
 เชลลแกสโซฮอล 95
Version 2.1

มีผลต้ังแตวันท่ี 21.05.2013

เอกสารขอมูลความปลอดภัย  
 

1/21 
วันที่พิมพ 22.05.2013  000000027456 

MSDS_TH 

 

 

1.การบงช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และผูผลิต 
ช่ือผลิตภัณฑ :  เชลลแกสโซฮอล 95
ขอแนะนําการใชงาน / 
ขอจํากดัการใชงาน 
 

:  นํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตสันดาปภายในที่ใชนํ้ามันเชือ้เพลิงไร
สารตะก่ัว  

รหัสผลิตภัณฑ :  002D2479
 
ผูจัดจําหนาย :  บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
10 ถนนสุนทรโกษา 
กรุงเทพมหานคร 
10110 
ประเทศไทย

 
โทรศัพท   :  (+66) 26579888
โทรสาร   :  (+66) 26579609

โทรศัพทฉุกเฉิน :  +66 (0) 2262-7333
ที่อยูติดตอทางอีเมลสําหรบั 
MSDS   

:  หากคุณมีขอสงสัยเก่ียวกับรายละเอียดใน MSDS ชุดน้ี 
โปรดสงอีเมลถงึ fuelSDS@shell.com

 
2.การบงช้ีความเปนอันตราย 

การจําแนกประเภทตามระบ
บ GHS  

:  ของเหลวไวไฟ, กลุม 1 
กัดกรอนผิวหนัง / ระคายเคือง, กลุม 2 
สารกอมะเร็ง, กลุม 1B 
การกลายพันธุของเซลล, กลุม 1B 
ความเปนอันตรายตอระบบหายใจ, กลุม 1 
ความเปนพิษเฉพาะอวยัวะเปาหมาย - การสมัผสัเพียงครั้งเดียว, กลุม 
3, ทางการหายใจ, กอใหเกิดการเสพตดิ 
มีพิษตอระบบสบืพันธุ, กลุม 2 
อันตรายตอสิ่งแวดลอมทางนํ้า - อันตรายในระยะยาว, กลุม 2 
ความเปนอันตรายเฉียบพลันตอสิ่งแวดลอมทางนํ้า, กลุม 2 
 

 
องคประกอบฉลากตามระบบ GHS
สัญญลักษณความเปนอันตร
าย 

:  

 

 

                    
คําสัญญาณ  :  อันตราย  

 
ขอความเตือนถึงอันตราย  :  อันตรายตอรางกาย 

H224: ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูงมาก 
 

    อันตรายตอสุขภาพ 
H315: ทําใหเกิดการระคายเคอืงผิวหนัง 
H304: อาจทําใหเสยีชีวติหากกลืนกินหรือเขาสูทางเดินหายใจ 
H361: อาจเปนสาเหตุอันตรายตอความสมบูรณของทารกในครรภ 
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H340: อาจทําใหเกิดขอบกพรองทางพันธุกรรม 
H350: อาจทําใหเกิดมะเร็ง . 
H336: อาจทําใหเกิดอาการมนึงงหรือเวียนศรีษะ 
 

    อันตรายตอสิ่งแวดลอม: 
H401: เปนพิษอยางมากตอสตัวนํ้า 
H411: เปนพิษตอสัตวนํ้ากับมีผลกระทบในระยะยาว 
 

 
ขอควรระวงัตามระบบ GHS
การปองกัน  : P201: ใหรับคําแนะนําเปนการเฉพาะกอนใชงาน 

P210: เก็บใหหางจากความรอน/ประกายไฟ/ เปลวไฟ/ พ้ืนผวิที่รอน - 
หามสูบบุหรี ่
P280: สวมถุงมอืนิรภัย / ชุดปองกัน / แวนนิรภัย / 
อุปกรณปองกันใบหนา 
 

การตอบสนอง : P301+P310: หากกลืนกิน: 
ติดตอแพทยหรอืหนวยงานทางพิษวิทยาโดยทันท ี
 

การเกบ็รกัษา  : P403+P233: จัดเก็บในทีท่ี่มีการระบายอากาศไดดี 
ทําการปดภาชนะใหสนิท 
 

การกาํจัด : P501: 
การกําจัดทําลายภาชนะบรรจแุละผลิตภัณฑทีเ่หลือในภาชนะบรรจุในส
ถานทีท่ี่เหมาะสมโดยปฏิบัติตามขอบังคับของทองถิ่น 
 

 
อันตรายอื่นๆที่ไมมีผลตอกา
รจําแนก  

:  ระคายเคืองเล็กนอยตอระบบการหายใจ  

    วัตถุน้ีสามารถเกิดการสะสมของไฟฟาสถติย 
ถึงแมจะมีการเชื่อมตอและเดนิสายดินถูกตอง 
วัตถุน้ีก็ยังอาจสรางกระแสไฟฟาสถิตยได 
ถาหากมีการสะสมของประจุไฟฟา 
อาจเกิดการจุดระเบิดจากการผสมของไฟฟาสถติยและไอของกาซได

    ของเหลวจะระเหยไดอยางรวดเร็วและสามารถกอใหเกิดประกายไฟซึ่ง
นําไปสูการวาบไฟ, หรือการระเบิดในบริเวณทีจ่ํากัด  

    ผลิตภัณฑน้ีมีสวนประกอบของเบนซีนผสมอยูซึ่งอาจกอใหเกิดมะเร็งเม็
ดเลือดขาว (AML  acute myelogenous leukaemia). 
อาจทําใหเปนกลุมอาการของโรคซึ่งเกิดจากความผดิปรกติของไขกระ
ดูก (MDS).

 
ขอมูลเพิม่เตมิ :  ผลิตภัณฑน้ีมุงหมายใหใชในระบบปดเทาน้ัน

 
 3. องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม 

ขอมูลการเตรยีมผลิตภัณฑ :  ของผสมไฮโดรคารบอนที่ประกอบดวยพาราฟน ไซโคลพาราฟน 
อะโรมาติก และโอเลฟน(รวมถึงเบนซีนที่มีความเขมขนสูงสดุ 1.0 
เปอรเซนตโดยปริมาตร) ที่มีจาํนวนคารบอนในชวง 4 ถึง 12 ตัว 
มีสวนประกอบของออกซิเจนเนทเทตไฮโดรคารบอนที่รวมถึงเอทานอล 
หรือแอลกอฮอลอ่ืนๆ
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   อาจประกอบดวยสารเพ่ิมคุณภาพหลายตัวที่แตละตัว นอยกวา 

0.1เปอรเซนตโดยปรมิาตร
การจัดประเภทของสวนประกอบตาม GHS 
ช่ือทางเคมี ช่ืออื่นๆ CAS ประเภทความเ

ปนอันตราย(ก
ลุม)

ขอความเตือ
นถึงอันตราย 

are 

Gasoline, low 
boiling point 
naphtha 

Gasoline, low 
boiling point 
naphtha  

86290-81-5 Flam. Liq., 1; 
Asp. Tox., 1; 
Muta., 1B; 
Carc., 1B; Skin 
Corr., 2; STOT 
SE, 3; Repr., 
2; Aquatic 
Chronic, 2; 
Aquatic Acute, 
2;  

H224; H304; 
H340; H350; 
H315; H336; 
H361; H411; 
H401;  

 90.00 -  
100.00 %  

Ethanol Ethanol  64-17-5 Flam. Liq., 2; 
Eye Dam., 2A; 

H225; H319;   0.00 -  10.00 
%  

 
ขอมูลเพิม่เตมิ  : ประกอบดวย เบนซิน CAS # 71-43-2  ประกอบดวยโทลูอีน CAS # 

108-88-3  ประกอบดวย เอทิลเบนซิน CAS # 100-41-4  ประกอบดวย 
n-hexane, CAS # 110-54-3  ประกอบดวยไซลีน (ไอโซเมอรผสม) 
CAS # 1330-20-7  ประกอบดวยแนฟทาลีน CAS # 91-20-3  
ประกอบดวย ไซโคล-เฮกเซน, CAS# 110-82-7.  ประกอบดวย คิวมีน, 
CAS# 98-82-8  

 
  ประกอบดวย ไตร-เมทิล-เบนซีน (ไอโซเมอรทั้งหมด), CAS# 25551-

13-7.  
สามารถใชสารยอมสีและทําเครื่องหมายเพื่อระบุสถานะของภาษีและปอ
งกันการปลอมปน  
สามารถใชสารยอมสีและทําเครื่องหมายเพื่อระบุสถานะของภาษีและปอ
งกันการปลอมปน  

 
  อางถึงบทที่ 16 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ H phrase   
  ตัวอักษรยอตามมาตรฐานและคํายอตางๆ 

ที่ใชในเอกสารน้ีสามารถสืบคนไดจากเอกสารอางอิง (เชน 
ศัพทานุกรมวทิยาศาสตร) และ/หรือ เว็บไซต 
 

  Flam. Liq. = ของเหลวไวไฟ 
Asp. Tox. = ความเปนอันตรายตอระบบหายใจ 
Muta. = การกลายพันธุของเซลล 
Carc. = สารกอมะเร็ง 
Skin Corr. = กัดกรอนผิวหนัง / ระคายเคือง 
STOT SE = ความเปนพิษเฉพาะอวัยวะเปาหมาย - 
การสัมผสัเพียงครั้งเดยีว 
มีพิษตอระบบสบืพันธุ 
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 4. มาตรการปฐมพยาบาล 

มาตรการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับการรับสมัผสัตางๆ: 
การสูดดม :  เคลื่อนยายไปบริเวณที่ม่ีอากาศบรสิทุธ์ิ 

