จัดสงน้ ำ�แข็งแหง – เวอรช่ันสากล
คำ�นำ�
สินคาท่ีเนาเสียไดจำ�นวนมากเชนสินคาทางการแพทยหรือสารเคมีท่ีไมเป็นอันตรายจะถูกจัดสงพรอมกับน้ ำ�แข็งแหงท่ีนำ�มาใชเป็นสารทำ�ความเย็น
ตราบใดท่ีน้ ำ�แข็งแหงไมไดใชสำ�หรับการจัดสงสินคาท่ีเป็นอันตราย
(ตามท่ีกำ�หนดโดยกรมการขนสงระหวางประเทศและสมาคมขนสงทางอากาศของสหรัฐอเมริกา) ข้ันตอนน้ันตรงไปตรงมาและงายตอการจัดสง
เม่ือบริษัทจัดสงน้ ำ�แข็งแหง พัสดุน้ันจะตองเตรียมโดยพนักงานผานการฝึกอบรมในขอบังคับสินคาอันตราย

กอนท่ีจะเตรียมพัสดุของคุณ
เม่ือจัดสงพัสดุระหวางประเทศ ติดตอหมายเลขบริการลูกคา FedEx
ทองถ่ินของคุณในการตรวจสอบการยอมรับสินคาตามประเภทบริการรวมกับเมืองปลายทาง/รหัสไปรษณีย/ประเทศ

วิธีการเตรียมการจัดสงน ้ำ�แข็งแหง
1. บรรจุภัณฑ
•• น ้ำ�แข็งแหงปลอยกาซคารบอนไดออกไซดซ่ึงสามารถสรางความดันเพียงพอท่ีจะทำ�ใหบรรจุภัณฑแตกได
คุณตองม่ันใจวาบรรจุภัณฑท่ีคุณใชจะชวยระบายความดันน้ีเพ่ือปองกันการแตกหักของบรรจุภัณฑ ตัวอยางเชน; ไมใชถังเหล็กหรือถังใสน้
ำ�มัน (jerricans) เป็นบรรจุภัณฑดานนอกและไมวางน้ ำ�แข็งแหงในถุงพลาสติกท่ีปิดสนิท
•• ใชแผนใยไมอัดท่ีมีคุณภาพดี (กระดาษแข็งลูกฟูก) กลองพลาสติกหรือไม ไมสามารถใชบรรจุภัณฑของ FedEx® ได
• ช้ันโฟมภายในกลองทำ�งานไดดีเป็นฉนวนกันความรอน ตรวจสอบใหแนใจวาโฟมไมปิดผนึกแนน
•• ปริมาณน้ำ�แข็งแห้งสูงสุดต่อพัสดุคือ 200 กก. ข้อยกเว้น: Overpack ที่มีน้ำ�แข็งแห้งและพัสดุซึ่งตรงตามข้อกำ�หนดพิเศษ A151

2. เครื่องหมาย
เครื่องหมายแพคเกจตอ่ ไปนี้จำ�เป็นตอ้ งใช:
a. น ้ำ�แข็งแหง (หรือคารบอนไดออกไซดแบบแข็ง)
หมายเหตุ: ต้องมีชื่อการจัดส่งที่เหมาะสม ได้แก่ น้ำ�แข็งแห้ง
(หรือคาร์บอนไดออกไซด์แข็ง) อยู่บนพัสดุด้านเดียวกันกับป้าย
สินค้าอันตรายหรือป้ายคลาส 9 หากพัสดุมีขนาดใหญ่พอ
b.

UN 1845

c.

