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1. การบง่ชีผ้ลติภัณฑแ์ละบรษัิท 
 

ชือ่ผลติภัณฑ ์ : Crown Kerosene 

รหัสผลติภณัฑ ์ : 002C0400 

ผูผ้ลติ/ผูจ้ดัจ ำหนำ่ย  

ผูจั้ดหา : บรษิทั เชลลแ์หง่ประเทศไทย จ ำกดั 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

10 ถนนสนุทรโกษา 
กรงุเทพมหานคร 
10110 
ประเทศไทย 

โทรศพัท ์  :  (+66) 26579888  

โทรสำร   :  (+66) 26579609  
 

หมายเลขโทรศัพทฉุ์กเฉนิ :  +66 (0) 2262-7333  
ทีอ่ยูต่ดิตอ่ทำงอเีมลส ำหรบั 
SDS   

:  หากคณุมขีอ้สงสัยเกีย่วกับรายละเอยีดใน SDS ชดุนี้ โปรดสง่อเีมล
ถงึ fuelSDS@shell.com  

  

ขอ้แนะน ำและขอ้จ ำกดัตำ่งๆในกำรใชส้ำรเคม ี

ขอ้แนะน าในการใช ้ : น ้ามันเชือ้เพลงิส าหรับใชใ้นการใหค้วามรอ้นภายในบา้นและเชงิ
พาณชิย ์และอ ุปกรณใ์หแ้สงสวา่ง 
 
 

ขอ้จ ากัดในการใช ้ :  

ผลติภัณฑน์ี้ ตอ้งไมน่ าไปใชใ้นรูปแบบอืน่นอกเหนือไปจากทีแ่นะน า
ในสว่นที ่1, โดยไมไ่ดข้อค าแนะน าจากผูจั้ดหาสนิคา้กอ่น 
,ผลติภัณฑน์ี้ไมไ่ดถู้กใชเ้ป็นตัวท าละลายหรอืน ้ายาท าความสะอาด; 
ส าหรับการ จดุไฟหรอืท าใหไ้ฟสวา่งขึน้; หรอืเป็นตัวท าความสะอาด
ผวิหนัง 
 

 

2. การบง่ชีค้วามเป็นอันตราย 
 

การจ าแนกประเภทสารเดีย่วหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจ าแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีีเ่ป็น
ระบบเดยีวกันทั่วโลก) 

ของเหลวไวไฟ : ประเภทยอ่ย 3 
การระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง : ประเภทยอ่ย 2 
ความเป็นอันตรายจากการส าลัก : ประเภทยอ่ย 1 
ความเป็นพษิตอ่อวัยวะเป้าหมาย
อยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรับ
สัมผัสครัง้เดยีว (การหายใจ) 

: ประเภทยอ่ย 3 (ผลจากสารเสพตดิ) 

ความเป็นอันตรายเฉียบพลนัตอ่
ส ิง่แวดลอ้มในน ้า 

: ประเภทยอ่ย 2 

ความเป็นอันตรายระยะยาวตอ่
ส ิง่แวดลอ้มในน ้า 

: ประเภทยอ่ย 2 

องคป์ระกอบของฉลากตามระบบ GHS 
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รปูสญัลกัษณค์วำมเป็น
อนัตรำย 

:  

    

 

ค าสัญญาณ : อันตราย 
 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย :  อันตรายตอ่ร่างกาย 

H226 ของเหลวและไอไวไฟ 

 อันตรายตอ่สขุภาพ 

H304 อาจเป็นอันตรายถงึตายไดเ้มอืกลนืกนิและผ่านเขา้ไปทางชอ่งลม 

H315 ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 

H336 อาจทาใหง้่วงซมึหรอืมนึงง 
 อันตรายตอ่ส ิง่แวดลอ้ม: 

H401 เป็นพษิตอ่ส ิง่มชีวีติในน ้า 
H411 เป็นพษิตอ่ส ิง่มชีวีติในนา้และมผีลกระทบระยะยาว 
 
 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวัง :  

การป้องกัน:  

P210 เก็บใหห้า่งจากความรอ้น / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พืน้ผวิทีร่อ้น 

หา้มสบูบหุรี ่ 
P243 ใชม้าตรการป้องกันประจไุฟฟ้าสถติ  

P273 หลกีเลีย่งการร่ัวไหลสูส่ ิง่แวดลอ้ม  

P280 สวมถงุมอื/ชดุนริภัยและอปุกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหนา้  
 

การตอบสนอง:  
P301 + P310 หากกลนืกนิ :รบีโทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย ์/ 

โรงพยาบาลทัน  

P331 หา้มท าใหอ้าเจยีน  
 

การจัดเก็บ:  

P403 + P235 เก็บในสถานทีม่กีารระบายอากาศไดด้ ีเก็บในทีเ่ย็น  
 

การก าจัด:  

P501 การก าจัดท าลายภาชนะบรรจแุละผลติภัณฑท์ีเ่หลอืในภาชนะ
บรรจใุนสถานทีท่ีเ่หม าะสมโดยปฏบัิตติามขอ้บังคับของทอ้งถิน่  
 
 

 

ควำมเป็นอนัตรำยอืน่ทีไ่มไ่ดเ้ป็นผลจำกกำรจ ำแนกตำมระบบ 

ระคายเคอืงเลก็นอ้ยตอ่ระบบการหายใจอาจลกุไหมบ้นพืน้ผวิทีอ่ณุหภมูสิงูกวา่อณุหภมูทิีจ่ะตดิไฟเองไดไ้อที่
อยูใ่นสว่นบนของถังและภาชนะ บรรจอุาจจะตดิไฟและระเบดิ เมือ่อณุหภมู ิส ูงกวา่อณุหภมูทิีจ่ะตดิไฟเองได,้
เนื่องจากความเขม้ขน้ของไออยูภ่ายในชว่งของ การตดิไฟไดวั้ตถนุี้สามารถเกดิการสะสมของไฟฟ้าสถติย์
ถงึแมจ้ะมกีารเชือ่มตอ่และเดนิสายดนิถูกตอ้ง วัตถุนี้ก็ยังอาจสรา้งกระแสไ ฟฟ้าสถติยไ์ดถ้า้หากมกีารสะสม
ของประจไุฟฟ้า อาจเกดิการจดุระเบดิจากการผสมของไฟฟ้าสถติ ยแ์ละไอของกา๊ซไดผ้ลติภัณฑน์ี้มุง่หมายให ้
ใชใ้นระบบปิดเทา่นัน้ 

 
 

3. องคป์ระกอบ/ขอ้มลูเกีย่วกับสว่นผสม 
 

สารเดีย่ว/สารผสม : สาร 
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ลักษณะของสารเคม ี : สว่นผสมของไฮโดรคารบ์อนประกอบดว้ยพาราฟิน, ไซโคลพาราฟิน
,อะโรมาตกิ และโอเล ฟินทีม่จี านวนของคารบ์อน 9 ถงึ 16 ตัว อาจ
ประกอบดว้ยสารเพิม่คณุภาพหลายชนดิ  ทีแ่ตล่ะชนดิมปีรมิาณนอ้ย
กวา่ 0.1เปอรเ์ซนตโ์ดยปรมิาตร 
อาจประกอบดว้ยสารเพิม่คณุภาพหลายตัวทีแ่ตล่ะตัว นอ้ยกวา่ 0.1
เปอรเ์ซนตโ์ด ยปรมิาตร 
 

สว่นประกอบทีเ่ป็นอนัตราย

ชือ่ทางเคม ี หมายเลข CAS การจ าแนกประเภท ความเขม้ขน้ [%] 

Kerosine (petroleum) 8008-20-6 Flam. Liq.3; H226 
Asp. Tox.1; H304 

Skin Irrit.2; H315 

Aquatic Acute2; H401 

Aquatic Chronic2; 
H411 
STOT SE3; H336 

100 

ส าหรับค าอธบิายค ายอ่ดใูนสว่นที ่16 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ประกอบดว้ย: 

ชือ่ทางเคม ี หมายเลขประจ าของสาร ความเขม้ขน้ [%] 

ควิมนี 98-82-8, 202-704-5  0  -  1 

เอทลิเบนซนี 100-41-4, 202-849-4  0  -  2 

แนฟทาลนี 91-20-3, 202-049-5  0  -  1 

ไตรเมทลิเบนซนี (ไอโซ
เมอรท์ัง้หมด) 

25551-13-7, 247-099-9  0  -  1 

ไซลนี, ไอโซเมอรผ์สม 1330-20-7, 215-535-7  0  -  2 
 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 
 

หากหายใจเขา้ไป : เคลือ่นยา้ยไปบรเิวณทีม่ีอ่ากาศบรสิทุธิ ์หาผูป่้วยไมฟ้ื่นตัวโดยเร็วใหน้ 
ำ าสง่สถานพยาบาล เพือ่ท าการรักษา 
 

ในกรณีทีส่ัมผัสกับผวิหนัง : ใหถ้อดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออก ท าความสะอาดผวิหนังทันทดีว้ยน ้าอยา่ง
นอ้ย 15 นา ท ีลา้งดว้ยสบูแ่ละน ้าในกรณีทีห่าได ้ หากผวิหนังแดง 
ปวดบวม หรอเกดิตุม่ใส ข ึน้ ใหส้ง่ผูป่้วยไปยังสถานพยาบาลทีใ่กล ้
ทีส่ดุ 

เมือ่ใชอ้ปุกรณ์ทีม่คีวามดนัสงู มโีอกาสทีผ่ลติภัณฑจ์ะถูดอดัฉีดเขา้ไป
ใต ้ผ ิ วหนังถา้มกีารบาดเจ็บจากผลติภณัฑท์ีม่คีวามดนัสงูนี้เกดิข ึน้
ตอ้งรบีน าผู ้ป่วยสง่โรงพยาบาลทันท ีโดยไมต่อ้งรอดอูาการ 
ควรรับการดแูลรักษาทางการแพทยแ์มว้า่บาดแผลจะไมป่รากฏชดัเจน 
 

ในกรณีทีเ่ขา้ตา : ลา้งตาดว้ยน ้าปรมิาณมาก 

ใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อกหากมองเห็นและถอดออกไดง้่าย   ใหล้า้ง
ตาตอ่ไป 

หากอาการไมท่เุลา ใหร้บีปรกึษาแพทย ์
 

หากกลนืกนิ : โทรไปทีห่มายเลขตดิตอ่ในกรณฉุีกเฉนิส าหรับพืน้ทีข่องคณุ/สถาน
ประกอบการของคณุ 

