Thai Lion Air Provision for Dangerous Goods Carried by Passengers or Crew
[ A Part of Subsection 2.3 in IATA Dangerous Goods Regulations
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แจ้งกัปตันเกี่ยวกับบริ เวณที่จดั เก็บ
อนุญาตให้ใส่ กระเป๋ าสําหรับถือขึ้นเครื่ อง
อนุญาตให้เช็คอินเป็ นสัมภาระฝากใต้เครื่ อง
ต้องทําการแจ้งสายการบินเพื่อขออนุญาต
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ในบรรจุภณ
ั ฑ์แบบค้าปลีก มีปริ มาณแอลกอฮอล์มากกว่า 24% แต่ไม่เกิน 70% ในภาชนะบรรจุใน
X
√
√
X
ขนาดไม่เกิน 5 ลิตร และมีจาํ นวนรวมต่อคนไม่เกิน 5 ลิตร
กระสุ นปื น ที่บรรจุหี บห่ ออย่างปลอดภัย ปริ มาณนํ้าหนักรวมต่อท่าน ไม่เกิน 5 กิโลกรั ม เพื่อการใช้งานส่ ว นบุคคล
√
√
X
X
เช่นเล่นกีฬ าหรื อฝึ กซ้อ ม หากเกิน 5 กิโลกรั ม ไม่สามารถนําไปฝากรวมกับผูโ้ ดยสารทานอื่ นได้ ทั้งนี้ อนุ ญาต
เฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศเท่านั้น
กระเป๋าสะพายหลัง เพื่อกูภ้ ยั เหตุหิมะถล่ม
กระเป๋าเดินทางอัจฉริยะ
- ประเภทไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ ได้ใช้ไฟแบตเตอรี่ ลิเธียมเมทัลเกิน 0.3 กรัม หรื อลิเธียมไอออนเกิน 2.7 Wh.
- ประเภทไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ ได้ แบตเตอรี่ ลิเธียมเมทัลไม่เกิน 0.3 กรัม หรื อแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน ไม่เกิน
2.7 Wh.
- ประเภทถอดแบตเตอรี่ ได้ แบตเตอรี่ จ ะต้อ งถอดออกจากกระเป๋ าหากเป็ นสั ม ภาระเก็ บ ใต้ทอ้ งเครื่ อ ง
และตัว แบตเตอรี่ จ ะใส่ ก ระเป๋ าถื อ สําหรั บ ขึ้ นเครื่ อ งเท่า นั้น
แบตเตอรี่สํา รอง รวมถึงแบตเตอรี่ ก่ึงแห้ง, แบตเตอรี่ นิเกิลเมทัลไฮไดร์ , แบตเตอรี่ ชนิ ดแห้ง รวมถึงแบตเตอรี่ ลิเธี ยม
เมทัล และลิเธี ยมไอออน
สําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพา เช่น power bank จะต้องอยู่ในกระเป๋ าสําหรับถือขึ้นเครื่ องเท่านั้น และถูกจัดเก็บ
อย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- แบตเตอรี่ ลิเธี ยมเมทัล จะต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 2 กรัม, แบตเตอรี่ ลิเธี ยมไอออนจะต้องมีกาํ ลังไฟไม่เกิน 100 Wh.
และจํากัดจํานวนไม่เกินคนละ 20 ชิ้น *กรณี ขนส่ งเกินกว่า 20 ชิ้น สายการบินเป็ นผูอ้ นุ มตั ิตามความเหมาะสม*
- แบตเตอรี่ ก่ึงแห้ง จะต้องมีกาํ ลังไฟไม่เกิน 12 โวล์ หรื อตํ่ากว่า 100 Wh. จํากัดจํานวนไม่เกินคนละ 2 ชิ้น100

ไม่อนุญาต
ไม่อนุญาต
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√
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√

X

เตาแคมปิ้ งและภาชนะบรรจุเชื้อเพลิง ที่บรรจุเชื้อเพลิงเหลวติดไฟ

ไม่อนุญาต

อุปกรณ์ตรวจจับสารเคมี

ไม่อนุญาต

อุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น สเปรย์พริ กไทย, แก๊สนํ้าตา ที่บรรจุสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรื อหมดความรู ้สึก

