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แบบฟอรม์ตรวจสอบลกูคา้สาํหรบัความปลอดภยัในการจดัการ การใช ้
และการจดัเก็บผลติภณัฑท์ีม่ซีลิคิอน ไฮไดรด ์(SiH) 

 
ชือ่ลกูคา้ (“บรษัิท”):  
 
สถานทีต่ัง้ของลกูคา้ 
 
ตัวแทนของลกูคา้:  
 
ผลติภัณฑข์องดาว Dow:  
 
SOLD-TO NUMBER: 
 
SHIP-TO/END-USER NUMBER: 
 
โปรดสงัเกต: หลังจากไดก้รอกขอ้มลูแบบฟอรม์การตรวจสอบนี ้
ครบถว้นและไดรั้บการอนุมัตแิลว้ บรษัิทของคณุจงึจะสามารถสัง่ซือ้ผลติภัณฑข์องดาว 
Dow ทีม่ ีSiH ตามทีร่ะบไุด ้ หากในอนาคต บรษัิทของคณุประสงคจ์ะสัง่ซือ้ผลติภัณฑอ์ืน่ๆ 
ทีม่ ีSiH คณุตกลงทีจ่ะกําหนดมาตรการป้องกันและขอ้พงึระวงัในรปูแบบเดยีวกัน 
รวมทัง้พนักงานของคณุไดรั้บทราบถงึอันตรายของผลติภัณฑแ์ตล่ะชนดิแลว้   
 
_________________________________________________________________ 
 
แบบฟอรม์นีจ้ะชว่ยใหด้าว Dow และคณุในฐานะลกูคา้ของเรา 
สามารถประเมนิความรูด้า้นเทคนคิเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีม่ซีลิคิอน ไฮไดรด ์(SiH) 
ตลอดจนแผนของคณุในการสือ่สารกับพนักงานเกีย่วกับการใชง้านอยา่งปลอดภัยและลักษ
ณะการทําปฏกิริยิาของสารทีม่ ีSiH จากขอ้มลูในการประเมนินี ้ดาว 
Dowอาจมคํีาแนะนําใหค้ณุเขา้ร่วมการฝึกอบรมเพิม่เตมิเกีย่วกับการใชผ้ลติภัณฑอ์ยา่งปลอ
ดภัย  
 
คณุตกลงวา่การประเมนินีไ้มใ่ชก่ารประเมนิโดยละเอยีดเกีย่วกับสถานประกอบการของคณุ 
และตกลงวา่เรือ่งดังกลา่วจะไมถ่กูนํามาพจิารณาในแงค่ณุภาพของสถานประกอบการ 
การตรวจสอบดา้นความปลอดภัยหรอืสิง่แวดลอ้ม  
คณุตกลงวา่ความเขา้ใจขอ้กําหนดทางกฎหมายทัง้หมดสําหรับสถานประกอบการของคณุถื
อเป็นความรับผดิชอบของคณุ 
เชน่เดยีวกับการตรวจหาและแกไ้ขความบกพรอ่งทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด   
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โปรดทําเครือ่งหมายถกูทีแ่ตล่ะรายการทีไ่ดร้บัการประเมนิ 
และทีไ่ดแ้จกจา่ยใหพ้นกังานของคณุทกุคนทีป่ฏบิตังิานกบัสารเหลา่นี ้   

 
ก _____ ขอ้มลูความปลอดภัยเคมภัีณฑ ์(SDS) สําหรับแตล่ะผลติภัณฑท์ีส่นใจ  
 
ข _____ แผน่พับ “การใชง้านโพลไีซลอกเซนทีม่ซีลิคิอน ไฮไดรดอ์ยา่งปลอดภัย ” 

โดย ดาว Dow ตอ่จากนีจ้ะเรยีกวา่ “แผน่พับการใชง้านอยา่งปลอดภัย” 
 

 
การใชง้านผลติภณัฑท์ีม่ ีSiH อยา่งปลอดภยั 

 
คาํอธบิายดา้นอนัตรายตอ่สขุภาพ  

1. หลังจากทีไ่ดอ้า่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยเคมภัีณฑ ์(SDS) และเนือ้หาสว่น 
“คําอธบิาย” ในแผน่พับการใชง้านอยา่งปลอดภัยแลว้ 
คณุมคีวามเขา้ใจอยา่งเพยีงพอเกีย่วกับคําจํากดัความตลอดจนอันตรายตอ่สขุภาพขอ
งสารซลิคิอน ไฮไดรด ์หรอื SiH ไซลอกเซนตามทีร่ะบใุนเอกสารเหลา่นี ้  

