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ประกาศสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เรื่อง กาหนดประเภทและรายการวัตถุอันตรายที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย
ของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕/๒๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อานวยการสานักงาน
การบิน พลเรือนแห่ งประเทศไทยออกประกาศกาหนดประเภทและรายการวัต ถุอันตรายที่ อ าจเป็ น
อันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประเภทวัตถุอันตรายที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคล
ในอากาศยาน ได้แก่
(๑) ประเภท 1 วัตถุระเบิด (Explosive) แบ่งออกเป็นประเภทย่อย (Division) ดังนี้
Division 1 . 1 Substances and articles which have a mass explosion
hazard
Division 1 . 2 Substances and articles which have a projection hazard
but not a mass explosion hazard
Division 1 . 3 Substances and articles which have a fire hazard and
either a minor blast hazard or a minor projection hazard or both, but not
a mass explosion hazard
Division 1.4 Substances and articles which present no significant hazard
Division 1.5 Very insensitive substances which have a mass explosion
hazard
Division 1 . 6 Extremely insensitive articles which do not have a mass
explosion hazard
(๒) ประเภท 2 ก๊าซ (Gases) แบ่งออกเป็นประเภทย่อย (Division) ดังนี้
Division 2.1 Flammable gases
Division 2.2 Non-flammable, non-toxic gases
Division 2.3 Toxic gases
(๓) ประเภท 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids)
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(๔) ประเภท 4 ของแข็ ง ไวไฟ สารที่ เ สี่ ย งต่ อ การลุ ก ไหม้ ไ ด้ เ อง และสารให้ ก๊ า ซไวไฟ
เมื่ อ สั ม ผั ส กั บ น้ า (Flammable solids; substances liable to spontaneous combustion,
substances which, on contact with water, emit flammable gases) แบ่งออกเป็นประเภทย่อย
(Division) ดังนี้
Division 4.1 Flammable Solids, self-reactive and related substances and
solid desensitized explosives and polymerizing substances
Division 4.2 Substances liable to spontaneous combustion
Division 4.3 Substances which, in contact with water, emit flammable
gases
(๕) ประเภท 5 สารออกซิไดซ์และออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์ (Oxidizing substances and
organic peroxides) แบ่งออกเป็นประเภทย่อย (Division) ดังนี้
Division 5.1 Oxidizing Substances
Division 5.2 Organic Peroxides
(๖) ประเภท 6 สารพิษและสารติดเชื้อ (Toxic and infectious substances) แบ่งออก
เป็นประเภทย่อย (Division) ดังนี้
Division 6.1 Toxic Substances
Division 6.2 Infectious Substances
(๗) ประเภท 7 วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive material)
(๘) ประเภท 8 สารกัดกร่อน (Corrosive substances)
(๙) ประเภท 9 สารและวั ต ถุอันตรายเบ็ด เตล็ด อย่า งอื่น รวมถึ งสารที่ เป็นอันตรายต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (Miscellaneous dangerous substances and articles, including environmentally
hazardous substances) ซึ่งในระหว่างการขนส่งทางอากาศอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของ
อากาศยานหรือ บุคคลในอากาศยาน โดยไม่ใช่ประเภท ตาม (1) - (8) ทั้งนี้ ตามที่ผู้อานวยการ
ประกาศกาหนด
ข้อ 2 รายการวัตถุอันตรายที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคล
ในอากาศยานตามข้ อ 1 ให้ เ ป็ น ไปตาม Dangerous Goods List ที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ก าหนด
ทางเทคนิ ค สาหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย (Technical Instruction for
the Safe transport of Dangerous Goods by Air) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะทาการขนส่ง
ข้อ ๓ วั ต ถุ อั น ตรายตามประเภทในข้ อ ๑ ที่ พ าไปกั บ อากาศยานในกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี้
ได้รับยกเว้นไม่ถือเป็นวัตถุอันตรายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคล
ในอากาศยาน
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(1) สารและวั ต ถุ ที่ ผู้ ด าเนิ น การเดิ น อากาศพาไปกั บ อากาศยานตามข้ อ ก าหนดว่ า ด้ ว ย
ความสมควรเดินอากาศ (Airworthiness Requirements) และข้อกาหนดการปฏิบัติการบิน (Operating
Regulations) หรือตามข้อกาหนดอื่นที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
(๒) สเปรย์ (aerosols) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้าหอม โคโลญจน์ ไฟแช็คชนิดเติมก๊าซเหลว
(liquefied gas lighters) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่บรรจุเซลล์หรือแบตเตอรี่ลิเธียมเมทัลหรือ
