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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 : Mix Xylenes 

 1.1.2. สตูรทางเคม ี / Chemical formula : C6H4(CH3)2 

 1.1.3. ชือ่ทางการคา้ / Commercial name : Xylenes 

 1.1.4. เลขรหัสซเีอเอส / CAS number : 1330-20-7 

 1.1.5. น ้าหนักโมเลกลุ / Molecular weight : 106.16 กรัม/โมล  

1.2. การบง่ชีด้ว้ยวธิอีืน่ ๆ / Other product identifier : 

 1.2.1. เลขรหัสสหประชาชาต ิ/ UN Number: 1307 

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

 

 1.2.3. เลขดชันีอซี ี/ EC number  

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

 

1.4. รายละเอยีดผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ าหนา่ย / manufacturer or Supplier Details 

 1.4.1. ผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ าหน่าย / manufacturer or 
Supplier 

1.4.2. ทีอ่ยู ่/ Address 

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิัล จ ากดั (มหาชน) เลขที ่4 ถนนไอ-สอง นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง 
จงัหวัดระยอง 21150 

 1.4.3. เบอรโ์ทรศพัท ์/ Telephone number 66(0) 3899-4000  ext. 5755, 5799 

1.5. หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ 
      Emergency telephone number: 

038-972222 

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 

 

 1.6.5.ขอ้มลูอืน่ / Other 

 

 
  

3 

1 0 
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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 

ของเหลวไวไฟ - ประเภทยอ่ยความเป็นอันตราย 3 
การกดักรอ่นและการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง - ประเภทยอ่ยความเป็นอันตราย 2 ระคายเคอืง 
ความเป็นอันตรายตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้า - ประเภทยอ่ยความเป็นอันตราย 2 

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

 2.2.1. ชือ่สารเคม ี/ Chemical name :  Mix Xylenes 

 2.2.2. ชือ่ผลติภัณฑห์รอืตวับง่ชีผ้ลติภัณฑต์ามระบบ GHS : 
          Product name or GHS product identifier 

 

 2.2.3. สญัลกัษณแ์ละรปูสญัลกัษณ ์/ Symbol and Hazard pictograms 

     

 2.2.4. ค าสญัญาณ / Signal words ระวัง 

 2.2.5. ขอ้ความแสดงความเป็นอันตราย / Hazard statement 

ของเหลวและไอระเหยไวไฟ 
ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 
เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน ้า 
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2 
การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย (ตอ่) 

Hazards  identification 

2.2.6. ขอ้สนเทศทีเ่ป็นขอ้ควรระวัง / Precautionary information 

- เก็บใหห้า่ง จาก ความรอ้น [ประกายไฟ] [ และเปลวไฟ] [- หา้มสบูบหุรี]่ 
- ใชม้าตร การป้องกนั การเกดิประจไุฟฟ้าสถติย ์
- จดัเก็บในภาชนะบรรจ ุทีปิ่ดแน่น 
- ลา้งใหส้ะอาด อยา่งทัว่ ถงึหลงั จาก การขนถา่ยเคลือ่นยา้ย 
- หลกีเลีย่ง การสมัผัสกบัผวิหนัง หรอืดวงตา 
- สวมใส ่[ชดุป้องกนั] [ถงุมอื] [ และอปุกรณป้์องกนัดวงตา/หนา้] ทีเ่หมาะสม 
- หลกีเลีย่ง การปลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้ม 
- เก็บภาชนะบรรจ/ุหบีหอ่ใหแ้น่นใน ทีเ่ย็น [ ทีม่ ีการถา่ยเทอากาศด]ี 

2.2.7. ขอ้สนเทศทีเ่ป็นสว่นเสรมิเพิม่เตมิ / Supplemental information 

 

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

 

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 

A4 (Not Classifiable as a Human Carcinogen) คอืไมส่ามารถจดักลุม่วา่เป็นสาร กอ่มะเร็งในมนุษยไ์ด ้

2.3.1.2. ผลตอ่ระบบพันธกุรรม / Mutagenic effects 

 
มผีลตอ่ระบบพันธกุรรม  
Mutagenic 

 
ไมม่ผีลตอ่ระบบพันธกุรรม  
Non-Mutagenic 

 
ไมร่ะบ ุ
N/A 

  

 

2.3.1.3. ขอ้มลูอืน่ ๆ / Other information 

 

2.4. อันตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม / Environmental Hazards 

