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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

DIISONONYL PHTHALATE 
 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   DIISONONYL PHTHALATE 
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนครฯ 10110 
เบอร์โทรศพัท:์   0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3 
เบอร์แฟกซ์:   0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2  
เบอร์โทรฉุกเฉิน:  0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3 
  
2. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 
องค์ประกอบของฉลาก: 
ไม่มีขอ้มูล 
ข้อความแสดงอนัตราย:  
ไม่มีขอ้มูล 
ข้อควรระวงั:  
ไม่มีขอ้มูล 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: ไม่มีขอ้มูล 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
DIISONONYL PHTHALATE 100 68515-48-0 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ไม่มี 
การหายใจเข้าไป: ให้น ำผูป่้วยออกจำกท่ีเกิดเหตุ ส ำหรับท่ำนท่ีเป็นผูท้  ำกำรเขำ้ช่วยเหลือ ให้ป้องกนั

ตวัเองหรือผูอ่ื้นจำกกำรได้รับสำรโดยกำรสวมหน้ำกำกท่ีเหมำะสม และถำ้ระคำย
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เคืองระบบทำงเดินหำยใจ วิงเวียน อำเจียน หรือหมดสติ ให้พบแพทยโ์ดยด่วน ถำ้
หยดุหำยใจ ใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหำยใจ หรือท ำกำรผำยปอดแบบปำกต่อปำก  

การสัมผสัผวิหนัง: ลำ้งบริเวณผวิหนงัท่ีสัมผสัออกดว้ยสบู่และน ้ำ  
การสัมผสัดวงตา:  ลำ้งตำทนัทีดว้ยน ้ำ หำกเกิดอำกำรระคำยเคือง ใหป้รึกษำแพทย ์
การกลนืกนิ: ปกติไม่จ  ำเป็นตอ้งปฐมพยำบำล ใหป้รึกษำแพทยถ์ำ้รู้สึกผดิปกติ 
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชล้ะอองน ้ำ โฟมดบัเพลิง ผงเคมีแหง้ หรือคำร์บอนไดออกไซด์ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
สำยน ้ำท่ีฉีดเป็นสำย 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ควนั ไอสำรเคมี ผลิตภณัฑท่ี์เผำไหมไ้ม่สมบูรณ์ ออกไซดข์องคำร์บอน 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยตำมมำตรฐำนและเหมำะสม กรณีท่ีเกิดไฟไหมใ้นพื้นท่ีปิด ใหส้วมชุดป้องกนัแบบ 
SCBA (self-contained breathing apparatus) 
 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: หลีกเล่ียงกำรสัมผสัสำรท่ีปนเป้ือน เตือนผูอ้ยูอ่ำศยัในบริเวณใกลเ้คียง และผูท่ี้อยูใ่ต้

ลมให้ทรำบเก่ียวกับอนัตรำยจำกควำมเป็นพิษ หรือควำมไวไฟของสำร ท ำกำร
อพยพคนออกไปยงัพื้นท่ีปลอดภยัถำ้มีควำมจ ำเป็น ดูท่ีส่วนท่ี 5 เร่ืองกำรผจญเพลิง 
ดูท่ีส่วนท่ี 3 เร่ืองกำรระบุอนัตรำย ดูท่ีส่วนท่ี 4 เร่ืองมำตรกำรปฐมพยำบำล ดูท่ีส่วน
ท่ี 8 ส ำหรับค ำแนะน ำเร่ืองอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคลขั้นต ่ำ อำจมีควำม
จ ำเป็นในกำรใชม้ำตรกำรป้องกนัอ่ืนเพิ่มเติม ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสถำนกำรณ์เฉพำะหนำ้ 
หรือวจิำรณญำณของผูมี้หนำ้ท่ีรับผดิชอบในกรณีเหตุฉุกเฉิน 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  สำรท่ีหกปนเป้ือนปริมำณมำก: สร้ำงท ำนบกั้นของเหลวท่ีหกปนเป้ือนไกลออกจำก
บริเวณท่ีหก เพื่อน ำเก็บกลบัมำ และก ำจดัทิ้ง ป้องกนัไม่ใชไ้หลลงสู่ทำงเดินของน ้ ำ 
ท่อน ้ำเสีย แหล่งน ้ำบนดิน หรือแหล่งน ้ำใตดิ้น หรือบริเวณท่ีอบัอำกำศ 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
    การร่ัวไหลลงสู่พืน้ดิน: ก ำจดัแหล่งก่อไฟทั้งหมด (หำ้มสูบบุหร่ี, ท ำใหเ้กิดประกำย 

