
เคร�องด�มแอลกอฮอล เคร�องด�มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลมากกวา 24% แต ไมเกิน 70% บรรจุอยู ในบรรจุภัณฑเพ�อขายปลีกที่มีปริมาตร

ไมเกิน 5 ลิตร ในปริมาณสุทธิรวมไมเกิน 5 ลิตรตอคน

หมายเหตุ 1: ขอกําหนดดังกลาวยกเวนเคร�องด�มที่มีสวนผสมแอลกอฮอล ไมเกิน 24%

หมายเหตุ 2: ปริมาณตองไมเกินกวาขอกําหนดของศุลกากรหรือขอกําหนดของสนามบินในแตละประเทศ

กระสุนปน, ปลอกกระสุนท่ีถูกจัดเก็บในหีบหออยางปลอดภัย (ตามท่ีระบุใน Div 1.4S, UN0012 หรือ UN0014 เทานั้น)

มีนํ้าหนักรวมตอคนไมเกิน 5 กก. และเปนการพกพาเพ�อการใชงานสวนบุคคลเทานั้น ไมสามารถนําไปฝากรวมกับผู โดยสารทานอ�นได

กระเปาเปกูภัยที่ภายในมีการบรรจุกระบอกอัดกาซ ตามท่ีระบุใน Div. 2.2 จํานวน 1 ใบตอคน อาจมีการบรรจุสารจุดไฟท่ีมีปริมาณสุทธิ

ไมเกิน 200 มิลลิกรัมตามท่ีระบุใน Div 1.4S กระเปาตองไดรับการจัดเก็บในลักษณะท่ี ไมสามารถเปดใชงานโดยไม ไดต้ังใจได 

ถุงลมภายในกระเปาตองมีการติดต้ังวาลวระบายแรงดัน

สัมภาระที่มีแบตเตอรี่ลิเทียมติดตั้งอยู ชนิดที่ไมสามารถถอดออกได ซึ่งมีสารลิเทียมเมทัลเกิน 0.3 กรัม หรือลิเทียมไอออนกําลังไฟเกิน 2.7 Wh

แบตเตอรี่, แบตเตอรี่แหง (อัลคาไลน, นิกเกิลเมทัลไฮไดรด, นิกเกิลแคดเมียม, ฯลฯ) ในขนาดที่พบไดทั่วไป: AA, AAA, C, D, 
ถานกระดุม, 9 โวลต, ฯลฯ ในปริมาณที่ ไมจํากัด แบตเตอรี่แตละชิ้นตองจัดเก็บแยกไว ในถุงพลาสติกหรือกระเปาปองกัน 

และตองมีการปดผนึกบริเวณขั้วดวยเทป

อุปกรณตรวจจับสารเคมี ในกรณีที่ขนสงโดยเจาหนาที่ขององคกรหามอาวุธเคมีที่เดินทางเพ�อการปฏิบัติงาน

อุปกรณปองกันตัว เชน กระบอง สเปรยพริกไทย ฯลฯ ที่มีสารระคายเคืองหรือสารที่ทําใหหมดความรูสึก หามพกพาติดตัวขึ้นเคร�อง 

หรือใส ในสัมภาระโหลดใตทองเคร�องและสัมภาระถือขึ้นเคร�อง 

บุหรี่ ไฟฟา (รวมถึงซิการไฟฟา ไปปไฟฟา อุปกรณพนไอนํ้าอ�นๆ) ที่มีแบตเตอรี่จะตองไดรับการจัดเก็บอยางดีเพ�อปองกัน

ไม ใหเกิดการเปดใชงานโดยไมตั้งใจ  

หมายเหตุ 1: ไมอนุญาตให ใชงานหรือชารจแบตเตอรี่ระหวางเที่ยวบิน

อาวุธช็อตไฟฟา (เชน ปนเทเซอร E-Mosquito ไม ตียุง) ที่มีสวนประกอบของสินคาอันตราย เชน วัตถุระเบิด กาซอัด แบตเตอรี่ลิเทียม ฯลฯ 

หามขนสงเปนสัมภาระพกพา พกพาติดตัว หรือโหลดใตทองเคร�อง

เซลลเชื้อเพลิงและกระบอกบรรจุเชื้อเพลิงสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบพกพา (เชน กลองถายรูป โทรศัพทมือถือ คอมพวิเตอรแลป็ท็อป

