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1 
การบง่ชีส้ารเดีย่วหรอืสารผสม และผูผ้ลติ 

Identification of the substance or mixture and of the supplier 

1.1. ชือ่ผลติภัณฑห์รอืตวับง่ชีผ้ลติภัณฑต์ามระบบ GHS / Product name or GHS product identifier 

 1.1.1. ชือ่สารเคม ี/ Common name : Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

 1.1.2. สตูรทางเคม ี / Chemical formula : C3H8, C4H10 

 1.1.3. ชือ่ทางการคา้ / Commercial name : Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

 1.1.4. เลขรหัสซเีอเอส / CAS number : 68476-85-7 

 1.1.5. น ้าหนักโมเลกลุ / Molecular weight : N/A กรัม/โมล  

1.2. การบง่ชีด้ว้ยวธิอีืน่ ๆ / Other product identifier : 

 1.2.1. เลขรหัสสหประชาชาต ิ/ UN Number: 1075 

 1.2.2. เลขดชันีตามภาคผนวกที ่1 ของสหภาพยโุรป: 
          Annex I, EU directive 67/948/EC 

N/A 

 1.2.3. เลขดชันีอซี ี/ EC number N/A 

1.3. ขอ้แนะน าในการใชส้ารเคมแีละขอ้หา้มตา่ง ๆ ในการใช ้/ Recommendation for use and other prohibitions for use 

N/A 

1.4. รายละเอยีดผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ าหนา่ย / manufacturer or Supplier Details 

 1.4.1. ผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ าหน่าย / manufacturer or 
Supplier 

1.4.2. ทีอ่ยู ่/ Address 

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) เลขที ่8 ถนน ไอ-แปด นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ต าบลมาบตาพดุ 
อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 21150 

 1.4.3. เบอรโ์ทรศพัท ์/ Telephone number 66(0) 3897-1000  ext. 1190,1191 

1.5. หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ 
      Emergency telephone number: 

038-971191 

1.6. ขอ้มลูอืน่ ๆ / Other information 

 1.6.1. สารเคมอีันตราย / Hazardous substance ☐ ใช ่/ Yes ☑ ไมใ่ช ่/ No 

 1.6.2. ชนดิของวัตถอุันตราย / Hazardous category ไมร่ะบ ุ

 1.6.3. ปรมิาณสงูสดุทีค่รอบครอง 
          Max quantity storage 

   

 1.6.4. การใชป้ระโยชน ์/ Uses 

by product 

 1.6.5.ขอ้มลูอืน่ / Other 

 

 
  

4 

1 0 

 



 

 

เอกสารความปลอดภยัเกีย่วกบัสารเคม ี  
Code 10060025 

Safety Data Sheet  

 
Ref 4 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 
Date 29/6/2021 

Page 2/13  

2 
การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

Hazards  identification 

2.1. การจ าแนกประเภทสารเดีย่วหรอืสารผสมตามระบบ GHS และขอ้มลูในระดบัชาตหิรอืระดับภมูภิาค  
      GHS classification of the substance/mixture and any national or regional information 

 2.1.1. ผลการจ าแนกความเป็นอันตรายตามระบบ GHS / Hazard classification according to the GHS 

กา๊ซไวไฟ - ประเภทยอ่ยความเป็น อันตราย 1 
ความเป็นพษิตอ่อวัยวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรับสมัผัสครัง้เดยีว - ประเภทยอ่ยความเป็นอันตราย 2 

2.2. องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS รวมถงึขอ้ความทีแ่สดงขอ้ควรระวัง 
      GHS label elements, including precautionary statements 

 2.2.1. ชือ่สารเคม ี/ Chemical name :  Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

 2.2.2. ชือ่ผลติภัณฑห์รอืตวับง่ชีผ้ลติภัณฑต์ามระบบ GHS : 
          Product name or GHS product identifier 

N/A 

 2.2.3. สญัลกัษณแ์ละรปูสญัลกัษณ ์/ Symbol and Hazard pictograms 

     

 2.2.4. ค าสญัญาณ / Signal words อันตราย 

 2.2.5. ขอ้ความแสดงความเป็นอันตราย / Hazard statement 

กา๊ซไวไฟสงูมาก 
อาจท าอันตรายตอ่อวัยวะ ( ใหร้ะบอุวัยวะทัง้หมด ทีไ่ดรั้บอันตราย ในกรณีทีท่ราบ และใหร้ะบ ุทางรับสมัผัสสารเคม ีในกรณีทีม่กีารพสิจูนว์า่ 
ไมม่ทีางรับสมัผัสอืน่ทีท่ าให ้เกดิความผดิปกตนิี้ ) 
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2 
การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย (ตอ่) 