ใช ่_____ไมใ่ช_่_____ 
 

การเกดิปฏกิริยิาเคม ี
2. ในการปฏบิัตงิาน คณุไดเ้ก็บรักษาผลติภัณฑน์ีไ้วใ้นภาชนะบรรจตุัง้ตน้ 

ใช ่_____  ขา้มไปยังขอ้ 10    ไมใ่ช ่- ทําตอ่ในขอ้ถัดไป 
 

3. คณุไดต้รวจสอบสารตา่งๆ ทีส่ามารถทําปฏกิริยิาหรอืเขา้กันไมไ่ดก้ับผลติภัณฑท์ีม่ ี
SiH ทีค่ณุตอ้งการนํามาใชง้าน 
รวมทัง้มมีาตรการป้องกันทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกันไมใ่หเ้กดิการผสมโดยไมต่ัง้ใจหรอืกา
รสมัผัสกับสารเหลา่นี ้   

ใช ่_____   ไมใ่ช ่______ 
  

4. หากคณุไดทํ้าใหเ้กดิปฏกิริยิา ดําเนนิการแปรรปูทางเคมหีรอืดดัแปลงผลติภัณฑท์ีม่ ี
SiH 
คณุเขา้ใจรปูแบบของปฏกิริยิาทีจ่ะเกดิขึน้ในกระบวนการของคณุรวมทัง้อันตรายตา่งๆ 
จากปฏกิริยิาเหลา่นี ้

ใช ่_____   ไมใ่ช ่____   หากตอบ ใช ่โปรดอธบิายอยา่งสัน้ๆ:_________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 

®TM
 Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow 

© 2018 The Dow Chemical Company. All rights reserved. 30023848 Form No. 01-4238-44 A 

การออกแบบอปุกรณ์  
5. ตามความเขา้ใจของคณุเกีย่วกับสารเหลา่นี ้

คณุไดพ้จิารณาถงึอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้และไดกํ้าหนดมาตรการควบคมุเพือ่บรรเทาอั
นตรายทีไ่ดร้ะบไุว ้(ตัวอยา่งเชน่: ระบบระบายอากาศ ระบบไลก่า๊ซ ระบบกา๊ซเฉื่อย 
ระบบสายตอ่ฝาก ระบบสายดนิ ระบบทําความเย็น ภาชนะและถังบรรจทุีม่ชีอ่งระบาย 
เป็นตน้) 

ใช ่_____   ไมใ่ช ่___    หากตอบใช ่โปรดระบวุา่ไดดํ้าเนนิการเสร็จสิน้เมือ่ใด______ 
_______________________________________________________________ 
 

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
6. หลังจากไดอ้า่นคูม่อืการใชง้านอยา่งปลอดภัยในสว่นทีเ่ป็นขัน้ตอนการปฏบิัตงิานโดย

ละเอยีด รวมทัง้ไดดํ้าเนนิการตรวจสอบในสถานทีป่ฏบิัตงิานโดย 
หรอืรว่มกับเจา้หนา้ทีป่ฏบิัตงิานแลว้ 
คณุยังไดป้ระเมนิขัน้ตอนการปฏบิัตงิานของคณุเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ตรยีมมาตรการสําห
รับขอ้พงึระวงัเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีม่ ีSiH ไวเ้ป็นพเิศษ  

ใช ่_____   ไมใ่ช ่____ 
7. คณุไดกํ้าหนดขัน้ตอนการทําความสะอาดอปุกรณ์เพือ่ลดการปนเป้ือนและการปลอ่ยก๊

าซไฮโดรเจนโดยไมต่ัง้ใจระหวา่งการทําความสะอาด   
ใช ่_____   ไมใ่ช ่____ 

 
การบรรจภุณัฑ ์

8. หากคณุเคลือ่นยา้ยผลติภัณฑไ์ปยังภาชนะอืน่ คณุใชเ้ฉพาะภาชนะทีส่ะอาด 
ไมใ่ชเ่ครือ่งแกว้ และมฝีาปิดพรอ้มชอ่งระบายทีป้่องกันการเกดิความดันภายใน   