ปริมาณสุทธิของน ้ำ�แข็งแหงในบรรจุภัณฑหรือ overpack
ในหนวยกิโลกรัม (1 กิโลกรัม = 2 ปอนด)

•• ช่ือและท่ีอยูของผูสงและผูรับจะตองทำ�เคร่ืองหมายท่ีเห็นไดชัด
ขอมูลน้ีสามารถเขียนลงบนบรรจุภัณฑดวยปากกามารกเกอร
หรือปากกาธรรมดา
•• เครื่องหมายผู้ส่งและผู้รับเป็นที่น่าพอใจเมื่อฉลากจัดส่งพัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ FedEx Express แบบมีกาวในตัวมีข้อมูลที่พิมพ์
ไว้แล้ว
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ช่ือและท่ีอยูของผูสงและผูรับ

ช่ือการจัดสงท่ีถูกตอง
หมายเลข UN

ฉลาก Class 9
ดานบนปิดไมสนิทเพ่ือใหก็าซออกมาได
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จำ�นวนน้ ำ�แข็งแหงสุทธิในบรรจุภัณฑ

ฉลากท่ีติดเองท้ังหมดจะตองติดบนบรรจุภัณฑโดยตรง หามติด
ฉลากในหรือบนซองพลาสติก
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ขนาดของเครื่องหมายใหม่ขั้นต่ำ� :
•• ความจุบรรจุภัณฑ์ > (มากกว่า) 30 กก.

ต้องเป็นประเภท 12 มม. หรือใหญ่กว่าสำ�หรับ UN 1845

•• ความจุบรรจุภัณฑ์ > 5 กก. ถึง 30 กก.

ต้องเป็นประเภท 6 มม. หรือใหญ่กว่าสำ�หรับ UN 1845

•• ความจุบรรจุภัณฑ์ < (น้อยกว่า) 5 กก.

ต้องมีเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์ UN 1845 ที่มีขนาดเพียงพอ

•• เครื่องหมายบรรจุภัณฑ์อื่นๆ และเครื่องหมายที่ใช้ Overpack ควรมีขนาด 12 มม. ขึ้นไปถ้าความจุบรรจุภัณฑ์

มากกว่า 30 กก., 6 มม. ขึ้นไปสำ�หรับความจุบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 30 กก.

หมายเหตุ: หากใช้ป้ายน้ำ�แข็งแห้งที่มีหมายเลข UN พิมพ์ไว้แล้ว โปรดเขียนหมายเลข UN ด้วยลายมือเพื่อให้แน่ใจว่าขนาด
ของเครื่องหมายเหมาะสมสำ�หรับความจุบรรจุภัณฑ์

เคร่ืองหมายผูจัดสงพัสดุและผูรับท่ียอมรับได:
•• ฉลากการจัดสงพัสดุท่ีติดดวยตนเองแบบอิเล็กทรอนิกสของ FedEx Ship Manager® (ท่ีมีท่ีอยูท้ังสอง) ติดบนบรรจุภัณฑโดยตรง
•• ทำ�เคร่ืองหมายอยูท้ังสองท่ีชัดเจนบนบรรจุภัณฑดวยปากกามารกเกอร หรือปากกาธรรมดา
•• ฉลากติดดวยตนเองท่ีมีท่ีอยูท้ังสองท่ีเขียนดวยลายมือหรือพิมพ/สราง ดวยคอมพิวเตอร
•• มีแผ่นกระดาษที่มีที่อยู่ทั้งของผู้ส่งและผู้รับติดที่บรรจุภัณฑ์โดยใช้เทปติดบรรจุภัณฑ์แบบใส ต้องติดเทปให้ทั่วทั้งแผ่นกระดาษ

เคร่ืองหมายผูจัดสงพัสดุและผูรับท่ียอมรับไมได:
•• ใบตราสงสินคา (airbill) ท่ีเป็นกระดาษหรือกระดาษจากอุปกรณจัดสงพัสดุแบบอิเล็กทรอนิกสของ FedEx ท่ีแนบมากับซองท่ีติดบนบรรจุภัณฑ
•• ฉลากแบบอิเล็กทรอนิกส FedEx Ship Manager ท่ีแนบมากับซองท่ีติดบนบรรจุภัณฑหรือวางไวดา นบนของซอง

