จัดสงน้ ำ�แข็งแหง – เวอรช่ันส�กล
คำ�นำ�
สินค�ท่ีเน�เสียไดจำ�นวนม�กเชนสินค�ท�งก�รแพทยหรือส�รเคมีท่ีไมเป็นอันตร�ยจะถูกจัดสงพรอมกับน้ ำ�แข็งแหงท่ีนำ�ม�ใชเป็นส�รทำ�คว�มเย็น
ตร�บใดท่ีน้ ำ�แข็งแหงไมไดใชสำ�หรับก�รจัดสงสินค�ท่ีเป็นอันตร�ย
(ต�มท่ีกำ�หนดโดยกรมก�รขนสงระหว�งประเทศและสม�คมขนสงท�งอ�ก�ศของสหรัฐอเมริก�) ข้ันตอนน้ันตรงไปตรงม�และง�ยตอก�รจัดสง
เม่ือบริษัทจัดสงน้ ำ�แข็งแหง พัสดุน้ันจะตองเตรียมโดยพนักง�นผ�นก�รฝึกอบรมในขอบังคับสินค�อันตร�ย

กอนทีจะเตรียมพัสดุของคุณ
เมือจัดสงพัสดุระหว�งประเทศ ติดตอหม�ยเลขบริก�รลูกค� FedEx
ทองถ่ินของคุณในก�รตรวจสอบก�รยอมรับสินค�ต�มประเภทบริก�รรวมกับเมืองปล�ยท�ง/รหัสไปรษณีย/ประเทศ

วิธีก�รเตรียมก�รจัดสงน ้ำ�แข็งแหง
1. บรรจุภัณฑ
• น ้ำ�แข็งแหงปลอยก�ซค�รบอนไดออกไซดซึงส�ม�รถสร�งคว�มดันเพียงพอทีจะท
�ใหบรรจุภัณฑแตกได
คุณตองมันใจว�บรรจุภัณฑทีคุณใชจะชวยระบ�ยคว�มดันนีเพือปองกันก�รแตกหักของบรรจุภัณฑ ตัวอย�งเชน; ไมใชถังเหล็กหรือถังใสน
ำ�มัน (jerricans) เป็ นบรรจุภัณฑด�นนอกและไมว�งน ำ�แข็งแหงในถุงพล�สติกทีปิ ดสนิท
• ใชแผนใยไมอัดทีมีคุณภ�พดี (กระด�ษแข็งลูกฟูก) กลองพล�สติกหรือไม ไมส�ม�รถใชบรรจุภัณฑของ FedEx® ได
• ชันโฟมภ�ยในกลองท

�ง�นไดดีเป็ นฉนวนกันคว�มรอน ตรวจสอบใหแนใจว�โฟมไมปิ ดผนึกแนน

• ปริม�ณน้ ้ �แข็งแหงสูงสุดตอพัสดุคือ 200 กก. ขอยกเวน: Overpack
ที่มีน้ ้ �แข็งแหงและพัสดุซึ่งตรงต�มขอก
�หนดพิเศษ A151
2.

เครื่องหม�ย

เครื่องหม�ยแพคเกจตอ ไปนี้จ
�เป็ นตอ งใช:
a. น ้ำ�แข็งแหง (หรือค�รบอนไดออกไซดแบบแข็ง)
หม�ยเหตุ: ตองมีชื่อก�รจัดสงที่เหม�ะสม ไดแก
น้ ้ �แข็งแหง (หรือค�รบอนไดออกไซดแข็ง)
อยูบนพัสดุด�นเดียวกันกับป้ �ย
สินค�อันตร�ยหรือป้ �ยคล�ส 9 ห�กพัสดุมีขน�ดใหญพอ

ช่ือและท่ีอยูของผูสงและผูรับ

ช่ือการจัดสงท่ีถูกตอง
หม�ยเลข UN

b. UN 1845

ปริม�ณสุทธิของน ้ำ�แข็งแหงในบรรจุภัณฑหรือ overpack
ในหนวยกิโลกรัม (1 กิโลกรัม = 2 ปอนด)
• ชือและทีอยูของผูสงและผูรับจะตองท
�เครืองหม�ยทีเห็น
ไดชัด
ขอมูลนีส�ม�รถเขียนลงบนบรรจุภัณฑดวยป�กก�ม�รกเกอร
หรือป�กก�ธรรมด�
c.

ฉล�ก Class 9
ดานบนปิดไมสนิทเพ่ือใหก็าซออกมาได

• เครื่องหม�ยผูสงและผูรับเป็ นที่น�พอใจเมื่อฉล�กจัดสงพัสดุ
อิเล็กทรอนิกส FedEx Express
แบบมีก�วในตัวมีขอมูลที่พิมพ ไวแลว
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จำ�นวนน้ ำ�แข็งแหงสุทธิในบรรจุภัณฑ

ฉลากท่ีติดเองท้ังหมดจะตองติดบนบรรจุภัณฑโดยตรง หามติด
ฉลากในหรือบนซองพลาสติก
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UN 1845 (12mm)
UN 1845 (6mm)

ขนาดของเครื่องหมายใหม่ขั้นต่ำ� :
• คว�มจุบรรจุภัณฑ > (ม�กกว�)

