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วัตถุอันตราย ไม่สามารถเดนิทางไปกบัสายการบนิพรอ้มผูโ้ดยสารหรอืลูกเรือได ้ยกเวน้รายการตามตารางดา้นล่างนี ้

โดยอนญุาตใหเ้ดนิทางเป็นสมัภาระในหอ้งโดยสาร โหลดใตท้อ้งเครื่อง หรือนาํตดิตวัตามทีร่ะบ ุ

                                  ต้องแจ้งกปัตนัให้ทราบตาํแหน่งที่จัดเกบ็ 

                                                  อนุญาตให้ถือขึน้เคร่ืองเป็นสัมภาระในห้องโดยสาร 

  อนุญาตให้เช็คอนิเป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 
  

ต้องแจ้งสายการบินเพ่ือขออนุญาตก่อนเดินทาง   

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ในบรรจุภณัฑแ์บบคา้ปลีก ท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลม์ากกว่า 24%            

แต่ไม่เกิน 70% ในภาชนะบรรจุขนาดไม่เกิน 5 ลิตร และอนุญาตไดไ้ม่เกิน 5 ลิตรต่อคน                                     

*เคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไ์ม่เกิน 24% ไม่จดัอยูใ่นขอ้จาํกดัของวตัถุอนัตราย                

**หากถือข้ึนเคร่ืองเป็นสัมภาระในห้องโดยสาร ตอ้งปฏิบติัตามกฎของเหลวของสนามบิน 

ไม่ต้อง ได้ ได้ ไม่ต้อง 

กระสุนปืน ท่ีบรรจุหีบห่ออยา่งปลอดภยั ปริมาณนํ้าหนกัรวมไม่เกิน 5 กิโลกรัมต่อคน  เพ่ือการ  

ใชง้านส่วนบุคคล เช่น เล่นกีฬาหรือฝึกซอ้ม หากเกิน 5 กิโลกรัม ไม่สามารถนาํไปฝากรวมกบั

ผูโ้ดยสารท่านอ่ืนได ้ทั้งน้ีอนุญาตเฉพาะเท่ียวบินภายในประเทศเท่านั้น 

ต้องแจ้ง ได้ ไม่ได้ ไม่ต้อง 

กระเป๋าเป้สะพายหลงั สาํหรับการกูภ้ยัจากหิมะถล่ม ไม่อนุญาต 

กระเป๋าเดินทางอจัฉริยะ : ประเภทถอดแบตเตอร่ีออกไม่ได้                                            

ใชแ้บตเตอร่ีแบบลิเธียมเมทลัขนาดเกิน 0.3 กรัม หรือแบบลิเธียมไอออนขนาดเกิน 2.7 วตัตอ์าว (Wh) 
ไม่อนุญาต 

กระเป๋าเดินทางอจัฉริยะ                                                                                    

: ประเภทถอดแบตเตอร่ีออกไม่ได้  ใชแ้บตเตอร่ีแบบลิเธียมเมทลัขนาดไม่เกิน 0.3 กรัม หรือแบบ    

ลิเธียมไอออนขนาดไม่เกิน 2.7 วตัตอ์าว (Wh)                                                            

: ประเภทถอดแบตเตอร่ีออกได้   เม่ือโหลดกระเป๋าใตท้อ้งเคร่ือง จะตอ้งถอดตวัแบตเตอร่ีออก 

และนาํแบตเตอร่ีถือข้ึนเคร่ืองเป็นสัมภาระในห้องโดยสาร 

ไม่ต้อง ไม่ได้ ได้ ไม่ต้อง 

แบตเตอร่ีสํารอง  รวมถึง แบตเตอร่ีกึง่แห้ง, แบตเตอร่ีนิเกลิเมทลัไฮดรายด์ และแบตเตอร่ีชนิดแห้ง 

รวมถงึแบตเตอร่ีลเิธียมเมทลั และลเิธียมไอออน สาํหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพา จะตอ้งแยก

จดัเก็บอยา่งปลอดภยัเพ่ือป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร 

- แบตเตอร่ีลเิธียมไอออน ตอ้งมีขนาดกาํลงัไฟไม่เกิน 100 วตัตอ์าว (Wh)                                        

- แบตเตอร่ีลเิธียมเมทลั ตอ้งมีขนาดนํ้าหนกัไม่เกิน 2 กรัม  จาํกดัจาํนวนไม่เกิน 20 ช้ินต่อคน 