ไฟ หรือเปลวไฟใดๆ ในบริเวณใกลเ้คียง) หยดุกำรร่ัวไหลถำ้ท ำไดโ้ดยไม่มีควำม 
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เส่ียง ใชดิ้นแหง้ ทรำย หรือสำรอ่ืนท่ีไม่เผำไหม ้ซบัหรือคลุมสำรท่ีหกปนเป้ือน และ 
ยำ้ยไปใส่ในภำชนะ น ำเก็บกลบัมำโดยกำรสูบดว้ยป๊ัม หรือซบัดว้ยวสัดุดูดซบัท่ี 
เหมำะสม  
การร่ัวไหลลงสู่แหล่งน า้: หยดุกำรร่ัวไหลถำ้ท ำไดโ้ดยไม่มีควำมเส่ียง ลอ้มบริเวณท่ี 
เกิดกำรร่ัวไหลโดยทนัท่ีดว้ยทุ่นลอย (booms) แจง้เตือนผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เอำสำรท่ี 
ปนเป้ือนออกจำกผวิหนำ้โดยกำรกวำด หรือใชส้ำรดูดซบัท่ีเหมำะสม ขอค ำแนะน ำ 
จำกผูเ้ช่ียวชำญ ก่อนใชส้ำรดูดซบัสำรเคมี 
ค ำแนะน ำส ำหรับกำรร่ัวไหลของสำรลงสู่แหล่งน ้ำ และพื้นดินน้ี จดัท ำข้ึนจำกกำร 
จ ำลองสถำนกำรณ์ของกำรร่ัวไหลท่ีมีโอกำสเกิดข้ึน ทั้งน้ีสภำพทำงภูมิศำสตร์ ลม 
อุณหภูมิ ทิศทำงของคล่ืน กระแสน ้ำ และควำมเร็วท่ีแตกต่ำงกนัไปนั้นมีผลอยำ่งมำก
ในกำรจดักำรท่ีแตกต่ำงกนัออกไป ดงันั้นจึงควรปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญ หมำยเหตุ: 
กฎหมำยแต่ละทอ้งถ่ินอำจระบุ หรือจ ำกดัขอ้ปฏิบติับำงประกำร 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   
ระวงัอยำ่ใหส้ัมผสักบัผวิหนงั จดัใหมี้กำรถ่ำยเทอำกำศ หำกมีไอหมอก หรือไอเกิดข้ึนท ำกำรป้องกนักำรหกเป้ือน และ
ร่ัวซึม เพื่อไม่ให้เกิดอนัตรำยล่ืนหกลม้ อยำ่ใชง้ำนเก็บรักษำ หรือเปิดใกลก้องไฟ แหล่งควำมร้อนหรือกำรเผำไหม ้
ป้องกนัสำรน้ีจำกกำรโดนแสงแดดโดยตรง สำรน้ีสำมำรถสะสมประจุไฟฟ้ำ ซ่ึงอำจท ำใหเ้กิดประกำยไฟ (แหล่งติด
ไฟ) เม่ือมีกำรจดักำรสำรจำกภำชนะบรรจุ ไฟฟ้ำท่ีเกิดประกำยไฟ อำจเกิดกำรลุกติดเป็นเปลวไฟจำกไอของของเหลว 
หรือส่วนท่ีตกคำ้งได ้(ตวัอยำ่งเช่น ระหวำ่งกำรถ่ำยเทสำร) ใชว้ธีิกำรท่ีเหมำะสมในกำรยดึและ/หรือต่อสำยดิน อยำ่งไร
ก็ตำม กำรยดึและต่อสำยดินก็อำจไม่สำมำรถละจำกอนัตรำยท่ีเกิดจำกกำรสะสมไฟฟ้ำสถิตยไ์ด ้ใหศึ้กษำหำมำตรฐำน
กำรปฏิบติักำรเพื่อเป็นแนวทำงหรือหำขอ้มูลอำ้งอิงเพิ่มเติมไดจ้ำก American Petroleum Institute 2003 (Protection 
Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) or National Fire Protection Agency 77 
(Recommended Practice on Static Electricity) or CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics-Code of practice for the 
avoidance of hazards due to static electricity) 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
ประเภทของบรรจุภณัฑ ์ท่ีใชใ้นกำรบรรจุผลิตภณัฑ์ อำจท ำใหเ้กิดไฟฟ้ำสถิตสะสม และสลำยตวัได ้อยำ่เก็บใน 
ภำชนะเปิด หรือไม่ติดฉลำก ปิดฝำภำชนะเม่ือไม่ใชง้ำน เคล่ือนยำ้ยภำชนะดว้ยควำมระมดัระวงั เปิดฝำภำชนะชำ้ๆ เพื่อ 
ควบคุมแรงดนัท่ีอำจปล่อยออกมำ เก็บในท่ีเยน็ และอำกำศถ่ำยเทไดส้ะดวก 
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8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 5 mg/m3 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:  ควรจดัใหมี้กำรระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ เพื่อป้องกนัไม่ให้ปริมำณสำรเกิน 