หากกลนืกนิ หา้มท าใหอ้าเจยีน ใหส้ง่ผู่ป่วยไปยังสถานพยาบาลทีใ่กล ้
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ทีส่ดุ หา กเกดิการอาเจยีน ใหก้ม้ศรีษะลงใหต้ า่กวา่สะโพกเพือ่
ป้องกันการส าลักเขา้สูร่ ะบบส าลัก 

ถา้หากมลีักษณะอาการตอ่ไปนี้เกดิข ึน้ อาการไข ้ส่งูกวา่ 101องศาฟา
เรนไฮท ์(3 7 องศาเซลเซยีส), หายใจล าบาก, แน่นหนา้อก ไอหรอื
หายใจมเีสยีงวดี  ภายใน 6 ชัว่โมงตอ่มา ใหส้ง่ผูป่้วยไปยัง
สถานพยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุ 
 

อาการและผลกระทบทีส่ าคัญ
ทีส่ดุทัง้แบบเฉียบพลัน และเกดิ
ในภายหลงั 

: การระคายเคอืงตอ่ผวิหนังอาจมสีัญญาณ และ อาการตา่งๆ เชน่ แสบ
รอ้น ผวิหนัง แดง บวม และ/หรอื พพุอง 
ถา้หากมลีักษณะอาการตอ่ไปนี้เกดิข ึน้ อาการไข ้ส่งูกวา่ 101องศาฟา
เรนไฮท ์(3 7 องศาเซลเซยีส), หายใจล าบาก, แน่นหนา้อก ไอหรอื
หายใจมเีสยีงวดี  ภายใน 6 ชัว่โมงตอ่มา ใหส้ง่ผูป่้วยไปยัง
สถานพยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุ 

อาการดวงตาระคายเคอืงอาจรวมถงึ ตาแสบรอ้น ตาแดง บวม และ/
หรอื เห็นภาพพร่า มัว 
หากผลติภัณฑเ์ขา้สูป่อด อาจมสีญัญาณและอาการดังตอ่ไปนี้ ไอ 
ส าลัก หอบ หาย ใจล าบาก แน่นหนา้อก หายใจถี ่ และ/หรอืมไีข ้

การหายใจเอาไอระเหยทีม่คีวามเขม้ขน้สงู อาจไปกดระบบประสาท
สว่นกลางสง่ผลท าใ หเ้กดิอาการวงิเวยีน ปวดศรีษะเลก็นอ้ย ปวด
ศรีษะจนคลืน่ไส ้และสญเสยีการควบ คมุ หากยังคงหายใจเอา
ผลติภัณฑเ์ขา้ไปอยา่งตอ่เนื่อง อาจจะท าใหห้มดสตแิละเ ส ียชวีติได ้

อาจมผีลกระทบตอ่ระบบโสตประสาทในการไดย้นิ ท าใหส้ญูเสยีการ
ไดย้นิชัว่คราว  หรอืมอีาการหอูือ้ 
 

การป้องกันส าหรับผูป้ฐม
พยาบาล 

: เมือ่มกีารปฐมพยาบาล ตอ้งใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีเ่หมาะสม
ส าหรับเหต ุการณ์ การบาดเจ็บ และสภาวะแวดลอ้มนัน้ ๆ 
 
 

หมายเหตถุงึแพทย ์ : รักษาตามอาการ 
ตดิตอ่แพทยห์รอืศนูยพ์ษิวทิยาเพือ่ขอค าแนะน า 
 

 

5. มาตรการในการผจญเพลงิ 
 

สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม : โฟม สเปรยน์ ้าหรอืมา่นน ้า ผงเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์อาจใช ้

ทรายหรอืดนิ กับไฟทีไ่หมเ้พยีงเลก็นอ้ยเทา่นัน้ 
 

สารดับเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม : อยา่ฉีดน ้าไปยังผลติภณัฑท์ีม่กีารลกุไหมโ้ดยตรงเพราะอาจกอ่ใหเ้กดิ
การระเ บดิและไฟลกุลามขึน้มาได ้

ควรหลกีเลีย่งการใชโ้ฟมและน ้าพรอ้มกนับนพืน้ผวิผลติภัณฑเ์ดยีวกัน
เนื่องจา กน ้าจะไปสลายโฟมท าใหป้ระสทิธภิาพในการดับไฟลด
นอ้ยลง 
 

 

ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะ
ผจญเพลงิ 

: อพยพบคุคลทีไ่มม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับเหตฉุุกเฉนิออกจากบรเิวณทีม่ี
ไฟไห ม ้

อาจมสีารอันตรายทีไ่ดจ้ากการเผาไหม ้เกดิข ึน้ไดแ้ก ่

สว่นประกอบเชงิซอ้นของอนุภาคของแขง็และของเหลวทีแ่ขวนลอย
อยูใ่นอากาศ และ กา๊ซ (ควัน) 
สารประกอบอนิทรยีแ์ละอนนิทรยีท์ีไ่มท่ราบชือ่ 

คารบ์อนมอนอกไซดอ์าจกอ่ตัวข ึน้หากการเผาไหมไ้มส่มบรูณ์ 
จะลอยตัวและอาจตดิไฟไดอ้กีบนผวิน ้าทีข่งัอยูต่ามพืน้ดนิ 

อาจมไีอระเหยไวไฟอยูแ่มใ้นอณุภมูทิีต่ า่กวา่จดุวาบไฟ 
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ไอหนักกวา่อากาศ ขยายตัวไปตามพืน้ดนิ และอาจลกุตดิไฟในระยะ
ทางไกลได ้
 
 

วธิกีารดับเพลงิเฉพาะ : การใชม้าตรการดับเพลงิทีเ่หมาะกับสภาวะแวดลอ้มเฉพาะทีแ่ละ
ส ิง่แวดลอ้มรอบๆ 
ใหฉ้ีดน ้าหลอ่เย็นภาชนะบรรจขุา้งเคยีง 
ถา้เป็นไปไดใ้หน้ าภาชนะบรรจอุอกจากพืน้ทีอ่ันตราย 

หากดับไฟไมไ่ด ้ ใหอ้อกไปจากบรเิวณนัน้ทันท ี

ป้องกันไมใ่หน้ ้าจากอปุกรณ์ดับเพลงิปนเป้ือนระบบน ้าผวิดนิหรอืระบบ
น ้าใตด้นิ 
 

อปุกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับนัก

ผจญเพลงิ 

: ตอ้งสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัทีเ่หมาะสม เชน่ ถงุมอืทีท่นตอ่สารเคม ี

และอาจตอ้ง สวมใสช่ดุทีท่นตอ่สารเคมหีากคาดวา่จะมกีารสัมผัสเป็น
บรเิวณกวา้งกับผลติภัณ ฑท์ีห่ก ตอ้งสวมใสอ่ปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมี
ถังอากาศในตัวเมือ่เขา้ใกลเ้พลงิใน บรเิวณจ ากัด เลอืกชดุผจญเพลงิ
ทีไ่ดรั้บการรับรองตามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง (เ ชน่ ยโุรป: EN469) 
 

 

6. มาตรการจัดการเมือ่มกีารหกและร่ัวไหลของสารโดยอบัุตเิหตุ 
 

ค าเตอืนส าหรับบคุคล อปุกรณ์
ป้องกัน และวธิรัีบมอืเหตกุารณ์
ฉุกเฉนิ 

: หา้มหายใจเอาควันหรอืไอระเหยเขา้ไป 

หา้มใชง้านอปุกรณ์ไฟฟ้า 
พยายามท าใหไ้อระเหยกระจายตัวหรอืควบคมุการลอยตัวของสารไป
ยังสถานทีป่ลอดภั ย เชน่ การใชส้เปรยห์มอกควัน 
 

 : หากเป็นไปได ้ใหปิ้ดรอยร่ัวซมึโดยไมเ่สีย่งอนัตราย น าแหลง่ทีอ่าจตดิ
ไฟทัง้หมดออกจากบรเิวณโดยรอบและอพยพคนออกจากพืน้ทีใ่ห ้
หมด พย หรอืบังคับใหไ้หลไปยังทีท่ีป่ลอดภัย โดยใชม้า่นน ้า เป็นตน้ 
ด าเนนิมาตรการป้องกันลว่งหนา้เพือ่กนัการเกดิประกาย ไฟฟ้าสถติย 
ดแูลใหไ้ฟฟ้าเดนิตอ่เนือ่งกนัโดยตลอดโดยเชือ่มและตอ่ อปุกรณ์
ทัง้หมดลงดนิ ตรวจสอบบรเิวณพืน้ทีโ่ดยใชเ้ครือ่งตรวจวัดกา๊ซทีต่ดิ
ไฟ 0 
 

ขอ้ควรระวังทางสิง่แวดลอ้ม : ป้องกันมใิหแ้พร่กระจายหรอืไหลลงไปในทอ่น ้าเสยี หลมุบอ่ หรอื
แมน่ ้า โดยใ ชท้ราย ดนิ หรอืส ิง่กดีกัน้อืน่ๆ ทีเ่หมาะสม 

อยา่ปลอ่ยใหส้ัมผัสกับดนิ น ้าผวิดนิ หรอื น ้าใตด้นิ 
 

วธิกีารและวัสดสุ าหรับกักเก็บ
และท าความสะอาด 

: ใชม้าตรการป้องกันการเกดิประจไุฟฟ้าสถติ 

หากเกดิการหกร่ัวไหลในปรมิาณนอ้ย (<1 ถัง,drum) ใหข้นถา่ย
ผลติภัณฑท์ีร่ั่วห กโดยใชว้ธิกีารเชงิกลไปยังภาชนะทีต่ดิฉลากและปิด
ได ้เพือ่เก็บกลับมาหรอืน าไ ปทิง้อยา่งปลอดภัย สารทีต่กคา้งปลอ่ย
ใหร้ะเหยหรอืดดูซับโดยสารดดูซับทีเ่หมา ะสมและน าไปก าจัดอยา่ง
ปลอดภัย น าดนิทีป่นเป้ือนออกไปก าจัดอยา่งปลอดภัยดว้ย 

หากเกดิการหกร่ัวไหลในปรมิาณมาก (> 1 ถัง,drum) ใหข้นถา่ย
ผลติภัณฑท์ีร่ั่วห กโดยใชว้ธิกีารเชงิกล เชน่ การใชร้ถบรรทกุทีม่ป๊ัีม
สบูเก็บกลับมาหรอืน าไป ทิง้อยา่งปลอดภัย หา้มลา้งสว่นทีต่กคา้งอยู่
ดว้ยน ้า ปลอ่ยใหส้ารตกคา้งนัน้ร ะเหยหรอืดดูซับโดยสารดดูซบัที่
เหมาะสมและน าไปก าจัดอยา่งปลอดภัย น าดนิทีป่นเ ป้ือนออกไป
ก าจัดอยา่งปลอดภัยดว้ย 