Hazards  identification 

2.2.6. ขอ้สนเทศทีเ่ป็นขอ้ควรระวัง / Precautionary information 

- เก็บใหห้า่ง จาก ความรอ้น และแหลง่ก าเนดิประกายไฟ [- หา้มสบูบหุรี]่ 
- ใชม้าตร การป้องกนั การเกดิประจไุฟฟ้าสถติย ์
- เก็บใหห้า่ง จากไฟ ประกายไฟ และพืน้ผวิ ทีร่อ้น 
- เก็บภาชนะบรรจ/ุหบีหอ่ใน ทีม่ ีการถา่ยเทอากาศด ี
- สวมใส ่[ชดุป้องกนั] [ถงุมอื] [ และอปุกรณป้์องกนัดวงตา/หนา้] ทีเ่หมาะสม 
- หลกีเลีย่ง การสมัผัสกบั ความรอ้น และแหลง่ก าเนดิประกายไฟ [ และสารออกซไิดส]์ [- หา้มสบูบหุรี]่ 
- ในกรณี ทีร่ะบบระบายอากาศไมเ่พยีงพอ ใหส้วมใสอ่ปุกรณร์ะบบ ทางเดนิหายใจ ทีเ่หมาะสม 

2.2.7. ขอ้สนเทศทีเ่ป็นสว่นเสรมิเพิม่เตมิ / Supplemental information 

N/A 

2.3. ความเป็นอันตรายอืน่ทีไ่มไ่ดเ้ป็นผลจากการจ าแนกตามระบบ GHS หรอืทีร่ะบบ GHS ไมค่รอบคลมุถงึ  
      Other hazards which do not result in classification or are not covered by the GHS 

N/A 

2.3.1. อันตรายตอ่สขุภาพอยา่งเรือ้รัง / Potential Chronic Health Effects 

 2.3.1.1. การกอ่เกดิโรคมะเร็ง / Carcinogen effects 

 
อาจกอ่ใหเ้กดิโรคมะเร็ง 
Maybe-Carcinogen 

 
กอ่ใหเ้กดิโรคมะเร็ง  
Carcinogen 

 
ไมก่อ่ใหเ้กดิโรคมะเร็ง  
Non-Carcinogen 

 
ไมร่ะบ ุ 
N/A 

 

2.3.1.2. ผลตอ่ระบบพันธกุรรม / Mutagenic effects 

 
มผีลตอ่ระบบพันธกุรรม  
Mutagenic 

 
ไมม่ผีลตอ่ระบบพันธกุรรม  
Non-Mutagenic 

 
ไมร่ะบ ุ
N/A 

  

N/A 

2.3.1.3. ขอ้มลูอืน่ ๆ / Other information 

N/A 

2.4. อันตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม / Environmental Hazards 

N/A 
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3 
องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

Composition / information on ingredients 

3.2. สารผสม / Mixture 

ล าดับที ่
NO 

ชือ่สว่นประกอบสารเคม ี
Composition Name 

ชือ่ทั่วไป 
General Name 

ชือ่พอ้ง 
Synonym 

หมายเลข UN 
UN Number 

หมายเลข CAS 
CAS Number 

หมายเลข EC 
EC Number 

สิง่เจอืปนและการท าสาร

ปรงุแตง่ใหเ้สถยีร 
Impurities and 

stabilizing additive 

% น ้าหนัก 
% Weight 

1  
Liquefied 
Petroleum 
Gas ( 

N/A 1075 68476-85-7 - N/A  

2 Propane    74-98-6   60 - 90% 

3 Butane    106-97-8   10 - 30% 

4 Propane;Propylene    115-07-1   1 - 5% 

5 Isobutane    75-28-5   1 - 5% 
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4 
มาตรการปฐมพยาบาล 

First-aid measures 

4.1. วธิกีารปฐมพยาบาล / First-aid  

 4.1.1. การหายใจ / Inhalation 

ใหย้า้ยผูป่้วยไปยงับรเิวณ ทีม่อีากาศบรสิทุธิ ์ใหพ้ักในทา่ ทีห่ายใจไดส้ะดวก หากหยดุหายใจ ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ น าสง่แพทยท์นัท ี

 4.1.2. การสมัผสัทางผวิหนัง / Skin contact 

ในกรณี ของแผล ทีเ่กดิ จาก ความเย็นจดัใหล้า้ง ดว้ยน ้าอุน่ในบรเิวณ ทีส่มัผัส รบีไปพบแพทยท์ันท ีใชน้ ้าราดบนเสือ้ผา้ ทีป่นเป้ือน กอ่น ที ่
จะถอดออกเนื่อง จากเสือ้ผา้ ทีป่นเป้ือน อาจ กอ่ใหเ้กดิอันตราย จากเพลงิไหมไ้ด ้

 4.1.3 การสมัผสัทางดวงตา / Eyes contact 

ลา้งตา ดว้ยน ้าเป็นเวลาหลายๆ นาท ีใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อก หากถอดออกไดง้า่ย ใหล้า้งตา ตอ่ไป 

 4.1.4. การกลนืกนิ / Ingestion 

ไมใ่ช ่ทาง ของ การรับสมัผัส 

4.2.อาการหรอืผลกระทบทีส่ าคญั / Most important symptoms/effects 

 4.2.1. การเกดิผลเฉียบพลนั / Acute Effects 

การหายใจ: ปวดศรีษะ มนึงง หมดสต ิ
ผวิหนัง : ผวิหนังไหมเ้นือ่ง จาก ความเย็นจดั 
ตา : ท าใหแ้สบไหมต้าเนื่อง จาก ความเย็นจดั 
การกลนืกนิ : ไมใ่ช ่ทางเขา้ปกต ิของ การสมัผัสกา๊ซ 

 4.2.2. การหน่วงเวลาการเกดิ / Delayed effects 

N/A 

4.3. ขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ีต่อ้งท าทนัท ี/ Indication of immediate medical attention 

ใหรั้กษาตามอา การ ใหอ้อกซเิจน 

4.4. การดแูลรักษาเฉพาะทีส่ าคญัทีค่วรด าเนนิการ / special treatment needed, if necessary. 

