RPS System Provision for Dangerous Goods carried by Passengers or Crew
แจ้ งกัปตันเกี่ยวกับบริ เวณที่จดั เก็บ
อนุญาตให้ ใส่ กระเป๋าสาหรั บถือขึน้ เครื่ อง
อนุญาตให้ ใส่ เช็คอินเป็ นสัมภาระฝากใต้ เครื่ อง
ต้ องทาการแจ้ งสายการบินเพื่อขออนุญาต
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ทีม่ ีปริ มาณแอลกอฮอล์ในเครื่ องดืม่ มากว่า24%แต่ไม่เกิน70% (ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 24% ไม่
จัดว่าเป็ นวัตถุอนั ตราย,เกิน 70%ไม่รับขนส่ง) ภาชนะบรรจุไม่เกิน 5 ลิตร ผู้โดยสาร 1ท่านขนส่งได้ ไม่เกิน 5ลิตร









กระสุนปื น,ปลอกกระสุน ทีบ่ รรจุหบี ห่ออย่างปลอดภัยปริ มาณน ้าหนักรวมต่อคนไม่เกิน 1กิโลกรัม เพือ่ การใช้ งาน
ส่วนบุคคลและไม่เกิน 5 กิโลกรัมต่อเทีย่ วบิน หากเกิน 1กิโลกรัม ไม่สามารถนาไปฝากรวมกับผู้โดยสารท่านอื่นได้
ทั ้งนี ้อนุญาตเฉพาะเทีย่ วบินภายในประเทศเท่านัน้









ไม่ อนุ ญาต

ถุงลมนิรภัยอัดก๊ าซ
แบตเตอรี่ ลิเธียม (รวมถึง power bank) ทีม่ ีสว่ นประกอบของลิเธียมเมทัลหรื อลิเธียมไอออน เซลล์ ของอุปกรณ์
ไฟฟ้า เช่น นาฬกิ าข้ อมือ , เครื่ องคิดเลข, กล้ องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ ,คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค , กล้ องถ่ายวีดโี อ และ
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์แบบพกพาอื่นๆ (ทีม่ ีกาลังไฟของแบตเตอรี่ ไม่เกิน100 Wh ) โดยอนุญาตให้ ใส่ในกระเป๋ า
สาหรับถือขึ ้นเครื่ องเท่านั ้น สิง่ ของทีเ่ ป็ นแหล่งพลังงานเช่น power bank ถูกจัดอยูใ่ นประเภทของแบตเตอรี่ สารอง
ทั ้งนี ้อุปกรณ์ ต้องจัดเก็บอย่างปลอดภัยเพือ่ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร









ไม่ อนุ ญาต
ไม่ อนุ ญาต

เตาแคมป์ปิ ้ ง และภาชนะบรรจุเชื ้อเพลิงทีบ่ รรจุเชื ้อเพลิงเหลวติดไฟ
อุปกรณ์ ตรวจจับสารเคมี
อุปกรณ์ ป้องกันตัว เช่น สเปรย์พริ กไทย,แก๊ สน ้าตา ทีบ่ รรจุสารทีก่ อ่ ให้ เกิดการระคายเคืองหรื อหมดความรู้สกึ ไม่
อนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องในทุกกรณี

ไม่ อนุ ญาต

คาร์ บอนไดออกไซต์ ,นา้ แข็งแห้ ง ในปริ มาณไม่เกิน2.5กิโลกรัม ต่อคนเมื่อถูกใช้ ในการบรรจุในหีบห่อเพือ่ ป้องกัน
การเน่าเสียง่ายไม่นบั รวมในข้ อจากัดนี ้โดยอนุญาตให้ เช็คอินเป็ นสัมภาระโหลดใต้ ท้องเครื่ องและสัมภาระนาติดตัวขึ ้น
เครื่ อง โดยต้ องมีการทาเครื่ องหมาย "Dry Ice" หรื อ"Carbondioxide, Solid" กากับพร้ อมระบุน ้าหนักรวมของ
น ้าแข็งแห้ งหรื อเครื่ องหมายระบุวา่ น ้าแข็งแห้ งนันๆ
้ มีน ้าหนักน้ อยกว่า 2.5 กิโลกรัมโดยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
จะต้ องสามารถระเหยจากสัมภาระ(บรรจุภณ
ั ฑ์)นั ้นๆได้