*หากเกิน 20 ช้ิน ตอ้งแจง้สายการบินเพ่ือขออนุญาตก่อนเดินทาง                                        

- แบตเตอร่ีกึง่แห้ง ตอ้งมีขนาดกาํลงัไฟไม่เกิน 12 โวลต ์หรือตํ่ากว่า 100 วตัตอ์าว (Wh)          

จาํกดัจาํนวนไม่เกิน 2 ช้ินต่อคน 

ไม่ต้อง* ไม่ได้ ได้ ไม่ต้อง 

เตาแคมป์ป้ิง และภาชนะบรรจุเช้ือเพลงิทีบ่รรจุเช้ือเพลงิเหลวตดิไฟ  ทั้งมีและไม่มีเช้ือเพลิง

ภายใน 
ไม่อนุญาต 

อุปกรณ์ตรวจจับสารเคม ี ไม่อนุญาต 

อุปกรณ์ป้องกนัตวั เช่น สเปรยพ์ริกไทย, แก๊สนํ้าตา  ท่ีบรรจุสารท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง     

หรือหมดความรู้สึก ไม่อนุญาต 
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(continued-2)  
วัตถุอันตราย ไม่สามารถเดนิทางไปกบัสายการบนิพรอ้มผูโ้ดยสารหรอืลูกเรือได ้ยกเวน้รายการตามตารางดา้นล่างนี ้

โดยอนญุาตใหเ้ดนิทางเป็นสมัภาระในหอ้งโดยสาร โหลดใตท้อ้งเครื่อง หรือนาํตดิตวัตามทีร่ะบ ุ

                                  ต้องแจ้งกปัตนัให้ทราบตาํแหน่งที่จัดเกบ็ 

                                                  อนุญาตให้ถือขึน้เคร่ืองเป็นสัมภาระในห้องโดยสาร 

  อนุญาตให้เช็คอนิเป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 
  

ต้องแจ้งสายการบินเพ่ือขออนุญาตก่อนเดินทาง   

นํา้แข็งแห้ง (คาร์บอนไดออกไซด์) อนุญาตให้ไม่เกินคนละ 2.5 กิโลกรัม โดยใชเ้พ่ือรักษาอุณหภูมิ

สาํหรับส่ิงของท่ีเน่าเสียง่าย ซ่ึงไม่นบัรวมอยูใ่นขอ้จาํกดัวตัถุอนัตราย อนุญาตให้เดินทางเป็น

สัมภาระนาํติดตวัข้ึนเคร่ืองในห้องโดยสาร และหากเป็นสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองตอ้งทาํ

เคร่ืองหมาย “Dry Ice” หรือ “Carbon dioxide, Solid” พร้อมระบุนํ้ าหนกัรวมของนํ้าแข็งแห้ง            

2.5 กิโลกรัมหรือนอ้ยกว่าให้เห็นชดัเจน โดยภาชนะบรรจุนั้นตอ้งมีรูระบายเพ่ือให้ก๊าซระเหิดได ้

ต้องแจ้ง ได้ ได้ ไม่ต้อง 

บุหร่ีไฟฟ้า รวมถึง ซิการ์ไฟฟ้า, ไปป์ไฟฟ้า และเคร่ืองผลติไอระเหย จะตอ้งแยกแบตเตอร่ีจดัเก็บ

อยา่งปลอดภยัเพ่ือป้องกนัการจุดตวัอตัโนมติั 
ไม่ต้อง ไม่ได้ ได้ ไม่ต้อง 

อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า เช่น ปืนเทเซอร์ ซ่ึงมีส่วนประกอบของวตัถุอนัตราย เช่น วตัถุระเบิด, ก๊าซอดัอากาศ ไม่อนุญาต 

เซลล์เช้ือเพลงิ สาํหรับให้พลงังานแก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา เช่น กลอ้งถ่ายรูป,

โทรศพัทมื์อถือ, โนต้บุค๊ และกลอ้งวีดีโอแบบพกพา  

อนุญาตให้สาํหรับเซลลใ์นรูปแบบของเหลวปริมาณไม่เกิน 200 มล. รูปแบบของแข็งปริมาณ     

ไม่เกิน 200 กรัม รูปแบบก๊าซเหลวในเซลลท่ี์ไม่ใช่โลหะปริมาณไม่เกิน 120 มล. รูปแบบก๊าซเหลว 

ในเซลลโ์ลหะหรือกระบอกเซลลเ์ช้ือเพลิงปริมาณไม่เกิน 200 มล. และสาํหรับไฮโดรเจนใน  

เมทลัไฮดรายดป์ริมาณไม่เกิน 120 มล. 