ป้องกันมใิหแ้พร่กระจายหรอืไหลลงไปในทอ่น ้าเสยี หลมุบอ่ หรอื
แมน่ ้า โดยใ ชท้ราย ดนิ หรอืส ิง่กดีกัน้อืน่ๆ ทีเ่หมาะสม 

ระบายอากาศตลอดบรเิวณทีป่นเป้ือนสาร 
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ถา้มกีารปนเป้ือนในบรเิวณสถานทีเ่กดิเหต ุอาจตอ้งอาศัยค าแนะน า
จากผูเ้ชีย่ วชาญในการแกไ้ข 
 

 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ : ค าแนะน าในการเลอืกอปุกรณ์ป้องกนัควาปลอดภัยสว่นบคุคล ใหดู้
หัวขอ้ที8่ของเ อกสารขอ้มลูดา้นความปลอดภัย 

ควรแจง้ใหท้างการทราบ หากม ีหรอือาจมเีหตกุารณ์ทีป่ระชาชนทั่วไป
หรอืส ิง่แ วดลอ้ม สัมผัส/ไดรั้บสาร 
ค าแนะน าในการก าจัดวัสดทุี่ีห่กออกมาใหด้หัูวขอ้ที่1่3ของเอกสารข ้อ้
มลูดา้ นความปลอดภัย 

ควรแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ทราบกรณีทีม่กีารหกในปรมิาณมากและ
ไมส่ามารถควบคมุได ้

การหกร่ัวไหลทางทะเลตอ้งท าตามแผนฉุกเฉนิของ Shipboard Oil 
Pollution Emer gency Plan (SOPEP) ตามขอ้ก าหนด MARPOL 
Annex1 Regulation 26 
 

 

7. การใชแ้ละการเก็บรักษา 
 

ขอ้ควรระวังทั่วไป : หลกีเลีย่งการสัมผัสหรอืหายใจเอาไอผลติภัณฑเ์ขา้ไป ใชง้านใน

บรเิวณทีม่อีาก าำศีถ่ายเทไดส้ะดวกเทา่นัน้ ท าความสะอาดร่างกาย
หลังการใชง้าน ดขูอแนะน าเกีย่ วกับการเลอืกอปุกรณ์ป้องกนัอันตราย
สว่นบคุคลไดใ้นบทที8่ ของเอกสารนี ้
ใชข้อ้มลูในเอกสารนีใ้นการประเมนิความเสีย่งของการท างานเพือ่
พจิารณามาตรก ารควบคมุทีเ่หมาะสมในการจัดการ การเก็บรักษาและ
ก าจัดอยา่งปลอดภัย 

ผึง่เสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนในบรเิวณทีม่อีากาศถ่ายเทไดด้ใีหแ้หง้กอ่นน าไป
ซัก 

เครือ่งแตง่กายหรอือปุกรณ์ประเภทหนังทีป่นเป้ือน รวมทัง้รองเทา้ ที่
ไมส่า มารถท าความสะอาดสารปนเป้ือนออกได ้ ตอ้งท าลายทิง้เพือ่
ไมน่ ากลับม 

ป้องกันการหกออกมา 
อยา่ท ากาลักน ้าโดยใชป้าก 

ส าหรับขอ้แนะน าโดยละเอยีดในการใชง้าน การเคลือ่นยา้ย การเก็บ
รักษาผลติภัณ ฑ ์และการท าความสะอาดถังเก็บรักษา ใหเ้ป็นไป
ตามทีผู่จั้ดจ าหน่ายแ 

ใหแ้น่ใจวา่อปุกรณใ์ชง้านและถังเก็บเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ 
 

  การบ ารุงรักษาและการเตมิน ้ามัน -หลกีเลีย่งการสดูดมและการสัมผัส
กับผวิหนั ง 
 

ขอ้แนะน าในการจัดการอยา่ง
ปลอดภัย 

: ใหแ้น่ใจวา่อปุกรณใ์ชง้านและถังเก็บเป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ 

หา้มสบูบหุรี ่ดับเปลวไฟ ก าจัดแหลง่เชือ้ไฟและประกายไฟ 

หลกีเลีย่งการหายใจเอา ไอระเหย และ/หรอืละอองไอเขา้ไป 

หลกีเลีย่งการสัมผัสกับผวิหนังนานๆหรอืบอ่ยครัง้ 
หา้มกนิหรอืดืม่ขณะใชง้าน 

ขณะเคลือ่นยา้ยผลติภัณฑใ์นถัง ควรสวมรองเทา้นริภัย และใชอ้ปุกรณ์
เคลือ่น ยา้ยทีเ่หมาะสม 

ไอหนักกวา่อากาศ ขยายตัวไปตามพืน้ดนิ และอาจลกุตดิไฟในระยะ
ทางไกลได ้

อปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดตอ้งตอ่สายดนิ เพือ่ความปลอดภัย 

ถงึแมจ้ะมกีารเชือ่มตอ่และเดนิสายดนิถูกตอ้ง วัตถุนี้ก็ยังอาจสรา้ง
กระแสไ ฟฟ้าสถติยไ์ด ้
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ถา้หากมกีารสะสมของประจไุฟฟ้า อาจเกดิการจดุระเบดิจากการผสม
ของไฟฟ้าสถติ ยแ์ละไอของกา๊ซได ้

โปรดระวังในการปฏบัิตกิารขนยา้ยทีอ่าจสง่ผลใหเ้กดิอนัตรายเพิม่ข ึน้
จากการ สะสมของไฟฟ้าสถติย ์

ทัง้นี้ยังรวมถงึการปัม้ (โดยเฉพาะทีม่กีารไหลไมต่อ่เนื่อง) การผสม 
การกรอง  สว่นทีก่ระเดน็จากการเตมิ การท าความสะอาดและการเตมิ
ลงในถังและภาชนะ การตรว จสอบ การโหลดสวชิท ์การวัด การดดู
ลา้งรถบรรทกุ และการเคลือ่นยา้ยเครือ่งจัก ร 
สิง่เหลา่นี้อาจท าใหเ้กดิไฟฟ้าสถติยร่ั์วไหล เชน่ การท าใหเ้กดิประกาย
ไฟ 

ควบคมุอัตราเรง่ระหวา่งทีท่ าการปัม้ เพือ่ป้องกันการเกดิไฟฟ้าร่ัว (≤ 1 
m/ วนิาท ีจนกวา่ทอ่เตมิจะจมลงเป็นสองเทา่ของความยาว จากนัน้ ≤ 
7 m/วนิาท)ี ระ วังอยา่ใหก้ระเดน็ระหวา่งเตมิ 

หา้มใชก้ารอัดอากาศในการเตมิ การปลด หรอื การปฏบัิตงิานใดๆ 
ใชก้ารระบายอากาศออก หากมคีวามเสีย่งของการหายใจเอาไอ 
ละออง หรอืละอองของ เหลวเขา้ไป 

ก าจัดผา้หรอืวัสดทุีใ่ชท้ าความสะอาดสารปนเป้ือนดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม 
เพือ่ ป้องกันเพลงิไหม ้

“ชือ่ผลติภัณฑ”์ จะระบเุครือ่งหมายการคา้ของ Shell Brands 
International AG ใชภ้ายใตใ้บอนุญาต 
 

วัสดทุีต่อ้งหลกีเลีย่ง : สารอ็อกซไิดซอ์ยา่งแรง 
 

การเปลีย่นถ่ายผลติภัณฑ ์ :  หลกีเลีย่งการเตมิทีป่ลอ่ยผลติภณัฑพ์ุง่ลงภาชนะ รอประมาณ 2 นาที
หลังจากเตมิลงในถัง (ส าหรับถัง เชน่ พวกถังทีอ่ยูบ่นรถบรร ทกุ
น ้ามัน) กอ่นเปิดประตบูรกิารหรอืชอ่งเปิด รอประมาณ 30 นาที
หลังจากเตมิลงในถัง (ส าหรับถังขนาดใหญ่) กอ่นเปิดใชง้าน ปิดฝา
ภาชนะบรรจเุมือ่ไมใ่ชง้าน โปรดดคู าแนะน าในหัวขอ้การจัดการ  

 

การจัดเก็บ 

ขอ้มลูอืน่ๆ :  สถานทีเ่ก็บถังและบรรจภุัณฑข์นาดเลก็:  
ควรวางถังซอ้นกันขึน้ไปไมเ่กนิ 3 ชัน้  

ใชภ้าชนะบรรจทุีม่กีารตดิฉลากอยา่งเหมาะสมและสามารถปิดได ้ 

ตอ้งท าการป้องกันอยา่งเหมาะสม เมือ่เปิดภาชนะบรรจทุีม่กีารปิด
มดิชดิเพราะ อาจมคีวามดันเกดิข ึน้ระหวา่งทีเ่ก็บอยู ่ 
การเก็บรักษาถัง:  
ตอ้งมกีารออกแบบถังเป็นพเิศษส าหรับใชก้ับผลติภัณฑน์ี้ โดยเฉพาะ  
ควรมกีารกัน้ถังเก็บขนาดใหญ ่ 

ตัง้ถังใหอ้ยูห่า่งจากจากความรอ้น และแหลง่ก าเนดิประกายไฟอืน่ๆ  
ไอระเหยหนักกวา่อากาศ ใหร้ะวังการสะสมรวมตัวในหลมุบอ่ และพืน้ที่
จ ากัด  

ไฟฟ้าสถติยจ์ะเกดิข ึน้ระหวา่งการปัม้  

ไฟฟ้าสถติยท์ีร่ั่วไหลอาจท าใหเ้กดิไฟไหม ้โปรดแน่ใจวา่อปุกรณ์
ไฟฟ้าทกุช ิ ้นถูกตอ่เชือ่มระบบและตอ่สายดนิเพือ่ลดความเสีย่ง  
ไอกา๊ซทีส่ว่นหัวของถังบรรทกุอาจจะลอยอยูใ่นระยะทีอ่าจท าใหเ้กดิ
ไฟไหม/้ระ เบดิ และดังนัน้อาจจะไวไฟ  

โปรดดหัูวขอ้ที ่15 ส าหรับกฎหมายเฉพาะทีบั่ญญัตเิพิม่เตมิซึง่
ครอบคลมุถงึ การบรรจแุละการเก็บรักษาผลติภณัฑน์ี้  
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วัสดบุรรจภุัณฑ ์ :  วัสดทุีเ่หมาะสม: ส าหรับบรรจภัุณฑห์รอืส ิง่ทีห่อ่หุม้บรรจภัุณฑ ์ใหใ้ช ้