3. บริการท่ีคุณเช่ือถือได
•• ตัวเลือกเหลาน้ีใหมากกวาการจัดสงรวดเร็ว
•• ป้ายอาจจะติดอยู่กับบรรจุภัณฑ์โดยใช้ปา้ ยที่แข็งแรง
•• ป้ายคลาส 9 ต้องไม่มีบรรทัดแนวนอนหลัง 10/1/14 ป้ายแบบนั้นกำ�ลัง

จะเลิกใช้

หมายเหตุ: ฉลากมีแถบแนวต้ัง 7 แถบ
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4. จัดเตรียมเอกสาร
•• รายการตอไปน้ีจะตองมีบนใบตราสงสินคา (airbill) สำ�หรับการจัดสงน้ ำ�แข็งแหงเพ่ือความเย็นเม่ือจัดสงพรอมสินคาท่ีไมเป็นอันตราย:

~ หากใชใบตราสงสินคา (airbill) แบบกระดาษ ใหเช็คชอง “Yes, Shipper’s Declaration NOT Required.”
~ UN 1845, น้ ำ�แข็งแหง, ___ x ___ กิโลกรัม (ชองวางชองแรกคือจำ�นวนบรรจุภัณฑและชองวางชองท่ี 2 คือปริมาณสุทธิในกิโลกรัม)
~ หากใช FedEx Ship Manager ขอมูลน้ีจะถูกระบุบนหนาจอและพิมพบนฉลากรอน
•• ตรวจสอบใหม่ันใจวาเคร่ืองหมาย DG ท่ีจำ�เป็นและฉลากไมถูกบดบังดวยเทปทึบแสงหรือเทปท่ีมีโลโกบริษัท, ซอง, หรือฉลาก (รวมถึงฉลากของบริการ)
•• ในการกำ�หนดเวลาเขารับพัสดุ หาสถานท่ีนำ�พัสดุท่ีเป็นน้ ำ�แข็งแหงไปสง หรือรับอัตราคาจัดสง ติดตอฝายบริการลูกคาทองถ่ินของคุณ

ทรัพยากรท่ีมีประโยชน
•• วิธีการส่ังซ้ือระเบียบ International Air Transport Association (IATA) DG regulations ฉบับปฏิทินปัจจุบัน ไปท่ี www.iata.org
•• URL ตอไปน้ีเป็นบทความเก่ียวกับพัสดุท่ีเนาเสียไดท่ีอยูในโบรชัวร FedEx “วิธีการแพ็ค”:
Images.fedex.com/us/services/pdf/packaging/Perishables_fxcom.pdf

•• หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำ�หนดสำ�หรับการส่งน้ำ�แข็งแห้ง โปรดติดต่อสายด่วนสินค้าอันตราย/วัตถุอันตรายของ FedEx ได้ที่ 1782

DISCLAIMER
Proper training is required under federal, state and/or international regulations to handle, ship, package or transport dangerous goods and/or hazardous materials. All persons and entities must comply with
all federal, state, or international governmental regulations and requirements including, but not limited to, the specific training requirements of 49 C.F.R. (172.700 – 172.704). FedEx Express provides materials
and advice as a courtesy, to be used as guidelines to assist properly trained shippers. The information provided by FedEx Express in no way alters, satisfies or influences any federal, state or international
governmental requirements. The information provided does not meet the training requirements as required by regulations, including DOT 49 C.F.R. The study and/or use of this information does not qualify an
individual to prepare, package, transport or otherwise handle dangerous goods or hazardous materials. The information contained in this document is subject to change or update due to changing government
regulations. The user of this information assumes responsibility for complying with all applicable laws and regulations regarding the shipment of Dangerous Goods. FedEx Express shall not be held responsible for any loss, injury and/or damage caused by errors, omissions, misprints or misrepresentations of the contents of this document or for any unauthorized or inappropriate use.
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