N/A 

4.5. อืน่ ๆ / Other 

N/A 
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5 
มาตรการผจญเพลงิ 

Firefighting measures 

5.1. สารดบัเพลงิทีห่า้มใช ้/ Unsuitable extinguishing media 
หา้มใชน้ ้าทีฉี่ดเป็นล าบนกา๊ซเพราะสามารถท าใหเ้กดิการระเบดิและไฟจ
ะลกุลาม 

5.2. สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม / Suitable extinguishing media ผงเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์ และละอองน ้าหรอืหมอกน ้า 

5.3. ความเป็นอันตรายเฉพาะทีเ่กดิขึน้จากสารเคม ี/ Specific hazards arising from the chemical 

เป็นกา๊ซ ทีห่นักกวา่อากาศ และ อาจลอยไปตามพืน้ ใหเ้ก็บถังกา๊ซ และถังเปลา่หา่ง จาก ความรอ้น และแหลง่ก าเนดิไฟ ถังกา๊ซ 
อาจฉีกขาดภายใต ้ความรอ้นสงู ถังกา๊ซ ทีเ่สยีหาย ควรไดรั้บ การขนยา้ย โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

5.4. อปุกรณป้์องกนัพเิศษและขอ้ควรระวัง ส าหรับนักผจญเพลงิ / Special protective equipment and precautions for fire-fighters. 

หากเป็นไปไดใ้หห้ยดุ การร่ัวไหล ใชอ้ปุกรณ ์ทีป้่องกนัไฟฟ้าสถติ เพือ่ปิดวาลว์ถังกา๊ซ หา้มดบัไฟ จนกวา่ปิดวาลว์ถังกา๊ซได ้แลว้ม ิฉะนัน้ จะเกดิ 
การระเบดิลกุไหมไ้ด ้สวมชดุดบัเพลงิ และอปุกรณป์กป้อง ทางเดนิหายใจชนดิ ถังบรรจอุากาศแบบพกพา 

5.5. การเตอืนภัยส าหรับนักผจญเพลงิ / Precautions for fire fighters 

N/A 

5.6. ขอ้มลูอืน่ๆ / Other 

N/A 

6 
มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

Accidental release measures 

6.1. ขอ้ควรระวังสว่นบคุคล / Personal precautions 

เคลือ่นยา้ยแหลง่ก าเนดิไฟ ทัง้หมดในบรเิวณรอบๆ อพยพคนออก จากบรเิวณ ใชม้าตร การป้องกนัไฟฟ้าสถติ ตอ้ง ตอ่สายดนิ 
และเชือ่มประจอุปุกรณ ์ทัง้หมด สวมชดุป้องกนัสารเคม ีถงุมอื แวน่ครอบตา และอปุกรณป์กป้อง ทางเดนิหายใจชนดิดดูซบักา๊ซ และไอ 

6.2. อปุกรณป้์องกนัอันตราย / Protective equipment 

         

6.3. ขัน้ตอนการปฏบิตังิานฉุกเฉนิ / emergency procedures 

 6.3.1. กรณีหกร่ัวไหลมาก / Large Spill 6.3.2. กรณีหกร่ัวไหลนอ้ย / Small Spill 

หยดุ การร่ัวไหล ของกา๊ซ หรอืเคลือ่นยา้ยถังกา๊ซไปไวภ้ายนอก 
หากสามารถท าได ้โดยปราศ จาก ความเสีย่ง 

หยดุ การร่ัวไหล ของกา๊ซ หรอืเคลือ่นยา้ยถังกา๊ซไปไวภ้ายนอก 
หากสามารถท าได ้โดยปราศ จาก ความเสีย่ง 

6.4. ขอ้ควรระวังดา้นสิง่แวดลอ้ม / Environmental precautions. 

กา๊ซสามารถสะสมในพืน้ ทีต่ า่ ป้องกนั การแพรก่ระจาย ของกา๊ซเขา้ไปในทอ่ระบายน ้าทิง้ ใชร้ะบบ การระบายอากาศ และในบรเิวณ ทีอ่ับอากาศ 

6.5. วธิกีารและวัสดสุ าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด / Methods and materials for containment and cleaning up. 

