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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Propyl acetate 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ Acetic acid-n-propyl ester  

 สตูรทางเคม:ี  C5H10O2 

 แนะน าใหใ้ช:้     ใชเ้ป็นวตัถดุบิในการปรุงน ้าหอม, ตวัท าละลายไนโตรเซลลโูลส, ส,ี พลาสตกิ และ 

       วสัดอุนิทรยีอ์ืน่ๆ 
 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  

728 อาคาร ยเูนีย่นเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนน ี 
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700  

 ขอ้มูลการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 

 
 
เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มูลโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบุขอ้มูลเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 
สารนี้เป็นสารอันตรายตามแนวทางการก ากับดแูลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุ่มสาร
อนัตราย GHS ส าหรับสารอนัตรายทีม่ขีดีจ ากดัของการตดั/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากดัทีส่งูกวา่ 

การจ าแนกประเภท: 

ของเหลวไวไฟ: ประเภทที ่3 
 

องคป์ระกอบฉลาก: 
รูปสญัลกัษณ:์  
 
 
 

 

 

 
ค าสญัญาณ (Signal Word): อนัตราย 

 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

การป้องกนั:  เก็บใหห้า่งจากแหลง่ความรอ้น, ประกายไฟ, เปลวไฟ และตวัออกซไิดซ ์หา้มสบูบหุรี ่

การรบัมอื: อพยพผูค้นออกจากพื้นที่ปนเป้ือนอย่างรวดเร็วและไปยังพื้นทีป่ลอดภัย ท าการแยกและจ ากัดการเขา้ถงึ ก าจัด

แหลง่ทีม่าของการเกดิเพลงิไฟและการร่ัวไหลในกรณีทีม่กีารร่ัวไหลไปยังทอ่ระบายน ้า  

การก าจดั: การเผาตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 

ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ/เคม ี

ของเหลวและไอระเหยไวไฟ 
 

ความเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  
ระคายเคอืงตอ่เยือ่บทุางเดนิหายใจสว่นบน และดวงตา การสดูดมจะท าใหป่้วย ส าลกั ออ่นเพลยี และหมดสต ิ
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ความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม  
เป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม ควรค านงึถงึมลพษิทางน ้าเป็นพเิศษ 

 

หมายเหต:ุ สารนีไ้มค่วรใชน้อกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1 โดยไมไ่ดรั้บค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ จากการศกึษาดา้นสขุภาพพบว่า 

การไดรั้บสารอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพมนุษยโ์ดยมคีวามแตกตา่งไปในแตล่ะบคุคล 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

สารนีจ้ัดเป็นสารเคม ี
 

สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* 
รหสัความเป็นอนัตรายตาม

เกณฑ ์GHS 

PROPYL ACETATE 109-60-4  99.5 Class 3 

 
* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แตส่ารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยปรมิาตร 

คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้
 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การสูดดม 

เคลือ่นยา้ยไปในทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ ์ใหส้ามารถหายใจไดส้ะดวก ใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจหากหายใจล าบากหรอืหยุดหายใจ 

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออกแลว้ลา้งผวิหนังดว้ยสบูแ่ละน ้าสะอาด 

 

การสมัผสัดวงตา 

ลา้งดวงตาดว้ยน ้าปรมิาณมากหรอืน ้าเกลอื จากนัน้ไปพบแพทยท์นัท ี

 
การรบัประทานเขา้ไป 

บว้นปาก ดืม่น ้าปรมิาณมาก หา้มท าใหอ้าเจยีน ไปพบแพทย ์

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:  โฟม, สารเคมแีหง้, คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) และ ทราย  ไม่สามารถใชน้ ้าไดแ้ตม่ันสามารถท า

ใหภ้าชะเย็นลงได ้ 

 

ขอ้มูลพเิศษ 
ไวไฟ เสีย่งตอ่การระเบดิหากสมัผัสกบัประกายไฟ, เปลวไฟ, ไฟฟ้าสถติ, ความรอ้นหรอืตัวออกซไิดเซอร ์ไอมลีักษณะหนักกวา่

อากาศและอาจสามารถแพร่ไปไดไ้กลและอาจเกดิเปลวไฟยอ้นกลบัจากแหลง่ก าเนดิประกายไฟ ภาชนะทีปิ่ดสนทิอาจแตกได ้

เมือ่ไดรั้บความรอ้น ความเสีย่งจากการสะสมของไฟฟ้าสถติในทอ่ 

 