เหล็กคารบ์อนหรอืเหล็ก ทีม่สีว่นผสมของอัลลอยในระดับต า่ หรอือาจ
มกีารน าอลมูเินียมมาใชในกรณีทีไ่ ม ่มคีวามเสีย่งดา้นอัคคภัีย ส าหรับ
การใชง้านสิง่หอ่หุม้บรรจภัุณฑ:์ ไวนลิ (U- PVC) ฟลโูอโรโพลเิมอร ์
(PTFE) โพลไีวนลิดเินอฟลโูอไรด ์(PVDF) โพลอีเิธอร ์อเิธอรเ์คตัน 
(PEEK) โพลอีามายด ์(PA-11) ส าหรับงานผนกึและวงแหวนอดัสบู: ฟ 
ลโูอโรอลีาสโตเมอร ์(FKM) Viton A และ Viton B ไนเตรทบตูาดนี 
(NBR)  Buna-N  ส าหรับใชใ้นวัสดเุคลอืบ (ทาส)ี: เรซนิสงัเคราะห ์

วัสดทุีไ่มเ่หมาะสม: ส าหรับบรรจภัุณฑห์รอืส ิง่ทีห่อ่หุม้บรรจภุณัฑ ์หรอื
ตัวอยา่งวัสดทุีค่วรหลกี เลีย่ง ไดแ้ก ่โพลอีธีลินี (PE, HDPE) โพลโีพ
รพลีนี (PP) โพลเีมทธลิ เมธาคร ายเลท (PMMA) อะครโิลไนไตรล-์
บวิทาไดอนี-สไตรนี (ABS) ส าหรับงานผนกึและวงแห วนอัดสบู 
ตัวอยา่งวัสดทุีค่วรหลกีเลีย่งไดแ้ก ่ยางธรรมชาต ิ(NR) อธิลีนี โพ รพี
ลนี (EPDM) ไฑลคีลอโรพรนี (CR) อโีอพรนี บทูลิ (IIR) คลอโร
ซัลโฟเสท โพ ล ีอธิลีนี (CSM) เชน่ ไอพาลอน เป็นตน้ 
 

ค าแนะน าส าหรับภาชนะ :  ภาชนะบรรจทีไ่มม่ผีลติภัณฑ ์อาจมไีอทีร่ะเบดิได ้อยา่ตัด เจาะ เจยีร ์ 
เชือ่ม บนภาชนะบรรจ ุหรอืในบรเิวณใกลเ้คยีงภาชนะบรร จ ุ 

 

ประโยชน์เฉพาะดา้น :  ไมเ่กีย่วขอ้ง 
 

   โปรดดทูีส่ว่นอา้งองิเพิม่เตมิเพือ่ฝึกฝนการสรา้งความปลอดภัยระหวา่ง
การขน ยา้ยของเหลวทีค่ดิวา่อาจท าใหเ้กดิการสะสมไฟฟ้าสถติย ์

สถาบันปิโตรเลยีมอเมรกินั ปี 2003 (American Petroleum Institute 
2003) "กา รป้องกนัการจดุระเบดิทีเ่กดิจากไฟฟ้าสถติ ฟ้าผ่า และ
กระแสพลาด" หรอื สมาคม ป้องกันอัคคภีัยแหง่ชาต ิ77 (National 
Fire Protection Agency 77) "วธิปี ฏ ิบัตทิีแ่นะน าวา่ดว้ยไฟฟ้าสถติ" 
IEC TS 60079-32-1 : อันตรายจากไฟฟ้าสถติ, แนวทาง 
 

 

8. การควบคมุการรับสัมผัสสาร/การป้องกันสว่นบคุคล 
 

สว่นประกอบทีม่คีา่ควบคมุในสถานทีท่ างาน 

สว่นประกอบ หมายเลข CAS ชนดิของคา่ 
(รูปแบบของ
การรับสาร) 

คา่ตา่งๆ ทีใ่ช ้

ควบคมุ / ความ
เขม้ขน้ทีย่อมให ้

ฐานอา้งองิ 

Kerosine (petroleum) 8008-20-6 TWA 100 mg/m3 NIOSH REL 

Kerosine (petroleum)  TWA 500 ppm 

2,000 mg/m3 

OSHA Z-1 

Kerosine (petroleum)  TWA 200 mg/m3 ACGIH 

ควิมนี 98-82-8 TWA 50 ppm TH OEL 

ควิมนี 98-82-8 TWA 50 ppm 

245 mg/m3 
OSHA Z-1 

ควิมนี  TWA 50 ppm ACGIH 

เอทลิเบนซนี 100-41-4 TWA 100 ppm TH OEL 

เอทลิเบนซนี 100-41-4 TWA 20 ppm ACGIH 

เอทลิเบนซนี  TWA 100 ppm 

435 mg/m3 
NIOSH REL 

เอทลิเบนซนี  ST 125 ppm 

545 mg/m3 
NIOSH REL 

เอทลิเบนซนี  TWA 100 ppm OSHA Z-1 
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435 mg/m3 

แนฟทาลนี 91-20-3 TWA 10 ppm 

50 mg/m3 
NIOSH REL 

แนฟทาลนี  ST 15 ppm 

75 mg/m3 
NIOSH REL 

แนฟทาลนี  TWA 10 ppm 

50 mg/m3 
OSHA Z-1 

แนฟทาลนี  TWA 10 ppm ACGIH 

ไตรเมทลิเบนซนี (ไอโซเมอร์
ทัง้หมด) 

25551-13-7 TWA 25 ppm ACGIH 

ไซลนี, ไอโซเมอรผ์สม 1330-20-7 TWA 100 ppm TH OEL 

ไซลนี, ไอโซเมอรผ์สม 1330-20-7 TWA 100 ppm 

435 mg/m3 
OSHA Z-1 

ไซลนี, ไอโซเมอรผ์สม  TWA 100 ppm ACGIH 

ไซลนี, ไอโซเมอรผ์สม  STEL 150 ppm ACGIH 

ไซลนี, ไอโซเมอรผ์สม  STEL 150 ppm 

655 mg/m3 
OSHA P0 

ไซลนี, ไอโซเมอรผ์สม  TWA 100 ppm 

435 mg/m3 
OSHA P0 

  

ขดีจ ากัดของการรับสารทางชวีภาพในสถานทีท่ างาน 

ไมม่กีารก าหนดคา่จ ากัดทางชวีภาพ 
 

วธิกีารเฝ้าระวัง 

อาจจ าเป็นทีต่อ้งด าเนนิการตรวจวัดหรอืตดิตามระดับความเขม้ขน้ของสารเคมใีนบร รยากาศบรเิวณระยะการ
หายใจของคนงาน หรอืในพืน้ทีก่ารท างานทั่วไป  เพือ่ให ้ม่ันใจวา่มกีารปฏบัิตติามกฎหมายและมรีะดับความ
เขม้ขน้ของสารเคมทีีไ่มเ่กนิก วา่คา่ขดีจ ากัดการสัมผัสทีป่ลอดภัย (OEL) ส าหรับสารเคมบีางชนดิอาจจ าเป็นต ้ 
องมกีารตดิตามหรอืตรวจวัดระดับของสารเคมทีางชวีภาพดว้ย 

ควรใหผู้ม้ทีักษะเป็นผูวั้ดการไดรั้บสารตามวธิทีีไ่ดรั้บการยนืยันวา่ถูก ตอ้ง และสง่ตัวอยา่งใหห้อ้งทดลองที่
ไดรั้บการรับรองท าการวเิคราะห ์

ตัวอยา่งแหลง่ขอ้มลูวธิกีารตรวจสอบอากาศทีแ่นะน ามอียูข่า้งใต ้หรอืใหต้ดิ ตอ่กับผูจ้ าหน่าย อาจมขีอ้มลู

วธิกีารของประเทศเพิม่เตมิ 

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Man ual of Analytical 
Methods http://www.cdc.gov/niosh/ 
Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling an d Analytical Methods 
http://www.osha.gov/ 
Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination o f Hazardous Substances 
http://www.hse.gov.uk/ 

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung ( IFA), Germany. 
http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp 

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http:/ /www.inrs.fr/accueil 
 
 

กำรควบคมุทำงวศิวกรรมที่

เหมำะสม 

: ระดับของการป้องกันและชนดิของมาตรการควบคมุตา่งๆทีจ่ าเป็น อาจ

มคีวามแตกตา่ง กันไปขึน้อยูก่ับสภาพและลกัษณะการสัมผัส การ
เลอืกมาตรการควบคมุจะขึน้กับการ ประเมนิผลความเสีย่งใน
สภาพแวดลอ้มนัน้ๆ สถานการณ์ตา่งๆ มาตรการทีเ่หมาะสมรว มถงึ 
ใชร้ะบบซลีผนกึใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

ควรมรีะบบกระจายน ้าฝอยชนดิทอ่แหง้ (Deluge System) และระบบ
ควบคมุน ้าดับเพ ลงิ 
ใชร้ะบบระบายอากาศทีม่อีปุกรณ์ป้องกนัการระเบดิ เพิอ้ ควบคมุระดับ
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ความเข ้มขน้ของสารเคมใีนบรรยากาศการท างานใหอ้ยูใ่นระดบัที่
ปลอดภัย 

ควรใชร้ะบบการระบายอากาศเฉพาะที ่
อปุกรณ์ช าระร่างกายและลา้งตาในกรณีฉุกเฉนิ 
 

  ขอ้มลูทั่วไป: 
 

  ปฏบัิตติามมาตรการเพือ่สขุอนามัยสว่นบคุคลทีด่เีสมอ เชน่ การลา้ง
มอืหลังจาก จัดการสาร และกอ่นรับประทาน ดืม่ และ/หรอืสบูบหุรี ่ซัก
เสือ้ผา้ทีใ่สป่ฏ ิบั ตงิานและลา้งอปุกรณ์ป้องกันเป็นประจ าเพือ่ก าจัดส ิง่
ปนเป้ือนทิง้เสือ้ผา้แลวธิหีลกัเคหกรรม ทีด่ ี

ก าหนดขัน้ตอนปฏบัิตใินการจัดการสารอยา่งปลอดภัยและการคง
รักษาการควบคมุ 

ใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในมาตรการดา้นวัตถุอนัตรายและการ
ควบคมุอันเ กีย่วขอ้งกับกจิกรรมตามปกตขิองผลติภณัฑน์ี้ 
ตอ้งมกีารเลอืก ทดสอบ และบ ารุงรักษาอปุกรณท์ีใ่ชค้วบคมุการไดรั้บ
สาร เชน่  อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล การระบายอากาศเสยีในบรเิวณ
นัน้ 