หยดุ การร่ัวไหล ของกา๊ซ หรอืเคลือ่นยา้ยถังกา๊ซไปไวภ้ายนอก หากสามารถท าได ้โดยปราศ จาก ความเสีย่ง 

   

4 

1 0 

 



 

เอกสารความปลอดภยัเกีย่วกบัสารเคม ี  
Code 10060025 

Safety Data Sheet  

 
Ref 4 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 
Date 29/6/2021 

Page 7/13  

7 
การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

Handling and storage 

7.1. ขอ้ควรระวังในการขนถา่ยเคลือ่นยา้ย ใชง้าน และการเก็บรักษาอยา่งปลอดภัย / Precautions for safe handling 

เคลือ่นยา้ยแหลง่ก าเนดิไฟ หลกีเลีย่ง การ กอ่ใหเ้กดิประกายไฟ อปุกรณ ์ทีใ่ช ้ทัง้หมด ส าหรับ การขนยา้ยถังกา๊ซตอ้ง ตอ่สายดนิ 
เมือ่ขนยา้ยถังกา๊ซ ถงึ แมว้า่ จะเป็นระยะ ทางสัน้ๆ ควรใชร้ถเข็นถังกา๊ซ หลกีเลีย่ง การหายใจเอากา๊ซเขา้ไป 

7.2. สภาวะการเก็บรักษาอยา่งปลอดภัย รวมทัง้ขอ้หา้มในการเกบ็รักษาสารทีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้ / incompatibility 

  7.2.1. สภาวะการเก็บรักษาอยา่งปลอดภัย / Safe storage condition 

เก็บในบรเิวณ ทีม่ ีการระบายอากาศเพยีงพอ และเก็บใหห้า่ง จากแสงแดด แหลง่ก าเนดิไฟ และแหลง่ ของ ความรอ้น 
หา้มเก็บใกลถ้ังบรรจกุา๊ซออกซเิจน หรอืสารออกซไิดซ ์อยา่งแรง 

7.2.2. ขอ้หา้มในการเก็บรักษาสารทีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้/ Incompatible chemicals condition 

N/A 

7.3. สถานทีจ่ดัเก็บ/สถานทีใ่ชง้าน / Storage area GC6     

7.4. เงือ่นไขการจดัเก็บของสารทีไ่มเ่ขา้กนั / Incompatible chemicals condition 

N/A 

7.5. Hazard Class by UN 2   

7.6. ประเภทของการจดัเก็บตามกฎหมาย / Classification N/A 

8 
การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนั 

Exposure controls/personal protection 

8.1. คา่ขดีจ ากดัทีย่อมใหรั้บสมัผัสไดใ้นขณะปฏบิตังิานหรอืคา่ขดีจ ากดัทางชวีภาพ  
      Occupational exposure limit values or biological limit values 

 Name TLV-TWA TLV-STEL TLV-C   PEL IDLH Thai biological limit values  

 OSHA    PEL-TWA 
1000 
ppm 

    

 ACGIH TLV-TWA 1000 
ppm 

       

           

8.2. การควบคมุทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม / Appropriate engineering controls 

จดัใหม้รีะบบ การระบายอากาศ และ ทีด่ดูอากาศเฉพาะ ที ่ซ ึง่ป้องกนั การระเบดิ 

8.3. อปุกรณป้์องกนัภัยสว่นบคุคล / Personal protective equipment 

         

8.4. สขุวทิยาสว่นบคุคล / Personal hygiene 

หา้มกนิอาหาร/ดืม่ สบูบหุรีใ่น ทีท่ างาน ลา้งมอื และหนา้หลงั จาก การท างานกบัสาร ซกัเสือ้ผา้ ทีป่นเป้ือน กอ่นน ากลบัมาใชใ้หม ่

8.5. การป้องกนัอืน่ ๆ / Other protection 

สวมอปุกรณป์กป้อง ทางเดนิหายใจชนดิดดูซบักา๊ซ และไอ 
สวมถงุมอืป้องกนั ความเย็น 
สวมแวน่ครอบตา หรอืกระบงัหนา้ 

 
  

4 

1 0 
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9 
คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

Physical and chemical properties 

9.1. สถานะทางกายภาพ / Appearance : กา๊ซ  กา๊ซเหลวภายใตค้วามดนั -ไมม่สี ี

9.2.กลิน่ / Odour กลิน่ Mercaptan 

9.3. คา่ขดีจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได ้/ Odour threshold limit) : N/A พพีเีอ็ม   

9.4. คา่ความเป็นกรดดา่ง / pH-value  : N/A    

9.5. จดุหลอมเหลว และจดุเยอืกแข็ง : 
      Melting point &Freezing point 

จดุหลอมละลาย N/A °C 

และจดุเยอืกแข็ง N/A °C 

9.6. จดุเดอืดเริม่ตน้และชว่งของการเดอืด : 
       Initial boiling point/Boiling range 

จดุเริม่เดอืด -42 °C 

ชว่งของการเดอืด N/A °C – - °C  

9.7. จดุวาบไฟ / Flash point : -104 °C (Close cup) 

9.8. อัตราการระเหย / Evaporation rate : N/A mg/sec 

9.9. ความสามารถในการลกุตดิไฟไดข้องของแข็ง และกา๊ซ  
       (flammability (solid, gas) 

เวลาทีใ่ชใ้นการตดิไฟ (Burning time) N/A sec 

และหรอื อัตราทีใ่ชใ้นการตดิไฟ (Burning Rate) N/A mm/sec 

9.10. คา่ขดีจ ากดัสงูสดุและต า่สดุของความไวไฟ  
        หรอืคา่จ ากดัสงูสดุและต า่สดุของการระเบดิ : 
        Upper/lower flammability or explosive limits 