คณุสมบตัคิวามไวไฟ 

จดุวาบไฟ [วธิกีาร]: 14.4 องศาเซลเซยีส  

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ):  คา่ต า่สดุ (LEL): 1.77 คา่สงูสดุ (UEL): 8.0 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  ไมไ่ดร้ะบไุว ้  
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สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ขอ้ควรระวงัสว่นบุคคล 

อพยพผูค้นออกจากพืน้ทีป่นเป้ือนอยา่งรวดเร็วและไปยังพืน้ทีป่ลอดภัย ท าการแยกและจ ากัดการเขา้ถงึ สวมเครือ่งชว่ยหายใจ

แบบมถีังอากาศตดิตัวความดนัภายในเป็นบวกและมกีารป้องกันอย่างเต็มรูปแบบ อปุกรณ์และชดุป้องกันไฟฟ้าสถติย ์ปิดแหลง่

พลงังานไฟฟ้า 

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

ก าจัดแหลง่ทีม่าของการร่ัวไหล ป้องกนัการร่ัวไหลไปยังทอ่ระบายน ้า 

 

การควบคมุและท าความสะอาด 

การร่ัวไหลเล็กนอ้ย: ดดูซับดว้ยทราย ปนูขาวหรอืโซดาแอช บ าบัดดว้ยอมิัลชนัไม่ตดิไฟของสารชว่ยกระจาย เจอืจางลงในน ้า

เสยี การร่ัวไหลขนาดใหญ่: สรา้งขอบกัน้ คลมุดว้ยโฟมเพือ่ลดปรมิาณไอน ้าส าหรับการป้องกันบสว่นบคุคล ก าจัดของเสยีดว้ย

ป๊ัมทีส่ามารถป้องกนัการระเบดิไดส้ง่ไปทีร่วบรวมเฉพาะส าหรับการรไีซเคลิหรอืการก าจัดของเสยี 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน 

การด าเนินงานตอ้งอยู่ในทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทสะดวก มกีารระบายอากาศทีเ่พียงพอ จ าเป็นตอ้งมกีารฝึกอบรมวชิาชพีและการ

ปฏบิัตสิ าหรับพนักงาน พนักงานควรสวมหนา้กากป้องกันแก๊สพษิ, แวน่ตานริภัย, ชดุป้องกันไฟฟ้าสถติยแ์ละถุงมอืยาง เก็บให ้

ห่างจากเปลวไฟและแหลง่ความรอ้น หา้มสบูบหุรี ่ควรมีระบบระบายอากาศและอปุกรณ์ป้องกันการระเบดิ ระวังการร่ัวไหลของ

ไอน ้าในสถานทีท่ างาน หลกีเลีย่งการสัมผัสกับสารออกซไิดซ,์ กรดและด่าง ควรควบคุมความเร็วการไหลในท่อเพื่อป้องกัน

อนัตรายจากไฟฟ้าสถติ ระมัดระวงัในการเคลือ่นยา้ย เคลือ่นยา้ยพรอ้มอปุกรณ์ดบัเพลงิ มผีูเ้ฝ้าระวงัความปลอดภัย 

 

การเก็บรกัษา 

เก็บในทีเ่ย็นและมอีากาศถ่ายเทสะดวก เก็บใหห้า่งจากเปลวไฟและแหลง่ความรอ้น อณุหภูมใินพืน้ทีจ่ัดเก็บควรต า่กวา่ 30 

องศาเซลเซยีส ภาชนะบรรจคุวรปิดสนทิและเก็บแยกจากอากาศ, สารออกซไิดซ,์ กรดและดา่ง ควรใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัการ

ระเบดิและอปุกรณ์ระบายอากาศ และหา้มใชเ้ครือ่งมอืทีท่ าใหเ้กดิประกายไฟไดง้่าย จ าเป็นตอ้งมภีาชนะส าหรับรองรับการ

ร่ัวไหล แผน่บรรจุและการปิดผนกึภาชนะควรท าดว้ย PTFE ความเร็วในการบรรจ ุ< 3 เมตร/วนิาท ี(ทอ่) 

 

การควบคมุพารามเิตอร/์ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั 

 
คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั/มาตรฐานการรบัสมัผสั (หมายเหตุ: หา้มน าคา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสัมาบวกกนั) 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 

ชือ่สาร รูปแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน หมายเหตุ แหลง่ 

PROPYL ACETATE  TWA 200 mg/m3   OEL (CN) 

PROPYL ACETATE  STEL 300 mg/m3   OEL (CN) 