หาผูปวยไมฟนตัวโดยเร็วใหนําสงสถานพยาบาล เพ่ือทําการรักษา
การสัมผัสกับผิวหนัง :  ใหถอดเสื้อผาที่เปอนออก 

ทําความสะอาดผิวหนังทันทีดวยนํ้าอยางนอย 15 นาที 
ลางดวยสบูและนํ้าในกรณีที่หาได  หากผวิหนังแดง ปวดบวม 
หรอเกิดตุมใสข้ึน ใหสงผูปวยไปยังสถานพยาบาลทีใ่กลทีส่ดุ 
เม่ือใชอุปกรณที่มีความดันสูง 
มีโอกาสทีผ่ลติภัณฑจะถูดอัดฉีดเขาไปใตผิ  
วหนังถามีการบาดเจ็บจากผลิตภัณฑที่มีความดันสูงน้ีเกิดข้ึนตองรีบนํา
ผู ปวยสงโรงพยาบาลทันที โดยไมตองรอดอูาการ  

การสัมผัสทางดวงตา :  ลางตาดวยนํ้าสะอาด ประมาณ 30 นาที หากตาแดง แสบตา 
มองภาพไมชดั หรือมีอาการบวม ใหนําสงสถานพยาบาลที่ใกลที่สดุ 
เพ่ือ ทําการรักษาตอไป

การกลืนกิน :  หากกลืนกิน หามทําใหอาเจียน 
ใหสงผูปวยไปยังสถานพยาบาลทีใ่กลทีส่ดุ หากเกิดการอาเจียน 
ใหกมศรีษะลงใหต่ํากวาสะโพกเพ่ือปองกันการสาํลักเขาสูระบบสําลัก 
ถาหากมีลักษณะอาการตอไปน้ีเกิดข้ึน อาการไข สูงกวา 
101องศาฟาเรนไฮท (37 องศาเซลเซียส), หายใจลําบาก, 
แนนหนาอก ไอหรอืหายใจมีเสียงวดี  ภายใน 6ชั่วโมงตอมา 
ใหสงผูปวยไปยังสถานพยาบาลทีใ่กลทีส่ดุ

กลุมอาการทีสํ่าคัญที่สุด/ผ
ลที่เกิดขึ้น 
เฉียบพลันและไมเฉียบพลัน 
  

:  การระคายเคืองตอผิวหนังอาจมีสัญญาณ และ อาการตางๆ เชน 
แสบรอน ผิวหนังแดง บวม และ/หรือ พุพอง หากผลติภัณฑเขาสูปอด 
อาจมีสัญญาณและอาการดังตอไปน้ี ไอ สาํลัก หอบ หายใจลําบาก 
แนนหนาอก หายใจถี่  และ/หรือมีไข 
อาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจอาจเกิดข้ึนลาชาเปน   
เวลาหลายชั่วโมงภายหลังสัมผัสสาร 
การหายใจเอาไอระเหยที่มีความเขมขนสูง 
อาจไปกดระบบประสาทสวนกลางสงผลทําใหเกิดอาการวิงเวียน 
ปวดศรีษะเล็กนอย ปวดศรีษะจนคลื่นไส และสูญเสยีการควบคุม 
หากยังคงหายใจเอาผลิตภัณฑเขาไปอยางตอเน่ือง 
อาจจะทําใหหมดสติและเสี ยชีวิตได 
สัญญาณแสดงและอาการระคายเคืองตอตา 
อาจรวมถึงอาการรูสึกแสบรอนและตาแดงแบบชั่วคราว 
อาจมีผลกระทบตอระบบโสตประสาทในการไดยิน 
ทําใหสญูเสียการไดยินชั่วคราว หรือมีอาการหูอ้ือ  

การใหการรกัษาโดยทันที/ก
ารรักษาเฉพาะ 

:  รักษาตามอาการ 
บุคคลที่อยูระหวางการบําบัดดวยยาไดซัลฟแรม(ชื่อการคา แอนตาบุช) 
ควรระมั ดระวังเอธิลแอลกอฮอลที่อยูในผลิตภณัฑน้ี 
ซึ่งเปนอันตรายไมวาเปนแอลกอ ฮอลจากแหลงไหนก็ตาม 
มีปฎิกริยาอาเจยีน ปวดศีรษะ และลมพับ 
แมไดรับเพียงเล็กนอยก็ไมวาจะเปนการรับประทานหรือสัมผัสผิวหนัง

 
 
5.  มาตรการผจญเพลิง

อพยพบุคคลทีไ่มมีหนาที่เก่ียวของกับเหตุฉกุเฉินออกจากบริเวณที่มีไฟไหม  
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อันตรายแบบเฉพาะเจาะจงที่
เกิดขึ้นจากสารเคมี 

:  อาจมีสารอันตรายที่ไดจากการเผาไหม เกิดข้ึนไดแก 
สวนประกอบเชงิซอนของอนุภาคของแข็งและของเหลวทีแ่ขวนลอยอยู
ในอากาศ และกาซ (ควัน) 
คารบอนมอนอกไซดอาจกอตวัข้ึนหากการเผาไหมไมสมบูรณ 
สารประกอบอินทรยีและอนินทรียที่ไมทราบชือ่ ไอหนักกวาอากาศ 
ขยายตัวไปตามพ้ืนดิน และอาจลุกตดิไฟในระยะทางไกลได 
จะลอยตัวและอาจติดไฟไดอีกบนผิวนํ้าที่ขังอยูตามพ้ืนดิน  

สารดับเพลิงทีเ่หมาะสม :  โฟม สเปรยนํ้าหรือมานนํ้า ผงเคมีแหง คารบอนไดออกไซด 
อาจใชทรายหรอืดินกับไฟที่ไหมเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  

สารที่ไมเหมาะในการดบัไฟ :  อยาฉดีนํ้าไปยงัผลิตภัณฑที่มีการลุกไหมโดยตรงเพราะอาจกอใหเกิดก
ารระเบดิและไฟลุกลามข้ึนมาได 
ควรหลีกเลี่ยงการใชโฟมและนํ้าพรอมกันบนพ้ืนผิวผลิตภัณฑเดียวกันเ
น่ืองจากน้ําจะไปสลายโฟมทําใหประสทิธิภาพในการดับไฟลดนอยลง

อุปกรณปองกนัและขอควรร
ะวงัสําหรบัพนักงานดับเพลิง 
 

:  ตองสวมใสอุปกรณปองกันที่เหมาะสม เชน ถุงมือทีท่นตอสารเคมี 
และอาจตองสวมใสชุดทีท่นตอสารเคมหีากคาดวาจะมีการสมัผสัเปนบริ
เวณกวางกับผลิตภัณฑที่หก 
ตองสวมใสอุปกรณชวยหายใจแบบมีถังอากาศในตัวเม่ือเขาใกลเพลิงใ
นบริเวณจํากัด 
เลือกชุดผจญเพลิงที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่เก่ียวของ (เชน 
ยุโรป: EN469)

คําแนะนําเพิ่มเติม :  ใหฉดีนํ้าหลอเย็นภาชนะบรรจุขางเคียง 
ถาเปนไปไดใหนําภาชนะบรรจุออกจากพ้ืนที่อันตราย หากดับไฟไมได  
ใหออกไปจากบริเวณน้ันทันท ี
ประกอบดวยสารที่เหลือตกคางจากสถานทีซ่ึง่ไดรับผลกระทบ 
เพ่ือปองกันสารน้ีไหลลงทอระบายนํ้า (ทอนํ้าทิ้ง), รองนํ้า, 
และแมนํ้าลําคลอง

 
 
6.  มาตรการจัดการเมือ่มีการหกรั่วไหลของสาร

หลีกเลี่ยงการสมัผสัผลิตภัณฑที่หกหรือรั่วออกมา  นําเสื้อผาที่ปนเปอนออกไปทันท ี
ดูขอแนะนําเก่ียวกับการเลือกอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลไดในบทที8่ ของเอกสารนี้ 
ดูขอแนะนําเก่ียวกับการกําจัดผลิตภัณฑที่หกรัว่ไดในบทที ่13ของเอกสารนี้ 
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับระหวางประเทศและในทองถิ่นทีเ่ก่ียวของทั้งหมด 
หลีกเลี่ยงการสมัผสักับผิวหนัง, ตา และเสื้อผา อพยพบุคคลที่ไมเก่ียวของออกจากพ้ืนที ่
ระบายอากาศตลอดบริเวณที่ปนเปอนสาร ถามีการปนเปอนในบริเวณสถานที่เกิดเหตุ 
อาจตองอาศัยคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในการแกไข 
ตองแนใจวามีความตอเน่ืองทางไฟฟาดวยการยึดตดิและการตอสายดิน (การตอลงดนิ) 
ใหกับอุปกรณทุกชนิด ปองกันดวยความระมดัระวังตอการเกิดประกายไฟฟาสถติย  
 
ขอควรระวงัสวนบุคคลและวิ
ธีปฏิบตัิในกรณีฉุกเฉิน 

:  หามหายใจเอาควันหรือไอระเหยเขาไป หามใชงานอุปกรณไฟฟา 
หากเปนไปได ใหปดรอยรัว่ซมึโดยไมเสีย่งอันตราย 
นําแหลงที่อาจติดไฟทั้งหมดออกจากบริเวณโดยรอบและอพยพคนออ
กจากพ้ืนที่ใหหมดพยหรือบังคบัใหไหลไปยังที่ที่ปลอดภยั 
โดยใชมานนํ้า 
เปนตนดําเนินมาตรการปองกันลวงหนาเพ่ือกันการเกิดประกาย 
ไฟฟาสถติยดูแลใหไฟฟาเดินตอเน่ืองกันโดยตลอดโดยเชื่อมและตออุ
ปกรณทั้งหมดลงดิน 
ตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่โดยใชเครื่องตรวจวดักาซทีต่ิดไฟ 
ไอสามารถกระจายออกไปไดไกลทั่ว ทั้งระดบัเหนือดินและระดับใตดิน   