กวำ่ระดบัท่ียนิยอมให้รับได ้
มาตรการป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ใช้อุปกรณ์ถ่ำยเทอำกำศท่ีเหมำะสม เพื่อรักษำระดบัปริมำณสำรให้ต ่ำกว่ำระดบัท่ี

ก ำหนดไว ้ในกรณีท่ีควำมเขม้ขน้ของสำรในอำกำศมีค่ำสูง ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกนั
ทำงเดินหำยใจชนิด “ชุดส่งผ่ำนอำกำศ” และปรับให้มีควำมดนัภำยในหน้ำกำกสูง
กว่ำภำยนอก ชุดส่งผ่ำนอำกำศพร้อมด้วยถังอำกำศส ำรอง อำจมีควำมจ ำเป็นใน
สถำนกำรณ์ท่ีระดบัของออกซิเจนต ่ำกว่ำมำตรฐำน อุปกรณ์กำรเตือนแก๊ส/ไอไม่
ท ำงำน หรือควำมเขม้ขน้ของสำรในบรรยำกำศมีค่ำสูงเกินกว่ำระดบัควำมสำมำรถ
ในกำรป้องกนัของหนำ้กำกกรองอำกำศ. 

การป้องกนัมือ: ขอ้มูลเฉพำะของถุงมือท่ีได้ให้ไวน้ั้นจดัท ำข้ึนตำมเอกสำรตีพิมพ์ และขอ้มูลจำก
ผูผ้ลิตถุงมือ  สภำพกำรท ำงำนจะมีผลต่อควำมคงทนของถุงมือเป็นอย่ำงมำก ให้
สอบถำมข้อมูลจำกผูผ้ลิตถุงมือ เร่ืองขอค ำแนะน ำส ำหรับประเภทของถุงมือท่ี
เหมำะสม และอำยุกำรใชง้ำนกบังำนท่ีท่ำนใช ้ให้ตรวจสอบและเปล่ียนถุงมือท่ีขำด
หรือเสียหำย ประเภทของถุงมือท่ีใช้ส ำหรับกำรท ำงำนกบัสำรเคมีนั้น รวมถึง: ถำ้
ตอ้งสัมผสัสำรเป็นเวลำนำน หรือสัมผสัสำรบ่อยๆ ควรสวมถุงมือท่ีสำมำรถป้องกนั
สำรเคมี และหำกมีโอกำสท่ีตอ้งสัมผสักบัสำรบริเวณแขน ให้สวมใส่ถุงมือท่ีมีควำม
ยำวคลุมถึงบริเวณแขน ถุงมือยำง Neoprene, ถุงมือยำง Nitrile 

การป้องกนัดวงตา:  ถำ้ตอ้งสัมผสักบัสำร ควรสวมแวน่ตำนิรภยัท่ีมีแผงกั้นดำ้นขำ้ง 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: ขอ้มูลเฉพำะของเส้ือผำ้ท่ีไดใ้หไ้วน้ั้น จดัท ำเอกสำรตีพิมพ ์และขอ้มูลจำกผูผ้ลิต  

ประเภทของเส้ือผำ้ท่ีใชส้ ำหรับกำรท ำงำนกบัสำรเคมีนั้นรวมถึง: ถำ้ตอ้งสัมผสัสำร 
เป็นเวลำนำน หรือสัมผสัสำรบ่อยๆ ควรสวมเส้ือผำ้ท่ีสำมำรถป้องกนัสำรเคมี และ 
น ้ำมนั 