บุหรี่ ไฟฟ้า (รวมถึงซิก้าร์ ไฟฟ้า,ไปป์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ สารระเหยไฟฟ้า) โดย battery จะต้ องถูกแยกออกจากตัว
อุปกรณ์นนเพื
ั ้ อ่ ป้องกันการจุดตัวอัตโนมัติ อนุญาตให้ ผ้ โู ดยสารนาขนส่งได้ ไม่เกิน 2ชิ ้นต่อท่าน









อุปกรณ์ ซ๊อตไฟฟ้า เช่น ปื นเทเซอร์ ไม้ ตยี งุ โดยบางชนิดอาจจะประกอบด้ วยสารทีใ่ ช้ ทำวัตถุระเบิด,ก๊ าซอัดอากาศ,
แบตเตอรี่ลเิ ธียม อุปกรณ์ เหล่านี ้ไม่อนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องโดยเด็ดขาดไม่วา่ จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องหรื อใส่ในสัมภาระ
ฝากใต้ เครื่ องและสัมภาระถือขึ ้นเครื่ อง

ไม่ อนุ ญาต

เซลล์ เชือ้ เพลิงสาหรั บให้ พลังงานแก่ อุปกรณ์ ไฟฟ้า และอุปกรณ์ อิเลคทรอนิคส์แบบพกพา เช่น กล้ องถ่ายรูป,
โทรศัพท์มือถือ ,เตรื่องคอมพิวเตอร์ พกพา และกล้ องถ่ายวีดโี อแบบพกพา









เซลล์ เชือ้ เพลิงสาหรั บให้ พลังงานแก่ อุปกรณ์ ไฟฟ้า และเชือ้ เพลิงสารอง สาหรั บอุปกรณ์ อเิ ลคทรอนิคส์
แบบพกพา
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แจ้ งกัปตันเกี่ยวกับบริ เวณที่จดั เก็บ
อนุญาตให้ ใส่ กระเป๋าสาหรั บถือขึน้ เครื่ อง
อนุญาตให้ ใส่ เช็คอินเป็ นสัมภาระฝากใต้ เครื่ อง
ต้ องทาการแจ้ งสายการบินเพื่อขออนุญาต
กระบอกอัดก๊ าซขนาดเล็กประเภทไม่ ตดิ ไฟขนาดเล็กประกอบด้ วยก๊ าซาร์ บอนไดออกไซต์หรื อก๊ าซ(ก๊ าซทีไ่ ม่ตดิ
ไฟและไม่เป็ นพิษ) ซึง่ เป็ นส่วนประกอบของเสื ้อซูชพี ทีม่ ีระบบพองลมอัตโนมัติ
กระบอกอัดก๊ าซขนาดเล็กประเภทไม่ ตดิ ไฟและไม่ มสี ารพิษ ซึง่ ใช้ สาหรับผู้พกิ ารทีต่ ้ องใช้ แขนหรื อขาเทียม
(รวมถึงกระบอกสารอง) ทังนี
้ ้ปริ มาณของกระบอกอัดก๊ าซให้ พจิ ารณาจากระยะเวลาของการเดินทางจานวนจากัด 5
กระป๋ อง พร้ อมใบรับรองจากแพทย์

ไม่ อนุ ญาต






ไม่ อนุ ญาต
ไม่ อนุ ญาต

อุปกรณ์ ดดั ผม ทีป่ ระกอบด้ วยก๊ าซไฮโดรคาร์ บอน
อุปกรณ์ ท่ผี ลิตความร้ อนสูงที่ประกอบด้ วยแบตเตอรี่ ในตัว ตัวอย่างเช่น ถ่านไฟฉานใต้ น ้า,หัวแร้ งบัดกรี

ไม่ อนุ ญาต
ไม่ อนุ ญาต

บรรจุภณ
ั ฑ์ ห้ มุ ฉนวนที่มกี ๊ าซไนโดรเจนเหลวเย็น
เครื่ องยนต์ หรื ออุปกรณ์ ท่มี กี ารสันดาปภายใน เช่น เลือ่ ยไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน (รวมทัง้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรื อ หลอดนีออน) ที่อยู่ในรู ปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ขายปลีกสาหรั บใช้ ส่วนบุคคลหรื อในที่พักอาศัย (ปริ มาณตามความเหมาะสมกับการใช้ ส่วนบุคลไม่ ใช่
เพื่อการค้ า)