 เชลลแกสโซฮอล 95
Version 2.1

มีผลต้ังแตวันท่ี 21.05.2013

เอกสารขอมูลความปลอดภัย  
 

6/21 
วันที่พิมพ 22.05.2013  000000027456 

MSDS_TH 

 

 

ทอสาธารณูปโภคใตดิน (รางระบายน้ํา ทอตางๆ ทอรอยสายเคเบิล) 
จะเปนชองทางที่ไอกระจายไปได

ขอควรระวงัตอส่ิงแวดลอม :  ใชมาตรการตางๆ เพ่ือลดผลกระทบทีจ่ะเกิดกับนํ้าใตดินใหนอยทีสุ่ด 
ประกอบดวยสารที่เหลือตกคางจากสถานทีซ่ึง่ไดรับผลกระทบ 
เพ่ือปองกันสารน้ีไหลลงทอระบายนํ้า (ทอนํ้าทิ้ง), รองนํ้า, 
และแมนํ้าลําคลอง ปองกันมิใหแพรกระจายหรือไหลลงไปในทอนํ้าเสยี 
หลุมบอ หรือแมนํ้า โดยใชทราย ดิน หรือสิ่งกีดก้ันอ่ืนๆ ที่เหมาะสม

วิธกีารและวัสดุสําหรับเก็บกั
กและทําความสะอาด 

:  ปองกันดวยความระมัดระวังตอการเกิดประกายไฟฟาสถติย  
หากเกิดการหกรั่วไหลในปริมาณมาก (> 1 ถัง,drum) 
ใหขนถายผลิตภัณฑทีร่ั่วหกโดยใชวิธีการเชงิกล เชน 
การใชรถบรรทกุที่มีปมสูบเก็บกลับมาหรือนําไปทิ้งอยางปลอดภัย 
หามลางสวนทีต่กคางอยูดวยนํ้า 
ปลอยใหสารตกคางน้ันระเหยหรือดดูซับโดยสารดูดซับที่เหมาะสมและ
นําไปกําจัดอยางปลอดภยั 
นําดินที่ปนเปอนออกไปกําจัดอยางปลอดภัยดวย 
หากเกิดการหกรั่วไหลในปริมาณนอย (<1 ถัง,drum) 
ใหขนถายผลิตภัณฑทีร่ั่วหกโดยใชวิธีการเชงิกลไปยังภาชนะที่ตดิฉลา
กและปดได เพ่ือเก็บกลับมาหรือนําไปทิ้งอยางปลอดภยั 
สารทีต่กคางปลอยใหระเหยหรือดูดซับโดยสารดูดซับที่เหมาะสมและ
นําไปกําจัดอยางปลอดภยั 
นําดินที่ปนเปอนออกไปกําจัดอยางปลอดภัยดวย  

คําแนะนําเพิ่มเติม :  ควรแจงใหทางการทราบ หากมี 
หรืออาจมีเหตกุารณที่ประชาชนทั่วไปหรือสิง่แวดลอม สัมผัส/ไดรับสาร 
ในกรณีที่ไมสามารถควบคมุผลิตภัณฑที่รัว่หกเปนปริมาณมากได 
ใหขอรับคาํแนะนําจากเจาหนาที่การปกครองสวนทองถิ่น 
การหกรั่วไหลทางทะเลตองทําตามแผนฉุกเฉินของ Shipboard Oil 
Pollution Emergency Plan (SOPEP) ตามขอกําหนด MARPOL 
Annex1 Regulation 26

 
 
7. การขนถาย เคล่ือนยาย ใชงาน และเกบ็รกัษา

ขอควรระวงัทัว่ไป 
  

:  หลีกเลี่ยงการสมัผสัหรือหายใจเอาไอผลิตภณัฑเขาไป 
ใชงานในบริเวณที่มีอากา ศถายเทไดสะดวกเทาน้ัน 
ทําความสะอาดรางกายหลังการใชงาน 
ดูขอแนะนําเก่ียวกับการเลือกอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลไดในบ
ทที่8 ของเอกสารน้ี 
ใชขอมูลในเอกสารน้ีในการประเมินความเสีย่งของการทํางานเพ่ือพิจาร
ณามาตรการควบคุมที่เหมาะสมในการจดัการ 
การเก็บรักษาและกําจัดอยางปลอดภยั 
ผึ่งเสื้อผาที่ปนเปอนในบริเวณที่มีอากาศถายเทไดดใีหแหงกอนนําไปซั
ก ปองกันการหกออกมา ปดอุปกรณไฟฟาที่ใชแบตเตอรี่ทั้งหมด 
(โทรศัพทมือถอื, เพจเจอร เครื่องเลนซีดี และอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ) 
กอนที่จะเปดปมนํ้ามันเบนซีน 
หามใชเปนนํ้ายาลางทาํความสะอาดหรือใชเปนนํ้ามันเชื้อเพลิงอ่ืนๆ 
ที่ไมไดใชกับเครื่องยนต 
เครื่องแตงกายหรืออุปกรณประเภทหนังที่ปนเปอน รวมทั้งรองเทา 
ที่ไมสามารถทาํความสะอาดสารปนเปอนออกได  
ตองทําลายทิ้งเพ่ือไมนํากลับม

    บริเวณเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงและซอมบํารุงยานพาหนะ -
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หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอและการสมัผสักับผิวหนังเมื่อทําการเติมหรือ
ถายออกจากยานพาหนะ

ขอควรระวงัในการขนถาย 
เคล่ือนยาย 
ใชงานและการเกบ็รกัษาอย
างปลอดภัย 

:  หามกินหรือดื่มขณะใชงาน หามสูบบุหรี่ ดับเปลวไฟ 
กําจัดแหลงเชือ้ไฟและประกายไฟ อยาทํากาลักนํ้าโดยใชปาก 
ไอหนักกวาอากาศ ขยายตัวไปตามพ้ืนดิน 
และอาจลุกติดไฟในระยะทางไกลได หลีกเลี่ยงการสัมผสักับสาร 
ใชการระบายอากาศออก หากมีความเสี่ยงของการหายใจเอาไอ 
ละออง หรือละอองของเหลวเขาไป 
กําจัดผาหรือวสัดทุี่ใชทาํความสะอาดสารปนเปอนดวยวิธีที่เหมาะสม 
เพ่ือปองกันเพลิงไหม

สภาวะการเก็บรกัษาอยางป
ลอดภัย 

:  สถานที่เก็บถังและบรรจภุัณฑขนาดเล็ก: 
ปดฝาภาชนะบรรจุเม่ือไมใชงาน ควรวางถังซอนกันข้ึนไปไมเกิน 3 ชั้น 
ผลิตภัณฑที่บรรจุตองปดสนิทและเก็บในพ้ืนที่ที่กักเก็บได  
มีอากาศถายเทไดดี หางจากแหลงประกายไฟและแหลงความรอนอ่ืนๆ 
ใชภาชนะบรรจทุี่มีการติดฉลากอยางเหมาะสมและสามารถปดได 
ตองทําการปองกันอยางเหมาะสม 
เม่ือเปดภาชนะบรรจทุี่มีการปดมิดชดิเพราะอาจมีความดันเกิดข้ึนระหวา
งที่เก็บอยู การเก็บรักษาถัง: 
ตองมีการออกแบบถังเปนพิเศษสําหรับใชกับผลิตภัณฑน้ี โดยเฉพาะ 
ควรมีการก้ันถังเก็บขนาดใหญ ตั้งถังใหอยูหางจากจากความรอน 
และแหลงกําเนิดประกายไฟอ่ืนๆ การทําความสะอาด การตรวจสอบ 
และการบํารุงรกัษาถังเก็บผลติภัณฑ เปนการปฏิบัติงานพิเศษ 
ที่ตองปฏิบัติตามวิ ธีปฎิบัติงานและขอระมัดระวังอยางเครงครดั 
เก็บไวในที่เย็น ไฟฟาสถติยจะเกิดข้ึนระหวางการปม 
ไฟฟาสถติยทีร่ัว่ไหลอาจทําใหเกิดไฟไหม 
โปรดแนใจวาอุปกรณไฟฟาทกุชิ้นถูกตอเชื่อมระบบและตอสายดินเพ่ือ
ลดความเสีย่ง 
ไอกาซที่สวนหวัของถังบรรทุกอาจจะลอยอยูในระยะที่อาจทําใหเกิดไฟ
ไหม/ระเบิด และดังน้ันอาจจะไวไฟ โปรดดูหัวขอที่ 15 
สําหรับกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติเพ่ิมเติมซึ่งครอบคลุมถึงการบรรจุและก
ารเก็บรักษาผลติภัณฑน้ี

