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  1.1 ขอ้มลูบง่ชีผ้ลติภัณฑ ์

    ชือ่ผลติภัณฑ ์  : ไวตอ์อยล ์   

    ชือ่สามัญ   : ไวตอ์อยล ์(white oil) 

        ชือ่พอ้ง                             : mineral oil, neutral oil, paraffin oil 

    ชือ่และอตัราสว่นสารส าคัญ    : ปิโตรเลยีม (petroleum Oil)  67 % W/V EC 

        การใชผ้ลติภัณฑ ์                : ใชใ้นการป้องกนัก าจัดแมลงและไรศตัรูพชื 

 

 1.2 รายละเอยีดผูผ้ลติและจ าหน่าย 

       ผลติและจ าหน่ายโดย  บรษิทั เชอรว์ูด้ คอรป์อเรช ัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

       ส านักงาน  1065 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

       ตดิตอ่ โทรศพัท ์(+66) 2320-2288     โทรสาร (+66) 2320-2670 

 

       สถานทีผ่ลติ       90/1 หมู ่9 นคิมอตุสาหกรรมเวลโกรว ์ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ต าบลบางววั  

   อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชงิเทรา 24180 

 ตดิตอ่   โทรศพัท ์(+66) 3852-2302     โทรสาร (+66) 3852-2311 

เว็บไซด ์ http://www.sherwood.co.th 

       

1.3 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ     (+66) 9-5957-4010  

 

 

 

 
 ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย : 

ผลกระทบดา้นความเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพมนุษย ์ : หากสมัผัสสารทีม่ากเกนิไปในระยะสัน้ๆ อาจกอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืง 

หากหายใจเอาละอองของสารเขา้ไป  
 ผลกระทบดา้นความเป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม     : - 

 ความเป็นอนัตรายเฉพาะเจาะจง                         : - 
 อาการเกดิพษิ                                               : อาจท าใหบ้รเิวณทีส่มัผัส ไวตอ์อยล ์เชน่ ผวิหนัง เยือ่บชุอ่งจมูก  

   ตา  เกดิการระคายเคอืง และอักเสบได ้  

 ค าเตอืน/ขอ้ควรระวงั                         : อา่นฉลากค าแนะน าวธิกีารใชใ้หเ้ขา้ใจเสยีกอ่นทกุครัง้ และใหป้ฏบิตั ิ 

                                                                        ตามค าแนะน าอยา่งเคร่งครัด 

      

 
    หำกสมัผสักบัดวงตำ                : ใหร้บีลา้งออกดว้ยน ้าสะอาดจ านวนมาก นาน 10-15 นาทหีากอาการ ไม่ทเุลาใหร้บีไป   

   พบแพทย ์
 

    หำกหำยใจเขำ้ไป                    : ใหร้บีน าผูป่้วยไปยังสถานทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทสะดวก 
 

  หำกสมัผสักบัผวิหนงั               : ใหร้บีลา้งออกดว้ยสบู ่และน ้าจนสะอาด ถา้เป้ือนเสือ้ผา้ ใหร้บีอาบน ้าและเปลีย่น   

องคป์ระกอบ CAS Number Concentration (%) 

ปิโตรเลยีม ออยล ์(Petroleum Oil) 8012-95-1 67.0  

Other Ingredients - 33.0  

Total 100.0  

1. ขอ้มูลเกีย่วกบัสารเคม ีหรอืสารผสม และบรษิทัผูผ้ลติ และ/หรอื จ าหนา่ย (Identification) 

2. องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม (Composition / Information on Ingredients) 

3. การชีบ้ง่ความเป็นอนัตราย (Hazards identification) 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures) 
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   เสือ้ผา้ใหม่ทนัท ี  
 

    หำกกลนืกนิ                       : ใหร้บีบว้นน ้าลา้งปาก หากกลนืกนิเขา้ไปมาก หำ้มท าใหอ้าเจยีน และหำ้มใหน้ ้า   

                                                       เครือ่งดืม่ หรอือาหารใดๆ ทัง้ส ิน้ รบีน าผูป่้วยสง่แพทยท์นัทพีรอ้มดว้ยภาชนะบรรจแุละ  
                                                    ฉลากไวตอ์อยล ์
 

    ค ำแนะน ำทำงกำรแพทย ์         : 1.รักษาตามอาการ  

                                             2.pulmonary ventilation ถา้ผูป่้วยอาเจยีนหรอืส าลกัอาจท าใหเ้กดิ hydrocarbon  
                                                     pneumonitis (rapid respiration, cyanosis, tachycardia, low-grade fever)  