เป็นพษิ ตอ่สิง่มชีวีติในน ้า 

 
  

3 

1 0 
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3 
องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

Composition / information on ingredients 

3.1. สารเดีย่ว / Homogeneous substance 

 3.1.1. ชือ่ทางเคม ี/ Chemical identity : Xylenes 

 3.1.2. ชือ่สามญั / Common name : Xylenes 

 3.1.3. ชือ่พอ้ง / Synonym :  

 3.1.4. หมายเลข CAS และตวับง่ชีท้ีม่ลีกัษณะเฉพาะอืน่ๆ : 
         CAS number and other unique identifiers  

1330-20-7 

 3.1.5. สิง่เจอืปนและสารปรงุแตง่ใหเ้สถยีร / Impurities and stabilizing additives 
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4 
มาตรการปฐมพยาบาล 

First-aid measures 

4.1. วธิกีารปฐมพยาบาล / First-aid  

 4.1.1. การหายใจ / Inhalation 

น าตวัออกรับอากาศบรสิทุธิ ์หากผูป่้วยไมฟ้ื่นตวัเร็ว ใหน้ าตวัสง่ศนูยพ์ยาบาล ทีใ่กล ้ทีส่ดุ เพือ่รับ การรักษา ตอ่ไป 

 4.1.2. การสมัผสัทางผวิหนัง / Skin contact 

ถอดเสือ้ผา้ ทีม่สีารปนเป้ือนออก ใชน้ ้าจ านวนมากลา้งบรเิวณผวิ ทีส่มัผัสกบัสารเคม ีแลว้ลา้ง ตอ่ ดว้ยน ้า และสบู ่หากยงัคงมอีา การระคายเคอืง 
ใหป้รกึษาแพทย ์

 4.1.3 การสมัผสัทางดวงตา / Eyes contact 

ลา้งตา ดว้ยน ้าสะอาดปรมิาณมากๆ หากยงัคงมอีา การระคายเคอืง ใหป้รกึษาแพทย ์

 4.1.4. การกลนืกนิ / Ingestion 

หากกลนืเขา้ไป หา้มลว้งคอใหอ้าเจยีน ใหน้ าตวัสง่ศนูยพ์ยาบาล ทีใ่กล ้ทีส่ดุ เพือ่รับ การรักษา ตอ่ไป หากอาเจยีนขึน้มาทนัท ี
ใหก้ม้หัวลงต า่กวา่ระดบัสะโพก เพือ่กนั การหายใจเอาอาเจยีนเขา้ไปในปอด 

4.2.อาการหรอืผลกระทบทีส่ าคญั / Most important symptoms/effects 

 4.2.1. การเกดิผลเฉียบพลนั / Acute Effects 

อาจ ท าใหว้งิเวยีนศรีษะ คลืน่ไส ้อาเจยีน 

 4.2.2. การหน่วงเวลาการเกดิ / Delayed effects 

 

4.3. ขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ีต่อ้งท าทนัท ี/ Indication of immediate medical attention 

อา การดวงตาระคายเคอืง อาจรวม ถงึ ตาแสบรอ้น ตาแดง บวม และ/ หรอื เห็นภาพพรา่มัว การระคายเคอืง ตอ่ผวิหนัง อาจ ท าใหม้อีา การตา่งๆ 
เชน่ ปวดแสบปวดรอ้น ผวิแดง บวม 

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

 

4.5. อืน่ ๆ / Other 
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5 
มาตรการผจญเพลงิ 

Firefighting measures 

5.1. สารดบัเพลงิทีห่า้มใช ้/ Unsuitable extinguishing media หา้มฉีดน ้าเป็นล าตรง 

5.2. สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม / Suitable extinguishing media สเปรยน์ ้าหรอืมา่นน ้า โฟม ผงเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์

5.3. ความเป็นอันตรายเฉพาะทีเ่กดิขึน้จากสารเคม ี/ Specific hazards arising from the chemical 

คารบ์อนมอนอกไซด ์อาจ กอ่ตวัขึน้ หาก การเผาไหมไ้มส่มบรูณ์ 

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

อยูต่ าแหน่งเหนือลมเสมอ สวมใสช่ดุป้องกนัอันตราย และเครือ่งมอืชว่ยหายใจในตวั (SCBA) 

5.5. การเตอืนภัยส าหรับนักผจญเพลงิ / Precautions for fire fighters 

สวมใสช่ดุป้องกนัอันตราย และเครือ่งมอืชว่ยหายใจในตวั (SCBA) 