ระบบระบายน ้าทิง้กอ่นเริม่ใชง้านอปุกรณ์หรอืการบ ารุงรักษา 
เก็บน ้าทีร่ะบายทิง้ในภาชนะปิดผนกึเพือ่รอการทิง้หรอืการน ากลับมา
ใชใ้หม ่

อยา่น าเขา้ไปในร่างกายทางปาก หากกลนืกนิแลว้รบีไปพบแพทย์
ทันท.ี 
 

อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 

มาตรการป้องกนั 

อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล (PPE) ควรมคีณุภาพตามระดับมาตรฐานแหง่ชาต ิใหต้รวจสอบกับผูจั้ด
จ าหน่ายผูส้ง่มอบอปุกรณ์ PPE 
 

การป้องกันระบบทางเดนิหายใจ :  หากไมส่ามารถควบคมุระดับความเขม้ขน้ของสารในอากาศโดยทาง
วศิวกรรมใหอ้ยูใ่นระ ดับทีป่ลอดภัยตอ่สขุภาพอนามัยของผูป้ฏบัิตงิาน
ได ้  ใหพ้จิารณาเลอืกใชอ้ปุก รณ์ป้องกันสว่นบคุคลทีป้่องกนัระบบ

หายใจทีเ่หมาะสมกับสภาพการท างานและเป็นไป ตามกฎหมายหรอื
ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตรวจสอบกับผูจ้ าหน่ายอปุกรณ์ป้องกันระบบหายใจ 

เมือ่หนา้กากชว่ยหายใจแบบกรองอากาศไมส่ามารถใชง้านได ้(เชน่ 
ความเขน้ขน้ของ สารในอากาศสงู  มคีวามเสีย่งตอ่การขาดออกซเิจน  
บรเิวณพืน้ทีอ่บอากาศ) ใหใ้ ชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจชนดิทีม่รีะบบป้อน
อากาศ 

กรณีทีใ่ชห้นา้กากชว่ยหายใจ ควรเลอืกหนา้กากนริภัยทีม่ตีัวกรองอยู่
ดว้ย 
 

   เลอืกตัวกรองทีเ่หมาะสมส าหรับการรวมกนัของกา๊ซและไออนิทรยี ์
[จดุเดอืดของชนดิ A/ชนดิ P >65°C (149°F)] 
 

 

การป้องกันมอื
หมายเหต ุ :  สขุอนามัยสว่นบคุคลทีเ่ป็นปัจจัยส าคัญของการป้องกนัดแูลรักษามอื

อยา่งมปีระ สทิธภิาพ ใสถ่งุมอืกับมอืทีส่ะอาดเทา่นัน้ หลงัจากใชถ้งุมอื
แลว้ ลา้งมอืใ ห ้สะอาดและท าใหแ้หง้ ทาครมีทีไ่มม่นี ้าหอมผสมเพือ่
ท าใหผ้วิหนังชุม่ชืน้ ความเหมาะสมและความทนทานของถงุมอืข ึน้อยู่
กับการใชง้าน เชน่ ความถีแ่ละระยะ เวลาในการสัมผัสใชง้าน ความ
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ตา้นทานสารเคมขีองวัสดทุีใ่ชท้ าถุงมอื ความหนาแล ะความกระชบั
ของถุงมอื หากมขีอ้สงสัยใหส้อบถามผูจ้ าหน่าย ควรเปลีย่นถุงมอื ทีม่ ี
การปนเป้ือนแลว้ ส าหรับการใชง้านทีจ่ าเป็นตอ้งสัมผัสสารเคมอียา่ง
ตอ่เนื่อง ควรสวมถงุมอืซึง่ สามารถป้องกันผูใ้ชง้านจากสารเคมไีดน้าน
กวา่ 240 นาท ีกอ่นทีส่ารเคมจีะทะ ลผุ่านถุงมอืเขา้มาสมัผัสกบั
ผูใ้ชง้านโดยตรงและหากเป็นไปไดค้วรเลอืกใชถ้งุมอืทีเ่หมาะสมซึง่
สามารถป้องกันผูใ้ชง้านจากสารเคมไีดน้านกวา่  480 นาท ีส าหรับการ
ป้องกันระยะสัน้/ป้องกันการกระเด็นนัน้มหีลักเกณฑใ์นการ เลอืกใช ้

งานถงุมอืเชน่เดยีวกนั แตอ่ยา่งไรก็ดอีาจไมม่ถีงุมอืทีเ่หมาะสมส าห 
รับการป้องกันใน ลั  กษณะนีใ้นกรณีนีอ้าจใชถ้งุมอืซึง่มเีวลาในการ
ทะลผุ่านของสาร(เวลาทะลผุ่าน)นอ้ยลงก็ไดแ้ตต่อ้งมกีารบ ารงุรักษา
และเกณฑก์ารเปลีย่นถุงม ือทีเ่หมาะ สม ความหนาของถงุมอืมใิชต่ัว
บง่ชีท้ ีด่วีา่ถุงมอืนัน้สามารถป้องกนัสารเคมไีด ้ ทัง้นี้เนื่องจาก

ความสามารถในการป้องกันสารเคมขีองถงุมอืจะขึน้อยูก่ับองค ์
ประกอบของวัสดทุีใ่ชผ้ลติถงุมอืนัน้  

 
   เลอืกถุงมอืทีผ่่านการตรวจสอบตามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ 

Europe EN374 , US F739) เมือ่ตอ้งสัมผัสกับผลติภัณฑเ์ป็น
เวลานานหรอืบอ่ยครัง้ ใหใ้ชถุ้งมอืไนไตร ล ์(ระยะเวลาซมึผ่าน 
มากกวา่ 240 นาท)ี ใหใ้ชถ้งุมอืยางนีโอปรนี หรอืพวีซี ีเพือ่ป้องกันการ
สัมผัส และการกระเดน็ โดยบังเอญิ ุ 

 

การป้องกันดวงตา :  แวน่ตาป้องกนัสารเคมกีระเดน็ (แวน่ตากันสารเคม)ี 
หากการประเมนิความปลอดภัยในสถานทีพ่จิารณาแลว้เหน็วา่ไม่
จ าเป็นตอ้งใชแ้วน่ค รอบตาก็อาจใชแ้วน่ตานริภัยซึง่สามารถปกป้อง
ดวงตาไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
 

การป้องกันอันตรายตอ่ผวิหนัง
และร่างกาย 

: สวมใสเ่สือ้ผา้ป้องกันทีป้่องกนัไฟฟ้าสถติและทนไฟหากเห็นวา่มคีวาม
เสีย่งใ นบรเิวณนัน้ 

ไมจ่ าเป็นตอ้งปกป้องผวิหนัง หากใชง้านตามปกต ิ

กรณีไดรั้บสารเป็นเวลานานหรอืหลายครัง้ ใหใ้สเ่สือ้ผา้ทีส่ารไม่
สามารถซมึ ผ่านปกปิดสว่นของร่างกายทีต่อ้งไดรั้บสาร 
ถา้หากมแีนวโนม้ทีต่อ้งสัมผัสสารซ ้าและ / หรอืเป็นเวลานาน ใหส้วม
ถุงมอืทีไ่ ดรั้บการทดสอบโดยมาตรฐาน EN374 และจัดใหพ้นักงาน
เขา้โปรแกรมการดแูลผวิ 
 

อันตรายจากความรอ้น :  ไมเ่กีย่วขอ้ง 
 

 

มาตรการเกีย่วกับสขุอนามัย : ลา้งมอืกอ่นดืม่น ้า รับประทานอาหาร สบูบหุรี ่หรอืใชห้อ้งน ้า 
ซักลา้งเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนสารกอ่นน ามาใชอ้กี 

อยา่น าเขา้ไปในร่างกายทางปาก หากกลนืกนิแลว้รบีไปพบแพทย์
ทันท ี
 

กำรควบคมุกำรปลดปลอ่ยสูส่งิแวดลอ้ม 

ขอ้แนะน าทั่วไป :  การระบายอากาศเสยีทีม่ไีอระเหย จะตอ้งปฏบัิตติามแนวทาง

ขอ้ก าหนดของทอ้งถิ ่นเกีย่วกับขดีจ ากัดปรมิาณสารระเหยง่ายทีป่ลอ่ย
ออกไป 
ตอ้งมกีารปลอ่ยออกสูส่ ิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยทีส่ดุ การประเมนิดา้น
สิง่แวดลอ้ม ตอ้งท าเพือ่ประกันวา่ปฏบัิตติามกฎหมายสิง่แวดลอ้มสว่น
ทอ้งถิน่ 
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับมาตรการทีต่อ้งด าเนนิการภายหลังมกีาร
ปลดปลอ่ยสารออ กสูส่ ิง่แวดลอ้มโดยมไิดต้ัง้ใจจะแสดงไวใ้นหัวขอ้ 6 
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9. สมบัตทิางกายภาพและเคม ี
 

ลักษณะ : ของเหลว 

ส ี :  ไมม่สีจีนถงึสอีอ่น 

กลิน่ :  ไฮโดรคารบ์อน 

ปรมิาณต า่สดุทีเ่ริม่ไดก้ลิน่ :  ขอ้มลูไมส่ามารถใชไ้ด ้ 

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง : ไมเ่กีย่วขอ้ง  

จดุเยอืกแขง็ : <= -54 °C / -65 °F 

จดุเดอืดเริม่ตน้/ชว่งของจดุเดอืด : 150 - 300 °C / 302 - 572 °F 

จดุวาบไฟ : 38 - 62 °C / 100 - 144 °F 
 

อัตราการระเหย :  ขอ้มลูไมส่ามารถใชไ้ด ้ 

ความสามารถในการลกุตดิไฟได ้
(ของแขง็ กา๊ซ) 

: ไมเ่กีย่วขอ้ง 
 

คา่สงูสดุทีอ่าจเกดิระเบดิ : Typical 5 %(V) 
 

คา่ต า่สดุทีอ่าจเกดิระเบดิ : Typical 0.7 %(V) 
 

ความดันไอ : 1 - 3.7 kPa (38.0 °C / 100.4 °F) 
 

  1.6 - 7 kPa (50.0 °C / 122.0 °F) 
 