                                          3.หากผูป่้วยกลนืกนิไวตอ์อยลเ์ขา้ไปจ านวนมาก ใหผู้ป่้วยกนิ activated charcoal 25 g 

                                             ผสมน ้า 300 ml และ sorbitol 70% 1-2 mg/kg น ้าหนักตวั (เด็กต า่กวา่ 12 ปี ใชข้นาด 
                                                          35% 1.5-2.3 mg/kg น ้าหนักตวั) 

 

 
    สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม : ในการดบัไฟ ใชก้ารพ่นน ้าเป็นละอองฝอย, ผงเคมแีหง้ หรอืก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดต์ามลักษณะของเพลงิ  

    สารดับเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม : หา้มใชน้ ้าแรงดนัสงูฉีดเป็นล าเขา้ไปในกองเพลงิ 

    ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง : อาจมแีกส๊พษิทีเ่กดิจากเพลงิไหมท้ัว่ไปเชน่ ก๊าซคารบ์อนมอนออกไซด ์(CO) 

    ดบัเพลงิ   ซลัเฟอรไ์ดออกไซด,์ อลัดไีฮดก์รณีทีเ่กดิเพลงิไหมไ้ม่สมบรูณ์   

    อปุกรณ์ป้องกนัพเิศษและการเตอืนภัยส าหรับ : สวมชดุดบัเพลงิและอปุกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจชนดิถังบรรจอุากาศแบบ 

    นักผจญเพลงิ     พกพา (Self - Contained Breathing Apparatus, SCBA) 

        

 
    ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล : อพยพคนออกจากบรเิวณทีส่ารหกร่ัวไหล  

  : เคลือ่นยา้ยแหลง่ทีก่อ่ก าเนดิไฟ 

  : หำ้มสมัผัสสารเคมโีดยตรง   

  : หลกีเลีย่งการสมัผัสกับผวิหนังและดวงตาโดยตรง 

  : หำ้มสดูดมเอาไอระเหยเขา้ไป 

  : อพยพคนทีไ่มเ่กีย่วขอ้งออกจากบรเิวณ 

  : ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนออกทนัท ี

   อปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคล : สวมอปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจชนดิดดูซบัไอระเหยอนิทรยี ์รองเทา้บทู 

และถงุมอืยาง 

   ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม : ป้องกนัไมใ่หส้ารไหลลงสูพ่ืน้ดนิ, ทางระบายน ้า, ทอ่ระบายน ้าและทอ่น ้าทิง้ 

  : หลกีเลีย่งการปลอ่ยผลติภัณฑล์งสูด่นิ ทางน ้า และสิง่แวดลอ้ม 

   วธิกีารและวสัดสุ าหรับกักเก็บและการท าความสะอาด                

  : กอ่นการจัดเก็บ ระบายอากาศในบรเิวณทีเ่กดิการร่ัวไหล 

  : หลงัการจัดเก็บ ใหร้ะบายอากาศในบรเิวณทีเ่กดิการร่ัวไหล 

         : ตอ่สายดนิกบัอปุกรณ์ทีใ่ชท้ัง้หมด ขณะจัดการกับผลติภัณฑ ์

         : หลกีเลีย่งการปลอ่ยสารสูส่ ิง่แวดลอ้ม หำ้มเทผลติภัณฑแ์ละของเสยีลงในทอ่ 

           ระบายน ้า 

  : ดดูซับสารดว้ย ทราย ขีเ้ลือ่ย หรอืสารเฉื่อย เก็บสารดดูซบัในภาชนะทีปิ่ด  

                                                                  สนทิ แสดงป้ายบง่ชีส้ าหรับน าไปก าจัด 

  : ส าหรับการหกร่ัวไหลขนาดเล็ก ; ดดูซับดว้ยสารดดูซับทีเ่หมาะสม (เชน่  

                                                                  ทราย, ขีเ้ลือ่ย) 

  : ส าหรับการหกร่ัวไหลขนาดใหญ ่; ท าเขือ่นกัน้ผลติภัณฑท์ีร่ั่วไหล สบู 

                                                               ผลติภัณฑอ์อกดว้ยเครือ่งสบู ในการท าความสะอาดตอ้งมอีปุกรณ์เครือ่งชว่ย  

                                                               หายใจ 

5. มาตรการผจญเพลงิ (Fire Fighting Measures) 