การเปล่ียนถายผลิตภัณฑ :  รอประมาณ 2 นาทีหลังจากเติมลงในถัง (สาํหรับถัง เชน 
พวกถังที่อยูบนรถบรรทุกนํ้ามัน) กอนเปดประตูบริการหรือชองเปด 
รอประมาณ 30 นาทีหลังจากเติมลงในถัง (สาํหรับถังขนาดใหญ) 
กอนเปดใชงาน ถึงแมจะมีการเช่ือมตอและเดนิสายดินถูกตอง 
วัตถุน้ีก็ยังอาจสรางกระแสไฟฟาสถิตยได 
ถาหากมีการสะสมของประจุไฟฟา 
อาจเกิดการจุดระเบิดจากการผสมของไฟฟาสถติยและไอของกาซได 
โปรดระวังในการปฏิบัติการขนยายที่อาจสงผลใหเกิดอันตรายเพ่ิมข้ึนจา
กการสะสมของไฟฟาสถติย ทัง้น้ียังรวมถึงการปม 
(โดยเฉพาะที่มีการไหลไมตอเน่ือง) การผสม การกรอง 
สวนที่กระเด็นจากการเติม 
การทําความสะอาดและการเตมิลงในถังและภาชนะ การตรวจสอบ 
การโหลดสวิชท การวัด การดดูลางรถบรรทุก 
และการเคลื่อนยายเครื่องจักร 
สิ่งเหลาน้ีอาจทําใหเกิดไฟฟาสถติยรั่วไหล เชน 
การทําใหเกิดประกายไฟ ควบคุมอัตราเรงระหวางทีท่ําการปม 
เพ่ือปองกันการเกิดไฟฟารั่ว (<= 1 m/วินาที 
จนกวาทอเติมจะจมลงเปนสองเทาของความยาว จากนั้น <= 7 
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m/วินาท)ี ระวังอยาใหกระเด็นระหวางเติม 
หามใชการอัดอากาศในการเตมิ การปลด หรอื การปฏิบัติงานใดๆ

วัสดุที่แนะนําใหใช :  สําหรับบรรจุภณัฑหรือวัสดุบุหรือรองบรรจุภณัฑ 
ใหใชเหล็กเหนียวหรือสแตนเลสสตีล 
อะลูมิเนียมอาจจะถูกใชสาํหรบัการนําไปใชในที่ซึ่งไมมีอันตรายจากไฟ
ไหม ตัวอยางของวัสดทุี่เหมาะสมไดแก: 
โพลีเอทธิลีนทีมี่ความหนาแนนสูง(HDPE), โพลีโพรพิลลีน (PP) 
และไวตอน 
(FKM)ที่ไดรับการทดสอบเปนพิเศษสําหรับการเขากันไดกับผลิตภัณฑ
น้ี สําหรับการบุภาชนะบรรจุ 
ใหใชสีอีพอกซีเ่พ่ือปองกันการดูดซึมสารเอมีนเขาสูรางกาย 
สําหรับซีลและปะเก็น ใหใชกราไฟท, พีทีเอฟอี (PTFE), ไวตอน เอ 
(Viton A), ไวตอน บี (Viton B)

วัสดุที่ไมเหมาะสม :  สารสังเคราะหบางประเภทอาจไมเหมาะสมทีใ่ชเปนบรรจุภณัฑหรือใชเ
ปนสารสําหรับบุภายในบรรจุภณัฑข้ึนกับคุณสมบัติของวัสดแุละจดุประส
งคในการใชงาน ตัวอยางของวัสดทุีต่องหลีกเลี่ยงไดแก: ยางธรรมชาติ 
(NR), ยางไนไตรล (NBR), ยางเอธิลีนโพรพิลีน (EDPM), 
โพลีเมธิลเมทราคริเลต (PMMA), โพลสีไตรนี, โพลีไวนิล คลอไรด 
(PVC), โพลีไอโซบิวทลิีน อยางไรก็ตาม 
วัสดุบางอยางอาจเหมาะสําหรบัเปนวัสดผุลติถุงมือ 

คําแนะนําสําหรับภาชนะ 
  

:  ภาชนะบรรจที่ไมมีผลติภัณฑ อาจมีไอที่ระเบิดได อยาตดั เจาะ เจียร  
เชื่อม บนภาชนะบรรจุ หรือในบริเวณใกลเคียงภาชนะบรรจ ุ
ภาชนะบรรจุนํ้ามันเชื้อเพลิงจะตองไมถูกนํามาใชบรรจผุลติภณัฑอ่ืนๆ

คําแนะนําอื่นๆ :  ใหแนใจวาอุปกรณใชงานและถังเก็บเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น 
โปรดดทูีส่วนอางอิงเพ่ิมเติมเพ่ือฝกฝนการสรางความปลอดภัยระหวาง
การขนยายของเหลวทีค่ิดวาอาจทําใหเกิดการสะสมไฟฟาสถติย 
สถาบันปโตรเลยีมอเมริกัน ป 2003 (American Petroleum Institute 
2003) "การปองกันการจุดระเบิดที่เกิดจากไฟฟาสถิต ฟาผา 
และกระแสพลาด" หรือ สมาคมปองกันอัคคีภยัแหงชาติ 77 (National 
Fire Protection Agency 77) "วิธีปฏิ บัตทิี่แนะนําวาดวยไฟฟาสถิต" 
CENELEC CLC/TR 50404 (วชิาไฟฟาสถติ – 
ประมวลวิธีปฏิบัติเพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟาสถิต)  

 
 
8. การควบคุมการรบัสัมผสัและการปองกันสวนบคุคล

หากมีคาของ American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 
ใหในเอกสารน้ีมันมีไวเพ่ือใหขอมูลเทาน้ัน 
 
คาตางๆที่ใชควบคุม 

คาขดีจํากดัทีย่อมใหรับสัมผัสไดในขณะปฏิบัตงิาน
 
 
วัสด ุ Source Type ppm mg/m3 Notation 
Gasoline, low 
boiling point 
naphtha  
 

ACGIH TWA 300 ppm   

  
 

ACGIH STEL 500 ppm   
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Trimethylbenzene
, all isomers  
 

ACGIH TWA 25 ppm   

เอทิลเบนซิน ACGIH TWA 20 ppm   

n-hexane ACGIH TWA 50 ppm   

 ACGIH SKIN_DES   สามารถถูกดูดซึมเขา
สูผวิหนัง 

เบนซีน ACGIH TWA 0.5 ppm   

 ACGIH STEL 2.5 ppm   

 ACGIH SKIN_DES   สามารถถูกดูดซึมเขา
สูผวิหนัง 

 SHELL IS TWA 0.5 ppm 1.6 mg/m3  

 SHELL IS STEL 2.5 ppm 8 mg/m3  

 TH OEL TWA 10 ppm   

 TH OEL CEILING 50 ppm   

 TH OEL STEL 25 ppm   

Toluene ACGIH TWA 20 ppm   

 TH OEL TWA 200 ppm   

 TH OEL CEILING 500 ppm   

 TH OEL STEL 300 ppm   

ไซลีน ACGIH TWA 100 ppm   

 ACGIH STEL 150 ppm   

 TH OEL TWA 100 ppm 435 mg/m3  

Cyclohexane  
 

ACGIH TWA 100 ppm   

Naphthalene ACGIH TWA 10 ppm   

 ACGIH STEL 15 ppm   
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 ACGIH SKIN_DES   สามารถถูกดูดซึมเขา
สูผวิหนัง 

Ethanol  
 

ACGIH STEL 1,000 ppm   

  
 

TH OEL TWA 1,000 ppm 1,900 
mg/m3

 

คิวมีน ACGIH TWA 50 ppm   

 
 
ขอมูลเพิม่เตมิ :  SHELL IS คือ มาตรฐานภายในของเชลล 

ขอสังเกตเก่ียวกับผิวหมายถึงวาการสัมผสั/ไดรับสารอยางมีนัยสําคัญส
ามารถเกิดข้ึนไดโดยการดดูซมึของสารเหลวเขาไปทางผิวหนังและไอร
ะเหยที่เขาไปทางตาหรือเยื่อบุเมือก

 
คาขดีจํากดัทางชีวภาพ Biological Exposure Index (BEI) 
 
 

วัสด ุ ตัวกําหนด  เวลาในการสุมตั
วอยาง  

ดัชนีช้ีวัดทางชีว
ภาพ  

เอกสารอางองิ  

เบนซีน   t,t-มิวโคนิก 
แอซิด in 
ครีเอทินินในปสสา
วะ 

เวลาในการสุมตัวอ
ยาง: ทายกะ  

 500 µg/g ACGIH BEL 
(2011) 

   เอส-
เฟนิลเมอแคปทูรคิ 
แอซิด in 
ครีเอทินินในปสสา
วะ 

เวลาในการสุมตัวอ
ยาง: ทายกะ  

 25 µg/g ACGIH BEL 
(2011) 

n-hexane   2,5-
เฮกเซนไดออน, 
โดยไมมีกระบวนก
ารไฮโดรไลซิส in 
ปสสาวะ 

เวลาในการสุมตัวอ
ยาง: 
ทายกะเมื่อสิ้นสุดสั
ปดาหทํางาน  

0.4 mg/l ACGIH BEL 
(2011) 

Toluene   o-ครีซอล, 
ดวยกระบวนการไ
ฮโดรไลซสิ in 
ครีเอทินินในปสสา
วะ 

เวลาในการสุมตัวอ
ยาง: ทายกะ  

 0.3 mg/g ACGIH BEL 
(2011) 
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   โทลูอีน in เลือด เวลาในการสุมตัวอ
ยาง: 
กอนกะสุดทายขอ
งสัปดาหทาํงาน

0.02 mg/l ACGIH BEL 
(2011) 

   โทลูอีน in 
ปสสาวะ 

เวลาในการสุมตัวอ
ยาง: ทายกะ  

0.03 mg/l ACGIH BEL 
(2011) 