และกลองถายวิดีโอแบบพกพา) ซึ่งรวมถึงกระบอกพลังงานสํารองสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบพกพา เปนไปตามเง�อนไขตอไปนี้:

(a) เซลลเชื้อเพลิงและกระบอกบรรจุเชื้อเพลิงอาจประกอบไปดวยของเหลวไวไฟ สารกัดกรอน กาซไวไฟ สารที่ไวตอการทําปฏิกิริยากับนํ้า

     หรือไฮโดรเจนในเมทัลไฮไดรด

(b)  ไมอนุญาตใหเติมเชื้อเพลิงของเซลลเชื้อเพลิง ยกเวนการเปลี่ยนหรือการติดตั้งกระบอกบรรจุเชื้อเพลิงสํารอง

(c)  ปริมาณเชื้อเพลิงสูงสุดในเซลลเชื้อเพลิงและกระบอกบรรจุเชื้อเพลิงตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้:

             (1) สําหรับของเหลวตองไมเกิน 200 มล.

             (2) สําหรับของแข็งตองไมเกิน 200 กรัม

             (3) กาซเหลว สําหรับเซลลเชื้อเพลิงในกระบอกบรรจุเชื้อเพลิงที่ ไม ใชโลหะตองมีปริมาตรไมเกิน 120 มล. หรือสําหรับเซลลเชื้อเพลิง

              ในกระบอกบรรจุเชื้อเพลิงที่เปนโลหะตองมีปริมาตรไมเกิน 200 มล.

             (4) สําหรับไฮโดรเจนในเมทัลไฮไดรด กระบอกบรรจุเชื้อเพลิงตองมีมีปริมาตรไมเกิน 120 มล.

นํ้าแข็งแหงในปริมาณไมเกิน 2.5 กก. (5.5 ปอนด) ตอคน เพ�อปองกันการเน�าเสียของสินคา สามารถขนสงเปน

สัมภาระโหลดใตทองเคร�อง หรือสัมภาระถือขึ้นเคร�อง ทั้งนี้สัมภาระ (บรรจุภัณฑ) จะตองมีชองระบายกาซเน�องจากกาซคารบอนไดออกไซด

สามารถระเหิดออกจากสัมภาระ (บรรจุภัณฑ) ได หากโหลดเปนสัมภาระใตทองเคร�อง ตองมีการระบุเคร�องหมาย “dry ice” หรือ 

“carbon dioxide, solid” และมีการระบุนํ้าหนักสุทธิ (Net Weight) หรือเคร�องหมายที่แสดงวามีนํ้าแข็งแหงไมเกิน 2.5 กก. (5.5 ปอนด) 

เตาแคมปปงและภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงที่บรรจุของเหลวติดไฟ

หมายเหตุ 1: ไทยแอรเอเชียไมอนุญาตใหขนสงถังหรือภาชนะที่บรรจุเชื้อเพลิง 

แบตเตอรี่สํารอง / แบตเตอรี่เดี่ยว รวมถึงแบตเตอรี่ลิเทียม แบตเตอรี่นํ้าชนิดปดผนึก แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด และแบตเตอรี่แหง 

สําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบพกพาตองถือขึ้นเคร�องเทานั้น 

สําหรับแบตเตอรี่ลิเทียมเมทัล ตองมีปริมาณสารลิเทียมไมเกิน 2 กรัม

สําหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ตองมีกําลังไฟ ไมเกิน 100 Wh
อุปกรณที่มีวัตถุประสงคหลักเพ�อใชเปนแหลงพลังงาน เชน พาวเวอรแบงก ซึ่งจัดอยู ในประเภทของแบตเตอรี่สํารอง แบตเตอรี่ดังกลาว

ตองไดรับการจัดเก็บแยกจากกันเพ�อปองกันการลัดวงจร โดยขั้วแบตเตอรี่ตองไมสัมผัสกับโลหะอ�นๆ ผูโดยสารแตละทานสามารถ