30 กก.
ตองเป็ นประเภท 12 มม. หรือใหญกว�ส

• คว�มจุบรรจุภัณฑ >

5 กก. ถึง 30 กก.
ตองเป็ นประเภท 6 มม. หรือใหญกว�ส

�หรับ UN 1845
�หรับ UN 1845

• คว�มจุบรรจุภัณฑ < (นอยกว�)

5 กก.
ตองมีเครื่องหม�ยบรรจุภัณฑ UN 1845 ที่มีขน�ดเพียงพอ

• เครื่องหม�ยบรรจุภัณฑอื่นๆ และเครื่องหม�ยที่ใช Overpack ควรมีขน�ด

ม�กกว� 30 กก., 6 มม. ขึ้นไปส

12 มม. ขึ้นไปถ�คว�มจุบรรจุภัณฑ
�หรับคว�มจุบรรจุภัณฑไมเกิน 30 กก.

หม�ยเหตุ: ห�กใชป้ �ยน้ ้ �แข็งแหงที่มีหม�ยเลข UN พิมพไวแลว โปรดเขียนหม�ยเลข UN
ดวยล�ยมือเพื่อใหแนใจว�ขน�ด ของเครื่องหม�ยเหม�ะสมส
�หรับคว�มจุบรรจุภัณฑ

เคร่ืองหม�ยผูจัดสงพัสดุและผูรับท่ียอมรับได:
• ฉล�กก�รจัดสงพัสดุทีติดดวยตนเองแบบอิเล็กทรอนิกสของ

®
FedEx Ship Manager

(ทีมีทีอยูทังสอง)

ติดบนบรรจุภัณฑโดยตรง
• ท

�เครืองหม�ยอยูทังสองทีชัดเจนบนบรรจุภัณฑดวยป�กก�ม�รกเกอร หรือป�กก�ธรรมด�

• ฉล�กติดดวยตนเองทีมีทีอยูทังสองทีเขียนดวยล�ยมือหรือพิมพ/สร�ง ดวยคอมพิวเตอร
• มีแผนกระด�ษที่มีที่อยูทั้งของผูสงและผูรับติดที่บรรจุภัณฑโดยใชเทปติดบรรจุภัณฑแบบใส ตองติดเทปใหทั่วทั้งแผนกระด�ษ

เคร่ืองหมายผูจัดสงพัสดุและผูรับท่ียอมรับไมได:
• ใบตร�สงสินค� (airbill) ทีเป็ นกระด�ษหรือกระด�ษจ�กอุปกรณจัดสงพัสดุแบบอิเล็กทรอนิกสของ

FedEx

ทีแนบม�กับซองทีติดบนบรรจุภัณฑ
• ฉล�กแบบอิเล็กทรอนิกส
3.

FedEx Ship Manager

ทีแนบม�กับซองทีติดบนบรรจุภัณฑหรือว�งไวด�นบนของซอง

บริก�รทีคุณเชือถือได

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

จะเลิกใช้

หม�ยเหตุ: ฉล�กมีแถบแนวตัง 7 แถบ
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4.

จัดเตรียมเอกส�ร

• ร�ยก�รตอไปนีจะตองมีบนใบตร�สงสินค�
~

ส

�หรับก�รจัดสงน ำ�แข็งแหงเพือคว�มเย็นเมือจัดสงพรอมสินค�ทีไมเป็ นอันตร�ย:

ห�กใชใบตร�สงสินค� (airbill) แบบกระด�ษ ใหเช็คชอง “Yes, Shipper’s Declaration NOT Required.”

~ UN 1845,
~

(airbill)

น ำ�แข็งแหง, ___ x ___ กิโลกรัม (ชองว�งชองแรกคือจ

�นวนบรรจุภัณฑและชองว�งชองที 2 คือปริม�ณสุทธิในกิโลกรัม)

ห�กใช FedEx Ship Manager ขอมูลนีจะถูกระบุบนหน�จอและพิมพบนฉล�กรอน

• ตรวจสอบใหมันใจว�เครืองหม�ย DG ทีจ

�เป็ นและฉล�กไมถูกบดบังดวยเทปทึบแสงหรือเทปทีมีโลโกบริษัท, ซอง, หรือฉล�ก

(รวมถึงฉล�กของบริก�ร)
• ในก�รก

�หนดเวล�เข�รับพัสดุ ห�สถ�นทีน
ติดตอฝ�ยบริก�รลูกค�ทองถินของคุณ

�พัสดุทีเป็ นน ำ�แข็งแหงไปสง หรือรับอัตร�ค�จัดสง

ทรัพยากรท่ีมีประโยชน

• วิธีก�รสังซือระเบียบ International

Air Transport Association (IATA) DG regulations

ฉบับปฏิทินปั จจุบัน ไปที

www.iata.org

•

URL ตอไปนีเป็ นบทคว�มเกียวกับพัสดุทีเน�เสียไดทีอยูในโบรชัวร FedEx “วิธีก�รแพ็ค”:
Images.fedex.com/us/services/pdf/packaging/Perishables_fxcom.pdf

• ห�กมีขอสงสัยเกี่ยวกับขอก

�หนดส
�หรับก�รสงน้ ้ �แข็งแหง
โปรดติดตอส�ยดวนสินค�อันตร�ย/วัตถุอันตร�ยของ FedEx ไดที่ 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 responsi-ble 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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