เอทิลเบนซิน   ผลรวมของแมนเด
ลิก แอซิด 
และฟนิล 
ไกลออกซีลิก 
แอซิด in 
ครีเอทินินในปสสา
วะ 

เวลาในการสุมตัวอ
ยาง: 
ทายกะเมื่อสิ้นสุดสั
ปดาหทํางาน  

 0.7 g/g ACGIH BEL 
(2011) 

   เอธิล เบนซีน in 
อากาศทีห่ายใจออ
ก 

เวลาในการสุมตัวอ
ยาง: ไมวิกฤต  

 ACGIH BEL 
(2011) 

ไซลีน   เมธิลฮิปพูริก 
แอซิด in 
ครีเอทินินในปสสา
วะ 

เวลาในการสุมตัวอ
ยาง: ทายกะ  

 1.5 g/g ACGIH BEL 
(2011) 

Naphthalene   1-ไฮดรอกซี่ไพรีน 
พรอมไฮโดรไลซิส 
(1-HP) in 
ปสสาวะ 

เวลาในการสุมตัวอ
ยาง: 
ทายกะเมื่อสิ้นสุดสั
ปดาหทํางาน  

 ACGIH BEL 
(2011) 

 
การควบคุมทางวศิวกรรมทีเ่
หมาะสม 

:  ระดับของการปองกันและชนิดของมาตรการควบคุมตางๆที่จาํเปน 
อาจมีความแตกตางกันไปข้ึนอยูกับสภาพและลักษณะการสมัผสั 
การเลือกมาตรการควบคุมจะข้ึนกับการประเมนิผลความเสีย่งในสภาพแ
วดลอมน้ันๆ สถานการณตางๆ มาตรการที่เหมาะสมรวมถึง 
ใชระบบซีลผนึกใหมากทีส่ดุเทาที่จะทําได 
ใชระบบระบายอากาศที่มีอุปกรณปองกันการระเบิด เพ้ิอ 
ควบคุมระดับความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศการทํางานใหอยูใน
ระดับที่ปลอดภยั ควรใชระบบการระบายอากาศเฉพาะที ่
อุปกรณชําระรางกายและลางตาในกรณีฉุกเฉนิ 
ควรมีระบบกระจายนํ้าฝอยชนดิทอแหง (Deluge System) 
และระบบควบคมุนํ้าดับเพลิง 
ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดีเสมอ เชน 
การลางมือหลังจากจัดการสาร และกอนรับประทาน ดื่ม 
และ/หรือสูบบุหรี่ ซักเสื้อผาทีใ่สปฏิบั 
ติงานและลางอุปกรณปองกันเปนประจําเพ่ือกําจัดสิ่งปนเปอนทิ้งเสื้อผา
แล 
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ะรองเทาที่ปนเปอนและไมสามารถทําความสะอาดไดปฏิบัตติามวิธีหลัก
เคหกรรม ที่ด ี
กําหนดข้ันตอนปฏิบัติในการจดัการสารอยางปลอดภยัและการคงรักษา
การควบคุม 
ใหความรูและฝกอบรมพนักงานในมาตรการดานวัตถุอันตรายและการคว
บคุมอันเก่ียวของกับกิจกรรมตามปกติของผลติภัณฑน้ี ตองมีการเลือก 
ทดสอบ และบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชควบคุมการไดรับสาร เชน 
อุปกรณปองกันสวนบุคคล การระบายอากาศเสียในบริเวณน้ัน  

มาตรการปองกันสวนบคุคล 
 

:  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) 
ควรมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานแหงชาต ิ
ใหตรวจสอบกับผูจัดจําหนายผูสงมอบอุปกรณ PPE  

การปองกันระบบทางเดิน
หายใจ 

:  หากไมสามารถควบคุมระดับความเขมขนของสารในอากาศโดยทางวิศ
วกรรมใหอยูในระดับที่ปลอดภยัตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานได   
ใหพิจารณาเลือกใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่ปองกันระบบหายใจที่เ
หมาะสมกับสภาพการทาํงานและเปนไปตามกฎหมายหรือขอกําหนดที่เ
ก่ียวของ ตรวจสอบกับผูจาํหนายอุปกรณปองกันระบบหายใจ 
กรณีที่ใชหนากากชวยหายใจ 
ควรเลือกหนากากนิรภัยที่มีตัวกรองอยูดวย 
เม่ือหนากากชวยหายใจแบบกรองอากาศไมสามารถใชงานได (เชน 
ความเขนขนของสารในอากาศสูง  มีความเสีย่งตอการขาดออกซิเจน  
บริเวณพ้ืนที่อบอากาศ) 
ใหใชอุปกรณชวยหายใจชนิดที่มีระบบปอนอากาศ 
อุปกรณปองกันระบบหายใจทกุชนิด และวิธีการใช 
จะตองเปนไปตามกฏหมายทองถิ่น

การปองกันมือ :  สุขอนามัยสวนบุคคลที่เปนปจจัยสาํคัญของการปองกันดูแลรกัษามืออย
างมีประสิทธิภาพ ใสถุงมือกับมือที่สะอาดเทาน้ัน หลังจากใชถุงมือแลว 
ลางมือให สะอาดและทาํใหแหง 
ทาครีมที่ไมมีนํ้าหอมผสมเพ่ือทําใหผิวหนังชุมชื้น 
ความเหมาะสมและความทนทานของถุงมือข้ึนอยูกับการใชงาน เชน 
ความถี่และระยะเวลาในการสัมผัสใชงาน 
ความตานทานสารเคมีของวัสดุทีใ่ชทําถุงมือ 
ความหนาและความกระชับของถงุมือ 
หากมีขอสงสัยใหสอบถามผูจาํหนาย 
ควรเปลีย่นถุงมอืที่มีการปนเปอนแลว 
สําหรับการใชงานที่จําเปนตองสัมผัสสารเคมีอยางตอเน่ือง 
ควรสวมถุงมือซึ่งสามารถปองกันผูใชงานจากสารเคมีไดนานกวา 240 
นาที 
กอนที่สารเคมจีะทะลผุานถุงมือเขามาสัมผสักับผูใชงานโดยตรงและหา
กเปนไปไดควรเลือกใชถุงมือที่เหมาะสมซึ่งสามารถปองกันผูใชงานจา
กสารเคมีไดนานกวา 480 นาที 
สําหรับการปองกันระยะสั้น/ปองกันการกระเดน็น้ันมีหลักเกณฑในการเลื
อกใชงานถุงมือเชนเดียวกัน 
แตอยางไรก็ดีอาจไมมีถุงมือที่เหมาะสมสําหรบัการปองกันในลั  
กษณะน้ีในกรณีน้ีอาจใชถุงมอืซึ่งมีเวลาในการทะลุผานของสาร(เวลาท
ะลุผาน)นอยลงก็ไดแตตองมีการบํารุงรักษาและเกณฑการเปลี่ยนถุงมือ
ที่เหมาะ สม 
ความหนาของถุงมือมิใชตัวบงชี้ทีด่ีวาถุงมือน้ันสามารถปองกันสารเคมีไ
ด 
ทั้งน้ีเน่ืองจากความสามารถในการปองกันสารเคมีของถุงมือจะข้ึนอยูกับ
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องคประกอบของวัสดทุี่ใชผลติถุงมือน้ัน 
เลือกถุงมือที่ผานการตรวจสอบตามมาตรฐานที่เก่ียวของ (เชน Europe 
EN374, US F739) 
เม่ือตองสัมผสักับผลิตภัณฑเปนเวลานานหรอืบอยครั้ง 
ใหใชถุงมือไนไตรล (ระยะเวลาซึมผาน มากกวา 240 นาที) 
ใหใชถุงมือยางนีโอปรีน หรือพีวีซี เพ่ือปองกันการสัมผสั 
และการกระเดน็โดยบังเอิุ

การปองกันดวงตา :  แวนตาปองกันสารเคมีกระเด็น (แวนตากันสารเคมี) 
หากการประเมินความปลอดภยัในสถานที่พิจารณาแลวเห็นวาไมจําเปน
ตองใชแวนครอบตาก็อาจใชแวนตานิรภัยซึ่งสามารถปกปองดวงตาไดอ
ยางเพียงพอ

อุปกรณปองกนัรางกาย  :  ถุงมือ รองเทาบูต และผากันเปอนที่ทนสารเคมี 
(ในกรณีทีส่ารเคมีอาจกระเด็นใส)

อันตรายที่เกดิจากความรอน :  ไมเก่ียวของ
วิธกีารเฝาระวงั :  อาจจําเปนทีต่องดําเนินการตรวจวดัหรือติดตามระดับความเขมขนของส

ารเคมีในบรรยากาศบริเวณระยะการหายใจของคนงาน 
หรือในพ้ืนที่การทํางานทั่วไป  
เพ่ือใหม่ันใจวามีการปฏิบัติตามกฎหมายและมีระดับความเขมขนของสา
รเคมีที่ไมเกินกวาคาขีดจํากัดการสัมผสัที่ปลอดภัย (OEL) 
สําหรับสารเคมบีางชนิดอาจจําเปนต 
องมีการติดตามหรือตรวจวัดระดับของสารเคมีทางชวีภาพดวย  

การควบคุมการสัมผัสสูส่ิงแ
วดลอม  

:  การระบายอากาศเสียที่มีไอระเหย 
จะตองปฏิบัติตามแนวทางขอกําหนดของทองถิ่นเก่ียวกับขีดจํากัดปริมา
ณสารระเหยงายที่ปลอยออกไป 
ขอมูลที่เก่ียวของกับมาตรการที่ตองดาํเนินการภายหลังมีการปลดปลอ
ยสารออกสูสิ่งแวดลอมโดยมิไดตั้งใจจะแสดงไวในหัวขอ 6  

