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1. ชือ่ผลติภณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ 

    

    ผลติภัณฑ ์                                          น ้ำยำเคลอืบเงำใส กนัซมึ กปัตนั เอ-100 

    ประเภทผลติภัณฑ ์                                น ้ำยำเคลอืบเงำใสผลติจำกอะครลิคิโพลเิมอร ์( สตูรน ้ำมนั ) 
    ชือ่บรษัิทผูผ้ลติ                                     กปัตนั โคท้ติง้ จ ำกดั 

    สถำนทีต่ัง้                                            906 หมู ่15 ถนนเทพำรักษ์ กม.22 ต.บำงเสำธง 

                                                             อ.บำงเสำธง จ.สมทุรปรำกำร 10570 

    โทรศพัท ์                                            02-7061794-7 

    โทรสำร                                               02-7061791 

 

2.ขอ้มลูระบคุวามเป็นอนัตราย 

 

[กำรจ ำแนกอนัตรำยตำมระบบ GHS]                                                                                                      กลุม่ควำมเป็นอนัตรำย 

อนัตรำยทำงกำยภำพ                                 ของเหลวไวไฟ                                                                          ประเภทยอ่ย 3 

อนัตรำยทำงสขุภำพ                                  ทำงปำก /Oral : Rat (LD50) (mg/kg) หรอื ATE                               ประเภทยอ่ย 5 

                                                            ทำงผวิหนัง /Dermal : Rabbit (LD50) (mg/kg) หรอื ATE             ไมจั่ดอยูใ่นกลุม่อนัตรำย 

                                                            ทำงกำรหำยใจ /Inhalation : Rat (LC 50) (mg/L) หรอื ATE:              ประเภทยอ่ย 4 

                                                            กำรกดักรอ่นและกำรระคำยเคอืงตอ่ผวิหนัง                                        ไมม่ขีอ้มลู 

                                                            กำรท ำลำยดวงตำอยำ่งรนุแรงและกำรระคำยเคอืงตอ่ดวงตำ                   ประเภทยอ่ย 2A 

                                                            กำรท ำใหไ้วตอ่กำรกระตุน้อำกำรแพต้อ่ระบบทำงเดนิหำยใจ                   ประเภทยอ่ย 1A 

                                                            หรอื ผวิหนัง 

                                                            กำรกอ่ใหเ้กดิกำรกลำยพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์                                   ไมม่ขีอ้มลู 

                                                            กำรกอ่มะเร็ง                                                                              ไมม่ขีอ้มลู 

                                                            ควำมเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์                                                        ไมม่ขีอ้มลู 

                                                            ควำมเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้ำหมำยอยำ่งเฉพำะเจำะจงจำกกำร                   ประเภทยอ่ย 3 

                                                            รับสมัผสัครัง้เดยีว( ระบบประสำทสว่นกลำง ) 
                                                            ควำมเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้ำหมำยอยำ่งเฉพำะเจำะจงจำกกำร                   ประเภทยอ่ย 2 

                                                            รับสมัผสัซ ำ้( ระบบประสำทสว่นกลำง ) 
                                                            ควำมเป็นอนัตรำยจำกกำรส ำลกั ( ผำ่นทำงชอ่งลม )                             ประเภทยอ่ย 1 

                                                            ควำมเป็นอนัตรำยเฉียบพลนัตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้ำ                                  ประเภทยอ่ย 3 

                                                            ควำมเป็นอนัตรำยอยำ่งเรือ้รังตอ่สิง่มชีวีติในน ้ำ                                    ไมม่ขีอ้มลู 

                                                            ควำมเป็นอนัตรำยตอ่โอโซนในชัน้บรรยำกำศ                                      ไมม่ขีอ้มลู 

รปูสญัลกัษณ์ 

 

 

 

 

ค ำสญัญำณ                                              อนัตรำย 

 

 

 

 

 

 

เอกสารขอ้มลูความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์

น า้ยาเคลอืบเงาใส กนัซมึ กปัตนั เอ-100 
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ขอ้ควำมแสดงควำมเป็นอนัตรำย                   1.ของเหลวและไอระเหยไวไฟ 

