Thai Lion Air Provision for Dangerous Goods Carried by Passengers or Crew
[ A Part of Table 2.3.A in IATA Dangerous Goods Regulations 61st Edition ]

แจ้ งกัปตันเกีย่ วกับบริเวณทีจ่ ัดเก็บ
อนุญาตให้ ใส่ กระเป๋ าสําหรับถือขึน้ เครื่อง
อนุญาตให้ เช็คอินเป็ นสั มภาระฝากใต้เครื่อง
ต้องทําการแจ้ งสายการบินเพื่อขออนุญาต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบรรจุภณ
ั ฑ์แบบค้าปลีก มีปริ มาณแอลกอฮอล์มากกว่า 24% แต่ไม่เกิน 70% ในภาชนะ
X
บรรจุในขนาดไม่เกิน 5 ลิตร และมีจาํ นวนรวมต่อคนไม่เกิน 5 ลิตร
กระสุ นปื น ที่บรรจุหีบห่ ออย่างปลอดภัย ปริ มาณนํ้าหนักรวมต่อท่าน ไม่เกิน 5 กิโลกรัม เพื่อการใช้งานส่ วนบุคคล
หากเกิน 5 กิโลกรัม ไม่สามารถนําไปฝากรวมกับผูโ้ ดยสารท่านอื่นได้ ทั้งนี้อนุญาตเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศ √
เท่านั้น
กระเป๋ าสะพายหลังเพื่อกู้ภยั เหตุหิมะถล่ม
กระเป๋ าเดินทางอัจฉริยะ
- ประเภทไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ ได้ใช้ไฟแบตเตอรี่ ลิเธียมเมทัลเกิน 0.3 กรัม หรื อลิเธียมไอออนเกิน 2.7 Wh.
- ประเภทไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ ได้ แบตเตอรี่ ลิเธียมเมทัลไม่เกิน 0.3 กรัม หรื อ
แบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนไม่เกิน 2.7 Wh.
- ประเภทถอดแบตเตอรี่ ได้ แบตเตอรี่ จะต้องถอดออกจากกระเป๋ าหากเป็ นสัมภาระเก็บใต้ทอ้ งเครื่ องและ
ตัวแบตเตอรี่ จะใส่ กระเป๋ าถือสําหรับขึ้นเครื่ องเท่านั้น
แบตเตอรี่ลเิ ธียม, แบตเตอรี่สํารอง รวมถึงแบตเตอรี่ ลิเธียมเมทัลหรื อลิเธี ยมไอออนหรื อแบตเตอรี่ สาํ หรับอุปกรณ์
ไฟฟ้ าแบบพกพา จะต้องอยูใ่ นกระเป๋ าสําหรับถือขึ้นเครื่ องเท่านั้น แบตเตอรี่ ลิเธียมเมทัลจะต้องไม่เกิน 2 กรัม และ
แบตเตอรี่ ลิ เ ธี ยมไอออนจะต้อ งไม่เ กิ น 100 Wh. แบตเตอรี่ สํารองในรู ปแบบ Power Bank ต้อ งถูก จัดเก็บอย่าง
ปลอดภัยเพื่อป้ องกันไฟฟ้ าลัดวงจร จํากัดไม่เกินคนละ 20 ชิ้น
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√
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เตาแคมป์ ปิ้ ง และภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงที่บรรจุเชื้อเพลิงเหลวติดไฟ

ไม่อนุญาต

อุปกรณ์ตรวจจับสารเคมี

ไม่อนุญาต

อุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น สเปรย์พริ กไทย, แก๊สนํ้าตา ที่บรรจุสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรื อหมดความรู้สึก

ไม่อนุญาต

นํ้า แข็ง แห้ ง (คาร์ บอนไดออกไซด์ ) ในปริ มาณไม่เ กิ น 2.5 กิ โลกรั ม ต่ อ ท่าน ใช้เ พื่อ ป้ องกันการเน่ าเสี ยสําหรับ
สิ่ งของที่เน่าเสี ยง่ายไม่นบั รวมในข้อจํากัดวัตถุอนั ตราย อนุญาตเป็ นสัมภาระเก็บใต้ทอ้ งเครื่ องและสัมภาระนําติด
ตัว ขึ้ นเครื่ อ ง สัมภาระเก็บใต้ทอ้ งเครื่ องต้องมีก ารทําเครื่ องหมาย “Dry Ice” หรื อ “Carbondioxide, Solid” ระบุ
นํ้าหนักรวมของนํ้าแข็งแห้ง 2.5 กิโลกรัมหรื อน้อยกว่า โดยก๊าซคาร์บอน-ไดออนไซด์ จะต้องสามารถระเหยจาก
สัมภาระ (บรรจุภณ
ั ฑ์) นั้นๆ ได้