ไม่ อนุ ญาต

อุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย แบบทีม่ ีลเิ ธียมแบตเตอรี่ เป็ นส่วนประกอบ
อุปกรณ์ ไฟฟ้าแบบพกพาที่มแี บตเตอรี่ ลิเธียมให้ พลังงาน (รวมทังอุ
้ ปกรณ์ ทางการแพทย์ เช่นเครื่ องช่วยหายใจ
(POC) ยกตัวอย่างเช่น กล้ องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ ,คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค,แทปเล็ต สาหรับลิเธียม ทีม่ ีสารลิเธียมไม่
เกิน 2g,หรื อลิเธียมไอออนทีม่ ีกาลังไฟของแบตเตอรี่ ไม่เกิน 100 Wh อนุญาตให้ ,ผู้โดยสารและลูกเรื อนาขึ ้นเครื่ องได้
ในปริ มาณการใช้ สว่ นตันทีไ่ ม่ใช่การค้ า









อุปกรณ์ จ่ายไฟฟ้าสารองที่ใช้ แบตเตอรรี่ ลิเธียม ทีม่ ีกาลังไฟระหว่าง 100 Wh แต่ไม่เกิน 160 Whและแบตเตอรี ลิ
เธียมของอุปกรณ์ ด้านการแพทย์ แบบพกพา ทีม่ ีปริ มาณลิเธียมมากกว่า 2 กรัมแต่ไม่เกิน 8กรัม อนุญาตให้ ใส่ใน
สัมภาระถือขึ ้นเครื่ องเท่านั ้น จานวนคนละ 2 ก้ อนโดยแต่ละก้ อนต้ องมีการจัดเก็บแยกจากกันเพือ่ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร









อุปกรณ์ ไฟฟ้าแบบพกพา ทีใ่ ช้ แบตเตอรี ลเิ ธียมเป็ นตัวให้ พลังงาน (รวมทังอุ
้ ปกรณ์ ทางการแพทย์) ทีม่ ีปริ มาณลิเธีย
มมากกว่า 2 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม โดยกาลังไฟเกิน100 Wh แต่ไม่เกิน 160 Wh ในกรณีทเี่ ป็ นอุปกรณ์ ทางการแพทย์
แบบพกพาทีใ่ ช้ แบตเตอรี แบบ Lithium Metal เป็ นตัวพลังงาน









ไม้ ขดี ไฟ (กล่ องเล็ก) /ไฟแช็ค ส่วนเชื ้อเพลิงหรื อสิง่ เติมเชื ้อเพลิงไม่สามารถนาขึ ้นเครื่ องได้ ทงนี
ั ้ ้ไม้ ขีดไฟทีส่ ามารถ
รถจุดติดได้ ทกุ ทีห่ รื อ Strike anywhere matchesmatches และไฟแช็คจุดซิการ์ ไม่สามารถนาขึ ้นเครื่ องได้

ไม่ อนุ ญาต

รถเข็นและเครื่ องช่ วยเหลือการเดินที่ตดิ ตัง้ แบตเตอรี่ แบบแห้ ง (Non-Spill able wet Batteries) หรือแบตเตอรี่
แบบอื่น เช่น อัลคาไลน์ แมงกานีส, ซิงค์-คาร์ บอน, นิเกิล-เมทัล หรื อ นิเกิล แคดเมียม

ไม่ อนุ ญาต

รถเข็นและเครื่ องช่ วยเหลือการเดินที่ตดิ ตัง้ แบตเตอรี่ แบบเปี ยก (Spill able Batteries)

ไม่ อนุ ญาต

รถเข็นหรื อเครื่ องช่ วยเหลือการเดินที่ใช้ แบตเตอรี่ ลิเธียม,แบตเตอรี่ ลิเธียม-ไอออน (สามารถพับได้)
แบตเตอรี่จะต้ องถูกถอดออกจากรถเข็น และเก็บไว้ ในช่องเก็บสัมภาระในห้ องผู้โดยสาร

