามชัด เจนและสอดคลองกับอนุสัญญาดังกลา ว
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