 
 9. คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทัว่ไป   : สีสม. ของเหลว.  
กล่ิน : ไฮโดรคารบอน
คาขดีจํากดัของกล่ินที่รบัได : ขอมูลไมสามารถใชได
คาความเปนกรด-ดาง : ไมเก่ียวของ
จุดเดือดเร มตนและชวงการเ
ดือด 

: 25 - 210 °C / 77 - 410 °F  

 :  
จุดวาบไฟ อัตราการระเหย : < -40 °C / -40 °F (Pensky-Martens Closed Cup)  
คาขดีจํากดัสูงสุดและต่าํสุด
ของความไวไฟหรือการระเบิ
ด 

: 1 - 8 %(V)  

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟไดเอง : > 250 °C / 482 °F  
ความดันไอ 
ความหนาแนนไอ 

: 300 - 900 hPa ที ่37.8 °C / 100.0 °F (Reid vapour pressure)  

ความหนาแนนสัมพัทธ : 0.74
ความหนาแนน : Typical 0.755 g/cm3 ที ่15 °C / 59 °F  
การละลายนํ้าได : ขอมูลไมสามารถใชได
การละลายในตัวทําละลายอื่
น ๆ 

: ขอมูลไมสามารถใชได  
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คาสัมประสิทธิ์การละลายขอ
งสารในช้ันของ n-octanol 
ตอนํ้า 

: 2 - 7 

ความหนืดแบบไดนามิก : ขอมูลไมสามารถใชได
ความหนืด (Kinematic) : 0.5 - 0.75 mm2/s ที่ 40 °C / 104 °F  
ความหนาแนนของไอ 
(อากาศ = 1) 

: 3.5  

ความสามารถในการนําไฟฟ
า 

: สภาพการนําต่ํา: < 100 pS/m, 
ตามลักษณะสภาพการนําของวัตถุน้ีถือวาสิ่งน้ีเปนตัวสะสมของไฟฟาสถิ
ตย, ปกติของเหลวถือวาไมใชตัวนํา ถาคาสภาพการนําต่าํกวา 100 
pS/m และถือวาเปนก่ึงตัวนํา ถาคาสภาพการนําต่ํากวา 10,000 pS/m, 
ไมวาของเหลวจะไมเปนตัวนําเลยหรือเปนก่ึงตัวนํา 
การปองกันลวงหนาจะตองเหมอืนกัน, ตัวแปรตางๆ เชน 
อุณหภูมิของเหลว สิ่งปนเปอนที่เกิดข้ึน และสารตอตานไฟฟาสถติย 
สามารถเรงอิทธิพลของสภาพการนําในของเหลว  

อัตราการระเหย 
(nBuAc=1)  

: ขอมูลไมสามารถใชได  

อุณหภูมิของการสลายตัว : ขอมูลไมสามารถใชได
ความสามารถในการลุกตดิไ
ฟไดของของแข็งและกาซ  

: ไมเก่ียวของ   

 
10. ความเสถยีรและการเกดิปฏิกริิยา 

 
การเกดิปฏิกรยิา 
 

: อาจทําปฏิกิริยากับออกซิเจนเม่ือสัมผสักับอากาศ 

 
ความเสถียรทางเคมี : คงตัวในสภาพการใชตามปกตทิั่วไป
ความเปนไปไดในการเกดิป
ฏิกิริยาอันตราย 

: ไมคาดวามีปฏกิิริยาอันตรายในขณะใชงานและจัดเก็บตามขอกําหนด 

สภาวะทีค่วรหลีกเล่ียง : หลีกเลี่ยงความรอน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหลงติดไฟอ่ืนๆ  
วัสดุที่เขากันไมได : สารอ็อกซิไดซอยางแรง
ความเปนอันตรายของสารที่
เกิดจากการสลายตัว 

: ไมคาดวาผลติภัณฑจะเกิดการสลายตัวและใหสารที่เปนอันตรายออกมา
ระหวางที่จดัเก็บตามปกต ิ
การสลายตัวโดยความรอนข้ึนกับสภาวะตางๆเปนอยางมาก 
สารผสมในอากาศของ ของแข็ง ของเหลวและกาซ 
รวมถึงคารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด 
ซลเฟอรออกไซดและสารอินทรยีที่ไมสามารถระบุได 
จะเกิดข้ึนเม่ือผลิตภัณฑถูกเผาไหม สลายตัวโดยความรอน 
หรือสลายตัวโดยปฎิกริยาออกซิเดชั่น

ความไวตัวตอการเกดิไฟฟา
สถิตย  

: ใช ในบางสถานการณ ผลติภณัฑอาจลุกไหมเน่ืองจากไฟฟาสถิต   

 
 11. ขอมูลดานพิษวทิยา 
ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบดานพิษวิทยา 

 
พื้นฐานการประเมิน : ขอมูลน้ีจัดทําจากขอมูลผลติภณัฑ 

ความรูเก่ียวกับสวนประกอบและขอมูลพิษวทิยาของผลติภัณฑที่คลาย
คลึงกัน เวนแตวาไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
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ขอมูลที่แสดงไวน้ีถือเปนตัวแทนของผลติภณัฑโดยรวมมิใชเพียงเปนตั
วแทนของสวนประกอบใดสวนประกอบหน่ึง

เสนทางที่เปนไปไดของการ
สัมผัส 

:   การสัมผัส/ไดรับอาจเกิดข้ึนโดยการสดูดมเขาไป กลืนกินเขาไป 
ดูดซึมเขาทางผิวหนัง 
หรือสัมผสักับผวิหนังหรือดวงตาและกลืนกินโดยอุบัติเหต ุ 

ความเปนพิษเฉียบพลันทาง
การกลืนกิน 

: ความเปนพิษต่าํ : LD50 >2000 mg/kg , หนู  
 

พิษเฉียบพลันโดยทาง 
ผิวหนัง 

: ความเปนพิษต่าํ : LD50 >2000 mg/kg , กระตาย  
 

ความเปนพิษเฉียบพลันทาง
การสูดดม 

: ความเปนพิษต่าํ : LC50 >5 mg/l , 4 h, หนู  
 

กัดผวิหนัง/ระคายเคือง : ระคายเคืองตอผิวหนัง  
 

ทําลายตาอยางรุนแรง/ระคา
ยเคือง 

: ทําใหผิวหนังระคายเคืองปานกลาง 
(แตไมขอมูลเพียงพอในการจัดแยกประเภท)  
 

การระคายเคืองตอระบบหา
ยใจ 

: จากขอมูลในมนุษย การหายใจเอาไอหรือละอองเขาไปจะทําใหจมูก 
ลําคอและปอดเกิดอาการแสบไหมชั่วคราว  
 

การแพตอระบบหายใจและผิ
วหนัง 

: ไมคาดวาจะเปนสารทีท่ําใหเกิดปฏิกิรยิาการแพ  
 

อันตรายที่เกดิจากการหายใ
จเขา 

: การหายใจเขาไปในปอดขณะกลืนหรืออาเจียนอาจทําให 
ปอดอักเสบเน่ืองดวยสารเคมีซึง่อาจเปนอันตรายถึงแกชีวติ  
 

การเปล่ียนแปลงของเซลลสื
บพันธุ 

: อาจมีผลกระทบตอยีนสทีถ่ายทอดทางพันธุกรรม (เบนซีน) 
การศึกษาการกอการกลายพันธุของนํ้ามันเชื้อเพลิงและไอจากการผสม
นํ้ามันเชื้อเพลิงพบวาสวนใหญใหผลเปนลบ  
 

พิษในการกอมะเรง็ : เปนที่รูกันวาเปนสารกอมะเร็งในคน (เบนซีน) 
อาจทําใหเกิดภาวะโลหติจางทีมี่เม็ดเลือดขาวผิดปกตแิบบเฉยีบพลัน 
(AML - Acute Myelogenous Leukaemia - 
มะเร็งเม็ดเลือดขาวในไขกระดกู) (เบนซีน) 
การทดลองในหนูโดยใหสัมผสัสารโดยการหายใจเขาไป 
ปรากฏวาทําใหเกิดเน้ืองอกในตับ, 
ซึ่งไมไดถูกพิจารณาวาเก่ียวของกับมนุษย  
 

 
วัสด ุ : จัดอยูในประเภทสารทีอ่าจกอใหเกดิมะเร็ง  
 Gasoline, low boiling point 
naphtha 