√

√
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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) โดยแบตเตอรี่ จะต้องถูกแยกออกจากตัวอุปกรณ์น้ นั
X
เพื่อป้ องกันการจุดตัวอัตโนมัติ
อุปกรณ์ ช็อ ตไฟฟ้ า เช่ น ปื นเทเซอร์ , มีส่ ว นประกอบของวัตถุ อ ันตราย เช่ น วัตถุ ระเบิด, ก๊าซอัดอากาศหรื อ
แบตเตอรี่ ลิเธียม เป็ นต้น
เซลล์ เชื้อเพลิงสํ าหรับให้ พลังงานแก่อุปกรณ์ ไฟฟ้ าและเชื้อเพลิงสํ ารองสํ าหรับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ แบบพกพา
X
เช่น กล้องถ่ายรู ป, โทรศัพท์มือถือ, เครื่ องคอมพิวเตอร์พกพาและกล้องวีดีโอแบบพกพา
กระบอกอัดก๊ าซขนาดเล็ก, ไม่ ติดไฟ ประกอบด้วยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์หรื อก๊าซอื่น ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบ
สําหรับเสื้ อชูชีพระบบพองลมอัตโนมัติ
กระบอกก๊าซประเภทไม่ ติดไฟและไม่ มีสารพิษ สําหรับใช้กบั แขนเทียมหรื อขาเทียม กระบอกสํารองให้พิจารณา
X
จากระยะเวลาของการเดินทาง

X

√

X

ไม่อนุญาต
X

√

X

ไม่อนุญาต
X

√

X

เครื่องม้วนผมทีม่ กี ๊าซไฮโดรคาร์ บอน

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

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย แบบที่มีลิเธียมแบตเตอรี่ เป็ นส่ วนประกอบ

ไม่อนุญาต

อุปกรณ์ไฟฟ้ าแบบพกพาทีม่ แี บตเตอรี่ลเิ ธียมให้ พลังงาน เช่น กล้องถ่ายรู ป, โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ,
แท็บเล็ต รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่ องช่วยหายใจ (POC) สําหรับแบตเตอรี่ ลิเธี ยมเมทัล ขนาดไม่เกิน
2 กรัม หรื อลิเธียมไอออนที่มีกาํ ลังไฟไม่เกิน 100 Wh. อนุ ญาตให้ผโู้ ดยสารและลูกเรื อนําขึ้นเครื่ องได้ในปริ มาณ
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X

การใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช่การค้า
แบตเตอรี่ลเิ ธียม,แบตเตอรี่สํารอง สําหรับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์รวมทั้งอุปกรณ์ดา้ นการแพทย์แบบพกพา ที่มี
ลิเธียมเมทัลมากกว่า 2 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม และลิเธียมไอออนที่มีกาํ ลังไฟระหว่าง 100 Wh. แต่ไม่เกิน 160 Wh.
อนุ ญาตให้ใส่ ในสัมภาระถือขึ้นเครื่ องเท่านั้น จํานวนท่านละ 2 ก้อน โดยแต่ละก้อนต้องมีการจัดเก็บแยกจากกัน
เพื่อป้ องกันไฟฟ้ าลัดวงจร
อุปกรณ์ ไฟฟ้ าแบบพกพา (รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์) ที่ใช้แบตเตอรี่ ลิเธี ยมเมทัลมากกว่า 2 กรัม แต่ไม่เกิน
8 กรัม และลิเธียมไอออนที่มีกาํ ลังไฟมากกว่า 100 Wh. แต่ไม่เกิน 160 Wh. เป็ นตัวให้พลังงาน
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แจ้ งกัปตันเกีย่ วกับบริเวณทีจ่ ัดเก็บ
อนุญาตให้ ใส่ กระเป๋ าสําหรับถือขึน้ เครื่อง
อนุญาตให้ เช็คอินเป็ นสั มภาระฝากใต้เครื่อง
ต้องทําการแจ้ งสายการบินเพื่อขออนุญาต
ไม้ขีดไฟ (กล่องเล็ก)/ไฟแช็ค ไม่ใช้น้ าํ มันหรื อเชื้อเพลิงอื่นนอกเหนือจากแก๊สหุ งต้ม สามารถนําติดตัวได้ ของเหลว
ไวไฟ และ แก๊สกระป๋ องสําหรับเติมไฟแช็คไม่สามารถนําติดตัวและใส่ ในกระเป๋ าสัมภาระขึ้นเครื่ องได้
หมายเหตุ : ไม้ขีดไฟที่สามารถจุดติดได้ทุกที่, ไฟแช็คจุดซิ การ์ ที่ใช้ลิเธี ยมแบตเตอรี่ เป็ นตัวให้พลังงานโดยไม่มี
ฝาปิ ดเพื่อป้ องกันการจุดระเบิด เป็ นสิ่ งของต้องห้าม ไม่สามารถนําขึ้นเครื่ องได้
รถเข็นและเครื่องช่ วยเหลือการเดินที่ติดตั้งแบตเตอรี่แบบแห้ ง (Non-Spill Able Wet Batteries) หรื อ แบตเตอรี่
แบบอื่น เช่น อัลคาไลน์ แมงกานีส, ซิงค์-คาร์บอน, นิเกิล-เมทัล หรื อ นิเกิล แคดเมียม
รถเข็นและเครื่องช่ วยเหลือการเดินทีต่ ดิ ตั้งแบตเตอรี่แบบเปี ยก (Spillable Batteries)
รถเข็นหรือเครื่องช่ วยเหลือการเดินที่ใช้ แบตเตอรี่ลิเธีย ม, แบตเตอรี่ลิเธียมไออน ถ้าแบตเตอรี่ ถูกถอดออกจาก
รถเข็น ต้องนําแบตเตอรี่ เก็บในห้องผูโ้ ดยสาร
ผลิตภัณฑ์ ยาทีไ่ ม่ มีส่วนประกอบของสารกัมมันตรังสี และของใช้ ส่วนตัว (รวมถึงในรู ปแบบสเปรย์ ) เช่น สเปรย์
แต่งผม, นํ้าหอม โคโลญจน์, ยาที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์และสเปรย์ (ก๊าซที่ไม่ติดไฟและไม่เป็ นสารพิษ)
สําหรับเล่นกีฬา หรื อผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในบ้าน ทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรื อ 2 ลิตร โดยของแต่ละชิ้นจะต้อง
ไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม หรื อ 0.5 ลิตร สเปรย์จะต้องปิ ดด้วยฝาเพื่อป้ องกันการปล่อยสารออกมาโดยไม่ได้ต้ งั ใจ
ถังออกซิเจน ใช้สาํ หรับผูป้ ่ วย นํ้าหนักรวมทั้งถังต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม ใช้สาํ หรับทางการแพทย์
(ไม่อนุญาตให้ขนส่ งถังที่มีระบบออกซิเจนเหลวขึ้นเครื่ อง)
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นําติดตัว
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ไม่อนุญาต
√
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X

