Thai AirAsia X Provision for Dangerous Goods
Carried by Passengers or Crew
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ถุงลมนิรภัยอัดกาซ
กระเปาที่ติดตั้งแบตเตอรี่ ในตัว ชนิดถอดแบตเตอรี่ออกไม ได ที่มีสารลิเธียมเมทัลเกิน 0.3 กรัม หรือกําลังไฟเกิน 2.7 Wh

ไมอนุญาต

กระเปาที่ติดตั้งแบตเตอรี่ ในตัว
- ชนิดถอดแบตเตอรี่ออกไมได แบตเตอรี่ที่มีสารลิเธียมเมทัลตองไมเกิน 0.3 กรัม หรือแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนกําลังไฟตองไมเกิน 2.7 Wh
- หากตองการโหลดกระเปาที่ติดตั้งแบตเตอรี่ในตัว ตองถอดแบตเตอรี่ออกจากกระเปาเทานั้น
Note :

ไมอนุญาตขนสงกระเปาที่ติดตั้งแบตเตอรี่ในตัวชนิดถอดแบตออกไมได

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (รวมถึง Power Bank) หรือแบตเตอรี่ลิเธียมเมทัลสํารองของอุปกรณ ไฟฟา
เชน นาฬ�กาขอมือ เคร�องคิดเลข กลองถายรูป โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร โนตบุค กลองถายวิดีโอ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบพกพาอ�นๆ
(ที่มีกําลังไฟของแบตเตอรี่ไมเกิน 100 Wh) โดยอนุญาตให ใส ในกระเปาสําหรับถือขึ้นเคร�องเทานั้น สิ่งของที่วัตถุประสงคพื้นฐานเปนแหลงพลังงาน
เชน Power Bank ถูกจัดอยู ในประเภทของแบตเตอรี่สํารอง ทั้งนี้อุปกรณตองจัดเก็บอยางปลอดภัยเพ�อปองกันไฟฟาลัดวงจร
Note : Wh = Ah x V

เตาแคมปปง และภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลวติดไฟ

Note :

ไมอนุญาตใหขนสงภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงของเตาแคมปปง

อุปกรณตรวจจับสารเคมี
เคร�อง Chemical Agents Monitoring (CAM) และ/หรือ เคร�อง Rapid Alert and Identification Monitoring devices (RAID-M)
อุปกรณปองกันตัว
เชน สเปรยพริกไทย, แกสนํ้าตา ที่บรรจุสารที่กอใหเกิดการระคายเคืองหรือหมดความรูสึก ไมอนุญาตใหนําติดตัวขึ้นเคร�อง
หรือใส ในสัมภาระโหลดหรือสัมภาระถือขึ้นเคร�อง

ไมอนุญาต

นํ้าแข็งแหง (คารบอนไดออกไซดกอน)
ในปริมาณไมเกิน 2.5 กิโลกรัม ตอคน เพ�อปองกันการเน�าเสียของสินคา หากเปนสัมภาระฝากใตเคร�อง
ตองมีการทําเคร�องหมาย “Dry Ice” หรือ “Cabon dioxide, solid” กํากับพรอมระบุนํ้าหนักรวมของนํ้าแข็งแหงไวบนบรรจุภัณฑ
โดยกาซคารบอนไดออกไซดจะตองสามารถระเหิดจากบรรจุภัณฑนั้นๆ ได
บุหรี่ ไฟฟา (รวมถึงซิการ ไฟฟา, ไปป ไฟฟาและอุปกรณสารระเหยไฟฟา) โดยแบตเตอรี่จะตองถูกแยกออกจากอุปกรณ เพ�อปองกันการจุดตัวอัตโนมัติ

Note :

ไมอนุญาตใหผู โดยสารสูบบุหรี่ ไฟฟาตลอดการเดินทาง

อุปกรณช็อตไฟฟา
เชน ปนเทเซอร ไมตียุง โดยบางชนิดอาจจะประกอบดวยสารที่ ใชทําวัตถุระเบิด, กาซอัดอากาศ, แบตเตอรี่ลิเธียม
อุปกรณเหลานี้ ไมอนุญาตใหนําขึ้นเคร�องโดยเด็ดขาด ไมวาจะนําติดตัวขึ้นเคร�อง หรือใส ในสัมภาระฝากใตเคร�องหรือสัมภาระถือขึ้นเคร�อง