: ACGIH Group A3: 
สารกอมะเร็งในสัตวที่ไดรับการยืนยันแตไมพบความสัมพันธกับมนุษย

 Gasoline, low boiling point 
naphtha 

: IARC 2B: เปนไปไดที่จะเปนสารกอมะเร็ง 

 Gasoline, low boiling point 
naphtha 

: GHS / CLP: สารกอมะเร็ง กลุม 1B 

 Trimethylbenzene, all 
isomers 

: GHS / CLP:  ไมมีการจําแนกประเภทของอํานาจในการกอมะเร็ง  

เอทิลเบนซิน   : IARC 2B: เปนไปไดที่จะเปนสารกอมะเร็ง 
เอทิลเบนซิน   : GHS / CLP: ไมมีการจําแนกประเภทของอํานาจในการกอมะเร็ง
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n-hexane   : GHS / CLP: ไมมีการจําแนกประเภทของอํานาจในการกอมะเร็ง
เบนซีน   : ACGIH Group A1: สารกอมะเร็งในมนุษยที่ไดรับการยืนยัน 
เบนซีน   : NTP: ทราบวาเปนสารกอมะเรง็ในมนุษย 
เบนซีน   : IARC 1: เปนสารกอมะเร็งในมนุษย 
เบนซีน   : GHS / CLP: สารกอมะเร็ง กลุม 1A 
Toluene   : ACGIH Group A4: ไมจัดเปนสารกอมะเร็งในมนุษย 
Toluene   : IARC 3: ไมจัดเปนสารกอมะเรง็ตอมนุษย 
Toluene   : GHS / CLP: ไมมีการจําแนกประเภทของอํานาจในการกอมะเร็ง
ไซลีน   : ACGIH Group A4: ไมจัดเปนสารกอมะเร็งในมนุษย 
ไซลีน   : IARC 3: ไมจัดเปนสารกอมะเรง็ตอมนุษย 
ไซลีน   : GHS / CLP: ไมมีการจําแนกประเภทของอํานาจในการกอมะเร็ง
 Cyclohexane : GHS / CLP: ไมมีการจําแนกประเภทของอํานาจในการกอมะเร็ง
Naphthalene   : ACGIH Group A4: ไมจัดเปนสารกอมะเร็งในมนุษย 
Naphthalene   : NTP: คาดวาเปนสารกอมะเร็งในมนุษย 
Naphthalene   : IARC 2B: เปนไปไดที่จะเปนสารกอมะเร็ง 
Naphthalene   : GHS / CLP: สารกอมะเร็ง กลุม 2
 Ethanol : ACGIH Group A3: 

สารกอมะเร็งในสัตวที่ไดรับการยืนยันแตไมพบความสัมพันธกับมนุษย
 Ethanol : GHS / CLP: ไมมีการจําแนกประเภทของอํานาจในการกอมะเร็ง
คิวมีน   : IARC 2B: เปนไปไดที่จะเปนสารกอมะเร็ง 
คิวมีน   : GHS / CLP:  ไมมีการจําแนกประเภทของอํานาจในการกอมะเร็ง  
 
 
พิษทีท่ําใหตวัออนผดิปกติ 
หรอืมีผลตอการสืบพันธุ  

: ทําใหเกิดความเปนพิษตอทารก/ตัวออนในครรภในปริมาณทีเ่ปนพิษตอ
แม (Toluene) 
อาจทําใหความสามารถในการมีลูกลดลง 
หากสัมผสั/ไดรบัในปริมาณที่ทาํใหมีผลเปนพิษอ่ืนๆ (n-hexane) 
การศึกษากรณีผูที่เสพตดิในระหวางตั้งครรภหลายราย 
แสดงวาโทลูอีนสามารถทําใหทารกพิการแตกําเนิด มีการพัฒนาชา 
และมีปญหาในการเรียนรู (Toluene) 
เอทานอล เปนสวนประกอบหนึ่งของผลิตภณัฑน้ี 
อาจทําใหเกิดความพิการแตกําเนิ ด และหรือ แทงบุตร 
หากกลืนกินในปริมาณมาก  
 

ความเปนพิษตอระบบอวัยวะ
เปาหมายเฉพาะท่ี - 
จากการรับสัมผัสเพียงคร้ังเ 
ดียว 

: ปริมาณความเขมขนที่สูงอาจทาํใหเกิดการกดระบบ ประสาทสวนกลาง 
เปนผลทาํใหปวดศรีษะ เวียนศีรษะ และคลื่นไส 
หากสูดดมเขาไปอีกอาจทําใหหมดสติ และ/หรือ เสียชีวิต  
 

ความเปนพิษตออวัยวะเปาห
มายอยางเฉพาะเจาะจง - 
การรบัสัมผัสซ้ําหลายครัง้ 

: ไต : มีผลตอไตในหนูตัวผู ซึง่ไมคิดวาเก่ียวของกับคน  
 

ขอมูลเพิม่เตมิ : การสัมผสั/ไดรบัสารในปริมาณความเขมขนสูงในกลุมสารที่เหมือนกัน 
มีสวนทําใหหัวใจเตนผิดปกติ และหยุดเตนในคนที่เปนโรคหวัใจ  
 

  การสัมผสัผลิตภัณฑเขมขนเปนระยะเวลานานและบอยครั้ง 
จะทาํใหสูญเสยีการไดยินในหนูทดลอง 
การใชผลติภัณฑเปนตัวทําละลายผิดประเภท 
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ประกอบกบมีเสยีงดังมากในสถานท่ีทํางาน อาจทําใหสูญเสยีการไดยิน 
(Toluene) 
 

  การสดูดมไออยางผดิวัตถุประสงคมีสวนเก่ียวของกับความเสยีหายของ
อวัยวะและทําใหเสียชีวิตได (Toluene) 
 

  อาจทําใหเปนกลุมอาการของโรคซึ่งเกิดจากความผดิปรกติของไขกระ
ดูก (MDS). (เบนซีน) 
 

  อาจมีการจําแนกประเภททีแ่ตกตางกันไปโดยหนวยงานอ่ืนที่อยูภายใต
กรอบงานดานการกํากับดูแลตางๆ  
 

 
12. ขอมูล ดานนิเวศนวิทยา 

พื้นฐานการประเมิน : นํ้ามันเชื้อเพลิงไดมาจากการผสมของผลติภณัฑที่ไดจากการกลั่นหลา
ยชนิด  ได มีการศึกษาดานพิษวิทยาตอระบบนิเวศนเของผลิตภัณฑ 
แตละชนิดและที่ผสมกัน  ม่ียังไมไดเติมสารเพ่ิมคุณภาพ ขอมูลทีใ่ห 
ถูกอางอิงจากความรูของสวนประกอบและพิษวิทยาของระบบนิเวศนขอ
งผลิตภัณฑที่คลายกัน เวนแตวาไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
ขอมูลที่แสดงไวน้ีถือเปนตัวแทนของผลติภณัฑโดยรวมมิใชเพียงเปนตั
วแทนของสวนประกอบใดสวนประกอบหน่ึง  
 

 
ความเปนพิษตอสิ่งแวดลอม:
ความเปนพิษเฉียบพลัน : คาดวาเปนพิษ : LL/EL/IL50  > 1 <= 10 mg/l (ตอสิ่งมชีีวิตในนํ้า) 

(LL/EL50 
แสดงถึงจํานวนปกติของผลิตภณัฑที่จําเปนตองเตรียมไวสําหรับการแย
กสารที่เปนนํ้าออกมา)

ปลา  :  คาดวาเปนพิษ : LL/EL/IL50  > 1 <= 10 mg/l  
สัตวทะเลทีมี่เปลือกแข็ง  : คาดวาเปนพิษ : LL/EL/IL50  > 1 <= 10 mg/l  
สาหราย/พืชนํ้า :  คาดวาเปนพิษ : LL/EL/IL50  > 1 <= 10 mg/l  
จุลินทรีย  :  คาดวาเปนอันตราย : LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l  

ความเปนพิษเรื้อรัง  
ปลา  :  NOEC/NOEL expected to be > 1.0 - <= 10 mg/l  
สัตวทะเลทีมี่เปลือกแข็ง  :  NOEC/NOEL expected to be > 1.0 - <= 10 mg/l  

การเคล่ือนยาย : ระเหยหายไปจากน้ําหรือผิวพ้ืนดินภายในวันเดียว 
สารที่หกเปนจํานวนมากอาจซึมแทรกเขาไปในดิน 
และอาจปนเปอนนํ้าใตดิน ความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 
ซึ่งอาจทาํใหเกิดผลรายตอสิ่งแวดลอมในนํ้า อีเธอร 
ออกซิจีเนตน้ันละลายในนํ้าไดดีกวา และ 
ยอยสลายทางชีวภาพไดนอยกวาเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน 
และไซลีน (BTEX) ดวยเหตน้ีุสารอีเธอร 
ออกซิจีเนตมีความสามารถแผกระจายไปไดคอนขางไกลในนํ้าใตดินเม่ื
อเทียบกับนํ้าใตดิน(BTEX) มีสวนประกอบทีร่ะเหยได ลอยตัวบนผวินํ้า

การตกคางยาวนานและควา
มสามารถในการยอยสลาย 

:  สวนประกอบหลักนาจะสามารถยอยสลายทางชีวภาพได 
สวนประกอบทีร่ะเหยไดจะออกซิไดซอยางรวดเร็วโดยปฏิกิริยาโฟโตเค
มีในอากาศ

ศักยภาพทางดานการสะสม
ในทางชีววทิยา 

:  ประกอบดวยสวนประกอบที่มีแนวโนมที่จะสะสมทางชีวภาพ Log Kow 
> =4
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ผลกระทบที่รายแรงอื่น ๆ 
 

: ฟลมที่จับตัวอยูบนผิวนํ้าอาจจะสงผลกระทบตอการถายเทออกซิเจนแล
ะทําลายสิ่งมีชวีติ

 
 