 

 

 

 ไม่ต้อง 

 

 

 

  ไม่ได้ 

 

 

 

   ได้ 

 

 

 

 ไม่ต้อง 

เซลล์เช้ือเพลงิสํารอง อนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองเป็นสัมภาระในห้องโดยสารเท่านั้น  จาํกดัจาํนวน  

ไม่เกิน 2 ช้ินต่อคน 
ไม่ต้อง ไม่ได้ ได้ ไม่ต้อง 

กระบอกอดัก๊าซขนาดเลก็ ท่ีเป็นประเภทไม่ติดไฟ ซ่ึงประกอบดว้ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์  

หรือก๊าซอ่ืนๆ ซ่ึงจัดอยู่ในวัตถุอันตรายประเภทท่ี 2.2 
ไม่อนุญาต 

กระบอกก๊าซทีใ่ช้สําหรับแขนหรือขาเทยีม ท่ีเป็นประเภทไม่ติดไฟ และไม่มีพิษ รวมถึงกระบอก

ก๊าซสาํรองในขนาดเดียวกนั ในจาํนวนท่ีเพียงพอสาํหรับการเดินทางนั้นๆ 
ไม่ต้อง ได้ ได้ ไม่ต้อง 

อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม ประเภททีใ่ช้กระบอกก๊าซไฮโดรคาร์บอนเป็นตวัให้พลงังาน  อนุญาตให้   

1 ช้ินต่อคน โดยจะตอ้งมีท่ีครอบป้องกนัส่วนนาํความร้อน และไม่อนุญาตให้นาํออกมาใชข้ณะ

เดินทาง ส่วนกระบอกก๊าซสาํรองนั้นไม่อนุญาตให้เดินทาง 

ไม่ต้อง ไม่ได้ ได้ ไม่ต้อง 

บรรจุภณัฑ์หุ้มฉนวน ท่ีบรรจุก๊าซไนโตรเจนเหลวสาํหรับทาํความเยน็ ไม่อนุญาต 

เคร่ืองยนต์หรืออุปกรณ์ทีม่กีารเผาไหม้ภายใน หรือใชเ้ช้ือเพลิง เช่น เล่ือยไฟฟ้า รถตดัหญา้ ไม่อนุญาต 
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(continued-3) 
วตัถุอันตราย ไม่สามารถเดินทางไปกับสายการบินพร้อมผู้โดยสารหรือลูกเรือได้ ยกเว้นรายการตามตารางด้านล่างนี ้

โดยอนุญาตให้เดินทางเป็นสัมภาระในห้องโดยสาร โหลดใต้ท้องเคร่ือง หรือนาํติดตัวตามท่ีระบุ 

                                  ต้องแจ้งกปัตนัให้ทราบตาํแหน่งที่จัดเกบ็ 

                                                  อนุญาตให้ถือขึน้เคร่ืองเป็นสัมภาระในห้องโดยสาร 

  อนุญาตให้เช็คอนิเป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 
  

ต้องแจ้งสายการบินเพ่ือขออนุญาตก่อนเดินทาง   

อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์แบบพกพา ท่ีประกอบดว้ยแบตเตอร่ีแบบลิเธียมเมทลั หรือลิเธียมไอออนหรือ

แบตเตอร่ีทัว่ไปเป็นตวัใหพ้ลงังาน เช่น กลอ้งถ่ายรูป, โทรศพัทมื์อถือ, โนต้บุค๊, แทบ็เล็ต รวมทั้งอุปกรณ์

ทางการแพทย ์เช่น เคร่ืองผลิตออกซิเจน (POC)                                        

- แบตเตอร่ีลเิธียมไอออน ตอ้งมีขนาดกาํลงัไฟไม่เกิน 100 วตัตอ์าว (Wh)                                        

- แบตเตอร่ีลเิธียมเมทลั ตอ้งมีขนาดนํ้ าหนกัไม่เกิน 2 กรัม                                              

จาํกดัจาํนวนไม่เกิน 15 ช้ินต่อคน หากเช็คอินเป็นสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองตอ้งจดัเก็บอยา่งปลอดภยั

และปิดสวิตชเ์คร่ืองใหเ้รียบร้อย  *หากเกิน 15 ช้ิน ตอ้งแจง้สายการบินเพ่ือขออนุญาตก่อนเดินทาง 

ไม่ต้อง* ไม่ได้ ได้ ไม่ต้อง 

อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงแบตเตอร่ีลเิธียมไอออนสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีกาํลงัไฟมากกว่า 100   

แต่ไม่เกิน 160 วตัตอ์าว (Wh) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีใชแ้บตเตอร่ีแบบลิเธียมเมทลั ขนาดมากกว่า    

2 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม 

ต้องแจ้ง ไม่ได้ ได้ ไม่ต้อง 

แบตเตอร่ีลเิธียมสํารอง ประเภท                                                                                            

- แบตเตอร่ีลเิธียมไอออน สําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ท่ีมีกาํลงัไฟมากกว่า 

100 แต่ไม่เกิน 160 วตัตอ์าว (Wh)                                                                                  

- แบตเตอร่ีลเิธียมเมทลั สําหรับอุปกรณ์ทางการแพทย ์ท่ีมีขนาดมากกว่า 2 กรัม  แต่ไม่เกิน 8 กรัม จาํกดั

จาํนวนไม่เกิน 2 ช้ินต่อคน โดยอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองเป็นสมัภาระในหอ้งโดยสารเท่านั้น                                          

Power Bank จาํกัดจาํนวนไม่เกินคนละ 2 ช้ิน โดยมีขนาดกาํลังไฟแต่ละช้ินไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมป์อาว 

(mAh)  และตอ้งแยกจดัเก็บอยา่งปลอดภยัเพ่ือป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร 

ต้องแจ้ง ไม่ได้ ได้ ไม่ต้อง 

ไม้ขดีไฟ / ไฟแช็คขนาดเลก็ อนุญาตเฉพาะรุ่นท่ีไม่ใชน้ํ้ ามนั  หรือเช้ือเพลิงอ่ืนท่ีไม่ใช่ก๊าซหุงตม้          

โดยตอ้งพกติดตวัเท่านั้น ส่วนนํ้ ามนัไฟแช็คและเช้ือเพลิงสําหรับเติมไม่อนุญาตใหเ้ดินทาง             

หมายเหตุ : ไม่อนุญาตสําหรับไมข้ีดไฟแบบจุดติดท่ีไหนก็ได,้ ไฟแช็คแบบเปลวไฟสีฟ้า, ไฟแช็คซิปโป้ 

(Zippo), ไฟแช็คจุดซิการ์ และไฟแช็คท่ีใชแ้บตเตอร่ีแบบไม่มีฝาครอบปิดเพ่ือป้องกนัการจุดติดเอง 

 ไม่ต้อง พกตดิตวัเท่าน้ัน ไม่ต้อง 

รถเขน็หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเคล่ือนที ่ประเภทท่ีใช ้                                                   

- แบตเตอร่ีกึง่แห้ง อนุญาตใหมี้แบตเตอร่ีสาํรอง 1 ช้ิน                                                    

- แบตเตอร่ีนิเกลิเมทลัไฮดรายด์ และแบตเตอร่ีชนิดแห้ง อนุญาตใหมี้แบตเตอร่ีสํารอง 2 ช้ิน  โดยตอ้ง

โหลดเป็นสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง และแยกจดัเก็บอยา่งปลอดภยัเพ่ือป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร 

ต้องแจ้ง ได้ ไม่ได้ ต้องแจ้ง 

รถเขน็หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเคล่ือนที ่ประเภทท่ีใช ้แบตเตอร่ีลเิธียมไอออน  ประเภทท่ีออกแบบมา

ใหส้ามารถถอดแบตเตอร่ีออกได ้ ตวัแบตเตอร่ีจะตอ้งถือเป็นสัมภาระขึ้นเคร่ืองในหอ้งโดยสาร                                              

- แบบใชแ้บตเตอร่ี 1 กอ้น ตอ้งมีขนาดกาํลงัไฟไม่เกิน 300 วตัตอ์าว (Wh)                                          

- แบบใชแ้บตเตอร่ี 2 กอ้น ตอ้งมีขนาดกาํลงัไฟกอ้นละไม่เกิน 160 วตัตอ์าว (Wh)                                         

โดยอนุญาตใหน้าํแบตเตอร่ีสํารองไปไดต้ามแบบของอุปกรณ์ อีกไม่เกิน 1 ชุด  และตอ้งแยกจดัเก็บอยา่ง

ปลอดภยัเพ่ือป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร 

ต้องแจ้ง ไม่ได้ ได้ ต้องแจ้ง 
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(continued-4) 
วัตถุอันตราย ไม่สามารถเดนิทางไปกบัสายการบนิพรอ้มผูโ้ดยสารหรอืลูกเรือได ้ยกเวน้รายการตามตารางดา้นล่างนี ้