                                                            2.อำจเป็นอนัตรำย เมือ่กลนืกนิ 

                                                            3.เป็นอนัตรำยเมือ่หำยใจเขำ้ไป 

                                                            4.ระคำยเคอืงตอ่ดวงตำอยำ่งรนุแรง 

                                                            5.อำจท ำใหเ้กดิอำกำรแพห้รอืหอบหดืหรอืหำยใจล ำบำกเมือ่หำยใจเขำ้ไป 

                                                            6.อำจระคำยเคอืงตอ่ทำงเดนิหำยใจ หรอือำจท ำใหง้ว่งซมึหรอืมนึงง 
                                                            7.อำจท ำอนัตรำยตอ่อวยัวะ เมือ่รับสมัผสัเป็นเวลำนำน หรอืรับสมัผสัซ ำ้ 

                                                            8.อำจเป็นอนัตรำยถงึตำยได ้เมือ่กลนืกนิและผำ่นเขำ้ไปทำงชอ่งลม 

                                                            9.เป็นอนัตรำยตอ่สิง่มชีวีติในน ้ำ 
 

ขอ้ควรปฏบิตัเิมือ่ใชง้ำน                              1. ใหอ้ำ่นฉลำกกอ่นใช ้หำ้มใชจ้นกวำ่จะอำ่นและท ำควำมเขำ้ใจค ำเตอืนดำ้นควำมปลอดภัย  
                                                                ทัง้หมด 

                                                            2. สวมถงุมอืป้องกนั / ชดุป้องกนั / อปุกรณ์ป้องกนัดวงตำ / อปุกรณ์ป้องกนัหนำ้ สวมอปุกรณ์ 
                                                                ป้องกนัทำงเดนิหำยใจ 

                                                            3. ผลติภัณฑน์ีใ้ชส้ ำหรับทำวตัถ ุไมใ่หใ้ชก้บัคน และสตัว ์
                                                            4. หำ้มรับประทำนผลติภัณฑน์ี ้ตอ้งเก็บใหห้ำ่งไกลอำหำร, เครือ่งดืม่ และผลติภัณฑอ์ำหำรสตัว ์                   
                                                                ในกรณ ี

                                                                กลนืผลติภัณฑ ์เขำ้ไปอยำ่ท ำใหอ้ำเจยีน รบีพบแพทยท์นัท ี

                                                            5. หำ้มรับประทำน ดืม่ หรอืสบูบหุรีใ่นขณะเท หรอืผสมส ี

                                                            6. หำ้มสดูดม ไอระเหย หรอื ละออง ในกรณีสดูดมใหเ้คลือ่นยำ้ยผูป่้วยไปอยูใ่นสถำนที ่ 
                                                                ทีอ่ำกำศถำ่ยเทสะดวก หำกผู ้สดูดมหยดุหำยใจให ้ท ำกำรผำยปอด ถำ้หมดสตคิวรท ำใหฟ้ื้น                
                                                                และน ำไปพบแพทย ์

                                                            7. หลกีเลีย่งกำรสมัผสัผวิหนังโดยตรง ในกำรณีสมัผสัผวิหนัง ใหล้ำ้งผวิหนังทนัทดีว้ยสบูแ่ละ  
                                                                น ้ำจ ำนวนมำก หำ้มท ำควำมสะอำดโดยใชต้วัท ำละลำย หรอืทนิเนอรแ์ละรบีไปพบแพทย ์ 
                                                                ทนัท ี

                                                            8. ในกรณีกระเด็นเขำ้ตำ ใหล้ำ้งตำทนัทดีว้ยน ้ำสะอำดจ ำนวนมำกอยำ่งนอ้ย 15-20 นำท ี 
                                                                รบีพบแพทย ์

                                                            9. โทรหำศนูยพ์ษิวทิยำหรอืแพทย ์/ โรงพยำบำล หำกมอีำกำรผดิปกตหิรอืรูส้กึไมส่บำย 

                                                           10. กำรใชง้ำนและจัดเก็บผลติภัณฑ ์ควรท ำในสถำนทีแ่หง้และทีม่อีำกำศถำ่ยเทสะดวก 

                                                           11. ผลติภัณฑอ์ำจท ำใหเ้กดิไฟฟ้ำสถติ ใชส้ำยดนิทกุครัง้ทีม่กีำรถำ่ยเทออกจำกภำชนะบรรจ ุ 
                                                                และผูใ้ชค้วรสวมเสือ้ผำ้และรองเทำ้ป้องกนัไฟฟ้ำสถติ 