ไมอนุญาต

เซลลเชื้อเพลิงสําหรับใหพลังงานแกอุปกรณ ไฟฟา
ซึ่งใชงานกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพา เชน กลองถายรูป, โทรศัพทมือถือ, เคร�องคอมพิวเตอรแล็ปท็อป กลองวิดีโอแบบพกพา
และเซลลเชื้อเพลิงสํารอง
กระบอกอัดกาซประเภทไมเกิดไฟขนาดเล็ก
ประกอบดวยกาซคารบอนไดออกไซดหรือกาซที่ ไมติดไฟและไมเปนพิษ ซึ่งเปนสวนประกอบของเสื้อชูชีพระบบพองลมอัตโนมัติ
สามารถรับได 2 กระบอก ในกรณีที่ติดอยูกับเสื้อชูชีพและ 2 กระบอก เปนตัวสํารอง (รวมทั้งหมดไมเกินคนละ 4 กระบอก)
หากเปนสวนประกอบของอุปกรณชนิดอ�นใหรับได ไมเกิน 4 กระบอก โดยจํากัดปริมาตรสูงสุดไมเกินกระบอกละ 50 มิลลิลิตร/28 กรัม
กระบอกอัดกาซขนาดเล็กประเภทไมติดไฟและไมเปนพิษ
ซึ่งใชสําหรับผูพิการที่ตองใชแขนขาเทียม (รวมถึงกระบอกสํารอง) ทั้งนี้ปริมาณของกระบอกอัดกาซใหพิจารณาจากระยะเวลาของการเดินทาง
อุปกรณดัดผมที่มีสวนผสมของกาซไฮโดรคารบอน
อนุญาตใหนําขึ้นเคร�องได 1 คน ตอ 1 ชิ้น โดยตองครอบสวนที่ ใหความรอนไวดวยฝาปด
Note : ไมอนุญาตใหขนสงกาซสํารอง (Refill)
Note :

ไมอนุญาตใหผูโดยสารใชอุปกรณดังกลาวระหวางเที่ยวบิน

อุปกรณผลิตความรอนสูงที่ประกอบดวยแบตเตอรี่ ในตัว
เชน ไฟฉายใตนํ้า,ไฟสองทางใตทะเลความเขมแสงสูง,โคมไฟดํานํ้า,หัวแรงบัดกรี,หรืออุปกรณที่ตองพึ่งพาพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สรางความรอนสูง
ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหเกิดอัคคีภัยไดหากเปดใชงาน จะตองถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวอุปกรณ และจัดเก็บในกลองอยางปลอดภัยเพ�อปองกันไฟฟาลัดวงจร
บรรจุภัณฑหุมฉนวนที่มีกาซไนโตรเจนเหลวเย็น
อุปกรณชนิดนี้สามารถนําติดตัวหรือเช็คอินขึ้นเคร�องได ซึ่งตองอยู ในเง�อนไขที่วา ไนโตรเจนเหลวนั้นจะตองถูกดูดซับไดอยางเต็มที่ ดวยวัสดุที่เปนรูพรุน
อันเหมาะสมในการขนสงทางอากาศ ในภาวะที่มีอุณหภูมิตํ่าของผลิตภัณฑที่ ไมเปนอันตราย
การออกแบบบรรจุภัณฑจะตองไมกอใหเกิดแรงกดดันในหองโดยสาร และตองไม ใหมีกาซไนโตรเจนเหลวเย็นใดๆ ไหลออกมาจากบรรจุภัณฑดังกลาว
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แจงกัปตันเกี่ยวกับบริเวณที่จัดเก็บ
อนุญาตให ใส ในกระเปาสําหรับถือขึ้นเคร�อง
อนุญาตใหเช็คอินเปนสัมภาระฝากใตเคร�อง
ตองทําการแจงสายการบินเพ�อขออนุญาต
เคร�องยนตหรืออุปกรณที่มีการสันดาปภายใน
เชน เล�อยไฟฟา
อุปกรณรักษาความปลอดภัย แบบที่มีลิเธียมแบตเตอรี่เปนสวนประกอบ
อุปกรณ ไฟฟาแบบพกพาที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมใหพลังงาน (รวมทั้งอุปกรณทางการแพทย)
เชน เคร�องชวยหายใจ (POC), CPAP, Nebulizer
เชน กลองถายรูป,โทรศัพทมือถือ,คอมพิวเตอร โนดบุค tablet ที่มีกําลังไฟของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไมเกิน 100 Wh และมีสารลิเธียมไมเกิน 2 กรัม
อนุญาตใหนําขึ้นเคร�องเพ�อการใชงานสวนตัวในปริมาณที่เหมาะสม (ไมใชเพ�อการคา)
Note : อางอิง GOM ch.4 (Baggage) / OM-A ch.9 (Dangerous goods and weapons)