6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกและร ัว่ไหลของสาร (Accidental Release Measures) 
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  : ลา้งท าความสะอาดบรเิวณทีส่ารหกร่ัวไหลหลงัจากเก็บสารออกและจัดเก็บลง 

                                                                  ในภาชนะทีเ่หมาะสมกับการก าจัดของเสยี 

   : หำ้มใหน้ ้าเขา้ไปในภาชนะบรรจ ุฉดีน ้าเป็นละอองฝอยเพือ่ลดไอระเหยของ  

                                                                  สาร  

      : ก าจัดสาร / ภาชนะบรรจุ ใหส้อดคลอ้งกับกฎขอ้บงัคับของทอ้งถิน่ / ระดบั 

        ภมูภิาค / ระดบัประเทศ / นานาชาต ิก าจัดสิง่ทีอ่ยูภ่ายในภาชนะดว้ยวธิกีาร   

        ไดรั้บการอนุมัตแิละ / หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่ 

 

 
 ขอ้ควรระวงัส าหรับการปฏบิัตทิีป่ลอดภัย  

  : เก็บใหห้า่งจากแหลง่ก าเนดิประกายไฟ – หำ้มสบูบหุรี ่

  : หำ้ม กอ่ใหเ้กดิความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ ใกลบ้รเิวณทีก่ าลงัใชง้าน 

  : หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัสารเป็นเวลานาน 

  : หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัผวิหนัง ดวงตา และการหายใจรับสารเขา้สูร่่างกาย 

  : ใชผ้ลติภัณฑใ์นบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศเพยีงพอ 

  : การระบายอากาศอาจมคีวามจ าเป็น เพือ่ลดไประเหยทีม่ากเกนิไป ถา้ระดับของ

ไอระเหยแนวโนม้จะสงูหรอืในสถานทีค่บัแคบ 

  : ท าความสะอาดมอืและร่างกายทกุครัง้หลงัใชง้าน 

  : ถอดเสือ้ผา้และอปุกรณ์ทีป่นเป้ือน กอ่นรับประทานอาหารและเครือ่งดืม่ 

  : ลา้งมอืใหส้ะอาดดว้ยสบูแ่ละน ้า หลงัจากการจัดการและกอ่นรับประทานอาหาร 

ดืม่น ้า 

 

     ขอ้ควรระวงัส าหรับการจัดเก็บทีป่ลอดภัย : เก็บในภาชนะทีปิ่ดสนทิ มอีากาศระบายถา่ยเทไดด้ ีแหง้และเย็น 

  : เก็บใหห้า่งจากเด็ก อาหาร น ้าดืม่ สตัวเ์ลีย้ง เปลวไฟ และความรอ้น 

         : เก็บใหห้า่งจากผลติภัณฑท์ีม่ฤีทธิก์ดักร่อนและวสัดทุีเ่ขา้กนัไม่ได ้(สาร  

                                                                ออกซไิดสท์ีแ่รง, เบสแก,่ กรดแก)่ 

 

 
    คา่ทีใ่ชค้วบคมุการรับสมัผัส : ไมม่ขีอ้มลู  

    การควบคมุเชงิวศิวกรรม : ระบบดดูอากาศเฉพาะสว่น เพือ่ลดความเขม้ขน้ของไอสารเคมไีมใ่หม้ากเกนิไป 

  : ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศเพยีงพอในพืน้ทีท่ างาน 

  : ใชอ้ปุกรณ์ถา่ยเทอากาศทีป้่องกนัการระเบดิ ในกรณีทีร่ะดับไอสารเคมมี ี  

                                                                แนวโนม้สงูขึน้ หรอือยูใ่นพืน้ทีอ่ับอากาศ 

    อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล : ควรสวมถงุมอืยาง แวน่ตานริภัย หนา้กากป้องกนัสารพษิ สวมเสือ้แขนยาว   

                                                               กางเกงขายาว รองเทา้บทูยาว เพือ่ป้องกนัการสมัผัสสารเคม ีและท าความ  

                                                               สะอาดอปุกรณ์ทกุครัง้หลงัเลกิใชง้าน    
 

 
 ลกัษณะทัว่ไป : เนือ้ครมีสขีาว – เหลอืง ลักษณะขน้  

 กลิน่ : มกีลิน่เฉพาะตัว 

 คา่ขดีจ ากัดของกลิน่ทีไ่ดรั้บ : ไมม่ขีอ้มลู 

 คา่ความเป็นกรด - ดา่ง (pH value) : 8 - 10 

 จดุหลอมเหลว / จดุเยอืกแข็ง : เป็นของเหลวหนดืทีอ่ณุหภมูหิอ้ง 

 จดุเดอืดเริม่ตน้ / ชว่งของการเดอืด : 312 - 428 (ของน ้ามันสว่นผสมหลกั) 