2.2 % LEL และหรอื  9.5  %UEL 

9.11. ความดนัไอ / Vapour pressure : 1930 kPa ทีอ่ณุหภมู ิ25°C 

9.12. ความหนาแน่นไอ / Vapour density : เทยีบกบัอากาศมคีา่เทา่กบั  1.56 kPa 

9.13. ความหนาแน่นสมัพัทธ ์/ Relative density : 0.52ที1่5     

9.14. ความสามารถในการละลายได ้/ Solubility(ies) : ไมล่ะลายน ้า 

9.15. คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของสารในชัน้ของ n-octanol : 
        ตอ่น ้า  / Partition coefficient : n-octanol/water 

2.3 

9.16. อณุหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง / Auto-ignition temperature 405-466 °C 

9.17. อณุหภมูกิารสลายตวั / Decomposition temperature : N/A °C 

9.18. ความหนืด / Viscosity : N/A 

9.19. คา่ความรอ้นทางเคมจีากการลกุไหม/้Heat of Combustion : N/A °C 

9.20. ผลการทดสอบระยะทางของการลกุไหม ้ 
        The ignition distance test) : 

N/A cm 

9.21. ผลการทดสอบการลกุไหมใ้นพืน้ทีปิ่ด  : 
       the enclosed space ignition test 

N/A s/m3 

9.22. ผลการทดสอบโฟม / the foam test : 
เทยีบกบัอากาศมคีา่เทา่กบั N/A cm 

และหรอื เปลวไฟไหมน้าน N/A sec 

     
 

รายละเอยีด 
ชนดิสาร 

หน่วย 
 

 ส าหรับสารทีไ่มใ่ชผ่งโลหะ ส าหรับผงโลหะ  

 บรเิวณพืน้ทีเ่ปียก (wetted zone) สามารถหยดุการลกุไหมข้องไฟได ้ N/A - นาท ี  

 เวลาในการลกุไหม ้(Burning time) N/A - sec  

 หรอือัตตราการลกุไหม ้(Burning rate) N/A - mm/s  
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10 
ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

Stability and reactivity 

10.1. การเกดิปฏกิริยิา / Reactivity 

N/A 

10.2. ความเสถยีรทางเคม ี/ Chemical Stability :  

 เสถยีร / Stability  ไมเ่สถยีรและปลดปลอ่ยกา๊ซ / Instability and emit gas  ไมร่ะบ ุN/A 

     

10.3. ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิาอันตราย : 
        Possibility of Hazardous reaction 

ไมเ่กดิโพลเิมอรไ์รเซชัน่ 

10.4. สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง / Conditions to avoid 

ความรอ้น เปลวไฟ ประกายไฟ และบรรยากาศ ทีไ่วไฟ 

10.5. วัสดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้/ Incompatible materials 

สารออกซไิดซ ์อยา่งแรง 

10.6. ความเป็นอันตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตวั : 
         Hazardous decomposition products 

N/A 

10.7. ความสามารถในการกดักรอ่น / Corrosively N/A 

11 
ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา 

Toxicological information 

11.1. ทางรับสมัผัส  
        Route of Exposure 

☑ 
การหายใจ 
Inhalation 

☑ 
การกลนืกนิ 
Ingestion 

☑ 
การสมัผสัทางผวิหนัง  
Skin contact 

☑ 
การสมัผสัทางดวงตา  
Eye contact 

11.2. อาการปรากฏทีม่คีวามสมัพันธก์บัคณุลกัษณะทางกายภาพ ทางเคม ีและทางพษิวทิยา  
        Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics 

 11.2.1. อาการทเีกีย่วขอ้งกบัคณุลกัษณะทางกายภาพ / Symptom related with physical characteristic 

N/A 

11.2.2. อาการทเีกีย่วขอ้งกบัคณุลกัษณะทางเคม ี/ Symptom rerated with chemical characteristic 

กา๊ซ ทีเ่ขม้ขน้ จะเขา้ไปแทน ทีอ่อกซเิจนในอากาศ อาจ ท าใหห้มดสต ิและเสยีชวีติไดเ้นื่อง จากขาดออกซเิจน 

11.2.3. อาการทเีกีย่วขอ้งทางพษิวทิยา / Symptom related with toxicology 

N/A 

11.ผลกระทบเฉียบพลนัและทีเ่กดิขึน้ภายหลงั (delayed and immediate effects) รวมทัง้ผลเรือ้รัง (chronic effects) จากการรับสมัผัส 
    (Contact delayed, immediate and chronic effects) 

การรับสมัผัสกา๊ซ ทีม่ ีความเขม้ขน้สงูม ีความสมัพันธก์บั การเตน้ ของหัวใจ ทีผ่ดิปกต ิและหัวใจหยดุเตน้ได ้

11.4. คา่ความเป็นพษิทีว่ัดเป็นตวัเลข / Numerical measures of toxicity 

 11.4.1. การรับประทาน / Acute oral toxicity N/A 

 11.4.2. การสมัผัส / Acute dermal toxicity N/A 

 11.4.3. การสดูดม / Acute toxic of the vapour LC50 Inhalation - rat : >20 mg/l  4 h  
  

4 
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12 
ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

Ecological information 

12.1. ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ (ในน ้าและบนบก ถา้ม)ี / Eco toxicity (aquatic and terrestrial, where available) 

12.1.1 ผลการทดสอบความเป็นพษิเฉียบพลนัตอ่ปลา : 
          Toxicity to fish 

N/A 

12.1.2 ผลการทดสอบความเป็นพษิเฉียบพลนัตอ่ : 
          Crustaceans / Toxicity to crustaceans 