มาตรการสุขอนามัย:  ใหห้มัน่ตรวจสอบขอ้ปฏิบติัเพื่อสุขอนำมยัส่วนบุคคลท่ีดี เช่น กำรลำ้งมือหลงัจำก 
สัมผสัสำรเคมี และก่อนรับประทำนอำหำร ด่ืมน ้ำ และ/หรือ สูบบุหร่ี ซกัลำ้งชุด 
ท ำงำน และอุปกรณ์ป้องกนัเพื่อก ำจดัสำรปนเป้ือน ก ำจดัเส้ือผำ้ท่ีมีกำรปนเป้ือน  
และรองเทำ้ท่ีสำมำรถท ำควำมสะอำดได ้จดัเก็บส่ิงของต่ำงๆ ใหเ้ป็นระเบียบ 
เรียบร้อยอยูเ่สมอ  
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9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลว ใส ไม่มีกล่ิน อตัราการระเหย :   ไม่ไดก้ ำหนดไว ้

จุดหลอมเหลว :   ไม่มีขอ้มูล ความหนาแน่น :   0.968-0.979 g/cm3 ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่ไดก้ ำหนดไว ้ การละลายน า้   :  ละลำยไดน้อ้ยมำก 

จุดเดอืด  :  >300 °C ความหนืด   :   88 -108  cSt. ท่ี 20 °C 

ความดนัไอ   :  <0.01 mmHg ท่ี  20 °C ความหนาแน่นของไอ   : >1 ท่ี 101kPa 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 0.3 % โดยปริมำตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 1.7 % โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง   : >400°C จุดวาบไฟ   : >200 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่ไดก้ ำหนดไว ้ ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่ไดก้ ำหนดไว ้ ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :8.8 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:       สำรน้ีคงตวัภำยใตก้ำรใชป้กติ 
การเกดิปฏิกริิยา:        ไม่มีขอ้มูล  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย:  ไม่เกิดพอลิเมอไรเซชัน่ (Polymerization)ท่ีอนัตรำย 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:      ควำมร้อนมำกเกินแหล่งก ำเนิดกำรจุดติดไฟพลงังำนสูง 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:      ตวัท ำปฏิกิริยำออกซิเดชัน่รุนแรง 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว:  สำรน้ีไม่สลำยตวัท่ีอุณหภูมิบรรยำกำศ 
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): >10000 mg/kg 
    LD50 (Skin, rabbit):  >3160 mg/kg 
    LC50 (Inhalation, rat):  >4.4 mg/l 
อาการทีป่รากฎ:   ดวงตำ: อำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองตำอยำ่งไม่รุนแรง หรือเป็นเวลำไม่นำน 
    สัมผสัผวิหนงั: เกิดกำรระคำยเคืองผวิหนงัเล็กนอ้ยเม่ือสัมผสัสำรเป็นเวลำนำน 
ความเป็นพษิเร้ือรัง: คำดวำ่มีผลต่อสุขภำพจำกภำวะก่ึงเร้ือรัง เร้ือรัง ระบบทำงเดินหำยใจ หรืออำกำรแพ้

ทำงผิวหนงั กำรกลำยพนัธ์ุ เป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ ก่อให้เกิดมะเร็ง เป็นพิษต่อ
อวยัวะเป้ำหมำย (จำกกำรสัมผสัคร้ังเดียว หรือหลำยคร้ัง) เป็นพิษต่อระบบหำยใจ 
และผลกระทบอ่ืนๆ เน่ืองจำกประสบกำรณ์ของบุคคล และขอ้มูลกำรทดลอง 

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไม่มีขอ้มูล 
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12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC0 - Onchorhynchus mykiss: 0.16 mg/l -96h 
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  

EC0 - Daphnia magna: 0.06 mg/l -48h  
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  EC0 - Pseudokirchneriella subcapitata: 1.8 mg/l -5d 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  คำดวำ่จะยอ่ยสลำยทำงชีวภำพไดท้นัที 70.5% - 28 วนั 
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: แนวโนม้ต ่ำในกำรสะสมในส่ิงมีชีวติ 14 วนั (BCF<3 ในน ้ำ) 
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  คำดวำ่จะเขำ้ไปชั้นน ้ำเสีย และตะกอนท่ีเป็นของแขง็ มีกำรระเหยท่ีต ่ำมำก 
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: วธีิกำรก ำจดัผลิตภณัฑ์น้ีท่ีเหมำะสมคือ กำรเผำในเตำเผำขยะท่ีสำมำรถน ำพลงังำนท่ี