5.6. ขอ้มลูอืน่ๆ / Other 

 

6 
มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

Accidental release measures 

6.1. ขอ้ควรระวังสว่นบคุคล / Personal precautions 

ระวังอยา่สมัผัสกบัสาร ทีห่ก หรอืระเหยออกมา ใหถ้อดเสือ้ผา้ ทีป่นเป้ือนสารออกทนัท ีหากเป็นไปได ้ใหปิ้ดรอยร่ัวซมึ โดยไม่เสีย่งอันตราย 
น าแหลง่ ที ่อาจตดิไฟ ทัง้หมดออก จากบรเิวณพืน้ ที ่โดยรอบ 

6.2. อปุกรณป้์องกนัอันตราย / Protective equipment 

         

6.3. ขัน้ตอนการปฏบิตังิานฉุกเฉนิ / emergency procedures 

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

ใหถ้า่ยเท โดยใชร้ถบรรทกุสบู ของเหลว จากถัง ที ่หก เพือ่น ามาใช ้
ประโยชน์ใหม ่หรอืก าจดัทิง้ อยา่งปลอดภัยหา้มใชน้ ้าสาด ของเหลว ทีต่กคา้ง 
แตใ่หเ้ก็บไวเ้ป็น ของเสยี ทีป่นเป้ือนสารเคม ี

ใหถ้า่ยเท ของเหลวเขา้สูภ่าชนะบรรจ ุทีต่ดิป้าย และปิดผนกึ อยา่งด ี
เพือ่น ามาใชป้ระโยชน์ใหม ่หรอืก าจดัทิง้ อยา่งปลอดภัย ปลอ่ย 
ของเหลว ทีต่กคา้งทิง้ไวใ้หร้ะเหยไปเอง หรอืใชว้ัสดดุดูซบั 

6.4. ขอ้ควรระวังดา้นสิง่แวดลอ้ม / Environmental precautions. 

ป้องกนัไมใ่หส้ารไหลลงทอ่ระบายน ้าทิง้/พืน้ดนิ ทีม่นี ้า 

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

ใชบ้มู หรอืแผน่ดดูซบักนัสารปนเป้ือนนอกพืน้ ที ่จดัเก็บสารเคมใีสภ่าชนะบรรจปิุดฝาถังใหเ้รยีบรอ้ย 

   

3 
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7 
การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

Handling and storage 

7.1. ขอ้ควรระวังในการขนถา่ยเคลือ่นยา้ย ใชง้าน และการเก็บรักษาอยา่งปลอดภัย / Precautions for safe handling 

ระวังอยา่ใหส้มัผัสกบัผวิหนัง ดวงตา หรอืเสือ้ผา้ จ ากดั ความเร็ว การไหลในทอ่ในระหวา่ง การสบู เพือ่หลกีเลีย่ง การเกดิประกายไฟฟ้าสถติย ์
ป้องกนั ไมใ่หส้ารไหลลงทอ่ระบายน ้าทิง้ จบั และเปิดถังบรรจ ุอยา่งระมัดระวัง 

7.2. สภาวะการเก็บรักษาอยา่งปลอดภัย รวมทัง้ขอ้หา้มในการเกบ็รักษาสารทีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้ / incompatibility 

  7.2.1. สภาวะการเก็บรักษาอยา่งปลอดภัย / Safe storage condition 

ตอ้งเก็บไวใ้นบรเิวณ ซึง่ม ีทีก่ัน้ ม ีการถา่ยเทอากาศ อยา่งด ีหา่งไกล จากแสงแดด แหลง่ตดิไฟ 

7.2.2. ขอ้หา้มในการเก็บรักษาสารทีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้/ Incompatible chemicals condition 

สารออกซไิดซ ์

7.3. สถานทีจ่ดัเก็บ/สถานทีใ่ชง้าน / Storage area GC4     

7.4. เงือ่นไขการจดัเก็บของสารทีไ่มเ่ขา้กนั / Incompatible chemicals condition 

 

7.5. Hazard Class by UN 3   

7.6. ประเภทของการจดัเก็บตามกฎหมาย / Classification  

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  

 Xylenes 100   100     

          

           

8.2. การควบคมุทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม / Appropriate engineering controls 