ลิเธียมไอออนที่ผู้ดาเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยานเพื่อใช้หรือจาหน่ายในอากาศยานในระหว่างเที่ยวบิน
หรือเที่ยวบินต่อเนื่อง แต่ไม่รวมถึงไฟแช็คแบบเติมก๊าซไม่ได้ (on-refillable gas lighters) ซึ่งอาจ
รั่วไหลเมื่อความดันลดลง ทั้งนี้ ต้องดาเนินการตามข้อกาหนดทางเทคนิคสาหรับการขนส่งวัตถุอันตราย
ทางอากาศโดยปลอดภั ย (Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous
Goods by Air) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะทาการขนส่ง
(3) น้าแข็งแห้งที่ผู้ดาเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยานเพื่อใช้สาหรับการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนอากาศยาน
(๔) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic devices) เช่น ชุดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic
flight bags) อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ความบั น เทิ ง ส่ ว นบุ ค คล (personal entertainment devices) และ
เครื่องอ่ านบัตรเครดิต (credit card reader) ที่บรรจุเซลล์หรือแบตเตอรี่ลิเธียมเมทัลหรือลิเธียมไอออน
รวมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมสารองสาหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ที่ผู้ดาเนินการเดินอากาศพาไปกับอากาศยาน
เพื่อใช้ในระหว่างเที่ยวบินหรือเที่ยวบินต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องดาเนินการตามข้อกาหนดทางเทคนิคสาหรับ
การขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย (Technical Instruction for the Safe Transport
of Dangerous Goods by Air) ขององค์ การการบินพลเรือ นระหว่า งประเทศ ซึ่ ง มี ผ ลใช้บังคับ
ในขณะทาการขนส่ง โดยแบตเตอรี่ลิเธียมสารองต้องแยกเก็บเพื่อป้องกันการลัดวงจรในขณะไม่ได้ใช้งาน
และผู้ ด าเนิ น การเดิ น อากาศต้ อ งจั ด ให้ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ เงื่ อ นไขการขนส่ ง และการใช้ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมถึงการขนส่งแบตเตอรี่สารองไว้ในคู่มือปฏิบัติการ (operations manual)
หรือคู่มืออื่น ๆ ที่เหมาะสม ที่จะช่วยให้เจ้าหน้า ที่ประจาอากาศยานและพนักงานอื่น ๆ ปฏิบัติหน้าที่
ของตนได้
(๕) สารและวัตถุที่ผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่ประจาอากาศยานพาไปกับอากาศยานเพื่อนาไปใช้
ส่ ว นตั ว โดยน าติด ตัว เป็น สัม ภาระติด ตัวหรือ สัม ภาระลงทะเบีย น ทั้ ง นี้ ตามจ านวนหรือปริมาณ
ที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดทางเทคนิคสาหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย (Technical
Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) ขององค์ ก ารการบิ น พลเรื อ น
ระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะทาการขนส่ง
(๖) สารและวัตถุที่มุ่งหมายเพื่อนาไปใช้เป็นของทดแทน ดังต่อไปนี้
(ก) สารและวัต ถุที่มุ่งหมายเพื่อนาไปใช้เป็นของทดแทนสารและวัต ถุต าม (๑) หรือ
สารและวั ต ถุ ต าม (๑) ที่ ถู ก ถอดเปลี่ ย นหรื อ เคลื่ อ นย้ า ยออกมาเมื่ อ ใช้ ข องทดแทนแล้ ว ทั้ ง นี้
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ต้ อ งด าเนิ น การตามข้ อ ก าหนดทางเทคนิค ส าหรั บ การขนส่ ง วั ต ถุ อั น ตรายทางอากาศโดยปลอดภัย
(Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) ขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะทาการขนส่งหรือต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะบรรจุ
ที่ออกแบบมาเพื่อการขนส่งสารหรือวัตถุนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ที่กาหนดไว้
ในข้ อ ก าหนดทางเทคนิ ค ส าหรั บ การขนส่ ง วั ต ถุ อั น ตรายทางอากาศโดยปลอดภั ย ( Technical
Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) ขององค์ การการบิ นพลเรื อน
ระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะทาการขนส่ง
(ข) สารและวัตถุที่มุ่งหมายเพื่อนาไปใช้เป็นของทดแทนสารและวัตถุตาม (๒) และ (3)
ทั้งนี้ ต้องดาเนินการตามข้อกาหนดทางเทคนิคสาหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย
(Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) ขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะทาการขนส่ง
(ค) อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ พร้อมด้วยแบตเตอรี่ที่ติดตั้งหรือบรรจุอยู่รวมทั้ง
แบตเตอรี่สารอง ที่มุ่งหมายเพื่อใช้ทดแทนสาหรับอุปกรณ์ตาม (๔) ทั้งนี้ ต้องดาเนินการตามข้อกาหนด
ทางเทคนิคสาหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัย (Technical Instruction for the
Safe Transport of Dangerous Goods by Air) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะทาการขนส่ง
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จุฬา สุขมานพ
ผู้อานวยการสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