PROPYL ACETATE  TWA 200 ppm   ACGIH TLV 

PROPYL ACETATE  STEL 250 ppm   ACGIH TLV 



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ Propyl Acetate 

แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 2 สงิหาคม 2019 
หนา้ 4 ของ 6 

 
 

วธิกีารทดสอย 

 แก๊สโครมาโทรกราฟี (gas chromatography) และ เครือ่งวดัความเขม้แสง (spectrophotometer) 
 

การควบคมุทางวศิวกรรม 
ปิดผนกึอยา่งแน่นหนา และมกีารระบายอากาศในระหวา่งท าการผลติ ควรใชอ้ปุกรณ์อาบน ้าและท าความสะอาดดวงตาที่

ปลอดภัย 

 
การป้องกนัสว่นบุคคล 

 

อุปกรณป้์องกนัระบบทางเดนิหายใจ: ควรสวมหนา้กากป้องกันแก๊สพษิเพือ่รับมอืกับสารความเขม้ขน้สงู ใชเ้ครือ่งชว่ย

หายใจชนดิทีส่ง่อากาศไปตามทอ่หรอืชนดิมถีังอากาศในตัวหากจ าเป็น 

 

อุปกรณป้์องกนัดวงตา: แวน่ตานริภัย 

 

การป้องกนัผวิหนงัและรา่งกาย: ชดุป้องกนัไฟฟ้าสถติย ์

 

อุปกรณป้์องกนัมอื: ถงุมอืป้องการสารเคม ี 
 

การป้องกนัอืน่ๆ: หา้มสบูบหุรี ่ควรดแูลสขุอนามัยสว่นบคุคล อาบน ้าหลงัปฏบิตังิานเสร็จ 

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ:    ของเหลว (20 องศาเซลเซยีส) 

ส:ี        ใส  

กลิน่:     มกีลิน่ผลไม ้

ระดบัของการไดร้บักลิน่:  ไมไ่ดร้ะบไุว ้

 

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(ที ่20 องศาเซลเซยีส):     0.89 

ความหนาแนน่:    ไมไ่ดร้ะบไุว ้

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ):    ไมไ่ดร้ะบไุว ้

จดุวาบไฟ :   14.4 องศาเซลเซยีส   

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต า่สดุ (LEL): 1.77         

คา่สงูสดุ (UEL): 8.0 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  ไมไ่ดร้ะบไุว ้ 

จดุเดอืด:   101.6 องศาเซลเซยีส  

อุณหภูมกิารสลายตวั:     ไมไ่ดร้ะบไุว ้

ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1):  ไมไ่ดร้ะบไุว ้

ความดนัไออิม่ตวั:  5.33 กโิลปาสคาล ที ่28.8 องศาเซลเซยีส   

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):     ไมไ่ดร้ะบไุว ้

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):    ไมไ่ดร้ะบไุว ้

Log Pow (คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น า้):    ไมไ่ดร้ะบไุว ้

คา่การละลายในน า้:     ละลายน ้าไดเ้ล็กนอ้ย (18.9 กรัม/ลติร) 

     สามารถละลายไดใ้นเอทานอล คโีตน คลอโรฟอรม์ อเีทอร ์

ความหนดื:  ไมไ่ดร้ะบไุว ้

 

ขอ้มูลอืน่ๆ 

จดุเยอืกแข็ง: ไมไ่ดร้ะบไุว ้

จดุหลอมเหลว: -92.5 องศาเซลเซยีส 

น า้หนกัโมเลกุล: 102.13  

การดดูซมึความชืน้: ไมไ่ดร้ะบไุว ้
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ความเสถยีร: มเีสถยีรภาพ 

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: ความรอ้น เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้าสถติย ์

 

วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:  สารออกซไิดซ ์กรด ดา่ง 

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั:    ออกไซดข์องคารบ์อน 

 

ปฏกิริยิาทีเ่ป็นอนัตราย:          ตดิไฟได ้เสีย่งเกดิการระเบดิเมือ่สมัผัสกบัเปลวไฟ ความรอ้น หรอืตัวออกซไิดซ ์

 

สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรุป/หมายเหต ุ

การสดูดม  

ความเป็นพษิฉับพลนั (หนู): LC50 8000 ppm/ 4 ชัว่โมง / 

การระคายเคอืง: ไมม่ขีอ้มลู ระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจเมือ่สดูดม และอาจมอีาการ

ออ่นเพลยี 

การรบัประทานเขา้ไป  

ความเป็นพษิฉับพลนั (หนู): LD50 9370 มก./กก. / 

ผวิหนงั  

ความเป็นพษิฉับพลบั (กระตา่ย): LD50 > 20 มล./กก. / 

การระคายเคอืง: ไมม่ขีอ้มลู ระคายเคอืงเล็กนอ้ยเมือ่สมัผัส  

 