การท างานตอ้งมรีะบบระบายอากาศ ทีด่ ีการจดัเก็บ ตอ้งอยู ่ในพืน้ ที ่การาระบายอากาศ ทีเ่หมาะสม 
และตอ้งอยูใ่นพืน้ทคีวบคมุป้องกนัไฟฟ้าสถติย ์หา้มมปีระกายไฟ 

8.3. อปุกรณป้์องกนัภัยสว่นบคุคล / Personal protective equipment 

         

8.4. สขุวทิยาสว่นบคุคล / Personal hygiene 

หนา้กาก และไสก้รองชนดิ 6003 (Organic vapour) แวน่ตากนัสารเคม ีถงุมอืยางไนไตร ชดุกนัสารเคม ีรองเทา้กนัสารเคม ี

8.5. การป้องกนัอืน่ ๆ / Other protection 

 
 
  

3 

1 0 
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9 
คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

Physical and chemical properties 

9.1. สถานะทางกายภาพ / Appearance : ของเหลว  ใสไปจนถงึสเีหลอืงออ่น 

9.2.กลิน่ / Odour na 

9.3. คา่ขดีจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได ้/ Odour threshold limit) : na พพีเีอ็ม   

9.4. คา่ความเป็นกรดดา่ง / pH-value  : na    

9.5. จดุหลอมเหลว และจดุเยอืกแข็ง : 
      Melting point &Freezing point 

จดุหลอมละลาย na °C 

และจดุเยอืกแข็ง na °C 

9.6. จดุเดอืดเริม่ตน้และชว่งของการเดอืด : 
       Initial boiling point/Boiling range 

จดุเริม่เดอืด na °C 

ชว่งของการเดอืด 135 °C – 145 °C  

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

9.8. อัตราการระเหย / Evaporation rate : - mg/sec 

9.9. ความสามารถในการลกุตดิไฟไดข้องของแข็ง และกา๊ซ  
       (flammability (solid, gas) 

เวลาทีใ่ชใ้นการตดิไฟ (Burning time) - sec 

และหรอื อัตราทีใ่ชใ้นการตดิไฟ (Burning Rate) - mm/sec 

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

1.0 % LEL และหรอื  7.0  %UEL 

9.11. ความดนัไอ / Vapour pressure : 6.7-8.7 kPa ทีอ่ณุหภมู ิ25°C 

9.12. ความหนาแน่นไอ / Vapour density : เทยีบกบัอากาศมคีา่เทา่กบั  - kPa 

9.13. ความหนาแน่นสมัพัทธ ์/ Relative density : 0.86-0.88     

9.14. ความสามารถในการละลายได ้/ Solubility(ies) : น ้า<0.02g/100ml ละลายไดใ้น ethanol, acetone 

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

- 

9.16. อณุหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง / Auto-ignition temperature 464 °C 

9.17. อณุหภมูกิารสลายตวั / Decomposition temperature : na °C 

9.18. ความหนืด / Viscosity : na 

9.19. คา่ความรอ้นทางเคมจีากการลกุไหม/้Heat of Combustion : a °C 

9.20. ผลการทดสอบระยะทางของการลกุไหม ้ 
        The ignition distance test) : 

na cm 

9.21. ผลการทดสอบการลกุไหมใ้นพืน้ทีปิ่ด  : 
       the enclosed space ignition test 

na s/m3 

9.22. ผลการทดสอบโฟม / the foam test : 
เทยีบกบัอากาศมคีา่เทา่กบั na cm 

และหรอื เปลวไฟไหมน้าน na sec 

     
 

รายละเอยีด 
ชนดิสาร 

หน่วย 
 

 ส าหรับสารทีไ่มใ่ชผ่งโลหะ ส าหรับผงโลหะ  

 บรเิวณพืน้ทีเ่ปียก (wetted zone) สามารถหยดุการลกุไหมข้องไฟได ้ na na นาท ี  

 เวลาในการลกุไหม ้(Burning time) na na sec  

 หรอือัตตราการลกุไหม ้(Burning rate) na na mm/s  
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10 
ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

Stability and reactivity 

10.1. การเกดิปฏกิริยิา / Reactivity 

ไมม่ขีอ้มลู 

10.2. ความเสถยีรทางเคม ี/ Chemical Stability :  

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

     

10.3. ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิาอันตราย : 
        Possibility of Hazardous reaction 

ไมม่ขีอ้มลู 

10.4. สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง / Conditions to avoid 

