Thai Lion Air Provision for Dangerous Goods Carried by Passengers or Crew
[ A Part of Subsection 2.3 in IATA Dangerous Goods Regulations 62nd Edition]

แจ้ งกัปตันเกีย่ วกับบริเวณทีจ่ ัดเก็บ
อนุญาตให้ ใส่ กระเป๋ าสําหรับถือขึน้ เครื่อง
อนุญาตให้ เช็คอินเป็ นสั มภาระฝากใต้เครื่อง
ต้องทําการแจ้ งสายการบินเพื่อขออนุญาต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบรรจุภณ
ั ฑ์แบบค้าปลีก มีปริ มาณแอลกอฮอล์มากกว่า 24% แต่ไม่เกิน 70% ในภาชนะบรรจุ
X
√
√
X
ในขนาดไม่เกิน 5 ลิตร และมีจาํ นวนรวมต่อคนไม่เกิน 5 ลิตร
กระสุ นปื น ที่บรรจุหีบห่ ออย่างปลอดภัย ปริ มาณนํ้าหนักรวมต่อท่าน ไม่เกิน 5 กิโลกรัม เพื่อการใช้งานส่ วนบุค คล
เช่นเล่นกีฬาหรื อฝึ กซ้อม หากเกิน 5 กิโลกรัม ไม่สามารถนําไปฝากรวมกับผูโ้ ดยสารท่านอื่นได้ ทั้งนี้ อนุ ญาตเฉพาะ √
√
X
X
เที่ยวบินภายในประเทศเท่านั้น
กระเป๋ าสะพายหลังเพื่อกู้ภยั เหตุหิมะถล่ม
กระเป๋ าเดินทางอัจฉริยะ
- ประเภทไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ได้ใช้ไฟแบตเตอรี่ ลิเธียมเมทัลเกิน 0.3 กรัม หรื อลิเธียมไอออนเกิน 2.7 Wh.
- ประเภทไม่ สามารถถอดแบตเตอรี่ ได้ แบตเตอรี่ ลิ เ ธี ยมเมทัล ไม่ เกิน 0.3 กรั ม หรื อ แบตเตอรี่ ลิ เ ธี ยมไอออน
ไม่เกิน 2.7 Wh.
- ประเภทถอดแบตเตอรี่ ไ ด้ แบตเตอรี่ จะต้อ งถอดออกจากกระเป๋ าหากเป็ นสั ม ภาระเก็ บ ใต้ท ้อ งเครื่ อง
และตัวแบตเตอรี่ จะใส่ กระเป๋ าถือสําหรับขึ้นเครื่ องเท่านั้น
แบตเตอรี่สํารอง รวมถึงแบตเตอรี่กึ่งแห้ ง, แบตเตอรี่นิเกิลเมทัลไฮไดร์ , แบตเตอรี่ชนิดแห้ ง รวมถึงแบตเตอรี่ลิเธียม
เมทัล และลิเธียมไอออน
สําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ าแบบพกพา เช่น power bank จะต้องอยูใ่ นกระเป๋ าสําหรับถือขึ้นเครื่ องเท่านั้น และถูกจัดเก็บ
อย่างปลอดภัยเพื่อป้ องกันไฟฟ้ าลัดวงจร
- แบตเตอรี่ ลิเธียมเมทัล จะต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 2 กรัม, แบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนจะต้องมีกาํ ลังไฟไม่เกิน 100 Wh
และจํากัดจํานวนไม่เกินคนละ 20 ชิ้น *กรณีขนส่ งเกินกว่า 20 ชิ้น สายการบินเป็ นผูอ้ นุมตั ิตามความเหมาะสม*
- แบตเตอรี่ ก่ึงแห้ง จะต้องมีกาํ ลังไฟไม่เกิน 12 โวล์ หรื อตํ่ากว่า 100 Wh จํากัดจํานวนไม่เกินคนละ 2 ชิ้น

ไม่อนุญาต
ไม่อนุญาต
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√
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เตาแคมป์ ปิ้ ง และภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงที่บรรจุเชื้อเพลิงเหลวติดไฟ