พกพาแบตเตอรี่สํารองได ไมเกิน 20 กอน

หมายเหตุ 1: ไทยแอรเอเชียไมอนุญาตใหนําแบตเตอรี่สํารองที่ไมไดระบุกําลังไฟ (Wh) บนบรรจุภัณฑ หรือแบตเตอรี่ที่ชํารุด ขึ้นเคร�อง

หมายเหตุ 2: ปริมาณสูงสุดของจํานวนกอนแบตเตอรี่อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับการอนุมัติของสายการบิน

หมายเหตุ 3: Wh = Ah x V

กระเปาสัมภาระที่มีแบตเตอรี่ลิเทียมติดตั้งอยู

- หากไมสามารถถอดแบตเตอรี่ ได แบตเตอรี่ตองมีปริมาณสารลิเทียมเมทัลไมเกิน 0.3 กรัม หรือลิเทียมไอออนตองมีกําลังไฟไมเกิน 2.7 Wh
- หากตองการโหลดกระเปาเปนสัมภาระใตทองเคร�องและสามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากกระเปาได แบตเตอรี่ตองถูกถอดออกและจะตอง

  ถูกพกพาขึ้นหองโดยสาร 

หมายเหตุ 1: ขอกําหนดของแบตเตอรี่ที่ถูกถอดออกใหอางอิงตามขอกําหนดของ "แบตเตอรี่สํารอง, แบตเตอรี่เดี่ยว"

ไมอนุญาต

แจงกัปตันเกี่ยวกับบริเวณที่จัดเก็บ

ตองทําการแจงสายการบินเพ�อขออนุญาต 

อนุญาตใหเช็คอินเปนสัมภาระฝากใตเคร�อง

อนุญาตให ใส ในกระเปาสําหรับถือขึ้นเคร�อง

ผู โดยสารหรือลูกเรือไมสามารถพกพาวัตถุอันตรายในการเดินทาง โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย,

นอกจากไดรับขอยกเวนตามขอมูลดานลาง วัตถุอันตรายที่อนุญาตให ใส ในกระเปาถือขึ้นเคร�อง สามารถพกติดตัวได, ยกเวนหากมีขอกําหนดอ�น

ไมอนุญาต

ไมอนุญาต

(TAA DGM, Chapter 3, Table 3-1, E�ective 01 Jan 2023)



กระบอกอัดกาซไมติดไฟขนาดเล็ก ที่มีสวนประกอบของกาซคารบอนไดออกไซด หรือกาซอ�นๆ ที่เหมาะสมตามที่ระบุใน Division 2.2 

ไมเกิน 2 กระบอกเล็ก ซึ่งติดอยูบนอุปกรณความปลอดภัยพองลมที่สวมใสบนตัวบุคคล เชน เสื้อชูชีพ อนุญาตใหนําอุปกรณไปได 2 ชิ้น

ตอผูโดยสาร 1 ทาน และสามารถนํากระบอกเล็กสํารองไมเกิน 2 ชิ้นตอ 1 อุปกรณ หากเปนอุปกรณชนิดอ�นๆ สามารถนํากระบอกอัดกาซ

ที่มีวัตถุประสงคเพ�อใช ในการพองลมไป ได ไมเกิน 4 กระบอกโดยแตละกระบอกตองมีปริมาตรไมเกิน 50 มล. หรือไมเกิน 28 กรัม 

อุปกรณตองไดรับการจัดเก็บในรูปแบบที่ ไมสามารถเปดใชงานโดยไม ไดตั้งใจได

กระบอกอัดกาซขนาดเล็กประเภทไมติดไฟและไมเปนพิษที่นํามาใชกับการทํางานของอุปกรณแขนขาเทียม อนุญาตใหนํา

กระบอกอัดกาซสํารองที่มีขนาดเทากันหากมีความจําเปนในการใชเพ�อใหเพียงพอสําหรับการใชงานในระหวางการเดินทาง

อุปกรณจัดแตงผมที่มีกระบอกอัดกาซไฮโดรคารบอนไมเกิน 1 ชิ้นตอผูโดยสาร หรือลูกเรือ 1 ทาน โดยตองครอบสวนที่ใหความรอน

ไวดวยฝาปด และหามใชอุปกรณจัดแตงผมบนเที่ยวบิน รวมถึงไมอนุญาตใหมีการขนสงกระบอกอัดกาซสํารองทุกกรณี