ใช ่_____   ไมใ่ช ่______ 
 
การป้องกนัอคัคภียั 

9. คณุไดอ้า่นแผน่พับการใชง้านอยา่งปลอดภัยในสว่นการป้องกันอคัคภัีย 
ตลอดจนเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยเคมภัีณฑข์องผลติภัณฑ ์
และพจิารณาสถานทีจั่ดเก็บ การควบคมุทางวศิวกรรม 
รวมทัง้มาตรการป้องกันอคัคภัียอืน่ๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นเนือ้หาสว่นนีแ้ลว้   

ใช ่___   ไมใ่ช ่____ 
 

10. คณุไดกํ้าหนดชนดิของน้ํายาดับเพลงิและขัน้ตอนการใชง้านทีถ่กูตอ้งกับสารทีม่ ีSiH 
ในขณะเกดิอัคคภัียไวแ้ลว้   

ใช ่___   ไมใ่ช ่____ 
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ประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้มและการกาํจดั 
11. หลังจากไดอ้า่นแผน่พับการใชง้านอยา่งปลอดภัยและเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยเค

มภัีณฑแ์ลว้ คณุ (หรอืบคุคลภายนอกทีเ่ป็นคูส่ญัญา) 
ไดกํ้าหนดวธิทีีเ่หมาะสมในการจัดการการหกร่ัวไหลของผลติภัณฑเ์ฉพาะทีค่ณุตอ้งกา
รใชง้านไวแ้ลว้   

ใช_่___ ไมใ่ช_่_____ 
 

12. คณุรับทราบขัน้ตอนทีถ่กูตอ้งตา่งๆ เกีย่วกับการกําจัดของเสยี 
ซึง่จะนํามาใชก้ับสารทีม่ ีSiH รวมทัง้ภาชนะในการจัดสง่ 
และสิง่ปนเป้ือนจากการแปรรปู (เชน่ ผา้เช็ด ตัวทําละลาย ภาชนะขนยา้ย เป็นตน้)  
และคณุตัง้ใจทีจ่ะดําเนนิการตามขัน้ตอนเหลา่นี้ 

  ใช ่____   ไมใ่ช ่______ 
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คณุตอ้งการไดรั้บการตดิตอ่จากตวัแทนของดาว 
Dowสําหรับความชว่ยเหลอืหรอืคําอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกับโครงการใชง้านสาร SiH 
อยา่งปลอดภัยและเป้าหมายของโครงการ ใช ่____  ไมใ่ช ่____ 

 
บรษัิทขอรับรองวา่ขอ้มลูทีร่ะบแุละตัวอยา่งประกอบทีใ่ชใ้นแบบฟอรม์นีถ้กูตอ้งและเป็นจริ
ง  บรษัิทตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามคําแนะนําตา่งๆ 
เกีย่วกับวธิกีารทีป่ลอดภัยในการใชผ้ลติภัณฑท์ีม่ ีSiH 
และจัดการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมแกพ่นักงานของบรษัิทตลอดจนผูใ้ชส้ารนี ้เชน่ ผูรั้บเหมา 
เพือ่การใชผ้ลติภัณฑท์ีม่ ีSiH อยา่งปลอดภัย 
ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึง่ในการปฏบิัตงิานของบรษัิท  
บรษัิทตกลงทีจ่ะชดใชค้า่เสยีหายและใหค้วามคุม้ครองบรษัิทดาว Dow คอรป์อเรชัน่ 
พนักงาน เจา้หนา้ที ่กรรมการบรษัิทตลอดจนบรษัิทในเครอืใหป้ลอดจากอันตรายใดๆ 
อันเกดิขึน้จากความผดิพลาดของบรษัิทในการปฏบิัตติามคําแนะนําตา่งๆ 
เกีย่วกับการใชผ้ลติภัณฑท์ีม่ ีSiH อยา่งปลอดภัย 
รวมทัง้ความผดิพลาดในการใหก้ารฝึกอบรมทีเ่พยีงพอแกพ่นักงานและผูใ้ชส้ารนีซ้ ึง่ถอืเป็
นสว่นหนึง่ในการปฏบิัตงิานของบรษัิท   
 
ขา้พเจา้เป็นตัวแทนทีม่อํีานาจลงนามของบรษัิท   
 
______________________________              _________________________ 
ลายมอืชือ่ของตัวแทนทีม่อํีานาจลงนาม   ชือ่ (ตัวบรรจง) 
 
______________________________        ____________________________ 
  ตําแหน่ง      วนัที ่

 