ไม่ อนุ ญาต
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อนุญาตให้ ใส่ เช็คอินเป็ นสัมภาระฝากใต้ เครื่ อง
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ผลิตภัณฑ์ ยาและเครื่ องประทินโฉมปลอดกัมมันตรั งสี (รวมทั ้งกระป๋ องสเปรย์) ตัวอย่างเช่นสเปรย์ฉีดผม,
น ้าหอมสเปรย์กาจัดกลิน่ และทีม่ ีสว่ นผสมแอลกอฮอล์









สเปรย์ ฉีดพ่ น (ก๊ าซทีไ่ ม่ตดิ ไฟและไม่เป็ นพิษ ) สาหรับเล่นกีฬาหรื อเป็ นผลิตภัณฑ์ทใี่ ช่ในบ้ านสามารถนาขึ ้นเครื่ องได้
ท่านละไม่เกิน 0.5 กิโลกรัมหรื อ 0.5 ลิตรต่อหนึง่ รายการ และหัวฉีดสเปรย์จะต้ องได้ รับการปิ ดผนึกอย่างแน่นหนา
เพือ่ ป้องกันการรั่วซึมโดยมีน ้าหนักรวมทุกรายการไม่เกิน 2 กิโลกรัมหรื อ 2 ลิตร









ถังออกซิเจน,ออกซิเจนอัดกระป๋อง ใช้ สาหรับผู้ป่วย น ้าหนักรวมทังถั
้ งต้ องไม่เกิน 5 กิโลกรัม ใช้ สาหรับทาง
การแพทย์และมีใบรับรองแพทย์ (ไม่ อนุญาตให้ ขนส่ งถังที่มรี ะบบออกซิเจนเหลวขึน้ เครื่ อง)









เครื่ องวัดคุณภาพอากาศ อนุญาตให้ เช็คอินเป็ นสัมภาระฝากใต้ ท้องเครื่ องเท่ านัน้









อุปกรณ์ ไฟฟ้าแบบพกพาที่ประกอบด้ วยแบตเตอรี่ ชนิดแห้ ง กาลังไฟฟ้าเท่ากับหรื อน้ อยกว่า 12 โวลต์ หรื อน้ อย
กว่า100 Wh สาหรับแบตเตอรี่ สารองสามารถพกพาได้ ไม่เกิน 2 ก้ อน









เครื่ องกระตุ้นหัวใจที่ใช้ แบตเตอรี่ ลิเธียม ซึง่ อาจจะเป็ นชนิดทีต่ ดิ กับตัวผู้ป่วย หรื อฝั งในร่างกายเพือ่ ใช้ ในการรักษา



นาติดตัว



อุปกรณ์ ด้านการรั กษาความปลอดภัย (กระเป๋าเอกสาร กล่ องใส่ เงิน เป็ นต้ น ) โดยส่วนใหญ่จะมีสว่ นประกอบ
ของแบตเตอรี่ ลเิ ธียม และสารตังต้
้ น Pyrotechnic (สารเคมีทใี่ ช้ ในกระบวนการทาดอกไม้ ไฟ)

ไม่ อนุ ญาต

เนือ้ เยื่อที่ไม่ ตดิ เชือ้ บรรจุในน ้ายาแช่เนื ้อเยือ่ ทีม่ ีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นของเหลวติดไฟจานวนเล็กน้ อย

ไม่ อนุ ญาต

ปรอทวัดอุณหภูมทิ ่ใี ช้ ในการแพทย์ หรื อการทดลอง (ปรอทวัดไข้ ) นาขึ ้นเครื่ องได้ ทา่ นละหนึง่ ชิ ้นโดยต้ องอยูใ่ น
บรรจุภณ
ั ฑ์ทแี่ ข็งแรงและปลอดภัย









เครื่ องวัดความดันอากาศ ของเจ้ าหน้ าทีจ่ ากกรมอุตนุ ิยมวิทยาหรื อหน่วยงานของรัฐทีม่ ีความรับผิดชอบด้ าน
อุตนุ ิยมวิทยาโดยต้ องมีการป้องกันการรั่วไหลของสารตะกัว่
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