หมายเหตุ 1: ไมอนุญาตใหใชงานบนเคร�องบินตลอดเวลา

บรรจุภัณฑหุมดวยฉนวนที่มีกาซไนโตรเจนเหลวเย็น (Dry Shipper) บรรจุภัณฑตองมีวัสดุดูดซับที่เปนรูพรุนและใชเพ�อการบรรจุสินคา

ที่ ไม ใชสินคาอันตรายเทานั้น

แบตเตอรี่ลิเทียมสํารอง/แบตเตอรี่เดี่ยว ที่มีกําลังไฟเกิน 100 Wh แตไมเกิน 160 Wh สําหรับการใชงานกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ

อุปกรณทางการแพทย หรือมีปริมาณลิเทียมเมทัลมากกวา 2 กรัม แตไมเกิน 8 กรัม สําหรับการใชงานกับอุปกรณทางการแพทยเทานั้น 

แบตเตอรี่สํารองไมเกิน 2 กอน โดยขนสงเปนสัมภาระถือขึ้นเคร�องเทานั้น ทั้งนี้ แบตเตอรี่แตละชิ้นตองไดรับการจัดเก็บอยางปลอดภัยเพ�อปองกัน

การเกิดไฟฟาลัดวงจร

หมายเหตุ 1: ไทยแอรเอเชียไมอนุญาตใหนําแบตเตอรี่สํารองที่ ไมสามารถระบุกําลังไฟ (Wh) ไดขึ้นเคร�อง

หมายเหตุ 2: หามนําพาวเวอรแบงกที่มีกําลังไฟเกินกวา 160 Wh (32000 mAh) ขึ้นเคร�อง

หมายเหตุ 3: Wh = Ah x V

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ ใชพลังงานแบตเตอรี่ลิเทียม แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบพกพา 

(รวมถึงอุปกรณทางการแพทย) กําลังไฟเกิน 100 Wh แตไมเกิน 160 Wh แบตเตอรี่ลิเทียมเมทัลที่มีปริมาณลิเทียมเมทัลเกินกวา 2 กรัม 

แต ไมเกิน 8 กรัม อนุญาตสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางการแพทยแบบพกพาเทานั้น หากอุปกรณรับฝากเปนสัมภาระใตทองเคร�องตอง

ปดสวิตช ใหสนิทและตองมีการปองกันไม ใหเกิดความเสียหาย และเพ�อปองกันการเปดทํางานขึ้นโดยไม ไดตั้งใจในขณะทําการขนสง

หมายเหตุ 1: Wh = Ah x V

ไมขีดไฟ (กลองเล็ก 1 กลอง) หรือไฟแช็คจุดบุหรี่ขนาดเล็ก (ไฟแช็กแบบ Zippo) ซึ่งไมมีตัวดูดซับเชื้อเพลิงเหลว หรือกาซเหลวอ�นๆ 

ที่มีประกายไฟสีสม-แดง หรือไมขีดไฟแบบกลัก สามารถพกพาไดคนละ 1 ชิ้น สําหรับเชื้อเพลิงไมสามารถนําขึ้นเคร�องได

หมายเหตุ 1: ไมขีดไฟที่สามารถขีดกับวัตถุตางๆ แลวติดไฟได (Strike Anywhere Match) หรือไฟแช็กเปลวไฟสีนํ้าเงิน หรือไฟแช็กจุดซิการ

และไฟแช็คไฟฟา ที่ ไมมีฝาปดขดลวดความรอน หามนําขึ้นเคร�อง

หมายเหตุ 2: เปนไปตามขอกําหนดของสนามบิน 

อุปกรณชวยเหลือการเคล�อนที่: รถเข็นที่ขับเคล�อนดวยแบตเตอรี่ หรืออุปกรณชวยเหลือการเคล�อนที่ที่มีลักษณะคลายคลึงกันที่ขับเคล�อนโดย

ใชแบตเตอรี่นํ้าชนิดปดผนึก แบตเตอรี่นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด หรือแบตเตอรี่แหง

หมายเหตุ 1: ผู โดยสารสามารถนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นเคร�องได หนึ่ง (1) กอน สําหรับแบตเตอรี่นํ้าชนิดปดผนึก หรือสอง (2) กอน