ไม่อนุญาต

อุปกรณ์ตรวจจับสารเคมี

ไม่อนุญาต

อุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น สเปรย์พริ กไทย, แก๊สนํ้าตา ที่บรรจุสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรื อหมดความรู้สึก
นํา้ แข็งแห้ ง (คาร์ บอนไดออกไซด์ ) ในปริ มาณไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม ต่อคน ใช้เพื่อป้ องกันการเน่าเสี ยสําหรับสิ่ งของที่เน่า
เสี ยง่ายไม่นบั รวมในข้อจํากัดวัตถุอนั ตราย อนุ ญาตเป็ นสัมภาระเก็บใต้ทอ้ งเครื่ องและสัมภาระนําติดตัว ขึ้นเครื่ อ ง
สัมภาระเก็บใต้ทอ้ งเครื่ องต้องมีการทําเครื่ องหมาย “Dry Ice” หรื อ “Carbondioxide, Solid” ระบุน้ าํ หนักรวมของ
นํ้าแข็งแห้ง 2.5 กิโลกรัมหรื อน้อยกว่า โดยก๊าซคาร์บอน-ไดออนไซด์ จะต้องสามารถระเหิ ดจากสัมภาระ (บรรจุภณ
ั ฑ์)
นั้นๆ ได้

ไม่อนุญาต
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√
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แจ้ งกัปตันเกีย่ วกับบริเวณทีจ่ ัดเก็บ
อนุญาตให้ ใส่ กระเป๋ าสําหรับถือขึน้ เครื่อง
อนุญาตให้ เช็คอินเป็ นสั มภาระฝากใต้เครื่อง
ต้องทําการแจ้ งสายการบินเพื่อขออนุญาต
บุหรี่ไฟฟ้ า (ซิ การ์ ไฟฟ้ า, ไปป์ ไฟฟ้ า และเครื่ องทําไอระเหย) แบตเตอรี่ จะต้อ งถูก แยกออกจากตัวอุ ปกรณ์น้ ัน เพื่อ
X
X
ป้ องกันการจุดตัวอัตโนมัติ
อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้ า เช่น ปื นเทเซอร์ มีส่วนประกอบของวัตถุอนั ตราย เช่น วัตถุระเบิด, ก๊าซอัดอากาศ
เซลล์ เชื้อ เพลิงสํ า หรั บให้ พลังงานแก่ อุปกรณ์ ไฟฟ้ า และเชื้อ เพลิงสํ า รองสํ าหรั บอุปกรณ์ อิเลคทรอนิกส์ แบบพกพา
เช่น กล้องถ่ายรู ป,โทรศัพท์มือถือ, เครื่ องคอมพิวเตอร์พกพา และกล้องวีดีโอแบบพกพา ผูโ้ ดยสารสามารถพกพาเซลล์
ในรู ปแบบของเหลวปริ มาน ไม่เกิน 200 มล., ในรู ปแบบของแข็งปริ มานไม่เกิน 200 กรัม, ก๊าชเหลวในรู ปแบบเซลล์ที่
ไม่เป็ นโลหะปริ มานไม่เกิน 120 มล./เซลล์ที่เป็ นโลหะปริ มานไม่เกิ น 200 มล. และเซลล์ในรู ปแบบไฮโดรเจนของ
เมทัลไฮไดร์ ปริ มานไม่เกิน 120 มล.
เชื้อเพลิงสํารอง จํากัดจํานวนไม่เกินคนละ 2 ชิ้นสําหรับถือขึ้นเครื่ องเท่านั้น

X

ไม่อนุญาต

X

กระบอกอัดก๊าซขนาดเล็ก, ไม่ตดิ ไฟ ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรื อก๊าซอื่น
กระบอกก๊ าซใช้ สํา หรั บแขนเทียมหรื อ ขาเทียม ประเภทไม่ ติด ไฟ และไม่ มีสารพิษ จํานวนกระบอกก๊าชสํารองให้
พิจารณาจากระยะเวลาของการเดินทาง
เครื่องม้วนผมทีม่ กี ๊าซไฮโดรคาร์ บอน

√

X

√

X

ไม่อนุญาต
X

X

√

X

ไม่อนุญาต

อุปกรณ์ทผี่ ลิตความร้ อนสู งทีป่ ระกอบด้ วยแบตเตอรี่ในตัว เช่น ไฟฉายใต้น้ าํ , หัวแร้งบัดกรี

ไม่อนุญาต

บรรจุภณ
ั ฑ์ หุ้มฉนวนทีม่ กี ๊าซไนโตรเจนเหลวสําหรับทําความเย็น

ไม่อนุญาต

เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ทมี่ กี ารเผาไหม้ภายในหรือใช้ เซลล์เชื้อเพลิง เช่น เลื่อยไฟฟ้ า

