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1 ขอ้มลูเกี�ยวกบัสารเคมหีรอืสารผสม และบรษิทัผูผ้ลติและ/หรอื จาํหนา่ย
(Identification of the substance or mixture and of the supplier)

1.1 ชื�อผลติภณัฑห์รอืตวับง่ชี�ผลติภณัฑ ์ (GHS Product name or GHS product identifier)
1.1.1 ชื�อสารเคม ี (Common name) : Light Naphtha
1.1.2 สตูรทางเคม ี (Chemical formula) : -
1.1.3 ชื�อทางการคา้ (Commercial name): Light Naphtha
1.1.4 เลขรหสัซเีอเอส (CAS number) : 64742-89-8
1.1.5 นํ�าหนักโมเลกลุ (Molecular weight) :

1.2 การบง่ชี�ดว้ยวธิอีื�น ๆ (Other product identifier)
1.2.1 เลขรหสัสหประชาชาต ิ (UN Number): 1268
1.2.2 เลขดชันตีามภาคผนวกที� 1ของสหภาพยโุรป:
          Annex I, EU directive 67/948/EC
1.2.3 เลขดชันอีซี ี (EC number) : 265-192-2

1.3 ขอ้แนะนําในการใชส้ารเคมแีละขอ้หา้มตา่ง ๆ ในการใช ้ (Recommendation for use and other prohibitions for use)

1.4 รายละเอยีดผูผ้ลติหรอืผูจ้าํหนา่ย

1.4.1 ผูผ้ลติหรอืผู ้
จําหน่าย :

Manufacturer or
Supplier

บรษัิท อะโรเมตกิส ์(ประเทศไทย) จํากดั
(มหาชน)

1.4.2 ที�อยู่
:

Address

4 ถ. I-2 นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ต.มาบตาพดุ 
อ.เมอืง จ.ระยอง 21150 โทร 038 - 683683 โทรสาร 
038 - 683695 

1.4.3 เบอรโ์ทรศพัท ์:
Telephone number

2214

1.5 หมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉนิ :
Emergency telephone number

1199

1.6 ขอ้มลูอื�น ๆ (Other information)
1.6.1 สารเคมอีนัตราย
(Hazardous substance) :

 ไมใ่ช่  ใช่

1.6.2 ชนดิของวตัถอุนัตราย :
(Hazardous category)

ไมร่ะบุ

1.6.3 ปรมิาณสงูสดุที�ครอบครอง :
(Max quantity storage)

54158 กโิลกรัม

1.6.4 การใชป้ระโยชน ์ (Uses) :

เป็นวตัถดุบิในการผลติสารโอเลฟินส์

1.6.5 ขอ้มลูอื�น (Other) :

-
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2 ขอ้มลูระบคุวามเป็นอนัตราย
(Hazards identification)

2.1. การจําแนกประเภทสารเดี�ยวหรอืสารผสมตามระบบ GHS และขอ้มลูในระดบัชาตหิรอืระดบัภมูภิาค
GHS classification of the substance/mixture and any national or regional information)
2.1.1.ผลการจําแนกความเป็นอนัตรายตามระบบ GHS (Hazard classification according to the GHS)
ของเหลวไวไฟ - ประเภทยอ่ยความเป็นอนัตราย 1
การกดักรอ่นและการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง - ประเภทยอ่ยความเป็นอนัตราย 2 ระคายเคอืง
การกอ่มะเร็ง - ประเภทยอ่ย ความเป็นอนัตราย 2
ความเป็นอนัตรายระยะยาวตอ่สิ�งแวดลอ้มในนํ�า - ประเภทยอ่ยความเป็นอนัตราย 1

2.2 องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS รวมถงึขอ้ความที�แสดงขอ้ควรระวงั
(GHS label elements, including precautionary statements)

2.2.1. ชื�อสารเคม ี (Chemical name) : Light Naphtha
2.2.2. ชื�อผลติภณัฑห์รอืตวับง่ชี�ผลติภณัฑต์ามระบบ GHS (Product name or GHS product identifier) :  Light Naphtha
2.2.3. สญัลกัษณแ์ละรปูสญัลกัษณ ์ (Symbol and Hazard pictograms)

2.2.4. คําสญัญาณ (Signal words) :   อนัตราย
2.2.5. ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย (Hazard statement) :
ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงูมาก
ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก
มขีอ้สงสยัวา่อาจกอ่ใหเ้กดิมะเร็ง(ใหร้ะบทุางรับสมัผัสสารเคมใีนกรณีที�มกีารพสิจูนว์า่ไมม่ทีางรับสมัผัสอื�นที�ทําใหเ้กดิความผดิปกตนิี�)
เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิ�งมชีวีติในนํ�า และมผีลกระทบระยะยาว
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2 ขอ้มลูระบคุวามเป็นอนัตราย (ตอ่)
(Hazards identification)

2.2.6 ขอ้สนเทศที�เป็นขอ้ควรระวงั (Precautionary information)
 - หลกีเลี�ยงการสมัผัสกบัความรอ้นและแหลง่กําเนดิประกายไฟ [และสารออกซไิดส]์ [- หา้มสบูบหุรี�] 
 - ปิดภาชนะบรรจใุหแ้น่น 
 - เกบ็ภาชนะบรรจ/ุหบีหอ่ในที�มกีารถา่ยเทอากาศด ี
 - ใชเ้ฉพาะในพื�นที�ที�มกีารระบายอากาศที�ด ี
 - ลา้งใหส้ะอาดอยา่งทั�วถงึหลงัจากการขนถา่ยเคลื�อนยา้ย 
 - สวมใส ่[ชดุป้องกนั] [ถงุมอื] [และอปุกรณป้์องกนัดวงตา/หนา้] ที�เหมาะสม 
 - ป้องกนัการปลอ่ยสูส่ ิ�งแวดลอ้ม 