สําหรับแบตเตอรี่นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด ตามขอกําหนด A199 หรือแบตเตอรี่แหงตามขอกําหนด A123

อุปกรณชวยเหลือการเคล�อนที่: รถเข็นที่ขับเคล�อนดวยแบตเตอรี่ หรืออุปกรณชวยเหลือการเคล�อนที่ที่มีลักษณะคลายคลึงกันที่ขับเคล�อนโดย

ใชแบตเตอรี่นํ้า หรือแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

หมายเหตุ 1: ไทยแอรเอเชียจํากัดจํานวนรถเข็นที่ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดไมสามารถถอดแบตออกไดสูงสุด 1 ชิ้นตอเที่ยวบิน

อุปกรณชวยเหลือการเคล�อนที่: รถเข็นที่ขับเคล�อนดวยแบตเตอรี่ หรืออุปกรณชวยเหลือการเคล�อนที่ที่มีลักษณะคลายคลึงกันที่ขับเคล�อนโดย

ใชแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ซึ่งการออกแบบของอุปกรณชวยเหลือการเคล�อนที่ ไม ไดมีการปกปองแบตเตอรี่ ไดอยางเพียงพอ แบตเตอรี่ตอง

ไดรับการถอดออกและนําพกพาเปนสัมภาระไว ในหองโดยสาร

หมายเหตุ 1: การพกพาแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนประเภทที่ถอดออกได (ผูใชตองเปนผูถอดแบตเตอรี่ออก) โดยมีขอกําหนดดังนี้:

              - แบตเตอรี่ที่มีกําลังไฟ 160 Wh แต ไมเกิน 300 Wh จํานวนไมเกิน 1 กอน

              - แบตเตอรี่ที่มีกําลังไฟ ไมเกิน 160 Wh จํานวนไมเกิน 2 กอน

หมายเหตุ 2: การพกพาแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสํารองมีขอกําหนดดังนี้:

              - แบตเตอรี่ลิเทียมที่มีกําลังไฟ 160 Wh แตไมเกิน 300 Wh จํานวนไมเกิน 1 กอน

              - แบตเตอรี่ลิเทียมที่มีกําลังไฟ ไมเกิน 160 Wh จํานวนไมเกิน 2 กอน

แบตเตอรี่ลิเทียม: อุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบพกพา (PED) ที่มีสวนประกอบของลิเทียมเมทัล หรือเซลลลิเทียมไอออน หรือแบตเตอรี่ 

รวมไปถึงอุปกรณทางการแพทย เชน เคร�องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน กลองถายรูป โทรศัพทมือถือ 

คอมพิวเตอรแล็ปท็อป และแท็บเล็ต หากมีการพกพาโดยผูโดยสารหรือลูกเรือเพ�อการใชงานสวนตัวควรนําขึ้นเคร�องเปนสัมภาระพกพา 

สําหรับแบตเตอรี่ลิเทียมเมทัล ตองมีปริมาณลิเทียมไมเกิน 2 กรัม และสําหรับแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน กําลังไฟของแบตเตอรี่ตองไมเกิน 100 Wh 
อุปกรณตางๆ ที่รับฝากเปนสัมภาระใตทองเคร�องตองไดรับการปดสวิตช ใหสนิทและตองมีการปองกันไม ใหเกิดความเสียหาย ผูโดยสารแตละทาน

สามารถพกพาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบพกพาไป ได ไมเกิน 15 ชิ้น สําหรับกระเปาสัมภาระที่มีแบตเตอรี่ลิเทียมตองทําการถอดแบตเตอรี่ออก

และพกพากอนแบตเตอรี่ขึ้นหองโดยสาร (ขอกําหนดของแบตเตอรี่ที่ถูกถอดออกดู "แบตเตอรี่ลิเทียมสํารอง/แบตเตอรี่เดี่ยว") 

หมายเหตุ 1: ปริมาณสูงสุดของจํานวนอุปกรณอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับการอนุมั ติของสายการบิน