                                                           12. เก็บผลติภณัฑน์ีใ้นภำชนะบรรจทุีจั่ดสง่ใหเ้ทำ่นัน้ 

                                                           13. ปิดภำชนะบรรจใุหแ้น่น เกบ็ใหห้ำ่งจำกมอืเด็ก 

                                                           14. เก็บผลติภณัฑใ์หห้ำ่งจำกควำมรอ้น / ประกำยไฟ / เปลวไฟ / พืน้ผวิทีร่อ้นจัด / อยำ่ใหถ้กู                
                                                                แสงแดดโดยตรง 

                                                                ในกรณีของเพลงิไหม ้: ใช ้โฟม สำรเคมแีหง้ หรอืกำรพน่ละอองน ้ำ ส ำหรับดบัเพลงิ หำ้มใช ้ 
                                                                น ้ำแรงดนัสงู 

                                                                ในกำรดบัเพลงิ 

                                                           15. เก็บใหห้ำ่งจำกสำรออกซไิดซ ์และสำรเคมทีีม่คีวำมเป็นกรดหรอืดำ่ง 

                                                           16. ท ำกำรขนยำ้ยอยำ่งระมดัระวงั โดยใหส้นิคำ้ดำ้นมฝีำ ตัง้ตรงตลอดเวลำ 

                                                           17. ท ำควำมสะอำดพืน้ทีท่ีเ่กดิกำรรั่วไหล โดยใชส้ำรดดูซบัทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิกำรตดิไฟ เชน่ ทรำย  
                                                                 แหง้ หรอืดนิแหง้ และท ำควำมสะอำดดว้ยผงซกัฟอก หำ้มใชท้นิเนอรห์รอืตวัท ำละลำย 

                                                           18. หำ้มทิง้ส ีหรอืภำชนะบรรจลุงทอ่ระบำยน ้ำ หรอืแหลง่น ้ำตำมธรรมชำต ิ

                                                           19. ภำชนะทีใ่ชแ้ลว้ใหท้ิง้ลงในทีร่องรับขยะปนเป้ือนเคมตีำมขอ้กก ำหนดทอ้งถิน่หรอืก ำจัด  
                                                                 ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 

3.สว่นประกอบขอ้มลูสว่นผสม 

                                                            
                                                            สว่นประกอบ / ชือ่สำรเคม ี                    CAS Number       EC Number            % 

                                                            1.ไซลนี                                             1330-20-7         215-535-7          40 - 50 

                                                            2.อะครเิลต/เมธทำครเีลต โคโพลเิมอร ์            -                       -                 ไมร่ะบ ุ
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4. มาตรการปฐมพยาบาล 

 

กำรสมัผสักบัดวงตำ                                   ลำ้งตำทนัทดีว้ยน ้ำสะอำดจ ำนวนมำกเป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 15 นำท ี

กำรสมัผสักบัผวิหนัง                                  ถอดเสือ้ผำ้ทีเ่ป้ือนออกทนัท ีลำ้งผวิหนังทนัทีด่ว้ยสบูแ่ละน ้ำจ ำนวนมำก 

                                                            หำกยังระคำยเคอืงใหร้บีพำไปพบแพทย ์

กำรกลนื                                                 ใหด้ืม่น ้ำปรมิำณมำกทนัท ีหำ้มท ำใหผู้ป่้วยอำเจยีน รบีพำไปพบแพทย ์

กำรสมัผสัทำงหำยใจ                                 ยำ้ยมำทีท่ีม่อีำกำศบรสิทุธิ ์หำกยังไมด่ขี ึน้รบีพำไปพบแพทย ์

 

5. มาตรการผจญเพลงิ 

 

สำรดบัเพลงิทีแ่นะน ำ                                 ดบัดว้ยโฟมทีท่นแอลกอฮอล ์คำรบ์อนไดออกไซด ์ผงเคมแีหง้ 