 จดุวาบไฟ : >180 °C (Petroleum Oil) 

7. การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และการจดัเก็บ (Handling and Storage) 

8. การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนัสว่นบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection) 

9. คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี(Physical and Chemical Properties) 
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 อตัราการระเหย : ไมม่ขีอ้มลู 

 ความสามารถในการลกุตดิไฟไดเ้องของของแข็งและกา๊ซ 

  : ไมม่ขีอ้มลู 

    คา่ขดีจ ากดัของความไวไฟ สงูสดุ : ไมม่ขีอ้มลู 

  ต า่สดุ : ไมม่ขีอ้มลู 

 

    คา่ขดีจ ากดัของการระเบดิ สงูสดุ : ไมม่ขีอ้มลู 

  ต า่สดุ : ไมม่ขีอ้มลู 

 ความดนัไอ : ไมม่ขีอ้มลู 

 ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1) : ไมม่ขีอ้มลู 

 ความหนาแน่นสมัพัทธ ์(น ้า = 1) : ไมม่ขีอ้มลู 

 คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของสารในชัน้ของ n-Octanol ตอ่น ้า (log kow) 

  : ไมม่ขีอ้มลู 

 อณุหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง : ไมม่ขีอ้มลู 

 อณุหภมูขิองการสลายตวั : ไมม่ขีอ้มลู 

 ความสามารถในการละลายน ้า : ละลายน ้าไดส้ารแขวนลอย 

 ความถว่งจ าเพาะ / ความหนาแน่น : 0.85 – 0.89 กโิลกรัมตอ่ลติร ทีอ่ณุหภมู ิ30 องศาเซลเซยีส 

 ความหนดื : ไมม่ขีอ้มลู 

 

 
 การเกดิปฏกิริยิา : ไมเ่กดิปฏกิริยิาอนัตราย เมือ่จัดเก็บและใชง้านตามทีร่ะบไุว ้

 ความเสถยีรทางเคม ี : มคีวามเสถยีรทางเคมภีายใตส้ภาวะแวดลอ้มปกต ิ

 ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย : ไมเ่กดิปฏกิริยิาอนัตราย เมือ่จัดเก็บและเคลือ่นยา้ยตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง : เปลวไฟ ความรอ้น และ แสงแดด 

 วสัดทุีเ่ขา้กนัไม่ได ้ : สารออกซไิดซร์ุนแรง กรดแกแ่ละดา่งแก ่

  

 
 ความเป็นพษิเฉยีบพลนั 

  ทางปาก (Acute oral)  : LD50 > 15,000 มลิลกิรัมตอ่กโิลกรัม (หนู) (คา่จากการทดลอง) 

  ทางผวิหนัง (Acute dermal)            : LD50 > 15,000 มลิลกิรัมตอ่กโิลกรัม (หนู) (คา่จากการทดลอง) 

                  ทางเดนิหายใจ (Acute Inhalation) : LC50 (4 ชัว่โมง) > 1.593 มลิลกิรัมตอ่ลติร (หนู) 

 

 การท าใหผ้วิหนังเกดิความระคายเคอืง (Skin irritation)   : ไม่กอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืง (กระตา่ย)  

 การท าใหต้าเกดิความระคายเคอืง (Eye irritation)         : ไม่กอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืง (กระตา่ย)  

 การท าใหเ้กดิอาการแพท้างผวิหนัง (Skin sensitization) : ไม่กอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้(กระตา่ย) 
 การท าใหไ้วตอ่การกระตุน้อาการแพข้องระบบทางเดนิหายใจ  : ไมจ่ าแนกประเภท 

 การกอ่ใหเ้กดิการกลายพันธุข์องเซลลส์บืพันธุ ์    : ไมจ่ าแนกประเภท 

 การกอ่มะเร็ง      : ไมจ่ าแนกประเภท 

 ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ ์      : ไมจ่ าแนกประเภท 

 ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง  

 ความเป็นอนัตรายจากการส าลัก    : อาจท าใหเ้กดิ hydrocarbon pneumonitis (rapid 
respiration, cyanosis, tachycardia, low-grade fever)  

 
 

 
 

10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา (Stability and Reactivity) 

11. ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา (Toxicological Information) 



 
บรษิทั เชอรว์ูด้ คอรป์อเรช ัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ขอ้มลูความปลอดภยั 
ไวตอ์อยล ์
หนา้ 5 จาก 7 

วนัทีม่ผีล: 01 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
ฉบับที ่: 1.0 พมิพเ์มือ่: 12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

   .   
 