หมายเหตุ 2: Wh = Ah x V

เคร�องยนตหรืออุปกรณที่มีการสันดาปภายใน

แบตเตอรี่ลิเทียม: อุปกรณรักษาความปลอดภัย แบบที่มีลิเทียมแบตเตอรี่เปนสวนประกอบ

(d) เซลลเชื้อเพลิงและกระบอกบรรจุเชื้อเพลิงตองเปนไปตามท่ีขอกําหนด IEC 62282-6-100 Ed.1 รวมถึง Amendment 1 
     และตองมีการประทับเคร�องหมายรับรองจากผูผลิตวาเปนไปตามขอกําหนด นอกจากนี้ แตละกระบอกบรรจุเชื้อเพลิงตองระบุ

     ปริมาตรสูงสุดและประเภทของเชื้อเพลิงในกระบอก

(e)  อนุญาตใหขนสงกระบอกบรรจุเชื้อเพลิงสํารองเปนสัมภาระถือข้ึนเคร�อง หรือพกพาติดตัวได ไมเกิน 2 หลอดตอคน

(f)   อนุญาตใหขนสงเซลลเชื้อเพลิงท่ีมีเชื้อเพลิงบรรจุภายในเปนสัมภาระถือข้ึนเคร�องเทานั้น

(g)  ปฏิกิริยาระหวางเซลลเชื้อเพลิงและแบตเตอร่ีแบบอินทิเกรทในอุปกรณตองเปนไปตามขอกําหนด IEC 62282-6-100 Ed.1 รวมถึง 

     Amendment 1 สายการบินไมอนุญาตใหขนสงเซลลเชื้อเพลิงท่ีมีไวชารจแบตเตอร่ีภายในอุปกรณ

(h)  เซลลเชื้อเพลิงตองเปนประเภทท่ี ไมมีการชารจแบตเตอร่ีหากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบพกพาไม ไดถูกใชงาน และตองมีการระบุขอความ

     จากโดยผูผลิตวา "APPROVED FOR CARRIAGE IN AIRCRAFT CABIN ONLY"
(i)   สําหรับขอความที่ระบุขางตน อาจมีการใชภาษาอ�นซึ่งเปนไปตามขอกําหนดโดยรัฐของเมืองตนทางได แตควรมีขอความที่ระบุเปนภาษาอังกฤษ

แจงกัปตันเกี่ยวกับบริเวณที่จัดเก็บ

ตองทําการแจงสายการบินเพ�อขออนุญาต 

อนุญาตใหเช็คอินเปนสัมภาระฝากใตเคร�อง

อนุญาตให ใส ในกระเปาสําหรับถือขึ้นเคร�อง

(TAA DGM, Chapter 3, Table 3-1, E�ective 01 Jan 2023)

พก

ติดตัว



หมายเหตุ 3: ผู ใชงานตองดําเนินการถอดขั้วแบตเตอรี่เพ�อปองกันการลัดวงจรที่เคานเตอรเช็คอิน

หมายเหตุ 4: ไทยแอรเอเชียอนุญาตใหนํารถเข็นติดตั้งแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบถอดออกไดไมจํากัดจํานวนตอเที่ยวบิน

หมายเหตุ 5: หากพบวาแบตเตอรี่มีการชํารุด แตกหัก เกิดการรั่วไหล สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการยุติขั้นตอนการรับฝากรถเข็นโดยทันที 

หมายเหตุ 6: แบตเตอรี่ที่ถอดออกหรือแบตเตอรี่สํารองตองไดรับการปองกันจากความเสียหาย (เชน การเก็บแบตเตอรี่แตละกอน 

ตองใส ไว ในกระเปาที่มีการปองกัน)

หมายเหตุ 7: สําหรับอุปกรณชวยเหลือการเคล�อนที่ที่ใชพลังงานแบตเตอรี่ทุกประเภท ผูโดยสารตองแจงสายการบินไทยแอรเอเชียลวงหนา

กอนการเดินทาง

อุปกรณทางการแพทยที่ ไมมีสารกัมมันตภาพรังสี หรือของใช ในหองนํ้า (รวมถึงสเปรยฉีดพนตางๆ) เชน สเปรยฉีดผม สเปรยไลยุง 

สเปรย ไลแมลง แอลกอฮอลฆาเชื้อโรค ยาสูดพน ยาทาเล็บและนํ้ายาลางเล็บ นํ้าหอม โคโลญจน ยาที่มีสวนประกอบของแอลกอฮอล 