ความหนาแน่นสัมพัทธข์องไอ : ขอ้มลูไมส่ามารถใชไ้ด ้ 

ความหนาแน่นสัมพัทธ ์ : ขอ้มลูไมส่ามารถใชไ้ด ้ 

ความหนาแน่น : Typical 840.0 kg/m3 (15.0 °C / 59.0 °F) 
 

ความสามารถในการละลาย 

ความสามารถในการละลายน ้า : ขอ้มลูไมส่ามารถใชไ้ด ้ 

ความสามารถในการละลายในตัว
ท าละลายอืน่ 

: ขอ้มลูไมส่ามารถใชไ้ด ้
 

คา่สัมประสทิธิก์ารละลายของ
สารในชัน้ของนอรม์อล-ออกตา
นอลตอ่น ้า 

: ขอ้มลูไมส่ามารถใชไ้ด ้ 

อณุหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง : > 220 °C / 428 °F  
 

อณุหภมูขิองการสลายตัว :  ขอ้มลูไมส่ามารถใชไ้ด ้ 

ความหนืด 

ความหนืดไคนีแมตกิ : 1 - 2.5 mm2/s (40 °C / 104 °F) 
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สมบัตทิางการระเบดิ : รหัสของการจ าแนกหมวดหมู:่ ไมไ่ดถู้กจ าแนกไว ้
 

สมบัตใินการออกซไิดซ ์ : ไมเ่กีย่วขอ้ง  
 

 

สภาพการน า :  สภาพการน าต า่: < 100 pS/m, ตามลักษณะสภาพการน าของวัตถุนี้
ถอืวา่ส ิง่นี้เป็นตัวสะสมของไฟฟ้าสถติย,์ ปกตขิองเหลวถอืวา่ไมใ่ช่

ตัวน า ถา้คา่สภาพการน าต า่กวา่ 100 pS/m และถอืวา่ เป็นกึง่ตัวน า 
ถา้คา่สภาพการน าต า่กวา่ 10,000 pS/m, ไมว่า่ของเหลวจะไมเ่ป็น
ตัวน าเลยหรอืเป็นกึง่ตัวน า การป้องกันลว่งหนา้จะต ้องเหมอืนกัน, ตัว
แปรตา่งๆ เชน่ อณุหภมูขิองเหลว ส ิง่ปนเป้ือนทีเ่กดิข ึน้ และสาร
ตอ่ตา้น ไฟฟ้าสถติย ์สามารถเรง่อทิธพิลของสภาพการน าในของเหลว 

 
 

10. ความเสถยีรและความไวตอ่ปฏกิริยิา 
 

การเกดิปฏกิริยิา :  เกดิการอ็อกซเิดชัน่เมือ่สัมผัสกับอากาศ, ผลติภัณฑน์ี้ไมเ่ป็นเหตขุอง
อันตรายเนื่องจากปฏกิริยิาอืน่ ๆ เพิม่เตมิจาก ทีไ่ดแ้สดงไวใ้นยอ่หนา้

ยอ่ยทีต่ามมา 
 

ความเสถยีรทางเคม ี :  ไมค่าดวา่มปีฏกิริยิาอันตรายในขณะใชง้านและจัดเก็บตามขอ้ก าหนด 

คงตัวในสภาพการใชต้ามปกตท่ัิวไป  
 

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิา
อันตราย 

:  ท าปฏกิริยิากับสารอ็อกซไิดซิง่แก ่
 

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง : หลกีเลีย่งความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ และแหลง่ตดิไฟอืน่ๆ 
 

  ในบางสถานการณ์ ผลติภัณฑอ์าจลกุไหมเ้นื่องจากไฟฟ้าสถติ 
 

วัสดทุีเ่ขา้กันไมไ่ด ้ :  สารอ็อกซไิดซอ์ยา่งแรง 
 

 ผลติภณัฑจ์ากการสลายตัวที่

เป็นอันตราย 

: ไมค่าดวา่ผลติภณัฑจ์ะเกดิการสลายตัวและใหส้ารทีเ่ป็นอนัตราย

ออกมาระหวา่ง ทีจั่ดเก็บตามปกต ิ

การสลายตัวโดยความรอ้นขึน้กับสภาวะตา่งๆเป็นอยา่งมาก สารผสม
ในอากาศของ ของแ ข็ง ของเหลวและกา๊ซ รวมถงึ
คารบ์อนมอนอกไซด ์คารบ์อนไดออกไซด ์ซลเฟอรอ์อกไซ ดแ์ละ
สารอนิทรยีท์ีไ่มส่ามารถระบไุด ้จะเกดิข ึน้เมือ่ผลติภัณฑถ์ูกเผาไหม ้ส 
ลายตัวโดยความรอ้น หรอืสลายตัวโดยปฎกิรยิาออกซเิดชัน่ 
 

 
 

11. ขอ้มลูทางพษิวทิยา 
 

พืน้ฐานการประเมนิ : ขอ้มลูนี้จัดท าจากขอ้มลูผลติภัณฑ ์ความรูเ้กีย่วกับสว่นประกอบและ
ขอ้มลูพ ิษวทิยาของผลติภัณฑท์ีค่ลา้ยคลงึกันเวน้แตว่า่ไดก้ าหนดไว ้

เป็นอยา่งอืน่ ขอ้มลูทีแ่สดงไวน้ี้ถอืเป็นตัวแทนของผ ลติภัณฑโ์ดยรวม
มใิชเ่พยีงเป็นตัวแทนของสว่นประกอบใดสว่นประกอบหนึง่ 

 

ขอ้มลูเกีย่วกับชอ่งทางการสัมผัส
ทีอ่าจเป็นไปได ้

:  การสัมผัส/ไดรั้บอาจเกดิข ึน้โดยการสดูดมเขา้ไป กลนืกนิเขา้ไป ดดู
ซมึเขา้ท างผวิหนัง หรอืสัมผัสกับผวิหนังหรอืดวงตาและกลนืกนิโดย
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อบัุตเิหต ุ

ควำมเป็นพษิเฉยีบพลนั 

ผลติภัณฑ:์ 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมือ่กลนื
กนิ 

:  LD50 ทางปาก หนูแรท: > 5,000 mg/kg   

หมายเหต:ุ ความเป็นพษิต า่ : 
 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมือ่
หายใจเขา้ไป 

:  LC 50 หนูแรท: > 5 mg/l 
ระยะเวลารับสัมผัส: 4 h 

หมายเหต:ุ ความเป็นพษิต า่ : 
 

   หมายเหต:ุ ปรมิาณความเขม้ขน้ทีส่งูอาจท าใหเ้กดิการกดระบบ 

ประสาทสว่นกลาง เป็นผลท าใหป้ วดศรีษะ เวยีนศรีษะ และคลืน่ไส ้
หากสดูดมเขา้ไปอกีอาจท าใหห้มดสต ิและ/หรอื  เสยีชวีติ 
 

ความเป็นพษิเฉียบพลับเมือ่
สัมผัสผวิหนัง 

:  LD50 ทางผวิหนัง กระตา่ย: > 2,000 mg/kg  

หมายเหต:ุ ความเป็นพษิต า่ : 
 

ความเป็นพษิแบบเฉียบพลัน 
(เสน้ทางอืน่ๆทีเ่ขา้สูร่่างกาย) 

:    

หมายเหต:ุ การสดูดมไอระเหยหรอืละอองฝอยเขา้ไปอาจท าใหเ้กดิ
การระคายเคอืงตอ่ระบบการหา ยใจ 
 

กำรกดักรอ่น และกำรระคำยเคอืงตอ่ผวิหนงั 

ผลติภัณฑ:์ 

หมายเหต:ุ ระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 
 

กำรท ำลำยดวงตำอยำ่งรนุแรงและกำรระคำยเคอืงตอ่ดวงตำ 

ผลติภัณฑ:์ 

หมายเหต:ุ การระคายเคอืงเล็กนอ้ยตอ่ดวงตา, จากขอ้มลูทีม่ ีพบวา่ไมเ่ขา้กับเกณฑใ์นการจัดประเภท 
 

กำรกระตุน้ใหไ้วตอ่กำรแพ ้ในระบบทำงเดนิหำยใจ หรอืบนผวิหนงั 

ผลติภัณฑ:์ 

หมายเหต:ุ ไมท่ าใหเ้กดิปฏกิริยิาการแพ ้

จากขอ้มลูทีม่ ีพบวา่ไมเ่ขา้กับเกณฑใ์นการจัดประเภท 
 

กำรกอ่กลำยพนัธุข์องเซลลส์บืพนัธุ ์

ผลติภัณฑ:์ 

 :  หมายเหต:ุ ไมเ่ป็นสารกอ่กลายพันธุ,์ จากขอ้มลูทีม่ ีพบวา่ไมเ่ขา้กับ
เกณฑใ์นการจัดประเภท 

การกอ่กลายพันธุข์องเซลล์
สบืพันธุ-์ การประเมนิ 

:  ผลติภัณฑน์ี้ไมต่รงตามหลักเกณฑก์ารจัดประเภทในกลุม่ 1A/1B 
 

กำรกอ่มะเร็ง 

ผลติภัณฑ:์ 
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หมายเหต:ุ ไมม่กีารระบวุา่เป็นสารกอ่มะเร็ง 
 

 

หมายเหต:ุ การสัมผัสทางผวิหนังซ ้าๆมผีลท าใหเ้กดิการระคายเคอืงและมะเร็งผวิหนังในสัต ว ์
 

การกอ่มะเร็ง - การประเมนิ :  ผลติภัณฑน์ี้ไมต่รงตามหลักเกณฑก์ารจัดประเภทในกลุม่ 1A/1B 
 

วัสด ุ GHS/CLP การกอ่มะเร็ง การจ าแนกประเภท 

Kerosine (petroleum) ไมม่กีารจ าแนกประเภทของอ านาจในการกอ่มะเร็ง 

ควิมนี ไมม่กีารจ าแนกประเภทของอ านาจในการกอ่มะเร็ง 

เอทลิเบนซนี ไมม่กีารจ าแนกประเภทของอ านาจในการกอ่มะเร็ง 

แนฟทำลนี การกอ่มะเร็ง ประเภทยอ่ย 2 

ไตรเมทลิเบนซนี (ไอโซเมอร ์
ท ัง้หมด) 

ไมม่กีารจ าแนกประเภทของอ านาจในการกอ่มะเร็ง 

ไซลนี, ไอโซเมอรผ์สม ไมม่กีารจ าแนกประเภทของอ านาจในการกอ่มะเร็ง 

 

วัสด ุ อืน่ๆ การกอ่มะเร็ง การจ าแนกประเภท 

ควิมนี IARC: กลุม่ 2B: มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะกอ่มะเร็งในมนุษย ์

