
                                                                                                                                แบบ วอ./อก.3                                      
                                                 ขอมูลความปลอดภัย 

                                                                                        ช่ือเคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ…………………………….. 
 

  

ชื่อบริษัทที่ขอขึ้นทะเบียน 
สถานที่ติดตอผูขอขึ้นทะเบียนเลขที ่                      หมูที่               ตรอก/ซอย 
ถนน                                             ตําบล/แขวง                                     อําเภอ/เขต                                             
จังหวัด                                          รหัสไปรษณีย 
 
1.    ขอมูลทั่วไป (PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION) 
ชื่อสามัญทางเคมีของเคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ                          สูตรเคมี                               
CAS Number 
ช่ืออ่ืนๆ 
ชื่อผูผลิต/ผูแทนจําหนาย 
ที่อยู(โดยละเอียด) 
โทรศัพท     โทรสาร 
โทรศัพทฉุกเฉิน 
 

2.  สวนผสม  (COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS) ระบุชื่อสามัญทางเคมี
ของสารและเปอรเซ็นตของสารที่ผสมอยูทั้งหมด 
 
 
 
 

 
3. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคม ี(PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES) 
จุดหลอมเหลว  องศาเซลเซียส จุดเดือด   องศาเซลเซียส 
ความหนาแนน                        กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร  ที ่  องศาเซลเซียส 
ความดันไอ   กิโลปาสกาล (kPa)  ที ่  องศาเซลเซียส 
ความหนืด   ตารางเมตร/วินาที ่  ที ่  องศาเซลเซียส  
การละลายไดในน้ํา   กรัม/100 มิลลิลิตร  ที ่  องศาเซลเซียส 
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3. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคม ี(PHYSICAL  AND  CHEMICAL PROPERTIES)  (ตอ) 
สถานะ      Ο  ของแข็ง      Ο  ของเหลว      Ο  แกส  ที ่              องศาเซลเซียส 
ลักษณะสีและกลิ่น 
จุดวาบไฟ  องศาเซลเซียส  วิธีการทดสอบ 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง องศาเซลเซียส 
อัตราสวนในอากาศท่ีเกิดการระเบิด  
-  อัตราสวนตํ่าสุด (LEL)                 % -  อัตราสวนสูงสุด (UEL)                 %  
คุณสมบัติทางกายภาพอื่นๆ 
 

4.    ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย  (HAZARDS  IDENTIFICATION) 
อันตรายที่สําคัญ (Main Hazards) ตัวอยางเชน เปนสารไวไฟ  เปนสารท่ีเกิดการระเบิดได  เปนสาร
กัดกรอน ฯลฯ 
อันตรายตอสุขภาพ 
- เม่ือเขาตา 
- เมื่อสัมผัสผิวหนัง 
- เมื่อเขาสูระบบหายใจ 
- เม่ือเขาสูระบบทางเดินอาหาร 
 

5.    การปฐมพยาบาล (FIRST-AID  MEASURES) 
- เม่ือเขาตา 
- เมื่อสัมผัสผิวหนัง 
- เมื่อเขาสูระบบหายใจ 
- เม่ือเขาสูระบบทางเดินอาหาร 
- การรักษาทางการแพทย (ถาม)ี  
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6. การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม (FIRE-FIGHTING  MEASURES) 
สารที่ใชดับไฟ 
สารที่ไมเหมาะสมในการใชดับไฟ 
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 
วิธีเฉพาะในการผจญเพลิง 
อุปกรณปองกันสําหรับผูผจญเพลิง 
 

7. การปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล (ACCIDENTAL  RELEASE  MEASURES) 
การปองกันที่คน 
การปองกันสิ่งแวดลอม 
วิธีการจัดการกับเคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑที่หกรั่วไหล 
 

8. การใชและการจัดเก็บ (HANDLING  AND  STORAGE) 
การใช 
- คําเตือน 
- ขอควรระวัง 
- การระบายอากาศ 
- วิธีการใชอยางปลอดภัย 
การจัดเก็บท่ีปลอดภัย 

       สารเคมีที่เก็บรวมกันไมได 
 
9. คามาตรฐานความปลอดภัย/การควบคุม/การปองกันสวนบุคคล  
       (EXPOSURE  CONTROLS/PERSONAL  PROTECTION) 
คาความเขมขนเฉลี่ยที่ยอมใหมีไดในบรรยากาศการทํางาน (TLV-TWA) 
การควบคุมโดยใชหลักการทางวิศวกรรม 
อุปกรณปองกันการหายใจ 
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9. คามาตรฐานความปลอดภัย/การควบคุม/การปองกันสวนบุคคล (ตอ) 
อุปกรณปองกันรางกาย 
อุปกรณปองกันมือ 
อุปกรณปองกันตา 
 

10. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (STABILITY  AND  REACTIVITY) 
เปนวัตถุท่ีตองมีสารหรือมีการปฏิบัติการใดๆ เพื่อยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา (inhibition) หรือใหมี 
 - การคงตัว (Stabilization) หรือปองกันอันตราย    Ο  ใช      Ο ไมใช 