√
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X

ไม่อนุญาต

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ

ไม่อนุญาต

อุปกรณ์ไฟฟ้ าแบบพกพาทีม่ ีแบตเตอรี่ชนิดแห้ งเป็ นตัวให้ พลังงาน กําลังไฟฟ้ าเท่ากับหรื อน้อยกว่า 12 โวลต์ หรื อ
น้อยกว่า 100 Wh. สําหรับแบตเตอรี่ สาํ รองสามารถพกพาได้ไม่เกิน 2 ก้อน

X

X

√

X

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ าหัวใจ ที่ใช้แบตเตอรี่ ลิเธียม ซึ่งฝังไว้ในตัวบุคคลหรื อติดตั้งไว้ภายนอก

X

นํ าติดตัว

X

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (กระเป๋ าเอกสาร, กล่องใส่ เงิน เป็ นต้น) โดยส่ วนใหญ่จะมีส่วนประกอบของแบตเตอรี่
ลิเธียม และสารตั้งต้น Pyrotechnic (สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการทําดอกไม้ไฟ)

ไม่อนุญาต

ตัวอย่างส่ งตรวจทีไ่ ม่ตดิ เชื้อ บรรจุน้ าํ ยาแช่เนื้อเยือ่ จํานวนเล็กน้อยที่มีคุณสมบัติเป็ นของเหลวติดไฟ

ไม่อนุญาต

ปรอทวัดอุณหภูมิที่ใช้ ในการแพทย์ (ปรอทวัดไข้ ) อนุ ญาตได้ท่านละ 1 ชิ้น สําหรับใช้ส่วนตัวอยู่ในบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่แข็งแรงและปลอดภัย
เครื่องวัดความดันอากาศทีม่ ีส่วนประกอบของสารปรอท พกพาโดยตัวแทนของกรมอุตุนิยมวิทยาหรื อหน่วยงาน
ราชการ จะต้องบรรจุมาในหี บห่ อภายนอกที่แข็งแรง และมีซับหรื อถุงภายในที่ใช้วสั ดุ ป้องกันการรั่ว ไหลและ
ทนทานต่อการเจาะ และมีการปิ ดผนึกเรี ยบร้อย เพื่อปิ ดกั้นไม่ให้สารปรอทไหลออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์ ไม่ว่าจะอยูใ่ น
ตําแหน่งใดก็ตาม (นักบินต้องได้รับการแจ้งเกี่ยวกับที่จดั เก็บ)

X

√

X

X

√

X

√

√
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