เอทลิเบนซนี IARC: กลุม่ 2B: มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะกอ่มะเร็งในมนุษย ์

แนฟทำลนี IARC: กลุม่ 2B: มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะกอ่มะเร็งในมนุษย ์

ไซลนี, ไอโซเมอรผ์สม IARC: กลุม่ 3: ไมถู่กจัดวา่จะสามารถกอ่มะเร็งในมนุษย ์

 

ควำมเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์

ผลติภัณฑ:์ 

 :   

หมายเหต:ุ ไมใ่ชส่ารพษิทีม่ผีลตอ่พัฒนาการทางร่างกาย, จากขอ้มลู
ทีม่ ีพบวา่ไมเ่ขา้กับเกณฑใ์นการจัดประเภท, ไมท่ าใหค้วามสามารถ
ในการมลีกูลดลง 
 

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ ์- 
การประเมนิ 

:  ผลติภัณฑน์ี้ไมต่รงตามหลักเกณฑก์ารจัดประเภทในกลุม่ 1A/1B 
 

ควำมเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้ำหมำยอยำ่งเฉพำะเจำะจง (STOT) - จำกกำรสมัผสัเพยีงคร ัง้เดยีว 

ผลติภัณฑ:์ 

หมายเหต:ุ ปรมิาณความเขม้ขน้ทีส่งูอาจท าใหเ้กดิการกดระบบ ประสาทสว่นกลาง เป็นผลท าใหป้ วดศรีษะ 
เวยีนศรีษะ และคลืน่ไส ้หากสดูดมเขา้ไปอกีอาจท าใหห้มดสต ิและ/หรอื  เสยีชวีติ 
 

ควำมเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้ำหมำยอยำ่งเฉพำะเจำะจง (STOT) - จำกกำรสมัผสัซ ำ้ 

ผลติภัณฑ:์ 
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หมายเหต:ุ ไต : มผีลตอ่ไตในหนูตัวผู ้ซ ึง่ไมค่ดิวา่เกีย่วขอ้งกบัคน 
 

ควำมเป็นพษิจำกกำรส ำลกั 

ผลติภัณฑ:์ 

การหายใจเขา้ไปในปอดขณะกลนืหรอือาเจยีนอาจท าให ้ปอดอักเสบเนื่องดว้ยสารเค มซี ึง่อาจเป็นอันตราย
ถงึแกช่วีติ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ผลติภัณฑ:์ 

หมายเหต:ุ อาจมกีารจ าแนกประเภททีแ่ตกตา่งกันไปโดยหน่วยงานอืน่ทีอ่ยูภ่ายใตก้รอบงาน ดา้นการก ากับ
ดแูลตา่งๆ 
 

 

12. ขอ้มลูดา้นนเิวศนวทิยา 
 

พืน้ฐานการประเมนิ :  น ้ามันเชือ้เพลงิไดม้าจากการผสมของผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากการกลั่น
หลายชนดิ  ไ ด ้มกีารศกึษาดา้นพษิวทิยาตอ่ระบบนเิวศน์เของ
ผลติภัณฑ ์แตล่ะชนดิ และทีผ่สมกนั  มียั่งไมไ่ดเ้ตมิสารเพิม่คณุภาพ 
ขอ้มลูทีใ่ห ้ถกูอา้งองิจากความรูข้องสว่นประกอบและพษิวทิยาของ
ระบบนเิวศ นข์องผลติภัณฑท์ีค่ลา้ยกันเวน้แตว่า่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่ง
อืน่ ขอ้มลูทีแ่สดงไวน้ี้ถอืเป็นตัวแทนของผ ลติภัณฑโ์ดยรวมมใิชเ่พยีง
เป็นตัวแทนของสว่นประกอบใดสว่นประกอบหนึง่ 

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

ผลติภัณฑ:์ 

ความเป็นพษิตอ่ปลา (ความเป็น
พษิแบบเฉียบพลนั) 

:   

หมายเหต:ุ เป็นพษิ 

LL/EL/IL50  > 1 <= 10 mg/l 
 

ความเป็นพษิตอ่สตัวน์ ้าเปลอืก
แข็ง (ความเป็นพษิแบบ
เฉียบพลัน) 

:   

หมายเหต:ุ เป็นพษิ 

LL/EL/IL50  > 1 <= 10 mg/l 
 

ความเป็นพษิตอ่สาหร่าย/พชืน ้า 
(ความเป็นพษิแบบเฉียบพลัน) 

:   

หมายเหต:ุ เป็นพษิ 

LL/EL/IL50  > 1 <= 10 mg/l 
 

ความเป็นพษิตอ่ปลา (ความเป็น
พษิเรือ้รัง) 

: หมายเหต:ุ NOEC/NOEL > 0.01 - <=0.1 มก./ล. 
 

ความเป็นพษิตอ่สตัวน์ ้าเปลอืก
แข็ง (ความเป็นพษิเรือ้รัง) 

: หมายเหต:ุ NOEC/NOEL > 0.1 - <=1.0 mg/l 
 

ความเป็นพษิตอ่ส ิง่มชีวีติขนาด
เล็ก (ความเป็นพษิแบบ
เฉียบพลัน) 

: หมายเหต:ุ แทบจะไมเ่ป็นพษิ : 

LL/EL/IL50 > 100 mg/l 
 

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

ผลติภัณฑ:์ 
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ความสามารถในการสลายตัวทาง
ชวีภาพ 

:  หมายเหต:ุ สว่นประกอบหลักสามารถยอ่ยสลายทางชวีภาพได,้ 
สว่นประกอบทีร่ะเหยไดจ้ะออกซไิดซอ์ยา่งรวดเร็วโดยปฏกิริยิาโฟโต
เคมใีนอากา ศ 
 

ศักยภาพในการสะสมทางชวีภาพ 

ผลติภัณฑ:์ 

การสะสมทางชวีภาพ :  หมายเหต:ุ ประกอบดว้ยสว่นประกอบทีม่แีนวโนม้ทีจ่ะสะสมทาง
ชวีภาพ 
 

คา่สัมประสทิธิก์ารละลายของ
สารในชัน้ของนอรม์อล-ออกตา
นอลตอ่น ้า 

: หมายเหต:ุ ขอ้มลูไมส่ามารถใชไ้ด ้ 

การเคลือ่นยา้ยในดนิ 

ผลติภัณฑ:์ 

การเคลือ่นที ่ : หมายเหต:ุ สารทีห่กเป็นจ านวนมากอาจซมึแทรกเขา้ไปในดนิ และ
อาจปนเป้ือนน ้าใตด้นิ, ระเหยหายไปจากน ้าหรอืผวิพืน้ดนิภายในวัน
เดยีว, มสีว่นประกอบทีร่ะเหยได,้ ลอยตัวบนผวิน ้า  

ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ 

ผลติภัณฑ:์ 

ผลจากการประเมนิ PBT และ 
vPvB 

: สสารนี้มคีณุสมบัตไิมต่รงตามเกณฑก์ารคดักรองทัง้หมดในดา้นความ
คงตัว การสะสม ของสารในสิง่มชีวีติ และความเป็นพษิ ดงันัน้จงึไมจั่ด
วา่เป็นสาร PBT หรอื v PvB 

ขอ้มลูเพิม่เตมิทางนเิวศน์วทิยา :  ฟิลม์ทีจั่บตัวอยูบ่นผวิน ้าอาจจะสง่ผลกระทบตอ่การถ่ายเทออกซเิจน
และท าลาย ส ิง่มชีวีติ 

 
 

13. ขอ้พจิารณาในการก าจัด 
 

วธิกีำรก ำจดั 

ของเสยีจากสารตกคา้ง : ควรน ากลับไปใชห้มนุเวยีนใหม ่

เป็นความรับผดิชอบของผูท้ีก่อ่ใหเ้กดิมลพษิหรอืของเสยี ในการ
ประเมนิความเ ป็ นพษิดา้นพษิวทิยาและคณุลักษณะทางกายภาพของ
ของเสยีทีเ่กดิข ึน้  เพือ่ จ าแนกป ระเภทและวธิกี าจัดทีถู่กตอ้ง
เหมาะสม ตามขอ้ก าหนดหรอืกฎหมายทีก่ าหนดไว ้
อยา่ก าจัดทิง้ลงไปในสิง่แวดลอ้ม ในทอ่ระบายน ้า หรอืในแมน่ ้าล า
คลองตา่งๆ 
หา้มปลอ่ยสารทีอ่ยูด่า้นลา่งของถังเก็บน ้าทิง้ โดยเททิง้ลงสูพ่ืน้ดนิ ซึ ่
งจะท าใหเ้กดิการปนเป้ือนในดนิและน ้าบาดาล 

ของเสยีทีเ่กดิข ึน้จากการหกร่ัวไหล หรอืจากการท าความสะอาดถัง
ควรถูกก าจัดตาม กฏหมาย ตอ้งใชผู้จั้ดเก็บ หรอืผูรั้บเหมาทีไ่ดรั้บ
อนุญาต และควรเตรยีมใหพ้ รอ้มไว ้
 

บรรจภุัณฑท์ีป่นเป้ือน : สง่ใหผู้ใ้ชถั้งหมนุเวยีน หรอืผูท้ีน่ าถังโลหะกลับไปใชอ้กี 

ถ่ายสารเคมอีอกใหห้มดจากภาชนะบรรจ ุ

เมือ่ถ่ายผลติภัณฑ์อีอกหมดแลว้ ใหร้ะบายอากาศในถังออกในบรเิวณ
ที่ป่ลอดภัย  หา่งไกลจากแหลง่ทีม่ปีระกายไฟและความรอ้นจากเปลว
ไฟ 

สารตกคา้งอาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายระเบดิขึน้หากไดรั้บความรอ้นเหนือ
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จดุวาบไฟ  อยา่เจาะ ตัด หรอืเชือ่มถังทียั่งไมไ่ดท้ าความสะอาด 

หา้มท าใหเ้กดิมลภาวะทางดนิ, น ้า หรอืส ิง่แวดลอ้มดว้ยภาชนะบรรจุ
ของเสยี 

เป็นไปตามระเบยีบขอ้บังคับในทอ้งถิน่เกีย่วกับการใช ้หมนุเวยีนหรอื
ก าจัดส ารของเสยี 
 

 

กฎหมายในประเทศ 

หมายเหต ุ :  ควรก าจัดท าลายตามขอ้บังคับและกฎหมายทอ้งถิน่ทีบั่งคับใช ้

ตอ้งปฏบัิตติามระเบยีบขอ้บังคับของทอ้งถิน่ซ ึง่อาจเขม้งวดกวา่
ขอ้บังคับโด ยรวมของประเทศหรอืภมูภิาค 
 