13. ขอพจิารณาในการกาํจัด

การกาํจัดผลิตภัณฑ 
 

:  ควรนํากลับไปใชหมุนเวียนใหม 
เปนความรับผิดชอบของผูที่กอใหเกิดมลพิษหรือของเสีย 
ในการประเมินความเป 
นพิษดานพิษวทิยาและคุณลักษณะทางกายภาพของของเสียที่เกิดข้ึน  
เพ่ือจําแนกป 
ระเภทและวิธีกําจัดที่ถูกตองเหมาะสมตามขอกําหนดหรือกฎหมายที่กํา
หนดไว ของเสียที่เกิดข้ึนจากการหกรั่วไหล 
หรือจากการทําความสะอาดถังควรถูกกําจัดตามกฏหมาย 
ตองใชผูจดัเก็บ หรือผูรับเหมาที่ไดรับอนุญาต 
และควรเตรียมใหพรอมไว อยากําจัดทิ้งลงไปในสิ่งแวดลอม 
ในทอระบายนํ้า หรือในแมนํ้าลาํคลองตางๆ 
หามปลอยสารที่อยูดานลางของถังเก็บนํ้าทิ้ง โดยเททิ้งลงสูพ้ืนดิน 
ซึ่งจะทําใหเกิดการปนเปอนในดินและนํ้าบาดาล  

การกาํจัดภาชนะบรรจุ :  ถายสารเคมีออกใหหมดจากภาชนะบรรจุ เม่ือถายสารเคมีออกแลว 
ใหระบายอากาศในที่ที่ปลอดภัยหางไกลจากประกายไฟและไฟ 
สารตกคางอาจกอใหเกิดอันตรายจากการระเบดิ อยาทาํการเจาะ 
ตัดหรือเชื่อมถงัเหล็กที่ยังปนเปอนผลิตภัณฑ สงใหผูใชถังหมุนเวียน 
หรือผูที่นําถังโลหะกลับไปใชอีก หามทําใหเกิดมลภาวะทางดิน, นํ้า 
หรือสิ่งแวดลอมดวยภาชนะบรรจุของเสีย

กฎหมายในประเทศ :  ควรกําจดัทําลายตามขอบังคับและกฎหมายทองถิ่นที่บังคบัใช 
ตองปฏิบัตติามระเบียบขอบังคบัของทองถิ่นซึง่อาจเขมงวดกวาขอบังคั
บโดยรวมของประเทศหรือภูมิภาค

 
 
14. ขอมูลการขนสง 

 
ทางบก (ตามการจัดเขาอยูในประเภทของ ADR)
ประเภท : 3 
กลุมการบรรจุ : II
หมายเลขบงชีค้วามเปนอันตรา
ย 

: 33 

หมายเลขสหประชาชาต ิ : 1203
ฉลากเตือนอันตราย 
(ความเสี่ยงหลกั)  

: 3  

ชื่อทีถู่กตองในการขนสงของส
หประชาชาติ 

: GASOLINE 

เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม :  ใช
ขอควรระวังพิเศษสําหรับผูใช : ดูในบทที่ 7 การใชและจัดเก็บ 

เพ่ือรับทราบขอควรระวังเฉพาะดานสําหรับผูใช 
และหลักเกณฑในการขนสง

  
IMDG 
หมายเลขสหประชาชาติ UN 1203
ชื่อทีถู่กตองในการขนสงของสหป GASOLINE
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ระชาชาต ิ
ประเภท / ประเภทยอย 3 
กลุมการบรรจุ II
มลภาวะทางทะเล: ใช 
ขอควรระวังพิเศษสําหรับผูใช : ดูในบทที่ 7 การใชและจัดเก็บ 

เพ่ือรับทราบขอควรระวังเฉพาะดานสําหรับผูใช 
และหลักเกณฑในการขนสง

 
IATA (Country variations may apply)
หมายเลขสหประชาชาติ : 1203
ชื่อทีถู่กตองในการขนสงของส
หประชาชาติ 

: Gasoline  

ประเภท / ประเภทยอย : 3 
กลุมการบรรจุ : II
ขอควรระวังพิเศษสําหรับผูใช : ดูในบทที่ 7 การใชและจัดเก็บ 

เพ่ือรับทราบขอควรระวังเฉพาะดานสําหรับผูใช 
และหลักเกณฑในการขนสง

 
การขนสงเปนจํานวนมากตามภาคผนวกที ่2 ของ MARPOL 73/78 และ IBC Code  
ประเภทมลพษิ : ไมเกี่ยวของ
ชนิดของเรือ : ไมเกี่ยวของ
ช่ือผลิตภัณฑ : ไมเกี่ยวของ
ขอควรระวงัเฉพาะ : ไมเกี่ยวของ
 
ขอมูลเพิม่เตมิ : ในการขนสงจํานวนมากทางเรอืใหทําตามกฏระเบยีบ MARPOL  

 
 
15. ขอมูลดานกฎขอบังคับ 
ขอมูลที่ระบุในหัวขอน้ี มิไดมีความตั้งใจที่จะครอบคลุมลงไปในรายละเอียดของขอบังคับ/กฎหมายจนครบทุกขอ 
อาจมีขอกําหนดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคบัอ่ื นๆ ที่ใชกับผลิตภัณฑน้ี 

 
สารประกอบทีมี่ผลตอการจั
ดแบงประเภทสาร 

:  มีสวนประกอบของนํ้ามันเชื้อเพลิง, แนพธาจดุเดือดต่าํ, สารที่ไมไดระบุ 

 
ขอมูลอื่นๆ : พ.ร.บ. วตัถุอันตราย พ.ศ.2535 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

ระบบการจําแนกและการสื่อสารความเปนอันตรายของวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๕๕

 
16. ขอมูลอื่น 

 
 

ขอความเตือนถึงอันตราย
H224  ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงูมาก
H225  ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงู
H304  อาจทําใหเสยีชวีิตหากกลืนกินหรือเขาสูทางเดินหายใจ
H315  ทําใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง
H319  ทําใหดวงตาระคายเคืองรุนแรงได
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H336  อาจทําใหเกิดอาการมึนงงหรือเวียนศีรษะ
H340  อาจทําใหเกิดขอบกพรองทางพันธุกรรม
H350  อาจทําใหเกิดมะเร็ง .
H361  อาจเปนสาเหตอัุนตรายตอความสมบูรณของทารกในครรภ
H401  เปนพิษอยางมากตอสัตวนํ้า
H411  เปนพิษตอสัตวนํ้ากับมีผลกระทบในระยะยาว

 
ขอมูลเพิม่เตมิ : เอกสารนี้มีขอมูลสําคัญเพ่ือใหแนใจวา การเก็บรักษา 

การเคล่ือนยายและการใชผลติภัณฑเปนไปอยางปลอดภัย 
ขอมูลน้ีควรจะตองรับทราบโดยพนักงานทีร่ับผิดชอบในดานความปลอด
ภัยในองคกร

 
SDS Version Number : 2.1 

 
MSDS Effective Date : 21.05.2013 

 
SDS Revisions : เสนตั้งฉาก (I) 

ที่ก้ันหนาซายแสดงวามีการปรบัปรุงแกไขขอความในฉบับกอน  
SDS Regulation : รายละเอียดและรูปแบบของเอกสารความปลอดภัยน้ีเปนไปตามขอกําห

นดของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
ระบบการจําแนกและการสื่อสารความเปนอันตรายของวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๕๕

การใชงานและขอจํากัด : ผลิตภัณฑน้ี 
ตองไมนําไปใชในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือไปจากที่แนะนําในสวนที่ 1, 
โดยไมไดขอคาํแนะนําจากผูจดัหาสินคากอน 
ผลิตภัณฑน้ีไมไดถูกใชเปนตัวทําละลายหรือนํ้ายาทําความสะอาด; 
สําหรับการจดุไฟหรือทําใหไฟสวางข้ึน; 
หรือเปนตัวทําความสะอาดผิวหนัง 
ผลิตภัณฑน้ีเหมาะสาํหรับใชในยานยนตเทาน้ันและไมมีขอกําหนดสําห
รับความตองการท่ีจะนําไปใชกับอากาศยาน 
 

การแจกจายเอกสารขอมูล 
ผลิตภัณฑดานความปลอดภยัน้ี 

: ทุกคนที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑน้ี 
ควรไดรับเอกสารขอมูลผลิตภณัฑดานความปลอดภยัน้ี   

รหัส/คาํบรรยายของคํายอที่
ใชใน SDS น้ี 

:  
 

ตัวอักษรยอตามมาตรฐานและคํายอตางๆ 
ที่ใชในเอกสารน้ีสามารถสืบคนไดจากเอกสารอางอิง 
(เชน ศัพทานุกรมวทิยาศาสตร) และ/หรือ เวบ็ไซต 
 

  Flam. Liq. 
Asp. Tox. 
Muta. 
Carc. 
Skin Corr. 
STOT SE 
 
 

ของเหลวไวไฟ 
ความเปนอันตรายตอระบบหายใจ 
การกลายพันธุของเซลล 
สารกอมะเร็ง 
กัดกรอนผิวหนัง / ระคายเคือง 
ความเปนพิษเฉพาะอวยัวะเปาหมาย - 
การสัมผสัเพียงครั้งเดยีว 
มีพิษตอระบบสบืพันธุ 
 

เอกสารอางองิที่สําคัญ : ขอมูลที่ยกมาน้ีเปนขอมูลจากแหลงขอมูลหลายๆ (เชน 
ขอมูลดานพิษวทิยาจาก Shell Health Servies 
ขอมูลจากซัพพลายเออรวสัดตุางๆ CONCAWE ฐานขอมูลของ EU 
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IUCLID ขอกําหนด EC 1272/2008 เปนตน) 
 

การปฏิเสธสิทธิ : ขอมูลเหลาน้ี ไดมาจากความรูที่มีอยูในปจจุบัน 
ซึ่งตั้งใจที่จะอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ เพ่ือวัตถุประสงคดานสุขภาพ 
ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอมเทาน้ัน 
เอกสารนี้จึงไมไดใชเปนหลักในการประกันคณุลักษณะจําเพาะของผลิต
ภัณฑแตอยางใด  