N/A 

12.1.3 ผลการทดสอบความเป็นพษิเฉียบพลนัตอ่ : 
          Algae / Toxicity to algae 

N/A 

12.2. การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย / Degradability and persistence 

คาดวา่ยอ่ยสลายได ้อยา่งรวดเร็ว 

12.3. ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ : 
        bio-accumulative potential 

Log kow ; 2.3 

12.4. การเคลือ่นยา้ยในดนิ / mobility in soil : N/A 

12.5. ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ / Other adverse effects : 

N/A 

13 
ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

Disposal considerations 

13.1. ขอ้มลูเกีย่วกบักากของเสยี : 
        Waste information 

N/A 

13.2. ขอ้มลูการขนถา่ย เคลือ่นยา้ยอยา่งปลอดภัย : 
        Remain materials 

N/A 

13.3. วธิกีารก าจดัของเสยีทีถ่กูตอ้ง : 
        Waste disposal  

การก าจดัใหป้ฏบิตัติามกฎหมายของทางราชการและขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ 

13.4. การก าจดับรรจภุัณฑท์ีไ่ดรั้บการปนเป้ือน  
        Package contaminated disposal 

ใหส้ง่ถังกา๊ซหรอืถังเปลา่คนืใหผู้จ้ าหน่าย   
การก าจดัถังกา๊ซใหป้ฏบิตัติามกฎหมายของทางราชการและขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ 

14 
ขอ้มลูส าหรบัการขนสง่ 

Transport information 
 

14.1. หมายเลข UN / UN Number : 
      

1075 Pictogram  

14.2. ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ตาม UN : 
        UN Proper Shipping Name 

PETROLEUM GASES,LIQUEFIED 

 

 

 

 

14.3. ประเภทความเป็นอันตรายส าหรับการขนสง่ : 
        Transport Class/Division 

2.1  

14.4. กลุม่การบรรจ ุ(ถา้ม)ี : Package group (if any)   

14.5. การเกดิมลภาวะทางทะเล  
        Marine pollution 

 ใช ่          ไมใ่ช ่          ไมร่ะบ ุ
 

 

14.6. ขอ้ควรระวังพเิศษส าหรับผูใ้ช ้ 
        Special precautionary for user 

N/A  

14.7. การขนสง่ดว้ยภาชนะขนาดใหญ ่ 
        Transport in bulk 

N/A  

14.8. บรรจภุัณฑเ์พือ่การขนสง่ / Classification code   

14.9. ขอ้มลูอืน่ๆ / Other  

N/A 
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15 
ขอ้มลูเกีย่วกบักฏขอ้บงัคบั 

Regulatory information 

15.1. กฎระเบยีบทางดา้นความปลอดภัย สขุภาพ และสิง่แวดลอ้ม/ Safety, health and environmental regulations 

N/A 

16 
ขอ้มลูอืน่ๆ 

Other information 

16.1. วันทีจ่ดัเตรยีมเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยฉบบัปรับปรงุแกไ้ขลา่สดุ / Date of latest issue 29/6/2021 

16.2. รายละเอยีดของจดุทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงเอกสารความปลอดภัยฉบบัเดมิ / Description of point of Safety Data Sheet changing 

N/A 

16.3. ค าอธบิายของอักษรยอ่และชือ่ยอ่ทีใ่ชใ้นเอกสารความปลอดภัย / Abbreviation explanation 

N/A 

 NFPA Hazard Code HMIS Hazard Rating System  

 
 

 
Health 

0 = ไมอ่ันตราย (No hazard) 

1 = อันตรายเล็กนอ้ย (Slight hazard) 

2 = อันตรายปานกลาง (Moderate hazard) 

3 = อันตรายมาก (Serious hazard) 

4 = อันตรายอยา่งรนุแรง (Severe hazard) 

 

 
 
Flammability  

 
 
Reactivity  

   

 

16.4. ขอ้มลูไฟลเ์อกสารความปลอดภัย / Information Safety Data Sheet files 

ไฟลข์อ้มลูหลกั :      Liquefied Petroleum Gas (LPG).pdf  
ไฟลข์อ้มลูอา้งองิ :   

16.5. กฏหมายในประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง / Local Legislation Related 

พรบ.วัตถอุันตราย พ.ศ.2535 
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน การบรหิาร จดั การ และด าเนนิ การดา้น ความปลอดภัยฯ เกีย่วกบัสารเคมอีันตราย พ.ศ. 2556 

16.6. ทีม่าของขอ้มลู / Reference 

 

16.7. ขอ้มลูอืน่ๆ / Other details 

ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยนี้ข ึน้อยูก่บัขอ้มลูทีห่ามาไดแ้ละเชือ่วา่มคีวามถกูตอ้ง อยา่งไรก็ตาม บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
จ ากดั (มหาชน) จะไมรั่บประกนัใดๆ เกีย่วกบัความถกูตอ้งของขอ้มลูเหลา่นี้หรอืผลทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการใชง้ 

  

4 
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 1 

 

0 
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 4 

 0 

 

http://intranet/sites/sds3/MasFiles/GC6/43/Liquefied%20Petroleum%20Gas%20(LPG).pdf