เกิดข้ึนหมุนเวียนกลบัมำใชไ้ด ้หรือวิธีกำรรีไซเคิล อ่ืนๆ ท่ีเหมำะสมตำมขอ้ก ำหนด
กฎเกณฑท่ี์บงัคบัใช ้และลกัษณะของสำร ณ ขณะนั้น  

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ค ำเตือนเก่ียวกบัภำชนะบรรจุท่ีใชห้มดแลว้ (ถำ้เก่ียวขอ้ง); ภำชนะบรรจุท่ีใช ้
หมดแลว้ อำจมีครำบตกคำ้งเหลืออยู ่และเป็นอนัตรำยได ้อยำ่พยำยำมเติมซ ้ ำ หรือ 
ท ำควำมสะอำดภำชนะ โดยไม่มีวธีิปฏิบติัท่ีเหมำะสม ควรระบำยสำรออกจำกถงั 
เปล่ำจนหมดเกล้ียง และเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยัจนกวำ่จะปรับสภำพ หรือก ำจดัทิ้ง 
อยำ่งเหมำะสม ควรใหผู้รั้บเหมำท่ีมีควำมเช่ียวชำญ หรือไดรั้บอนุญำตเป็นผูน้ ำ 
ภำชนะเปล่ำไปรีไซเคิล ฟ้ืนสภำพ หรือก ำจดัทิ้งตำมกฎระเบียบขอ้บงัคบัของรัฐบำล  
หำ้มอดัควำมดนั ตดั เช่ือม เช่ือมประสำน บดักรี เจำะ บด เจียระไน หรือปล่อยให ้
ภำชนะไดรั้บควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ ไฟฟ้ำสถิต หรือแหล่งจุดระเบิดอ่ืนๆ  
ภำชนะอำจระเบิด และท ำใหเ้กิดกำรบำดเจบ็ และเสียชีวติได ้

 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
ไม่ไดค้วบคุมส ำหรับกำรขนส่งทำงบก 
การขนส่งทางน า้ 
ไม่ไดค้วบคุมส ำหรับกำรขนส่งทำงทะเลตำม IMDG-Core 
Marine  pollutant :  ไม่มี 
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MARPOL 73/78 Convention-Annex II 
ช่ือผลิตภณัฑ์: DIALKYL (C9-C10) PHTHALATES 
Ship type: 2 
ประเภทของมลภำวะ: Y  
การขนส่งทางอากาศ 
ไม่ไดค้วบคุมส ำหรับกำรขนส่งทำงอำกำศ 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
สำรน้ีจดัเป็นวตัถุอนัตรำยตำมกฏเกณฑข์อง ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เร่ืองระบบกำรจ ำแนกและกำรส่ือสำรควำมเป็นอนัตรำย
ของวถัตุอนัตรำย พ.ศ. 2555 
สถำนะทำงกฏหมำยและกฏหมำยและกฏเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
พระราชบญัญัตวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 : ไม่ไดค้วบคุม 
 
จดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากราชการ หรือ ประกาศในบญัชีสารเคมี (อาจมสีารซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ทีต้่องแจ้งไปยงับญัชีรายการ 
TSCA ของ EPA ว่าเป็นสารทีม่กีารผลติหรือน าเข้าเพือ่การค้า ก่อนทีจ่ะน าเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา): AICS, DSL, ENCS, IECSC, 
KECI, PICCS, TCSI, TSCA 
 
ขอ้มูลเพ่ิมเติม: 
มีกฏขอ้บงัคบัส ำหรับก ำหนดปริมำณกำรใชใ้นผลิตภณัฑ ์ของเด็กเล่นหรือช้ินส่วนผลิตภณัฑ ์ส ำหรับเด็กท่ีสำมำรถน ำเขำ้ปำกได ้ 
กรุณำตรวจสอบขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งส ำหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ แต่
อำจไม่ครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควรระวงัในกำรจดักำร
ผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้ิจำรณญำนใน
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