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ีอ้าศยัพืน้ฐานจากขอ้มลูส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

การเคลือ่นที ่

มแีนวโนม้ทีจ่ะผันผวนและฟุ้ งกระจายในอากาศ ลอยบนผวิน ้า และละลายนอ้ยมาก แทบจะไม่ถูกดูดซมึหรือตกตะกอน

โดยแรงโนม้ถว่งของโลก 

 

การยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ: 

 ยอ่ยสลายไดง้า่ยในน ้าเกลอืและน ้าจดื ยอ่ยสลายไดแ้มใ้นสภาพแวดลอ้มทีไ่มใ่ชอ้อกซเิจน 

 

การสะสมทางชวีภาพ: 

 ไมม่กีารสะสม 

 

ขอ้มูลเชงินเิวศวทิยา 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

 

การทดสอบ ระยะเวลา ประเภทของสิง่มชีวีติ ผลการทดสอบ 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิ 96 ชัว่โมง ปลาแสงอาทติย ์ LC50 > 200 มก. 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

คณุสมบตัใินการก าจดั 

 ของเสยีอนัตราย 

 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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วธิกีารก าจดั 

 การเผา โดยก าจัดตามขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่ 

 

ประเด็นอืน่ๆ 

ไมป่ลอ่ยของเสยีลงทอ่ระบายน ้า 

 

สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 

  

 หมายเลขสนิคา้อนัตราย: 32128 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ  1276 

 การระบุการบรรจ:ุ   7 

 กลุม่การบรรจ:ุ     II 

 การขนสง่:   ควรตดิตัง้อปุกรณ์ดับเพลงิและอปุกรณ์ป้องกนัการร่ัวไหลในการขนสง่ ควรตดิสาย 

     ดนิไปกบัรถบรรทกุภาชนะบรรจใุนกรณีทีม่กีารสะสมของไฟฟ้าสถติ เก็บใหห้า่งจาก

     สารออกซไิดซ ์กรด ดา่ง สารเคมทีีก่นิได ้แสงแดด ฝน อณุหภมูสิงู ไฟ และแหลง่ 

     ความรอ้นในระหวา่งการขนสง่ มอีปุกรณ์ป้องกนัไฟไหมส้ าหรับทอ่ไอเสยีของ 

     ยานพาหนะ ควรหลกีเลีย่งเครือ่งมอืทัง้หมดทีอ่าจท าใหเ้กดิประกายไฟ ใชย้าน- 

     พาหนะตามขอ้ก าหนดและหลกีเลีย่งการหยดุจอดในบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยั หา้มขนสง่ 

     โดยเรอืไมห้รอืเรอืปนูซเีมนต ์ 

 

สว่น 15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

 《化学危险物品安全管理条例》(เผยแพร่โดยสภาคองเกรส เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2002) ไดก้ าหนดบทบัญญัติ

เกีย่วกบัการผลติ การใช ้การจัดเก็บ การขนสง่ และดา้นอืน่ๆ ของสนิคา้สารอนัตรายอยา่งปลอดภัย 

 《化学危险物品安全管理条例实施细则》(GB13690-2009) ไดจ้ัดประเภท Propyl acetate เป็นของเหลวไวไฟ

ประเภทที ่2 

 

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

N/A = ไมไ่ดร้ะบุไว ้

 

ขอ้มูลทัง้หมดทีน่ าเสนอในเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยไดรั้บการแกไ้ขตามความรูข้องผูจ้ัดท าอย่างดทีีส่ดุ มไีวเ้พือ่เป็นแนวทาง

เทา่นัน้ ซึง่ไมถ่อืเป็นการรับประกันหรอืขอ้ก าหนดดา้นคณุภาพ บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่การบาดเจ็บ ความเสยีหายทางทรัพยส์นิ 

หรอืความเสยีหายลกัษณะอืน่ๆ ทัง้ส ิน้ ซึง่ส ิง่เหลา่นีไ้ดม้กีารยอมรับใ  นความเสีย่งของผูใ้ช ้

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบุไวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เ ป็นฉบับล่าสุดที่ Union 

Petrochemical มอียูห่รอืไม ่ขอ้มลูและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบ

ต่อการตรวจสอบจนเป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รือไม่ หากผูซ้ือ้น า

ผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และ

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจ ุควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถา่ยเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนีโ้ดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสาร

นีไ้ปพมิพเ์ผยแพร่ซ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