 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 
NFPA Rating UN Number : 1075 CAS Number : 68476-85-7 

 

จดุวาบไฟ : -104°C จดุตดิไฟไดเ้อง : 405-466°C 

TWA-TLV : 
TLV-TWA 
1000 ppm 

Classification :  

     

Hazard Statement 

กา๊ซบรรจภุายใต ้ความดนั อาจระเบดิได ้เมือ่ไดรั้บ ความรอ้น, 
อาจท าอันตราย ตอ่อวัยวะ (ใหร้ะบอุวัยวะ ทัง้หมด ทีไ่ดรั้บอันตราย 
ในกรณี ทีท่ราบ และใหร้ะบ ุทางรับสมัผัสสารเคม ีในกรณี ทีม่ ี
การพสิจูนว์า่ไมม่ ีทางรับสมัผัสอืน่ ที ่ท าใหเ้กดิ ความผดิปกตนิี)้ 

โทรศพัทต์ดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ 

038-971191 

  

  

  

กรณีตอ้งการรับขอ้มลูเพิม่เตมิตดิตอ่ / For more information please contact :  

รหัส / Code No. 10060025 แกไ้ขครัง้ที ่/ Number of Revision : 4    

ค าเตอืน / Warning :  

    

 

อนัตรายตอ่สขุภาพ 

 

เสยีชวีติ ถา้กลนืกนิเขา้ไป, เป็นพษิ ถา้กลนืกนิเขา้ไป, 
เป็นอันตราย ถา้กลนืกนิเขา้ไป, เสยีชวีติ ถา้สมัผัสผวิหนัง, 
เป็นพษิ ถา้สมัผสัผวิหนัง, เป็นอนัตราย ถา้สมัผัสผวิหนัง, 
อาจเป็นอันตราย ถา้สมัผสัผวิหนัง, เสยีชวีติ ถา้สดูดมเขา้ไป, 
เป็นพษิ ถา้สดูดมเขา้ไป, เป็นอนัตราย ถา้สดูดมเขา้ไป, 
อาจเป็นอันตราย ถา้สดูดมเขา้ไป, ท าใหผ้วิหนังไหม ้
อยา่งรนุแรง และท าลายดวงตา, ระคายเคอืง ตอ่ผวิหนังมาก, 
ระคายเคอืง ตอ่ผวิหนังเล็กนอ้ย, ท าลายดวงตา อยา่งรนุแรง, 
ระคายเคอืง ตอ่ดวงตา อยา่งรนุแรง, ระคายเคอืง 
ตอ่ดวงตาเล็กนอ้ย, อาจ ท าใหเ้กดิอา การแพ ้

 

อปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล 
ตอ้งสวมใสช่ดุป้องกนัสารเคม,ี ตอ้งสวมใสเ่ครือ่งป้องกนัดวงตา, 
ตอ้งสวมใสห่นา้กาก, ตอ้งสวมใสถ่งุมอืนริภัยในเขตพืน้ ทีน่ี้ 

     

    
 

 

การปฐมพยาบาล 

 

ใหย้า้ยผูป่้วยไปยงับรเิวณ ทีม่อีากาศบรสิทุธิ ์ใหพ้ักในทา่ 
ทีห่ายใจไดส้ะดวก หากหยดุหายใจ ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ 
น าสง่แพทยท์นัท ี, ในกรณี ของแผล ทีเ่กดิ จาก 
ความเย็นจดัใหล้า้ง ดว้ยน ้าอุน่ในบรเิวณ ทีส่มัผัส 
รบีไปพบแพทยท์นัท ีใชน้ ้าราดบนเสือ้ผา้ ทีป่นเป้ือน กอ่น ที ่
จะถอดออกเนื่อง จากเสือ้ผา้ ทีป่นเป้ือน อาจ กอ่ใหเ้กดิอันตราย 
จากเพลงิไหมไ้ด,้ ลา้งตา ดว้ยน ้าเป็นเวลาหลายๆ นาท ี
ใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อก หากถอดออกไดง้า่ย ใหล้า้งตา ตอ่ไป, 
ไมใ่ช ่ทาง ของ การรับสมัผัส, การหายใจเอากา๊ซ ทีม่ ี
ความเขม้ขน้สงู อาจเกดิ การกดระบบประสา 

 

 

สารทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิ 

 

ผงเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์และละอองน ้า หรอืหมอกน ้า 

 

 

 การขนยา้ยและการจดัเก็บ 
 

เคลือ่นยา้ยแหลง่ก าเนดิไฟ หลกีเลีย่ง การ กอ่ใหเ้กดิประกายไฟ 
อปุกรณ ์ทีใ่ช ้ทัง้หมด ส าหรับ การขนยา้ยถังกา๊ซตอ้ง ตอ่สายดนิ 
เมือ่ขนยา้ยถังกา๊ซ ถงึ แมว้า่ จะเป็นระยะ ทางสัน้ๆ 
ควรใชร้ถเข็นถังกา๊ซ หลกีเลีย่ง การหายใจเอากา๊ซเขา้ไป, 
เก็บในบรเิวณ ทีม่ ีการระบายอากาศเพยีงพอ และเก็บใหห้า่ง 
จากแสงแดด แหลง่ก าเนดิไฟ และแหลง่ ของ ความรอ้น 
หา้มเก็บใกลถ้ังบรรจกุา๊ซออกซเิจน หรอืสารออกซไิดซ ์อยา่งแรง, 
จดัใหม้รีะบบ การระบายอากาศ และ ทีด่ดูอากาศเฉพาะ ที ่
ซ ึง่ป้องกนั การระเบดิ, สวมอปุกรณป์กป้อง 
ทางเดนิหายใจชนดิดดูซบักา๊ซ และไอ สวมถงุมอืป้องก ั
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การจดัการกรณีหกร ัว่ไหล 