โดยอนญุาตใหเ้ดนิทางเป็นสมัภาระในหอ้งโดยสาร โหลดใตท้อ้งเครื่อง หรือนาํตดิตวัตามทีร่ะบ ุ

                                  ต้องแจ้งกปัตนัให้ทราบตาํแหน่งที่จัดเกบ็ 

                                                  อนุญาตให้ถือขึน้เคร่ืองเป็นสัมภาระในห้องโดยสาร 

  อนุญาตให้เช็คอนิเป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 
  

ต้องแจ้งสายการบินเพ่ือขออนุญาตก่อนเดินทาง   

รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเคล่ือนที ่ประเภทท่ีใช ้แบตเตอร่ีแบบเปียก                 ไม่อนุญาต 

ผลติภณัฑ์ยาท่ีไม่มีส่วนประกอบของสารกมัมนัตรังสี และผลติภณัฑ์ของใช้ส่วนตวั (สเปรย์)  

เช่นสเปรยแ์ต่งผม, นํ้าหอม, โคโลญจน์, ยาท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์และสเปรยส์าํหรับ

กิจกรรมกีฬาหรือสเปรยท่ี์เป็นผลิตภณัฑข์องใชใ้นบา้น โดยตอ้งเป็นรุ่นท่ีไม่ติดไฟ และไม่มี 

สารพิษ  ปริมาณรวมกนัไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือ 2 ลิตร (2,000 มล.) โดยขนาดแต่ละช้ินตอ้ง         

ไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม หรือ 0.5 ลิตร (500 มล.) โดยตอ้งมีฝาปิดสนิทเพ่ือป้องกนัการร่ัวไหล                        

**หากถือข้ึนเคร่ืองเป็นสัมภาระในห้องโดยสาร ตอ้งปฏิบติัตามกฎของเหลวของสนามบิน 

ไม่ต้อง ได้ ได้ ไม่ต้อง 

ถังออกซิเจน สาํหรับใชท้างการแพทย/์ออกซิเจนเหลว 

หมายเหตุ : อนุญาตสาํหรับเคร่ืองผลิตออกซิเจนแบบพกพา Portable Oxygen Concentrator (POC) 

โดยให้ถือข้ึนเคร่ืองเป็นสัมภาระในห้องโดยสาร 

ไม่อนุญาต 

เคร่ืองตรวจสอบคุณภาพอากาศ ไม่อนุญาต 

เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ แบบฝังไวก้บัตวั หรือติดภายนอก ซ่ึงใชแ้บตเตอร่ีลิเธียมเป็นตวัให้พลงังาน  ไม่ต้อง พกตดิตวัเท่าน้ัน ไม่ต้อง 

เคร่ืองตรวจจับโลหะ  ไม่อนุญาต 

อุปกรณ์ความปลอดภยั เช่น กระเป๋าเอกสาร, กล่องใส่เงินท่ีมีระบบรหัสความปลอดภยั ไม่อนุญาต 

ตวัอย่างส่งตรวจทางการแพทย์ ทีไ่ม่ตดิเช้ือ จะเก็บอยูใ่นนํ้ายาแช่เน้ือเยือ่ท่ีมีคุณสมบติัเป็น

ของเหลวติดไฟ ห่อหุ้มดว้ยผา้ชุบแอลกอฮอลล ์หรือเก็บในขวดแกว้ขนาดเล็ก บรรจุอยูใ่น

ถุงพลาสติกท่ีปิดผนึกดว้ยความร้อน โดยปริมาณนํ้ายาขา้งในตอ้งไม่เกิน 30 มล.  ทั้งหมดตอ้ง     

ใส่อยูใ่นบรรจุภณัฑท่ี์แข็งแรง ปริมาตรรวมของนํ้ายาทั้งหมดห้ามเกิน 1 ลิตร และตอ้งระบุ

ขอ้ความ “scientific research specimens, not restricted” ขา้งกล่องให้เห็นชดัเจน 

ไม่ต้อง ได้ ได้ ไม่ต้อง 

ปรอทวดัไข้ สาํหรับใชส่้วนตวั อนุญาตคนละ 1 ช้ิน และตอ้งเก็บอยูใ่นกล่องเรียบร้อย ไม่ต้อง ได้ ไม่ได้ ไม่ต้อง 

เคร่ืองวดัอุณหภูม/ิความกดอากาศ ท่ีมีส่วนประกอบของสารปรอท ซ่ึงเดินทางกบัเจา้หนา้ท่ีของ

กรมอุตุนิยมวิทยา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ต้องแจ้ง  ไม่ได้ ได้       ต้องแจ้ง 