หลกีเลีย่ง ความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ และแหลง่ตดิไฟอืน่ ๆ 

10.5. วัสดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้/ Incompatible materials 

สารออกซไิดสซ์ ิง่ อยา่งแรง เชน่ chlorates, nitrates, peroxides เป็นตน้ 

10.6. ความเป็นอันตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตวั : 
         Hazardous decomposition products 

คารบ์อนมอนนอกไซด,์ คารบ์อนไดออกไซด ์

10.7. ความสามารถในการกดักรอ่น / Corrosively ไมม่ขีอ้มลู 

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 

การสดูหายใจ : การสดูดมไอระเหย หรอืละอองฝอยเขา้ไป อาจ ท าใหเ้กดิ การระคายเคอืง ตอ่ระบบ การหายใจ 
ผวิหนัง : ระคายเคอืง ตอ่ผวิหนัง 
การกลนืกนิ อาจเป็นอันตราย หากกลนืกนิ 

11.2.2. อาการทเีกีย่วขอ้งกบัคณุลกัษณะทางเคม ี/ Symptom rerated with chemical characteristic 

ขอ้มลู ของอวัยวะเป้าหมาย : ประสาท, ตบั, ไต 

11.2.3. อาการทเีกีย่วขอ้งทางพษิวทิยา / Symptom related with toxicology 

 

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

 

11.4. คา่ความเป็นพษิทีว่ัดเป็นตวัเลข / Numerical measures of toxicity 

 11.4.1. การรับประทาน / Acute oral toxicity 3523-8600 mg/kg (Rat) 

 11.4.2. การสมัผัส / Acute dermal toxicity > 4200 mg/kg (Rabbit) 

 11.4.3. การสดูดม / Acute toxic of the vapour 29 mg/l/4h (Rat)  
  

3 
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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 

13.5 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus; Lethal) 

12.1.2 ผลการทดสอบความเป็นพษิเฉียบพลนัตอ่ : 
          Crustaceans / Toxicity to crustaceans 

 

12.1.3 ผลการทดสอบความเป็นพษิเฉียบพลนัตอ่ : 
          Algae / Toxicity to algae 

72 mg/l (336 h; Selenastrum capricornutum; Growth) 

12.2. การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย / Degradability and persistence 

ยอ่ยสลายไดง้า่ยในน ้า และดนิ 

12.3. ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ : 
        bio-accumulative potential 

ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ ต า่ (BCF < 500) 

12.4. การเคลือ่นยา้ยในดนิ / mobility in soil : ไมม่ขีอ้มลู การทดสอบเกีย่วกบั ความคลอ่งตวั ของสาร ทีม่อียู่ 

12.5. ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ / Other adverse effects : 

อาจเป็นอันตราย ตอ่ การเตบิโต ของพชืพรรณไม ้

13 
ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

Disposal considerations 

13.1. ขอ้มลูเกีย่วกบักากของเสยี : 
        Waste information 

ของเสยีอันตราย ตอ้งปฏบิตัติามกฏระเบยีบดา้น ความปลอดภัย อยา่งเครง่ครัด 

13.2. ขอ้มลูการขนถา่ย เคลือ่นยา้ยอยา่งปลอดภัย : 
        Remain materials 

ของเสยีอันตราย ตอ้งปฏบิตัติามกฏระเบยีบดา้น ความปลอดภัย อยา่งเครง่ครัดใน 
การขนสง่ 

13.3. วธิกีารก าจดัของเสยีทีถ่กูตอ้ง : 
        Waste disposal  

ในการก าจดัสารตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารก าจดัขยะซึง่มใีบประกอบอาชพี. 
เผาในเตาเผาสารเคมซี ึง่ตดิตัง้เครือ่งเผาท าลายสารคารบ์อน (afterburner) 
และเครือ่งฟอก (scrubber) แตต่อ้งระมัดระวังเรือ่ง การจดุไฟตดิเป็นพเิศษ 

13.4. การก าจดับรรจภุัณฑท์ีไ่ดรั้บการปนเป้ือน  
        Package contaminated disposal 

ใหก้ าจดัตามระเบยีบราชการ 
หบีหอ่ทีป่นเป้ือนสารเคมใีหจ้ดัการเชน่เดยีวกบัตวัสารเคม ี

14 
ขอ้มลูส าหรบัการขนสง่ 

Transport information 
 

14.1. หมายเลข UN / UN Number : 
      