 

เคลือ่นยา้ยแหลง่ก าเนดิไฟ ทัง้หมดในบรเิวณรอบๆ อพยพคนออก 
จากบรเิวณ ใชม้าตร การป้องกนัไฟฟ้าสถติ ตอ้ง ตอ่สายดนิ 
และเชือ่มประจอุปุกรณ ์ทัง้หมด สวมชดุป้องกนัสารเคม ีถงุมอื 
แวน่ครอบตา และอปุกรณ์ปกป้อง ทางเดนิหายใจชนดิดดูซบักา๊ซ 
และไอ, กา๊ซสามารถสะสมในพืน้ ทีต่ า่ ป้องกนั การแพรก่ระจาย 
ของกา๊ซเขา้ไปในทอ่ระบายน ้าทิง้ ใชร้ะบบ การระบายอากาศ 
และในบรเิวณ ทีอ่ับอากาศ, หยดุ การร่ัวไหล ของกา๊ซ 
หรอืเคลือ่นยา้ยถังกา๊ซไปไวภ้ายนอก หากสามารถท าได ้
โดยปราศ จาก ความเสีย่ง 

 



 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

UN No : 1075 CAS No : 68476-85-7 

                         

ค าสญัญาณ : อนัตราย 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย : 

 

กา๊ซบรรจภุายใต ้ความดนั อาจระเบดิได ้เมือ่ไดรั้บ ความรอ้น, อาจท าอันตราย 
ตอ่อวัยวะ (ใหร้ะบอุวัยวะ ทัง้หมด ทีไ่ดรั้บอันตราย ในกรณี ทีท่ราบ และใหร้ะบ ุ
ทางรับสมัผัสสารเคม ีในกรณี ทีม่ ีการพสิจูนว์า่ไมม่ ีทางรับสมัผสัอืน่ ที ่ท าใหเ้กดิ 
ความผดิปกตนิี้) 

การปฐมพยาบาล / First Aid : 

ใหย้า้ยผูป่้วยไปยงับรเิวณ ทีม่อีากาศบรสิทุธิ ์ใหพ้ักในทา่ 
ทีห่ายใจไดส้ะดวก หากหยดุหายใจ 
ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ น าสง่แพทยท์นัท ี, ในกรณี 
ของแผล ทีเ่กดิ จาก ความเย็นจดัใหล้า้ง 
ดว้ยน ้าอุน่ในบรเิวณ ทีส่มัผัส รบีไปพบแพทยท์นัท ี
ใชน้ ้าราดบนเสือ้ผา้ ทีป่นเป้ือน กอ่น ที ่จะถอดออกเนือ่ง 
จากเสือ้ผา้ ทีป่นเป้ือน อาจ กอ่ใหเ้กดิอันตราย 
จากเพลงิไหมไ้ด,้ ลา้งตา ดว้ยน ้าเป็นเวลาหลายๆ นาท ี
ใหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อก หากถอดออกไดง้า่ย ใหล้า้งตา 
ตอ่ไป, ไมใ่ช ่ทาง ของ การรับสมัผัส, การหายใจเอากา๊ซ 
ทีม่ ีความเขม้ขน้สงู อาจเกดิ การกดระบบประสา ขอ้ควรระวงั : 

- เก็บใหห้า่งจากความรอ้นและแหลง่ก าเนดิประกายไฟ [- หา้มสบูบหุรี]่ 
- ใชม้าตรการป้องกนัการเกดิประจไุฟฟ้าสถติย ์
- เก็บใหห้า่งจากไฟ ประกายไฟและพืน้ผวิทีร่อ้น 

- เก็บภาชนะบรรจ/ุหบีหอ่ในทีม่กีารถา่ยเทอากาศด ี
- สวมใส ่[ชดุป้องกนั] [ถงุมอื] [และอปุกรณป้์องกนัดวงตา/หนา้] ทีเ่หมาะสม 
- หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัความรอ้นและแหลง่ก าเนดิประกายไฟ 
[และสารออกซไิดส]์ [- หา้มสบูบหุรี]่ 
- ในกรณีทีร่ะบบระบายอากาศไมเ่พยีงพอ 
ใหส้วมใสอ่ปุกรณร์ะบบทางเดนิหายใจทีเ่หมาะสม 

เบอรโ์ทรฉุกเฉนิ (Emergency number): 

038-971191 
อปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล 

   

   

   

รายละเอยีดผูผ้ลติ/จดัจ าหนา่ย 

บรษัิท : 
Company 

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

 

ทีอ่ยู ่: 
Address 

เลขที ่8 ถนน ไอ-แปด นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 21150 

  

เบอรโทรศพัท ์: 
Telephone number 

66(0) 3897-1000  ext. 1190,1191 
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