ไม่อนุญาต

นํา้ แข็งแห้ง (คาร์ บอนไดออกไซด์ ) ในปริ มาณไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม ต่อคน ใช้เพื่อป้องกันการเน่าเสี ยสําหรับสิ่งของที่เน่า
เสี ยง่ายไม่นบั รวมในข้อจํากัดวัตถุอนั ตราย อนุญาตเป็ นสัมภาระเก็บใต้ทอ้ งเครื่ องและสัมภาระนําติดตัวขึ้นเครื่ อง
สัมภาระเก็บใต้ทอ้ งเครื่ องต้องมีการทําเครื่ องหมาย “Dry Ice” หรื อ “Carbon dioxide, Solid” ระบุน้ าํ หนักรวมของนํ้า
แข็งแห้ง 2.5 กิโลกรัมหรื อน้อยกว่า โดยก๊าซคาร์บอน-ไดออนไซด์ จะต้องสามารถระเหิ ดจากสัมภาระ (บรรจุภณั ฑ์)
นั้นๆ ได้

√

√
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แจ้งกัปตันเกี่ยวกับบริ เวณที่จดั เก็บ
อนุญาตให้ใส่ กระเป๋ าสําหรับถือขึ้นเครื่ อง
อนุญาตให้เช็คอินเป็ นสัมภาระฝากใต้เครื่ อง
ต้องทําการแจ้งสายการบินเพื่อขออนุญาต
บุหรี่ไฟฟ้ า (ซิ การ์ ไฟฟ้า, ไปป์ ไฟฟ้า และเครื่ องทําไอระเหย) แบตเตอรี่ จะต้องถูกแยกออกจากตัวอุปกรณ์น้ นั เพื่อ
ป้องกันการจุดตัวอัตโนมัติ

X

อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า เช่น ปื นเทเซอร์ มีส่วนประกอบของวัตถุอนั ตราย เช่น วัตถุระเบิด, ก๊าซอัดอากาศ
เซลล์ เชื้ อ เพลิง สําหรั บให้พลังงานแก่ อุ ปกรณ์ไฟฟ้า และเชื้อ เพลิ งสํารองสําหรั บอุ ปกรณ์อิเ ลคทรอนิ ก ส์ แบบพกพา
เช่ น กล้อ งถ่ ายรู ป,โทรศัพท์มือถือ , เครื่ อ งคอมพิวเตอร์ พกพา และกล้องวีดีโอแบบพกพา ผูโ้ ดยสารสามารถพกพา
เซลล์ในรู ปแบบของเหลวปริ มาน ไม่เกิ น 200 มล., ในรู ปแบบของแข็งปริ มานไม่เ กิ น 200 กรั ม, ก๊าชเหลวใน
รู ปแบบเซลล์ที่ไม่เ ป็ นโลหะปริ มานไม่เ กิ น 120 มล./เซลล์ที่เ ป็ นโลหะปริ มานไม่เ กิ น 200 มล. และเซลล์ใน
รู ปแบบไฮโดรเจนของเมทัล ไฮไดร์ ปริ มานไม่เกิ น 120 มล.
เชื้ อ เพลิง สํา รอง จํากัดจํานวนไม่เ กิ นคนละ 2 ชิ้ นสําหรั บถื อ ขึ้นเครื่ อ งเท่านั้น

√

X

X

√

X

√

√
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X

√

√

X

ไม่อนุญาต

เครื่ องยนต์หรื ออุปกรณ์ทมี่ กี ารเผาไหม้ภายใน หรื อใช้เซลล์เชื้อเพลิง เช่น เลื่อยไฟฟ้า

ไม่อนุญาต

แบตเตอรี่ลิเธียมแบบสํารอง สําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพา แบตเตอรี่ ลิเธี ยมเมทัลต้อง
มีน้ าํ หนักมากกว่า 2 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม และแบตเตอรี่ ลิเธี ยมไอออนต้องมีกาํ ลังไฟระหว่าง 100 Wh แต่ไม่เกิน
160 Wh อนุ ญาตให้นาํ ติดตัวขึ้นเครื่ องได้ในปริ มาณไม่เกิน 2 ชิ้นต่อคน และต้องถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยเพื่อ
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Power bank อนุ ญาตไม่เกิน 2 ก้อน กําลังไฟต่อก้อนไม่เกิน 160 Wh, หรื อ 32000 mAh)