และสเปรยฉีดพนชนิดไมเปนพิษและไมติดไฟ (Division 2.2 และไมมีความอันตรายอ�น) สําหรับการเลนกีฬาหรือใชในครัวเรือนโดย

ไมมีอันตรายตามมา ปริมาณรวมสุทธิของอุปกรณทางการแพทยที่ ไมมีสารกัมมันตภาพรังสีและเคร�องใช ในหองนํ้า และกระปองสเปรยประเภท

ไมติดไฟและไมเปนพิษ (ตามที่ระบุใน Division 2.2) ตองไมเกิน 2 กก. หรือ 2 ลิตร และปริมาณสุทธิแตละชิ้นตอบรรจุภัณฑตองไมเกิน 0.5 กก. 

หรือ 0.5 ลิตร โดยหัวฉีดสเปรยจะตองไดรับการปดผนึกอยางแน�นหนาเพ�อปองกันการรั่วซึม

ถังออกซิเจน หรือ กาซออกซิเจนกระปองสําหรับใช ในทางการแพทย

หมายเหตุ 1: หามขนสงเคร�องผลิตออกซิเจนเหลว ออกซิเจนอัดกระปอง ออกซิเจนผอนคลาย และออกซิเจนปรุงแตง

เคร�องกระตุนหัวใจไฟฟาดวยรังสี ไอโซโทป หรืออุปกรณอ�นๆ รวมถึงอุปกรณที่ ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียม และสารเภสัชรังสี

ที่ ใชการรับประทาน กลืน ฉีด หรือฝงเขาไป ในบุคคล หรือติดตั้งบนรางกาย

แบตเตอรี่และอุปกรณที่ถูกเรียกคืน แบตเตอรี่ลิเทียมหรืออุปกรณที่ ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่ผูผลิต/คูคาเรียกคืน ไมสามารถนําขึ้นเคร�องบิน

หรือบรรจุในสัมภาระ ยกเวนอุปกรณหรือแบตเตอรี่ดังกลาวจะไดรับการรับรองหลังจากเปลี่ยน ซอมแซม หรือดําเนินการอ�นๆ ดานความปลอดภัย

ตามคําแนะนําของผูผลิต/ผูขาย 

อุปกรณรักษาความปลอดภัย (กลองใสเงิน กระเปาใสเงิน เปนตน) ที่มีสวนประกอบของสิ่งของตองหาม เชน แบตเตอรี่ลิเทียม 

และ/หรือ ตัวจุดระเบิด

เนื้อเย�อที่ ไมติดเชื้อ บรรจุพรอมของเหลวไวไฟปริมาณเล็กนอยโดยตองเปนไปตามขอกําหนด A180

ปรอทวัดอุณหภูมิที่ ใช ในการแพทย ซึ่งมีสวนประกอบของสารปรอท (เสนสีเงิน) 1 ชิ้นตอคน สําหรับการใชงานสวนตัว โดยจัดเก็บอยูใน

บรรจุภัณฑที่แข็งแรงและปลอดภัย

หมายเหตุ 1: ปรอทวัดอุณหภูมิที่มีเสนสีแดงหรือปรอทวัดอุณหภูมิดิจิทัลไมเขาขายสินคาอันตราย

ปรอทวัดความดันอากาศหรือปรอทวัดอุณหภูมิที่ขนสงโดยตัวแทนของหน�วยงานราชการดานอุตุนิยมวิทยาหรือหน�วยงานอ�นๆ ในสายงานนี้

(a) ตองบรรจุในบรรจุภัณฑภายนอกที่มีความแข็งแรง

(b) เปนถุงที่มีซีลชั้นในที่ปดสนิทหรือใชวัสดุที่แข็งแรง สามารถปองกันการเจาะและการรั่วไหลของปรอทจากบรรจุภัณฑ

NOTE1: Special Provision Related with Table 3-1
A67 Wet cell batteries can be considered as non-spillable batteries provided that they are capable of withstanding the
vibration test and pressure di�erential tests without leaking of battery fluid (refer to the latest edition of IATA DGR Special
Provision A67), non-spillable batteries are not subjected to these regulations when carried as cargo. If at temperature 55°C,
the electrolyte will not flow from a ruptured or cracked case. The battery must not contain any free or unabsorbed liquids,
not ruptured or cracked. The device and battery must be disconnected and prevent from short circuit (e.g. in the case of
batteries, by the e�ective insulation of exposed terminals; or in the case of equipment, by disconnection of the battery and
protection of exposed terminals) and unintentional activation.