 
 

14. ขอ้มลูเกีย่วกับการขนสง่ 
 

กฏขอ้บังคับระหวา่งประเทศ 

ADR  

หมายเลขสหประชาชาต ิ : 1223 
ชือ่ทีถู่กตอ้งในการขนสง่ : KEROSENE  

ประเภท : 3  

กลุม่การบรรจ ุ : III 

ฉลาก : 3 

หมายเลขความเสีย่ง : 30 

อันตรายตอ่ส ิง่แวดลอ้ม : ใช ่

IATA-DGR 
 

หมายเลข UN/ID : UN 1223 
ชือ่ทีถู่กตอ้งในการขนสง่ : KEROSENE  

ประเภท : 3  

กลุม่การบรรจ ุ : III 

ฉลาก : 3 

IMDG-Code 
 

หมายเลขสหประชาชาต ิ : UN 1223 

ชือ่ทีถู่กตอ้งในการขนสง่ : KEROSENE  

ประเภท : 3  

กลุม่การบรรจ ุ : III 

ฉลาก : 3 

มลภาวะทางทะเล : ใช ่

กำรขนสง่ในปรมิำณมำก ตำมภำคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหสั IBC 

ประเภทมลพษิ :  ไมเ่กีย่วขอ้ง 
ชนดิเรอื :  ไมเ่กีย่วขอ้ง 
ชือ่ผลติภัณฑ ์ :  ไมเ่กีย่วขอ้ง 
ขอ้พงึระวังเป็นพเิศษ :  ไมเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้ควรระวงัพเิศษส ำหรบัผูใ้ช ้

หมายเหต ุ : ดใูนบทที ่7 การใชแ้ละจัดเก็บ เพือ่รับทราบขอ้ควรระวังเฉพาะดา้น
ส าหรับผู ้ใช ้และหลักเกณฑใ์นการขนสง่ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ : ในการขนสง่จ านวนมากทางเรอืใหท้ าตามกฏระเบยีบ MARPOL  
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15. ขอ้มลูเกีย่วกับกฎระเบยีบขอ้บังคับ 
 

ขอ้บังคับ/กฎหมายเกีย่วกับความปลอดภัย/สขุภาพและสิง่แวดลอ้มทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรับสารเดีย่วและสาร
ผสม 

ขอ้มลูทีร่ะบใุนหัวขอ้นี้ มไิดม้คีวามตัง้ใจทีจ่ะครอบคลมุลงไปในรายละเอยีดของขอ้บังคับ/กฎหมายจนครบทกุ
ขอ้ อาจมขีอ้ก าหนดกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บังคับอืน่ๆ ทีใ่ชก้บัผลติภัณฑน์ี ้

พ.ร.บ. วัตถอุันตราย พ.ศ.2535 
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง ระบบการจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรา ยของวัตถุอนัตราย พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

 
 

16. ขอ้มลูอืน่ๆ 
 
 

ขอ้ความเต็มของขอ้ความ H 

H226 ของเหลวและไอไวไฟ 

H304 อาจเป็นอันตรายถงึตายไดเ้มอืกลนืกนิและผ่านเขา้ไปทางชอ่งลม 

H315 ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 

H336 อาจทาใหง้่วงซมึหรอืมนึงง 
H401 เป็นพษิตอ่ส ิง่มชีวีติในน ้า 
H411 เป็นพษิตอ่ส ิง่มชีวีติในนา้และมผีลกระทบระยะยาว 
ขอ้ความเต็มของตัวยอ่อืน่ๆ 

Aquatic Acute ความเป็นอันตรายเฉียบพลนัตอ่ส ิง่แวดลอ้มในน ้า 
Aquatic Chronic ความเป็นอันตรายระยะยาวตอ่ส ิง่แวดลอ้มในน ้า 
Asp. Tox. ความเป็นอันตรายจากการส าลัก 

Flam. Liq. ของเหลวไวไฟ 

Skin Irrit. การระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 
STOT SE ความเป็นพษิตอ่อวัยวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสครัง้เดยีว 

 

AICS - รายการสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตของออสเตรเลยี; ANTT - การขนสง่ทางบกแหง่บราซลิ; ASTM - 
สมาคมอเมรกิันเพือ่การทดสอบวัสด;ุ bw - น ้าหนักตัว; CMR - สารกอ่มะเร็ง สารกอ่การกลายพันธุ ์หรอืสารที่
เป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ;์ CPR - กฎหมายผลติภัณฑค์วบคมุ; DIN - มาตรฐานของสถาบันเพือ่การก าหนด
มาตรฐานแหง่เยอรมน;ี DSL - รายการสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเขม้ขน้ที่
เกีย่วขอ้งกับรอ้ยละของการตอบสนอง; ELx - อัตราการบรรจทุีเ่กีย่วขอ้งกับรอ้ยละของการตอบสนอง; EmS - 
ตารางเวลาฉุกเฉนิ; ENCS - สารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตและสารเคมชีนดิใหม ่ (ญีปุ่่ น); ErCx - ความเขม้ขน้ที่
เกีย่วขอ้งกับรอ้ยละการตอบสนองของอัตราการเจรญิ; ERG - คูม่อืการปฏบัิตเิมือ่มเีหตฉุุกเฉนิ; GHS - ทีเ่ป็น
ระบบเดยีวกันทั่วโลก; GLP - แนวปฏบัิตใินหอ้งปฏบัิตกิารทีด่;ี IARC - องคก์ารวจัิยโรคมะเร็งนานาชาต;ิ IATA 
- สมาคมการขนสง่ทางอากาศระหวา่างประเทศ; IBC - กฎหมายนานาชาตวิา่ดว้ยการตอ่เรอืและอปุกรณข์อง
เรอืทีใ่ชบ้รรทกุสารเคมอีันตรายในระวางเป็นปรมิาตรรวม; IC50 - ความเขม้ขน้ทีต่อ้งใชเ้พือ่ลดปฎกิริยิาลง
เหลอื 50%; ICAO - องคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ; IECSC - รายการสารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตของ
ประเทศจนี; IMDG - การขนสง่สนิคา้อนัตรายขา้มแดนทางน ้า; IMO - องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ; 
ISHL - กฎหมายอตุสาหกรรมวา่ดว้ยความปลอดภัยและสขุภาพ (ญีปุ่่ น); ISO - องคก์ารระหวา่งประเทศวา่

ดว้ยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตของประเทศเกาหล;ี LC50 - ความเขม้ขน้ของสารทีท่ า
ใหส้ตัวท์ดลองตายไปครึง่หนึง่; LD50 - ปรมิาณสารทีท่ าใหส้ัตวท์ดลองตายไปครึง่หนึง่ (ปรมิาณถงึฆาตมัธย
ฐาน); MARPOL - อนุสัญญาวา่ดว้ยการป้องกันมลภาวะจากเรอื; n.o.s. - ไมไ่ดร้ะบเุป็นอยา่งอืน่; Nch - 
มาตรฐานชลิ;ี NO(A)EC - ความเขม้ขน้ทีไ่มพ่บผล (อนัไมพ่งึประสงค)์; NO(A)EL - ระดับทีไ่มพ่บผล (อันไม่
พงึประสงค)์; NOELR - อัตราการบรรจทุีไ่มพ่บผล; NOM - มาตรฐานทางการของเม็กซโิก; NTP - ศนูย์
พษิวทิยาแหง่ชาต;ิ NZIoC - รายการสารเคมขีองประเทศนวิซแีลนด;์ OECD - องคก์ารเพือ่ความร่วมมอืทาง
เศรษฐกจิและการพัฒนา; OPPTS - ส านักงานความปลอดภัยสารเคมแีละการป้องกนัมลพษิ; PBT - สาร
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ตกคา้ง สะสมในสิง่มชีวีติ และเป็นพษิ; PICCS - รายการสารเคมขีองประเทศฟิลปิปินส;์ (Q)SAR - 
ความสัมพันธข์องปฏกิริยิาและโครงสรา้งสามมติ ิ (เชงิปรมิาณ); REACH - ขอ้บังคับ (คณะกรรมาธกิารยโุรป) 
เลขที ่ 1907/2006 ขอ้บังคับวา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีน การประเมนิ การอนุญาต และการจ ากัดการใชส้ารเคม;ี 
SADT - อณุหภมูทิีส่ารสลายตัวไดเ้อง; SDS - เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย; TCSI - รายการสารเคมขีอง
ประเทศไตห้วัน; TDG - การขนสง่สนิคา้อันตราย; TSCA - กฎหมายควบคมุสารพษิ (สหรัฐอเมรกิา); UN - 
สหประชาชาต;ิ UNRTDG - คูม่อืการขนสง่สนิคา้อนัตรายของสหประชาชาต;ิ vPvB - ตกคา้งไดม้ากและสะสม
ในสิง่มชีวีติไดม้าก; WHMIS - เอกสารระบบขอ้มลูวัตถุอนัตรายในสถานทีป่ฏบัิตงิาน 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ขอ้มลูอืน่ๆ :  ผลติภัณฑน์ี้มุง่หมายใหใ้ชใ้นระบบปิดเทา่นัน้ 
 

 

ขอ้มลูทีม่อียูใ่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภัย(SDS) นี้ ถูกตอ้งตามเทา่ทีเ่ราทราบ หรอืเทา่ทีเ่รามขีอ้มลู หรอื

เทา่ทีเ่ราเชือ่ ณ วันทีต่พีมิพ ์ ขอ้มลูเหลา่นี้มเีพือ่ใหเ้ป็นแคเ่พยีงแนวทางปฏบัิตใินการจัดการความปลอดภัยใน
การใชง้าน การผ่านกระบวนการ การจัดเก็บ การขนสง่ การก าจัด และการปลอ่ยทิง้อยา่งปลอดภัยเทา่นัน้ ไม่
ควรพจิารณาวา่เป็นลักษณะหรอืคณุสมบัตทิีถ่อืวา่ไดค้ณุภาพหรอืถอืวา่ไดรั้บการประกนั ขอ้มลูทีใ่หม้านี้ใชไ้ด ้
กับผลติภัณฑต์ามทีร่ะบไุว ้ ณ ทีน่ี้เทา่นัน้ และอาจใชไ้มไ่ดก้ับกรณีทีใ่ชผ้ลติภัณฑน์ี้ร่วมกับสารอืน่หรอืกับ
กระบวนการอืน่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุว ้เวน้แตว่า่มกีารระบไุวเ้ป็นพเิศษในเอกสารนี้ 
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