 
     ความเป็นอนัตรายเฉยีบพลันพษิตอ่สิง่มชีวีติในน ้า   : ไมจ่ าแนกประเภท 

     ความเป็นอนัตรายระยะยาวตอ่สิง่มชีวีติในน ้า  : ไมจ่ าแนกประเภท 

     การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการย่อยสลายทางชวีภาพ : ไมม่ขีอ้มลู 

     ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ   : ไมม่ขีอ้มลู  

     การเคลือ่นยา้ยในดนิ   : ไมม่ขีอ้มลู 

     ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ   : ไมม่ขีอ้มลู 

 

 
 วธิกีารก าจัดผลติภัณฑ ์ : ของเสยีตอ้งก าจัดใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายของรัฐและทอ้งถิน่ และกฎระเบยีบดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

  : หำ้มก ำจดัผลติภัณฑโ์ดยผา่นแหลง่น ้าทิง้ หรอืแหลง่น ้าสาธารณะ 

   

 วธิกีารก าจัดบรรจภุัณฑ ์ : ภาชนะบรรจเุมือ่ใชห้มดแลว้ ใหก้ลัว้ลา้งดว้ยน ้า 3 ครัง้ และรวมเอาน ้าลา้งไปใชผ้สม

พ่นสาร ก าจัดภาชนะบรรจโุดยท าลายแลว้ฝังดนิ หรอืรวมทิง้ใหป้ลอดภัย หำ้มใชไ้ฟ

เผา 

   : ควรก าจัดทิง้ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่และกฎหมายทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศหรอื

ภมูภิาค 

  : หำ้มทิง้ภาชนะเปลา่ลงสูแ่หลง่น ้าสาธารณะ 

 

 
 

Regulation UN 
No. 

 

Proper Shipping Name 
 

Classes 
 

PG* 
 

Symbol 
 

Note 

ADR 
UN 

3082 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S. (contains 

PETROLEUM OIL) 

9 III 

 

Hazchem code 
3Z 

IMDG 
UN 

3082 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 

LIQUID, N.O.S. (contains 
PETROLEUM OIL)  

(MARINE POLLUTANT) 

9 III  

 

Emergency schedules 

(Ems) 
F-A, S-F 

IATA 
UN 

3082 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S. (contains 

PETROLEUM OIL) 

9 III 

 

Limited Quantities -  

Passenger Aircraft 
Quantity limitation: 30 KG 

Packaging instructions: Y964 

 
Passenger and Cargo 

Aircraft  
Quantity limitation:450 L 

Packaging instructions: 964 
 

Cargo Aircraft Only 

12. ขอ้มูลนเิวศวทิยา (Ecological Information) 

13. ขอ้พจิารณาในการก าจดั (Disposal Considerations) 

14. ขอ้มูลเกีย่วกบัการขนสง่ (Transport Information) 



 
บรษิทั เชอรว์ูด้ คอรป์อเรช ัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ขอ้มลูความปลอดภยั 
ไวตอ์อยล ์
หนา้ 6 จาก 7 

วนัทีม่ผีล: 01 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
ฉบับที ่: 1.0 พมิพเ์มือ่: 12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

   .   
 

Quantity limitation: 450 L 

Packaging instructions: 964 
 

 

ระวงัขณะขนสง่ใหแ้น่ใจวา่ สารมกีารปิดภาชนะอย่างแน่นหนา ไมม่กีารร่ัวไหลออกมา และไม่พลกิคว า่ หกออกมา ไม่สง่ของร่วมกบั

อาหาร เสน้ใย สารออกซไิดสแ์ก ่ดา่งแก ่ฯลฯ   
 

 
การบงัคบัใชก้ฎหมายในประเทศไทย  : พระราชบญัญัตวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

   : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง บญัชรีายชือ่วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2556 

ชนดิของวสัดทุีเ่ป็นอนัตราย  : วตัถุอนัตรายชนดิที ่2 (กรมวชิาการเกษตร / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

      ทะเบยีนวตัถุอนัตรายเลขที ่  : 1187-2555 (กรมวชิาการเกษตร) 

 