X

ไม่อนุญาต

บรรจุภณ
ั ฑ์ หุ้มฉนวน ที่มีก๊าซไนโตรเจนเหลวสําหรับทําความเย็น
อุปกรณ์ ไฟฟ้ า แบบพกพา ที่มี แ บตเตอรี่ ลิ เ ธี ย มเมทัล หรื อ ลิ เ ธี ยมไอออนหรื อ แบตเตอรี่ ท วั่ ไปเป็ นตัว ให้ พ ลังงาน
เช่ น กล้อ งถ่ ายรู ป, โทรศัพ ท์มือ ถื อ , คอมพิว เตอร์ โน๊ ตบุ๊ค , แท็บเล็ต รวมทั้งอุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ เช่ น
เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ (POC) สําหรั บ แบตเตอรี่ ลิ เ ธี ยมเมทัล จะต้อ งมีน้ ําหนัก ไม่เ กิ น 2 กรั ม หรื อ ลิ เ ธี ยมไอออน
จะต้อ งมีกาํ ลังไฟไม่เ กิ น 100 Wh ผูโ้ ดยสารและลู ก เรื อ สามารถนําขึ้ นเครื่ อ งได้ไ ม่เ กิ นคนละ 15 ชิ้ น และต้อ งถู ก
จัดเก็บอย่า งปลอดภัยเพื่อ ป้ อ งกันไฟฟ้าลัดวงจร
*กรณี เ กิ นกว่ า 15 ชิ้ น สายการบิ นเป็ นผูอ้ นุ ม ตั ิ ตามความเหมาะสม*
อุปกรณ์ ไฟฟ้าแบบพกพา (รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์) ที่ใช้แบตเตอรี่ ลิเธียมเมทัลนํ้าหนักมากกว่า 2 กรัม แต่ ไม่เกิน
8 กรัม และลิเธียมไอออนที่มีกาํ ลังไฟมากกว่า 100 Wh แต่ไม่เกิน 160 Wh เป็ นตัวให้พลังงาน

X

ไม่อนุญาต

กระบอกอัดก๊าซขนาดเล็ก ที่ไม่ติดไฟ ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรื อก๊าซอื่น
กระบอกก๊ า ซใช้ สํา หรั บแขนเทีย มหรื อ ขาเทียม ประเภทไม่ติ ดไฟ และไม่ มีส ารพิษ จํานวนกระบอกก๊า ชสํารอง
ให้พิจ ารณาจากระยะเวลาของการเดิ น ทาง
อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม ทีใ่ ช้กระบอกก๊าซไฮโดรคาร์บอนเป็ นตัวให้พลังงาน ต้องเป็ นรุ่ นที่มีฝาครอบกระบอกเท่านั้น
อนุญาตให้นาํ ขึ้ นเครื่ อ งได้ไ ม่เ กิ นคนละ 1ชิ้ น แต่ไม่อนุญาตให้นาํ กระบอกก๊าซไฮโดรคาร์บอนสํารองขึ้ นเครื่ อ ง
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√
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√
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แจ้งกัปตันเกี่ยวกับบริ เวณที่จดั เก็บ
อนุญาตให้ใส่ กระเป๋ าสําหรับเครื่ องถือขึ้นเครื่ อง
อนุญาตให้เช็คอินเป็ นสัมภาระฝากใต้เครื่ อง
ต้องทําการแจ้งสายการบินเพื่อขออนุญาต
ไม้ขีดไฟ (กล่องเล็ก) / ไฟแช็ค ต้องเป็ นรุ่ นที่ไม่ใช้น้ าํ มันหรื อเชื้อเพลิงอื่นนอกเหนือจากแก๊สหุ งต้ม, ของเหลวไวไฟ,
แก๊สกระป๋ องสําหรับเติมไฟแช็ค,ไม้ขีดไฟที่สามารถจุดติดได้ ทุกที่และไฟแช็ครุ่ นเปลวไฟสี ฟ้า,ไฟแช็คซิ ปโป้,ไฟแช็คจุด
X
X
นํ าติดตัว
ซิ การ์ ที่ใช้ ลิเธียมแบตเตอรี่ ไม่สามารถนําติดตัวและใส่ ในกระเป๋ าสัมภาระถือขึ้นเครื่ องได้
หมายเหตุ :ไฟแช็คอีเล็กทรอนิคที่ใช้ ลิเธียมแบตเตอรี่ เป็ นตัวให้พลังงานต้องเป็ นรุ่ นที่มีฝาปิ ดสนิทเท่านั้น
จึงจะนําขึ้นเครื่ องได้เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ
รถเข็นหรื อเครื่ องช่ วยเหลือการเดินทีใ่ ช้ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ต้องเป็ นรุ่ นที่ออกแบบให้แบตเตอรี่ สามารถถอดจากรถเข็นได้ เพื่อนําไปเก็บไว้ในห้องโดยสาร กําลังไฟของแบตเตอรี่
√
√
X
√
รวมถึงแบตเตอรี่ สาํ รองจะต้องไม่เกินชิ้นละ 300 Wh หรื อชิ้นละ 160 Wh สําหรับรถรุ่ นที่ตอ้ งใช้แบตเตอรี่ คู่
แบตเตอรี่ สํารองจะต้องถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และนําขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 1 ชิ้น
รถเข็นหรื อเครื่ องช่ วยเหลือการเดินทีต่ ดิ ตั้งแบตเตอรี่แบบนํา้ หรื อแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนแบบถอดแบตเตอรี่ ไม่ได้
รถเข็นหรื อเครื่ องช่ วยเหลือการเดินทีใ่ ช้ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ต้องเป็ นรุ่ นที่ออกแบบให้แบตเตอรี่ สามารถถอดจากรถเข็นได้เพื่อนําไปเก็บไว้ในห้องโดยสาร กําลังไฟของแบตเตอรี่
รวมถึงแบตเตอรี่ สาํ รองจะต้องไม่เกินะ 300 Whได้ 1 ชิ้น หรื อชิ้นละ 160 Wh สําหรับรถรุ่ นที่ตอ้ งใช้แบตเตอรี่ คู่
แบตเตอรี่ สํารองจะต้องถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และนําขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 1 ชุด
ผลิตภัณฑ์ ยาทีไ่ ม่ มสี ่ วนประกอบของสารกัมมันตรังสี และผลิตภัณฑ์ ของใช้ ส่วนตัว (รวมรู ปแบบสเปรย์)
เช่น สเปรย์แต่งผม, นํ้าหอม โคโลญจน์, ยาที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ และสเปรย์สาํ หรับกิจกรรมกีฬาหรื อ
สเปรย์สาํ หรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน ต้องเป็ นรุ่ นที่ไม่ติดไฟ และเป็ นสารพิษ ปริ มาณรวมกันไม่เกิน 2 กิโลกรัม
หรื อ 2 ลิตร (2000มล.) และมีขนาดชิ้นละไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม หรื อ 0.5 ลิตร(500มล.) ขวดเปรย์จะต้องมีฝาปิ ดสนิทเพื่อ
ป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี
ถังออกซิเจน ใช้สาํ หรับผูป้ ่ วย ใช้สาํ หรับทางการแพทย์
เครื่ องวัดคุณภาพอากาศ
เครื่ องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า ที่ใช้แบตเตอรี่ ลิเธียมเป็ นตัวให้พลังงาน ซึ่งฝังไว้ในตัวบุคคลหรื อติดตั้งไว้ภายนอก