ขอ้แนะน ำอืน่ๆ                                          เจำ้หนำ้ทีด่บัเพลงิควรสวมใสเ่สือ้ผำ้และเครือ่งชว่ยหำยใจทีเ่หมำะสมเพือ่กำรป้องกนั 

 

6. มาตรการการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

กำรป้องกนัสว่นบคุคล                                 ใชห้รอืสวมอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรำยสว่นบคุคลทีร่ะบไุวใ้นขอ้ที ่8 

ขอ้ระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม                          หลกีเลีย่งกำรปลอ่ยใหไ้หลลงทำงระบำยน ้ำหรอืแหลง่น ้ำ 
วธิกีำรจัดเก็บและท ำควำมสะอำด                   ใชว้สัดดุดูซบัทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิกำรตดิไฟ เชน่ ทรำย ดนิ กำรท ำหกหรอืปลอ่ยสูแ่หลง่น ้ำทีไ่ม ่          
                                                             สำมำรถควบคมุไดใ้หแ้จง้หนว่ยรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

7. การขนยา้ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และการเก็บรกัษา 

 

กำรจัดกำร                                                หลกีเลีย่งกำรสมัผสักบัผวิหนังและนัยนต์ำ ใชเ้ฉพำะบรเิวณทีอ่ำกำศถำ่ยเทไดด้ ีหลกีเลีย่งกำร             
                                                             หำยใจเอำไอระเหยทีม่คีวำมเขม้ขน้สงูเขำ้ไป 

กำรจัดเก็บ                                               ควรเก็บในทีแ่หง้ มอีณุหภมูปิกต ิหลกีเลีย่งน ้ำหรอืสภำวะทีเ่ย็นหรอืรอ้นเกนิไป 

                                                             และไมค่วรเปิดฝำเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้ำน 

 

8. การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบคุคล 

 

มำตรกำรทำงวศิวกรรม                                 เป็นของเหลวไวไฟ จัดเตรยีมกำรระบำยอำกำศใหเ้หมำะสมตลอดเวลำ 

ชือ่สว่นผสม                                              ไซลนี TLV-TWA 80 ppm (350 mg/m3) TLV-STEL 150 ppm (655 mg/m3) 
อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 

กำรป้องกนัดวงตำ                                       แวน่ตำนริภยั 

กำรป้องกนัผวิหนัง รำ่งกำย                           สวมใสช่ดุป้องกนัทีเ่หมำะสม สวมถงุมอืยำงสงัเครำะหห์รอืพลำสตกิ เพือ่ป้องกนักำรสมัผสั 

กำรป้องกนัระบบทำงเดนิหำยใจ                     จัดสภำพแวดลอ้มใหม้กีำรถำ่ยเทอำกำศไดส้ะดวก ในกรณทีีท่ ำงำนดว้ยเครือ่งสเปรยเ์พือ่ฉีด              
                                                             พน่น ้ำยำ ควรสวมผำ้ปิดจมกู หรอืหนำ้กำกกนัสำรเคมทีีเ่หมำะสม 

 

9. คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี
 

ลกัษณะทำงกำยภำพ                                   ของเหลวใสไมม่สี ี

กลิน่                                                        ไฮโดรคำรบ์อน 

สถำนะ                                                     ของเหลว 
จดุหลอมเหลว                                           ไมร่ะบ ุ

จดุเดอืด                                                   138 - 143 °C 

จดุวำบไฟ                                                 > 20 °C 

คำ่ควำมถว่งจ ำเพำะที ่25 °C                         0.90 g/cm3  
คำ่ควำมขน้เหลวที ่25 °C                             50.00 KU 

คำ่ควำมดนัไอ                                            7.5 mmHg @ 20 °C (ไซลนี) 
กำรละลำยน ้ำ                                            ไมล่ะลำยน ้ำ, ละลำยไดใ้นตวัท ำละลำย 
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10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
 

ควำมเสถยีร                                               ผลติภัณฑม์คีวำมเสถยีร ภำยใตเ้งือ่นไขของกำรใชง้ำน 

สภำวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง                                 ควำมรอ้น ไฟ แหลง่ก ำเนดิไฟ 