        -    ถาใชโปรดใหรายละเอียด 
- สารยับยั้งปฏิกิริยา (inhibitor)  สารที่ทําใหเกิดการคงตัว (Stabilizer) หรือสารท่ีทําใหเฉ่ือย 
       (Phlegmatization)                                        วิธีอื่นที่ใชทดแทนได 

        -    สารหรือกรณีท่ีควรหลีกเล่ียง 
       เปนวัตถุที่มีคุณสมบัติระเบิดได     Ο  ใช     Ο  ไมใช 
        -    ถาใชโปรดใหรายละเอียด 
       เปนวัตถุที่ทําปฏิกิริยากับน้ํา     Ο  ใช     Ο  ไมใช 
        -    ถาใชโปรดใหรายละเอียดผลที่เกิดขึ้น 
       เปนวัตถุที่มีคุณสมบัติในการออกซิไดซ    Ο  ใช   Ο ไมใช 
       -     ถาใชโปรดใหรายละเอียด 
       เปนวัตถุที่เมื่อสลายตัวจะกอใหเกิดสารที่มีพิษ/มีอันตราย   Ο ใช    Ο ไมใช 
       -     สารมีพิษ/มีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว 

- การปองกัน/กําจัดสารพิษจากการสลายตัว 
 

11. ขอมูลดานพิษวิทยา (TOXICOLOGICAL  INFORMATION) 
พิษเฉียบพลัน 

-  LD 50 โดยทางปาก            มิลลิกรัม/กิโลกรัม  สัตวที่ใชทดลอง 
-  LD 50 โดยทางผิวหนัง            มิลลิกรัม/กิโลกรัม  สัตวที่ใชทดลอง 
-  LC 50 โดยการสูดหายใจ            มิลลิกรัม/ลิตร (หรือ มิลลิลิตร/ลูกบาศกเมตร) 
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11. ขอมูลดานพิษวิทยา (TOXICOLOGICAL  INFORMATION) (ตอ) 
สัตวที่ใชทดลอง                         ระยะเวลาท่ีไดรับสาร               ช่ัวโมง 
พิษตอตา 
พิษตอผิวหนัง 
พิษกึ่งเฉียบพลัน/ก่ึงเร้ือรัง 
พิษที่ทําใหเกิดภูมิแพ 
พิษเร้ือรัง 
- พิษในการกอมะเร็ง 
- พิษตอการเจริญเติบโตของตัวออน 
- พิษที่ทําใหตัวออนผิดปกติหรือมีผลตอการสืบพันธุ 
- พิษตอการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
- พิษตอระบบประสาท 
 

12.  ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศน  (ECOLOGICAL  INFORMATION) 
การเปลี่ยนแปลงของสาร (Mobility) 
การคงอยู/การสลายตัวของสาร (Persistence/Degradability) 
การสะสมของสารในสิ่งที่มีชีวิต (Bio-accumulation) 
พิษตอระบบนิเวศน (Ecotoxicity) 
 

13. การกําจัด/ทําลาย (DISPOSAL  CONSIDERATIONS) 
การกําจัดเคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ 

       การกาํจัดภาชนะบรรจุ 
       การกําจัดกากของเสีย 
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14. ขอมูลสําหรับการขนสง (TRANSPORT  INFORMATION) (อยางนอยตองระบุ 
       UN Number ,UN Class  และ UN Packing Group สวนหัวขออ่ืนๆ ใหระบุเทาท่ีมีขอมูล) 

UN Number   UN Class  UN Packing Group 
ADR1/RID2Substance Identification Number      ADR/RID-Class 
ADR/RID-Item Number     
ADR/RID-Hazard Identification Number 

       IMDG3-Packing Group    IMDG-Class 
       IMDG-Marine Pollutant    IMDG-Ems Number 
       IMDG-MFAG Table Number   IATA4-Packing Group 
       IATA-Class      Tremcard Number TEC ( R ) 
 
15. สัญลักษณหรือฉลาก 
 
 
 
 
16. ขอมูลอ่ืนๆ 

 
      เอกสารอางอิง 

 
 
1: ADR = ขอตกลงของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตรายทางถนน (European      
                  agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road.) 
2 : RID = ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตรายทางรถไฟ 
                  (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail.) 
3 : IMDG-CODE = รหัสกํากับสินคาอันตรายขององคการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ 
                    (International maritime dangerous goods code)  
4 : IATA = สมาคมขนสงทางอากาศ  (International air transport association) 

6/6 


	ª×èÍºÃÔÉÑ··Õè¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹
	ª×èÍÊÒÁÑ�·Ò§à¤ÁÕ¢Í§à¤ÁÕÀÑ³±ì/¼ÅÔµÀÑ³±ì		                        ÊÙµÃà¤ÁÕ
	CAS Number
	¨Ø´ËÅÍÁàËÅÇ		Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ	¨Ø´à´×Í´			Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ
	ÊÒÃ·Õèãªé´Ñºä¿
	¡ÒÃ¨Ñ´à¡çº·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ

	ÊÒÃà¤ÁÕ·Õèà¡çºÃÇÁ¡Ñ¹äÁèä´é
	ÍØ»¡Ã³ì»éÍ§¡Ñ¹ÃèÒ§¡ÒÂ