ไม่อนุญาต
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√
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√
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ไม่อนุญาต
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เครื่ องตรวจจับโลหะ ยกเว้นเครื่ องตรวจจับโลหะไฟฟ้าแบบมือถือ หากใช้แบตเตอรี่ จะต้องแยกแบตเตอรี่ ออกจากอุปกรณ์
นั้น อนุญาตให้เก็บเป็ นสัมภาระใต้เครื่ อง
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (กระเป๋ าเอกสาร, กล่องใส่ เงิน เป็ นต้น) มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ ลิเธียม
ตัวอย่างส่ งตรวจ ที่ไม่ติดเชื้อ บรรจุน้ าํ ยาแช่เนื้อเยือ่ ที่มีคุณสมบัติเป็ นของเหลวติดไฟ ต้องห่อหุ ้มด้วยผ้าชุบ
แอลกอฮอล์,เก็บในถุงพลาสติกที่ปิดผนึกด้วยความร้อน,ปริ มานนํ้ายาในถุงต้องไม่เกิน 30 มล., จัดเก็บใส่ ถุงพลาสติก 2 ชั้น
โดยถุงชั้นนอกต้องบรรจุวสั ดุดูดซับของเหลวที่ปิดผลึกด้วยความร้อนและห่อหุ ้มด้วยบรรจุภณ
ั ฑ์ช้ นั นอกที่แข็งแรง
เหมาะสม ปริ มาณนํ้ายาแช่เนื้อเยือ่ ต้องไม่เกิน 1 ลิตรต่อกล่อง, เขียนระบุขา้ งกล่อง “scientific research specimens,
ปรอทวัดอุณหภูมิ ที่ใช้ในการแพทย์ (ปรอทวัดไข้) อนุ ญาตนําขึ้นเครื่ องได้ท่านละ 1 ชิ้น สําหรับใช้ส่วนตัว จะต้อง
ถูกบรรจุอยู่ในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่แข็งแรงและปลอดภัย
เครื่ องวัดความดันอากาศ ที่มีส่วนประกอบของสารปรอท พกพาโดยเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรื อหน่ วยงาน
ราชการ จะต้องบรรจุในหี บห่ อภายนอกที่แข็งแรง รวมถึงภายในที่ใช้วสั ดุป้องกันการรั่วไหล เพื่อป้องกันไม่ให้สาร
ปรอทไหลออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์ ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่ งใดก็ตาม (นักบินต้องได้รับการแจ้งเกี่ยวกับที่จดั เก็บ)
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