วสัดทุีค่วรหลกีเลีย่ง                                     สำรออกซไิดซร์นุแรง 
สำรอนัตรำยทีเ่กดิจำกกำรสลำยตวั                  หำกเกดิเพลงิไหมอ้ำจท ำใหเ้กดิควนั คำรบ์อนมอนนอกไซด ์คำรบ์อนไดออกไซด ์

 

11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

 

กำรจ ำแนกขอ้มลูตำมระบบ GHS 

กำรเป็นพษิเฉยีบพลนั 

ทำงปำก : หน(ูLD50) or ATE                        3,523 mg/kg 

ทำงผวิหนัง : กระตำ่ย (LD50) or ATE             43,000 mg/kg 

ทำงกำรหำยใจ : หนู (LC50) or ATE               6,350 ppm/4 hr 

กำรกลนืกนิ                                                อำจเป็นอนัตรำยเมือ่กลนืกนิ ท ำใหเ้กดิอำกำรปวดทอ้ง คลืน่ไส ้อำเจยีน และทอ้งเสยี 

กำรสมัผสัผวิหนัง                                         กำรรับสมัผสัซ ำ้ๆ หรอืเป็นเวลำนำนๆ ท ำใหไ้ขมนัทีผ่วิหนังถกูลำ้งออกไป แตไ่มท่ ำใหเ้กดิ                
                                                               อำกำรแพ ้

กำรสดูดม                                                  เป็นอนัตรำยเมือ่หำยใจเขำ้ไป อำจท ำใหเ้กดิอำกำรไอจำม น ้ำมกูไหล ปวดหวั เสยีงแหบ  
                                                               เจ็บคอ 

กำรกดักรอ่นและกำรระคำยเคอืงตอ่ผวิหนัง         ไมม่ขีอ้มลู 

กำรท ำลำยดวงตำอยำ่งรนุแรงและกำรระคำย       ระคำยเคอืงตอ่ดวงตำอยำ่งรนุแรง ตำแดงอำจเป็นอนัตรำยตอ่กระจกตำ 

เคอืงตอ่ดวงตำ 
กำรท ำใหไ้วตอ่กำรกระตุน้อำกำรแพต้อ่ระบบ       อำจท ำใหเ้กดิอำกำรแพ ้หอบหดืหรอืหำยใจล ำบำกเมือ่หำยใจเขำ้ไป 

ทำงเดนิหำยใจหรอืผวิหนัง 

กำรกอ่ใหเ้กดิกำรกลำยพนัธุข์องเซลล ์              ไมจั่ดอยูใ่นกลุม่อนัตรำย 

สบืพนัธุ ์
กำรกอ่มะเร็ง                                               ไมจั่ดอยูใ่นกลุม่อนัตรำย 

ควำมเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์                         ไมจั่ดอยูใ่นกลุม่อนัตรำย 

ควำมเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้ำหมำยอยำ่งเฉพำะ       อำจท ำอนัตรำยตอ่อวยัวะเมือ่รับสมัผสัเป็นเวลำนำน 

เจำะจงจำกรับสมัผสัครัง้เดยีว 
ควำมเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้ำหมำยอยำ่งเฉพำะ       อำจท ำอนัตรำยตอ่อวยัวะ เมือ่รับสมัผสัเป็นเวลำนำนหรอืรับสมัผสัซ ำ้ 
เจำะจงจำกกำรรับสมัผสัซ ำ้ 
ควำมเป็นอนัตรำยจำกกำรส ำลกั                       อำจเป็นอนัตรำยถงึตำยได ้เมือ่กลนืกนิและผำ่นเขำ้ไปทำงชอ่งลม 

( ผำ่นทำงชอ่งลม ) 
 

12. ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

 

ควำมเป็นอนัตรำย 

  พษิตอ่สงิแวดลอ้มในน ้ำ                               เป็นอนัตรำยตอ่สิง่มชีวีติในน ้ำ 
  โอโซนในชัน้บรรยำกำศ                               ไมม่ขีอ้มลู 

 

13. ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

วธิกีำรก ำจัด                                                หำกเป็นไปไดค้วรหลกีเลีย่งและลดกำรสรำ้งขยะ ภำชนะบรรจทุีใ่ชผ้ลติภัณฑห์มดแลว้ อำจม ี       
                                                               เศษของผลติภัณฑต์กคำ้งอยู ่ตอ้งมวีธิกีำรก ำจัด ทีถ่กูตอ้งและปลอดภัย 