ไม่อนุญาต

อุปกรณ์ ไฟฟ้ าแบบพกพาที่มีแบตเตอรี่ ลิเธียมเมทัล หรื อลิเธียมไอออนหรื อแบตเตอรี่ ทั่วไปเป็ นตัวให้ พลังงาน เช่ น
กล้องถ่ายรู ป, โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค, แท็บเล็ต รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่ องช่วยหายใจ
(POC) สําหรั บแบตเตอรี่ ลิ เ ธี ยมเมทัล จะต้อ งมีน้ าํ หนัก ไม่เ กิ น 2 กรั ม หรื อ ลิ เ ธี ยมไอออนจะต้อ งมีก าํ ลังไฟไม่เกิน
100 Wh ผูโ้ ดยสารและลูก เรื อสามารถนําขึ้ นเครื่ องได้ไม่เกิ นคนละ 15 ชิ้น และต้อ งถูก จัดเก็บอย่างปลอดภัยเพื่อ
ป้ องกันไฟฟ้ าลัดวงจร *กรณีขนส่ งเกินกว่า 15 ชิ้น สายการบินเป็ นผูอ้ นุมตั ิตามความเหมาะสม*
อุปกรณ์ไฟฟ้ าแบบพกพา (รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์) ที่ใช้แบตเตอรี่ ลิเธียมเมทัลนํ้าหนักมากกว่า 2 กรัม แต่ ไม่เกิน
8 กรัม และลิเธียมไอออนที่มีกาํ ลังไฟมากกว่า 100 Wh แต่ไม่เกิน 160 Wh เป็ นตัวให้พลังงาน
แบตเตอรี่ลิเธียมแบบสํ ารอง สําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพา แบตเตอรี่ ลิเธียมเมทัลต้องมี
นํ้าหนัก มากกว่ า 2 กรั ม แต่ ไม่ เกิน 8 กรั ม และแบตเตอรี่ ลิเธี ยมไอออนต้องมีก าํ ลังไฟระหว่าง 100 Wh แต่ ไม่ เกิน
160 Wh อนุญาตให้นาํ ติดตัวขึ้นเครื่ องได้ในปริ มาณไม่เกิน 2 ชิ้นต่อคน และต้องถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยเพื่อป้ องกัน
ไฟฟ้ าลัดวงจร (Power bank อนุญาตไม่เกิน 2 ก้อน กําลังไฟต่อก้อนไม่เกิน 160 Wh, 32000 mAhต่อก้อน)
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แจ้ งกัปตันเกีย่ วกับบริเวณทีจ่ ัดเก็บ
อนุญาตให้ ใส่ กระเป๋ าสําหรับถือขึน้ เครื่อง
อนุญาตให้ เช็คอินเป็ นสั มภาระฝากใต้เครื่อง
ต้องทําการแจ้ งสายการบินเพื่อขออนุญาต
ไม้ ขีดไฟ (กล่ องเล็ก) / ไฟแช็ค ต้องเป็ นรุ่ นที่ไม่ใช้น้ าํ มันหรื อเชื้อเพลิงอื่นนอกเหนื อจากแก๊สหุ งต้ม, ของเหลวไวไฟ,
แก๊ ส กระป๋ องสําหรั บเติ มไฟแช็ค ,ไม้ ขี ดไฟที่ ส ามารถจุ ดติ ดได้ ทุก ที่ และไฟแช็ค รุ่ นเปลวไฟสี ฟ้า,ไฟแช็ค ซิ ป โป้ ,
นําติดตัว
X
X
ไฟแช็คจุดซิ การ์ ที่ใช้ ลิเธี ยมแบตเตอรี่ ไม่สามารถนําติดตัวและใส่ ในกระเป๋ าสัมภาระถือขึ้นเครื่ องได้
หมายเหตุ :ไฟแช็คอีเล็กทรอนิคที่ใช้ ลิเธี ยมแบตเตอรี่ เป็ นตัวให้พลังงานต้องเป็ นรุ่ นที่มีฝาปิ ดสนิ ทเท่านั้นจึงจะนําขึ้น
เครื่ องได้เพื่อป้ องกันการเกิดประกายไฟ
รถเข็นหรือเครื่องช่ วยเหลือการเดินทีใ่ ช้ แบตเตอรี่กงึ่ แห้ ง, แบตเตอรี่นิเกิลเมทัลไฮไดร์ หรื อแบตเตอรี่ชนิดแห้ ง เช่น
อัลคาไลน์ แมงกานีส, ซิงค์-คาร์บอน, หรื อนิเกิล แคดเมียม
√
√
X
√
แบตเตอรี่กงึ่ แห้ ง สามารถนําแบตเตอรี่ สาํ รองขึ้นเครื่ องได้ไม่เกินคนละ 1 ชิ้น
แบตเตอรี่นิเกิลเมทัลไฮไดร์ หรื อแบตเตอรี่ชนิดแห้ ง สามารถนําแบตเตอรี่ สาํ รองขึ้นเครื่ องได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น
และต้องถูกจัดเก็บเป็ นสัมภาระอย่างปลอดภัยใต้ทอ้ งเครื่ องเพื่อป้ องกันไฟฟ้ าลัดวงจร
ไม่อนุญาต
รถเข็นหรือเครื่องช่ วยเหลือการเดินทีต่ ดิ ตั้งแบตเตอรี่แบบนํา้ หรือแบตเตอรี่ลเิ ธียมไอออนแบบถอดแบตเตอรี่ไม่ได้
รถเข็นหรือเครื่องช่ วยเหลือการเดินทีใ่ ช้ แบตเตอรี่ลเิ ธียมไอออน
ต้องเป็ นรุ่ นที่ออกแบบให้แบตเตอรี่ สามารถถอดจากรถเข็นได้เพื่อนําไปเก็บไว้ในห้องโดยสาร กําลังไฟของแบตเตอรี่
√
X
√
√
รวมถึงแบตเตอรี่ สาํ รองจะต้องไม่เกินชิ้นละ 300 Wh หรื อชิ้นละ 160 Wh สําหรับรถรุ่ นที่ตอ้ งใช้แบตเตอรี่ คู่
แบตเตอรี่ สาํ รองจะต้องถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยเพื่อป้ องกันไฟฟ้ าลัดวงจร และนําขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 1 ชิ้น
ผลิตภัณฑ์ ยาทีไ่ ม่มสี ่ วนประกอบของสารกัมมันตรังสี และผลิตภัณฑ์ ของใช้ ส่วนตัว (รวมรูปแบบสเปรย์)
เช่น สเปรย์แต่งผม, นํ้าหอม โคโลญจน์, ยาที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ และ
X
√
√
X
ขวดสเปรย์สําหรับกิจกรรมกีฬาหรือสเปรย์สําหรับผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้ ในบ้ าน ต้องเป็ นรุ่นทีไ่ ม่ตดิ ไฟ และไม่ผสมสารพิษ
ปริ มาณรวมกันไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือ 2 ลิตร (2000มล.) และมีขนาดชิ้นละไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม หรือ 0.5 ลิตร(500มล.)
ขวดเปรย์จะต้องมีฝาปิ ดสนิทเพื่อป้ องกันการรั่วไหลของสารเคมี
ไม่อนุญาต
ถังออกซิเจน ใช้สาํ หรับผูป้ ่ วย นํ้าหนักรวมทั้งถังต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม ใช้สาํ หรับทางการแพทย์
เครื่องวัดคุณภาพอากาศ
ไม่อนุญาต
เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้ า ที่ใช้แบตเตอรี่ ลิเธียมเป็ นตัวให้พลังงาน ซึ่งฝังไว้ในตัวบุคคลหรื อติดตั้งไว้ภายนอก
X
นํ าติดตัว
X
เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด

ไม่อนุญาต

อุ ป กรณ์ รั ก ษาความปลอดภัย (กระเป๋ าเอกสาร, กล่ อ งใส่ เงิ น เป็ นต้ น ) จะมี ส่ ว นประกอบของแบตเตอรี่ ลิ เ ธี ยม
และสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการทําดอกไม้ไฟบรรจุ
ตัวอย่างส่ งตรวจทีไ่ ม่ตดิ เชื้อ บรรจุน้ าํ ยาแช่เนื้อเยือ่ ที่มีคุณสมบัติเป็ นของเหลวติดไฟ
ปรอทวัดอุณหภูมิที่ใช้ ในการแพทย์ (ปรอทวัดไข้ ) อนุ ญาตนําขึ้นเครื่ องได้ท่านละ 1 ชิ้น สําหรับใช้ส่วนตัว จะต้องถูก
บรรจุอยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่แข็งแรงและปลอดภัย
เครื่องวัดความดันอากาศที่มีส่วนประกอบของสารปรอท พกพาโดยเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรื อหน่ วยงาน
ราชการ จะต้องบรรจุในหี บห่ อภายนอกที่แข็งแรง รวมถึงภายในที่ใช้วสั ดุป้องกันการรั่วไหล เพื่อปิ ดกั้นไม่ให้สาร
ปรอทไหลออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์ ไม่ว่าจะอยูใ่ นตําแหน่งใดก็ตาม (นักบินต้องได้รับการแจ้งเกี่ยวกับที่จดั เก็บ)

ไม่อนุญาต
ไม่อนุญาต
X

√

X

X

√

X

√

√
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