1307 Pictogram  

14.2. ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ตาม UN : 
        UN Proper Shipping Name 

XYLENES 

 

 

 

 

14.3. ประเภทความเป็นอันตรายส าหรับการขนสง่ : 
        Transport Class/Division 

3  

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

14.5. การเกดิมลภาวะทางทะเล  
        Marine pollution 

 ใช ่          ไมใ่ช ่          ไมร่ะบ ุ
 

 

14.6. ขอ้ควรระวังพเิศษส าหรับผูใ้ช ้ 
        Special precautionary for user 

  

14.7. การขนสง่ดว้ยภาชนะขนาดใหญ ่ 
        Transport in bulk 

  

14.8. บรรจภุัณฑเ์พือ่การขนสง่ / Classification code F1  

14.9. ขอ้มลูอืน่ๆ / Other  

 

 
  

3 
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15 
ขอ้มลูเกีย่วกบักฏขอ้บงัคบั 

Regulatory information 

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

 

16 
ขอ้มลูอืน่ๆ 

Other information 

16.1. วันทีจ่ดัเตรยีมเอกสารขอ้มลูความปลอดภัยฉบบัปรับปรงุแกไ้ขลา่สดุ / Date of latest issue 24/5/2021 

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

 

16.3. ค าอธบิายของอักษรยอ่และชือ่ยอ่ทีใ่ชใ้นเอกสารความปลอดภัย / Abbreviation explanation 

 

 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 :   
ไฟลข์อ้มลูอา้งองิ :   

16.5. กฏหมายในประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง / Local Legislation Related 

 

16.6. ทีม่าของขอ้มลู / Reference 

http://www.labchem.com/tools/msds/msds/VT910.pdf 

16.7. ขอ้มลูอืน่ๆ / Other details 

 

  

3 
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3 

 1 

 

0 

  

 

1 

 3 

 0 

 



 

Mix Xylenes 
NFPA Rating UN Number : 1307 CAS Number : 1330-20-7 

 

จดุวาบไฟ : -°C จดุตดิไฟไดเ้อง : 464°C 

TWA-TLV : 100 Classification : F1 

     

Hazard Statement 

ระคายเคอืง ตอ่ผวิหนังมาก, เป็นพษิ ตอ่สิง่มชีวีติในน ้า 

โทรศพัทต์ดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ 

038-972222 

  

  

  

กรณีตอ้งการรับขอ้มลูเพิม่เตมิตดิตอ่ / For more information please contact : หน่วยงานความปลอดภัยฯ 

รหัส / Code No. 10080021 แกไ้ขครัง้ที ่/ Number of Revision : 3    

ค าเตอืน / Warning :  

    

 

อนัตรายตอ่สขุภาพ 

 

ระคายเคอืง ตอ่ผวิหนังมาก 

 

อปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล 
ตอ้งสวมใสช่ดุป้องกนัสารเคม,ี ตอ้งสวมใสห่นา้กาก, 
ตอ้งสวมใสร่องเทา้ป้องกนัสารเคม,ี 
ตอ้งสวมใสเ่ครือ่งป้องกนัดวงตา, ตอ้งสวมหมวกนริภัย 

     

    
 

 

การปฐมพยาบาล 

 

- น าตวัออกรับอากาศบรสิทุธิ ์หากผูป่้วยไมฟ้ื่นตวัเร็ว 
ใหน้ าตวัสง่ศนูยพ์ยาบาล ทีใ่กล ้ทีส่ดุ เพือ่รับ การรักษา ตอ่ไป 
 
-ลา้งตา ดว้ยน ้าสะอาดปรมิาณมากๆ หากยงัคงมอีา 
การระคายเคอืง ใหป้รกึษาแพทย ์
 
- หากกลนืเขา้ไป หา้มลว้งคอใหอ้าเจยีน ใหน้ าตวัสง่ศนูยพ์ยาบาล 
ทีใ่กล ้ทีส่ดุ เพือ่รับ การรักษา ตอ่ไป หากอาเจยีนขึน้มาทนัท ี
ใหก้ม้หัวลงต า่กวา่ระดบัสะโพก เพือ่กนั 
การหายใจเอาอาเจยีนเขา้ไปในปอด 

 

 

สารทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิ 

 

สเปรยน์ ้า หรอืมา่นน ้า โฟม ผงเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์

 

 