                                                               จ ำนวนของเสยีทีม่ำกเกนิไปและไมส่ำมำรถน ำกลบัมำใชง้ำนใหมไ่ด ้ตอ้งก ำจัดผำ่นบรษัิทรับ   
                                                               ก ำจัดขยะทีไ่ดร้ับอนุญำต 

                                                               กำรก ำจัดผลติภัณฑ ์สำรละลำย และผลพลอยไดจ้ำกกำรผลติควรเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดกำร     
                                                               ป้องกนัสิง่แวดลอ้ม และกำรก ำจัดของเสยี รวมทัง้ขอ้ก ำหนดทอ้งถิน่ หลกีเลีย่งกำรท ำให ้  
                                                               ผลติภัณฑแ์ตกกระจำยและสมัผสัพืน้ดนิ ทำงเดนิน ้ำ และแหลง่น ้ำสำธำรณะของเสยี หรอื  
                                                               อปุกรณ์ทีใ่ชง้ำนแลว้ควรไดร้ับกำรก ำจัดตำมระเบยีบขอ้บงัคบั 

                                                               วำ่ดว้ยกำรควบคมุมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 

                                                              08 01 11 สขีองเสยีและสำรเคลอืบทีม่ตีวัท ำละลำยอนิทรยีห์รอืสำรอนัตรำยอืน่ 

                                                              08 01 17 ของเสยีจำกกำรขดัลำ้งส ีสำรเคลอืบเงำทีม่ตีวัท ำละลำยอนิทรยีห์รอืสำรอนัตรำยอืน่ 
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14. ขอ้มลูการขนสง่ 
 

ชือ่ในกำรขนสง่                                            Paint 

ประเภท                                                      3 

UN. Number                                              1263 

ประเภทหบีหอ่                                             III 

สญัลกัษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรขนสง่ตอ้งปฏบิตัติำม ADR/RID, IMDG/IMO and ICAO/IATA and national regulation. 

ADR/RID                                                   Viscous substance. Not restricted, ref.chapter 2.2.3.1.5 

                                                                (applicable to receptacles < 450 litre capacity) 

IMDG                                                        Viscous substance. Transport in accordance with paragraph 2.3.2.5 

                                                                (applicable to receptacles <30 litre capacity) 

 

15. ขอ้มลูทางดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

ขอ้บงัคบัประเทศไทย                                    "พระรำชบญัญัตวิตัถอุนัตรำย พ.ศ. ๒๕๓๕" 
                                                               "ประกำศกระทรวงอตุสำหกรรม เรือ่ง ระบบกำรจ ำแนกและกำรสือ่สำรควำมเป็นอนัตรำยของ       

                                                                วตัถอุนัตรำย"พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

16. ขอ้มลูอืน่ 

 

                                                                ขอ้มลูเอกสำรควำมปลอดภัยนีอ้ำศยัพืน้ฐำนควำมรูท้ีม่อียูแ่ละกฎหมำยในปัจจบุนั 

                                                                หำ้มใชผ้ลติภัณฑน์ีเ้พือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ นอกจำกทีร่ะบไุวใ้นขอ้ที ่1 โดยไมม่กีำรศกึษำ            
                                                                เอกสำรค ำแนะน ำในกำรจัดกำรสำรกอ่น 

                                                                ทัง้นี ้ถอืเป็นควำมรับผดิชอบของผูใ้ชง้ำนทีจ่ะตอ้งด ำเนนิกำรใดๆตำมทีจ่ ำเป็น เพือ่ใหเ้ป็นไป   
                                                                ตำมขอ้บงัคบัและกฎหมำยทอ้งถิน่ 

                                                                ขอ้มลูเอกสำรควำมปลอดภัยนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่อธบิำยขอ้ก ำหนดดำ้นควำมปลอดภัยของ  
                                                                ผลติภัณฑ ์

                                                                ขอ้มลูเอกสำรควำมปลอดภัยนีไ้มไ่ดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่รับประกนัคณุสมบตัขิองผลติภัณฑแ์ต่    
                                                                อยำ่งใด 