A123 Dry batteries such as alkali-manganese, zinc-carbon and nickel cadmium (Ni-Cd) batteries, the device and battery must
be disconnected and prevent from short circuit (e.g. in the case of batteries, by the e�ective insulation of exposed terminals; 
or in the case of equipment, by disconnection of the battery and protection of exposed terminals) and unintentional activation.
A199 Nickel-metal hydride (Ni-MH) batteries or nickel-metal hydride (Ni-MH) battery-powered devices, equipment or
vehicles, the device and battery must be disconnected and prevent from short circuit (e.g. in the case of batteries, by the
e�ective insulation of exposed terminals; or in the case of equipment, by disconnection of the battery and protection of
exposed terminals) and unintentional activation.

A180 Specimens, non-infectious packed with small quantities of flammable liquids. Non-infectious specimens, such as specimens 
of mammals, birds, amphibians, reptiles, fish, insects and other invertebrates containing small quantities of flammable liquids 
provided that the requirements of Special Provision A180 are complied with:
1. Specimens are:
        - wrapped in paper towel and/or cheesecloth moistened with alcohol or an alcohol solution or a formaldehyde solution and 
           then placed in a plastic bag that is heat-sealed. Any free liquid in the bag must not exceed 30 mL; or
        - placed in vials or other rigid containers with no more than 30 mL of alcohol, an alcohol solution or a formaldehyde solution;
2. The prepared specimens are then placed in a plastic bag that is then heat-sealed;
3. The bagged specimens are then placed inside another plastic bag with absorbent material then heat sealed;
4. The finished bag is then placed in a strong outer packaging with suitable cushioning material;
5. The total quantity of flammable liquid per outer packaging must not exceed 1 L; and
6. The completed package is marked “scientific research specimens, not restricted Special Provision A180 applies”.

NOTE2: Applicable for Thai AirAsia Sta� only
Refer GOM Chapter 35 Part D for handling of lithium battery; and
Refer GOM Chapter 37 Part D for handling of battery-powered wheelchairs or other mobility devices.

เคร�องวัดคุณภาพอากาศ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบพกพาที่มีแบตเตอรี่นํ้าปดผนึก พรอมแบตเตอรี่สํารองไมเกิน 2 กอน แบตเตอรี่และบรรจุภัณฑดานนอก

ตองระบุเคร�องหมาย "non-spillable" หรือ "non-spillable battery" แบตเตอรี่ตองมีตัวดูดซับเพ�อปองกันของเหลวรั่วไหล 

วงจรไฟฟาของแบตเตอรี่ ไฟฟาหรืออุปกรณที่ ใชพลังงานแบตเตอรี่ อุปกรณหรือยานพาหนะที่มีโอกาสกอใหเกิดอันตรายจากความรอน

ตองไดรับการจัดเตรียมสําหรับขนสงเพ�อปองกันเหตุอันตรายดังตอไปนี้:

(a) ไฟฟาลัดวงจร (เชน ในกรณีของแบตเตอรี่ตองทําการหุมฉนวนเพ�อไม ใหเกิดการสัมผัสของขั้ว หรือในกรณีของอุปกรณอ�นๆ 

     ตองทําการตัดการเช�อมตอกับแบตเตอรี่และปองกันการสัมผัสของขั้ว) และ

(b) การเปดใชงานโดยไมตั้งใจ

(c) แบตเตอรี่ตองมีแรงดันไฟฟาไมเกิน 12 V และมีกําลังไฟไมเกิน 100 Wh

แจงกัปตันเกี่ยวกับบริเวณที่จัดเก็บ

ตองทําการแจงสายการบินเพ�อขออนุญาต 

อนุญาตใหเช็คอินเปนสัมภาระฝากใตเคร�อง

อนุญาตให ใส ในกระเปาสําหรับถือขึ้นเคร�อง

(TAA DGM, Chapter 3, Table 3-1, E�ective 01 Jan 2023)

ไมอนุญาต

พก

ติดตัว