 การขนยา้ยและการจดัเก็บ 
 

- ระวังอยา่ใหส้มัผัสกบัผวิหนัง ดวงตา หรอืเสือ้ผา้ จ ากดั ความเร็ว 
การไหลในทอ่ในระหวา่ง การสบู เพือ่หลกีเลีย่ง 
การเกดิประกายไฟฟ้าสถติย ์ป้องกนั 
ไมใ่หส้ารไหลลงทอ่ระบายน ้าทิง้ จบั และเปิดถังบรรจ ุ
อยา่งระมัดระวัง 
 
- การจดัเก็บ ตอ้งอยู ่ในพืน้ ที ่การาระบายอากาศ ทีเ่หมาะสม 
และตอ้งอยูใ่นพืน้ทคีวบคมุป้องกนัไฟฟ้าสถติย ์หา้มมปีระกายไฟ 

 

1 
3 

0 

 

 

การจดัการกรณีหกร ัว่ไหล 

 

- ระวังอยา่สมัผัสกบัสาร ทีห่ก หรอืระเหยออกมา ใหถ้อดเสือ้ผา้ 
ทีป่นเป้ือนสารออกทนัท ีหากเป็นไปได ้ใหปิ้ดรอยร่ัวซมึ 
โดยไมเ่สีย่งอันตราย น าแหลง่ ที ่อาจตดิไฟ ทัง้หมดออก 
จากบรเิวณพืน้ ที ่โดยรอบ 
 
- ป้องกนัไมใ่หส้ารไหลลงทอ่ระบายน ้าทิง้/พืน้ดนิ ทีม่นี ้า 

 



 

Mix Xylenes 

UN No : 1307 CAS No : 1330-20-7 

                         

ค าสญัญาณ : ระวงั 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย : 

 

ระคายเคอืง ตอ่ผวิหนังมาก, เป็นพษิ ตอ่สิง่มชีวีติในน ้า 

การปฐมพยาบาล / First Aid : 

- น าตวัออกรับอากาศบรสิทุธิ ์หากผูป่้วยไมฟ้ื่นตวัเร็ว 
ใหน้ าตวัสง่ศนูยพ์ยาบาล ทีใ่กล ้ทีส่ดุ เพือ่รับ การรักษา 
ตอ่ไป 
 
-ลา้งตา ดว้ยน ้าสะอาดปรมิาณมากๆ หากยงัคงมอีา 
การระคายเคอืง ใหป้รกึษาแพทย ์
 
- หากกลนืเขา้ไป หา้มลว้งคอใหอ้าเจยีน 
ใหน้ าตวัสง่ศนูยพ์ยาบาล ทีใ่กล ้ทีส่ดุ เพือ่รับ การรักษา 
ตอ่ไป หากอาเจยีนขึน้มาทนัท ี
ใหก้ม้หัวลงต า่กวา่ระดบัสะโพก เพือ่กนั 
การหายใจเอาอาเจยีนเขา้ไปในปอด 

ขอ้ควรระวงั : 

- เก็บใหห้า่งจากความรอ้น [ประกายไฟ] [และเปลวไฟ] [- หา้มสบูบหุรี]่ 
- ใชม้าตรการป้องกนัการเกดิประจไุฟฟ้าสถติย ์
- จดัเก็บในภาชนะบรรจทุีปิ่ดแน่น 

- ลา้งใหส้ะอาดอยา่งทัว่ถงึหลงัจากการขนถา่ยเคลือ่นยา้ย 
- หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัผวิหนังหรอืดวงตา 
- สวมใส ่[ชดุป้องกนั] [ถงุมอื] [และอปุกรณป้์องกนัดวงตา/หนา้] ทีเ่หมาะสม 
- หลกีเลีย่งการปลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้ม 
- เก็บภาชนะบรรจ/ุหบีหอ่ใหแ้น่นในทีเ่ย็น [ทีม่กีารถา่ยเทอากาศด]ี 

เบอรโ์ทรฉุกเฉนิ (Emergency number): 

038-972222 
อปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล 

   

   

   

รายละเอยีดผูผ้ลติ/จดัจ าหนา่ย 

บรษัิท : 
Company 

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิัล จ ากดั (มหาชน) 

 

ทีอ่ยู ่: 
Address 

เลขที ่4 ถนนไอ-สอง นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวัดระยอง 21150 

  

เบอรโทรศพัท ์: 
Telephone number 

66(0) 3899-4000  ext. 5755, 5799 

   
 

3 

1 0 

 