แบตเตอรี่ลิเธียมชนิดสํารอง ที่มีกําลังไฟเกิน 100 Wh แตไมเกิน 160 Wh / แบตเตอรี่ลิเธียมเมทัล ปริมาณลิเธียมมากกวา 2 กรัม แต ไมเกิน 8 กรัม
(สําหรับใชกับอุปกรณเคร�องใชทั่วไป รวมถึงอุปกรณทางการแพทยแบบพกพา)
โดยอนุญาตให ใส ในสัมภาระถือขึ้นเคร�องเทานั้น จํานวนคนละ 2 กอน โดยแตละกอนตองมีการจัดเก็บแยกจากกันเพ�อปองกันไฟฟาลัดวงจร

Note : Power Bank ที่มีกําลังไฟเกิน 160 Wh (32,000 mAh)
Note : Wh = Ah x V

ไมอนุญาตใหขนสงทางเคร�องบิน

เคร�องใชและอุปกรณที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมเปนตัวใหพลังงาน รวมทั้งอุปกรณทางการแพทย
โดยกําลังไฟของแบตเตอรี่เกิน 100 Wh แตไมเกิน 160 Wh ในกรณีที่เปนอุปกรณทางการแพทยแบบพกพา
ที่ ใชแบตเตอรี่แบบลิเธียมเมทัลเปนตัวใหพลังงานปริมาณลิเธียมมากกวา 2 กรัม แต ไมเกิน 8 กรัม
ไมขีดไฟ (กลองเล็ก), ไฟแช็ค (ขนาดพกพา)
ไฟแช็กขนาดเล็กที่มีประกายไฟสีสม-แดง หรือไมขีดไฟแบบกลัก สามารถพกพาไดคนละ 1 ชิ้น สําหรับเชื้อเพลิงไมสามารถนําขึ้นเคร�องได
ทั้งนี้ ไมขีดไฟที่สามารถจุดติดไดทุกที่ (Strike anywhere matches) และไฟแช็คจุดซิการ (ประกายไฟสีฟา-นํ้าเงิน) ไมสามารถนําขึ้นเคร�องได
รวมถึงไฟแช็กไฟฟาชารจ USB ที่ไมมีฝาปดขดลวดใหความรอน
Note :

พก
ติดตัว

ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอกําหนดของแตละสนามบิน

รถเข็นและเคร�องชวยเหลือการเคล�อนที่ ที่ติดตั้งแบตเตอรี่ชนิดแหง (Non-spillable wet batteries)

Note :

อางอิง GOM ch.4 (Baggage) /

OM-A ch.9 (Dangerous Goods and weapons)

รถเข็นและเคร�องชวยเหลือการเคล�อนที่ ที่ติดตั้งแบตเตอรี่แบบเปยก (Spillable wet batteries)
Note :

อางอิง GOM ch.4 (Baggage) /

OM-A ch.9 (Dangerous Goods and weapons)

รถเข็นและเคร�องชวยเหลือการเคล�อนที่ ที่ ใชแบตเตอรี่ลิเธียม

(Lithium batteries)

Note :
Note :

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน (Lithium-ion batteries)(สามารถพับได)

ผูโดยสารตองแจงสายการบินลวงหนา 48 ชั่วโมง กอนการเดินทาง
สําหรับแบตเตอรี่ลิเธียม หากกําลังไฟของแบตเตอรี่ ไมเกิน 160 Wh ผู โดยสารสามารถถือแบตเตอรี่ลิเธียมขึ้นหองโดยสารได ไมเกิน 2 กอน หากกําลังไฟของแบตเตอรี่เกิน 160 Wh แต ไมเกิน 300 Wh
ผูโดยสารสามารถถือแบตเตอรี่ลิเธี่ยมขึ้นหองโดยสารไดเพียง 1 กอน
Note : ผู โดยสารตองทําการถอดประจุแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณเพ�อปองกันไฟฟาลัดวงจร ณ บริเวณจุดเช็คอิน
Note : สายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ ขอสงวนสิทธิ์การรับขนสงรถเข็นและเคร�องชวยเหลือการเคล�อนที่ ที่ติดตั้งแบตเตอรี่เพียง 4 อุปกรณ / 1 เที่ยวบิน
Note : หากพนักงานตรวจพบวาแบตเตอรี่มีการแตกหัก รั่วไหล หรือเส�อมสภาพ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ ในการรับขนสงได ในทันที
Note : อางอิง GOM ch.4 (Baggage) / OM-A ch.9 (Dangerous Goods and weapons)