 
  แหลง่ขอ้มูลทีใ่ชใ้นจัดท า : European Chemicals Agency;  

   https://echa.europa.eu 

  : Toxicology Data Network, U.S. National Library of Medicine;    

    https://toxnet.nlm.nih.gov 

  : National Institute of Technology and Evaluation; 

    http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html  

  : บญัชรีายชือ่วตัถอุนัตราย กระทรวงอตุสาหกรรม; 

    https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/thai/pdf/hazardlist13_tha.pdf  

  : Dangerous Goods Regulation (IATA-Resolution 618 Attachment “A”) 54th Edition 

                                     https://agashirinov.files.wordpress.com/2015/10/ekp000017565.pdf 

  : รายงาน ฝภว. 72/51 รหัส 05-08-51 การทดสอบพษิเฉยีบพลนัทางปากของผลติภัณฑ ์

                                             ไวตอ์อยล ์(Vite oil) Batch No.8031 โดยสถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่ง 

    ประเทศไทย (วว.) 

  : รายงาน ฝภว. 72/51 รหัส 05-08-51 การทดสอบพษิเฉยีบพลนัทางผวิหนังของผลติภัณฑ ์

                                             ไวตอ์อยล ์(Vite oil) Batch No.8031 โดยสถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่ง 

    ประเทศไทย (วว.) 

  : Acute Oral study of white oil 67% W/V EC (80% W/W) [VITE OIL] in rats,  

                                             Jai Research Foundation, 2011. 

  : Acute Dermal study of white oil 67% W/V EC (80% W/W) [VITE OIL] in rats,  

                                             Jai Research Foundation, 2011. 

  : Acute Inhalation study of white oil 67% W/V EC (80% W/W) [VITE OIL] in rats,  

                                             Jai Research Foundation, 2011. 

  : Acute Dermal Irritation of white oil 67% W/V EC (80% W/W) [VITE OIL] in rabbits,  

                                             Jai Research Foundation, 2011. 

  : Acute Eye Irritation study of white oil 67% W/V EC (80% W/W) [VITE OIL] in rats,  

                                             Jai Research Foundation, 2011. 

  : Acute Skin Sensitize study of white oil 67% W/V EC (80% W/W) [VITE OIL] in  

                                             Guinea pigs, Jai Research Foundation, 2011. 

 

 

 

 

15. ขอ้มูลดา้นกฎหมายขอ้บงัคบั (Regulatory Information) 

16. ขอ้มูลอืน่ ๆ (Other Information) 



 
บรษิทั เชอรว์ูด้ คอรป์อเรช ัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ขอ้มลูความปลอดภยั 
ไวตอ์อยล ์
หนา้ 7 จาก 7 

วนัทีม่ผีล: 01 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
ฉบับที ่: 1.0 พมิพเ์มือ่: 12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

   .   
 

ค ำปฏเิสธสทิธ ิ

ขอ้มลูนีไ้ดจั้ดท าอยา่งถกูตอ้งตามองคค์วามรูข้องบรษัิทฯ  เพือ่ใหผู้ใ้ชผ้ลติภัณฑไ์ดอ้า่นเอกสารความปลอดภัยและพจิารณาขอ้มูลเพือ่

การจัดการและการใชง้านในบรเิวณทีม่ผีลติภัณฑอ์ืน่รวมอยู่ดว้ย หากตอ้งการการจัดกลุ่มหรอืขอ้มูลอืน่ๆ เพิม่เตมิเพือ่มั่นใจถงึระดับความเสีย่งที่

เหมาะสม สามารถตดิตอ่ผา่นฝ่ายเทคนคิของบรษัิทฯ ได ้

 

 ทางบรษัิทฯ เชือ่วา่ขอ้มลูนีม้คีวามถกูตอ้งแตไ่มไ่ดส้มบรูณ์ทัง้หมด สามารถใชเ้ป็นเพยีงแนวทางในการใชง้านเท่านัน้ มไิดร้ับประกันหรอื

กลา่วถงึความสมบรูณ์ของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ จงึไมอ่าจรับผดิชอบตอ่การบาดเจ็บหรอืความสญูเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ได ้ผูใ้ชง้านควร

ตระหนักถงึการแจง้เตอืนและความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้หากมกีารใชง้านนอกเหนือจากวัตถุประสงคท์ีร่ะบุไว ้ทัง้นี้ขอ้มูลดังกล่าวน ามาใชป้ระโยชน ์

เพือ่การปฏบัิตติามระเบยีบขอ้บังคับเกีย่วกับการจัดการและการตดิฉลากเทา่นัน้ 

  

- END - 