ผลิตภัณฑยาและเคร�องประทินโฉมปลอดกัมมันตรังสี (รวมถึงกระปองสเปรย)
เชน สเปรยฉีดผม,นํ้าหอม,สเปรยกําจัดกลิ่นและยาที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล สามารถนําขึ้นเคร�องไดทานละไมเกิน 0.5 กิโลกรัม
หรือ 0.5 ลิตร ตอหนึ่งรายการ และหัวฉีดสเปรยจะตองไดรับการปดผนึกอยางแน�นหนาเพ�อปองกันการรั่วซึม
โดยมีนํ้าหนักรวมทุกรายการไมเกิน 2 กิโลกรัม หรือ 2 ลิตร
สเปรยฉีดพน (กาซไมติดไฟ และไมเปนพิษ)
สําหรับเลนกีฬาหรือเปนผลิตภัณฑที่ ใช ในบาน สามารถนําเปนสัมภาระใตทองเคร�องไดทานละไมเกิน 0.5 กิโลกรัม หรือ 0.5 ลิตร ตอหนึ่งรายการ
โดยหัวฉีดสเปรยจะตองไดรับการปดผนึกอยางแน�นหนาเพ�อปองกันการรั่วซึมและมีนํ้าหนักรวมทุกรายการไมเกิน 2 กิโลกรัม หรือ 2 ลิตร
ถังออกซิเจน, ออกซิเจนอัดกระปอง, ออกซิเจนในทออัดกาซ สําหรับผูปวย (รวมถึงไมอนุญาตใหขนสงถังที่มีระบบออกซิเจนเหลว)
เคร�องวัดคุณ ภาพอากาศ
อุปกรณ ไฟฟาแบบพกพาที่ประกอบดวยแบตเตอรี่ชนิดแหง
มีกําลังไฟเทากับหรือนอยกวา 12 โวลต หรือนอยกวา 100 Wh สําหรับแบตเตอรี่สํารอง ผูโดยสารสามารถพกพาขึ้นหองโดยสารได ไมเกิน 2 กอน
โดยแบตเตอรี่จะตองไมมีของเหลว แบตเตอรี่ ไฟฟา แบตเตอรี่สํารองหรืออุปกรณ พาหนะที่ขับเคล�อนดวยแบตเตอรี่ ที่สามารถกอใหเกิดความรอน
หรือกอใหเกิดอันตราย จําเปนตองเตรียมการปองกัน ตามขอปฎิบัติดังนี้
(a) การลัดวงจร (ในกรณีที่แบตเตอรี่ที่มีฉนวน มีขั้วสัมผัส ตองทําการปองกันการลัดวงจร หรือตัดการเช�อมตอของแบตเตอรี่และขั้วสัมผัส)
(b) การเปดใชงานโดยไมไดตั้งใจ
(c) แบตเตอรี่ตองมีกําลังไฟนอยกวาหรือเทากับ 12 V หรือนอยกวา 100 Wh
เคร�องกระตุนหัวใจ/เวชภัณฑรังสี ที่ ใชแบตเตอรี่ลิเธียม
ซึ่งอาจจะเปนชนิดที่ติดตัวผูปวย หรือฝงในรางกายเพ�อใช ในการรักษา
อุปกรณดานการรักษาความปลอดภัย
(กระเปาเอกสาร กลองใสเงิน เปนตน) โดยสวนใหญจะมีสวนประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียม และสารตั้งตน Pyrotechnic
(สารเคมีที่ใชในกระบวนการทําดอกไม ไฟ)

พก
ติดตัว
ไมอนุญาต

เนื้อเยี่อที่ ไมติดเชื้อ บรรจุในนํ้ายาแชเนื้อเย�อที่มีคุณสมบัติเปนของเหลวติดไฟจํานวนเล็กนอย
ปรอทวัดอุณหภูมิที่ ใช ในการแพทยหรือการทดลอง (ปรอทวัดไข)
ตองอยู ในบรรจุภัณฑที่แข็งแรงและปลอดภัย เชน กลองใสแทงปรอท พกเปนสัมภาระใตทองเคร�องได ทานละ 1 ชิ้น
เคร�องวัดความดันอากาศ
ตัวแทนจากหน�วยงานราชการดานอุตุนิยมวิทยาหรือหน�วยงานอ�นๆในสายงานนี้ สามารถนําปรอทวัดความดันอากาศหรือปรอทวัดอุณหภูมิ
ใสกระเปาสัมภาระ ถือติดตัวขึ้นเคร�องได ทั้งนี้ตองบรรจุในบรรจุภัณฑชนิดแข็งที่ปองกันการรั่วไหลของสารตะกั่วได
NOTE : เพ�อความปลอดภัยในการขนสงทางอากาศ สายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธรับบรรจุภัณฑที่เสียหาย แตกหัก หรือชํารุดขึ้นเคร�อง
เง�อนไขของการรับวัตถุอันตราย ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสนามบิน สายการบินและประเทศที่ผู โดยสารจะเดินทาง
กรุณาตรวจสอบขอมูลกอนการเดินทาง
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