2.2.7 ขอ้สนเทศที�เป็นสว่นเสรมิเพิ�มเตมิ (Supplemental
information)

2.3 ความเป็นอนัตรายอื�นที�ไมไ่ดเ้ป็นผลจากการจําแนกตามระบบ GHS
หรอืที�ระบบ GHS ไมค่รอบคลมุถงึ

(Other hazards which do not result in classification or are not
covered by the GHS)

2.3.1 อนัตรายตอ่สขุภาพอยา่งเรื�อรัง (Potential Chronic Health Effects)
2.3.1.1 การกอ่เกดิโรคมะเร็ง (Carcinogen effects)

 อาจกอ่ใหเ้กดิโรคมะเร็ง
(May-Carcinogen)

 กอ่ใหเ้กดิโรคมะเร็ง
(Carcinogen)

 ไมก่อ่ใหเ้กดิโรคมะเร็ง
(Non-Carcinogen)

 ไมร่ะบุ
(N/A)

-

2.3.1.2 ผลตอ่ระบบพันธกุรรม (Mutagenic effects)  มผีลตอ่ระบบพันธกุรรม
(Mutagenic)

 ไมม่ผีลตอ่ระบบพันธกุรรม
(Non-Mutagenic)

 ไมร่ะบุ
(N/A)

-

2.3.1.3 ขอ้มลูอื�น (Other information)
-

2.4 อนัตรายตอ่สิ�งแวดลอ้ม (Environmental Hazards)
-
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3 องคป์ระกอบและขอ้มลูเกี�ยวกบัสว่นผสม
(Composition / information on ingredients)

3.1.     สารเดี�ยว      สารผสม

3.1.1. ชื�อทางเคม ี (chemical identity):  Paraffin
3.1.2. ชื�อสามญั (common name) :  Light Naphtha
3.1.3 ชื�อพอ้ง (synonym) :  Solvent naphtha (petroleum), light aliphatic

3.1.4 หมายเลข CAS และตวับง่ชี�ที�มลีกัษณะเฉพาะอื�นๆ :
(CAS number and other unique identifiers)

 64742-89-8

3.1.5 สิ�งเจอืปนและสารปรงุแตง่ใหเ้สถยีร (impurities and stabilizing additives)
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4 มาตรการปฐมพยาบาล
(First-aid measures)

4.1 วธิกีารปฐมพยาบาล (First-aid)
4.1.1 การสดูดม (Inhalation)

เคลื�อนยา้ยผูป้ระสบภยัไปยงัสถานที�ซ ึ�งมอีากาศบรสิทุธิ� ถา้หยดุหายใจใหใ้ชอ้ปุกรณช์ว่ยหายใจ (โดยผูท้ี�ผา่นการฝึกอบรมมาแลว้) หา้ม ชว่ย
หายใจโดยการเป่าปากโดยตรง รบีนําสง่แพทย์

4.1.2 การสมัผัสทางผวิหนัง (Skin contact)
ถอดเสื�อผา้และรองเทา้ที�เปื�อนสารเคมอีอกทนัท ีลา้งบรเิวณที�สมัผัสสารเคมดีว้ยนํ�าสะอาดปรมิาณมาก นานอยา่งนอ้ย 20 นาท ีรักษารา่งกายให ้
อบอุน่ รบีนําสง่แพทย์

4.1.3 การสมัผัสทางดวงตา (Eyes contact)
ลา้งดว้ยนํ�าสะอาดที�ไหลผา่นนานอยา่งนอ้ย 20 นาท ีโดยเปิดเปลอืกตาบนและลา่งออกใหก้วา้ง ถา้ยงัระคายเคอืง ปวดตา ตาบวม นํ�าตาไหล ใหร้บี
นําสง่แพทย์

4.1.4 การกลนืกนิ (Ingestion)
หา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน กรณีผูป่้วยหมดสต ิหา้มใหส้ ิ�งใด ๆ ทางปาก ถา้รูส้กึตวัด ีใหบ้ว้นปากดว้ยนํ�าสะอาด รบีนําสง่แพทย์

4.2 อาการหรอืผลกระทบที�สําคญั (Most important symptoms/effects)
4.2.1 การเกดิผลเฉียบพลนั (Immediate effects)

-

4.2.2 การหน่วงเวลาการเกดิ (Delayed effects)

4.3 ขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ี�ตอ้งทําทนัท ี (Indication of immediate medical attention)
-

4.4 การดแูลรักษาเฉพาะที�สําคญัที�ควรดําเนนิการ (special treatment needed, if necessary)

4.5 ขอ้มลูอื�น (Other)
-
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5 มาตรการผจญเพลงิ
(Fire fighting measures)

5.1 สารดบัเพลงิที�หา้มใช ้:
(Unsuitable extinguishing media)

เครื�องฉีดนํ�าแรงดนัสงู

5.2 สารดบัเพลงิที�เหมาะสม :
(Suitable extinguishing media)

นํ�า (ฉีดเป็นหมอก), คารบ์อนไดออกไซด ์และผงเคมแีหง้

5.3 ความเป็นอนัตรายเฉพาะที�เกดิขึ�นจากสารเคม ี (Specific hazards arising from the chemical)

5.4 อปุกรณป้์องกนัพเิศษและขอ้ควรระวงั สําหรับนักผจญเพลงิ (Special protective equipment and precautions for fire-fighters)
-สวมใสอ่ปุกรณช์นดิมถีงัอากาศในตวั (SCBA) พรอ้มกบัหนา้กากแบบเต็มหนา้

5.5 การเตอืนภยัสําหรับนักผจญเพลงิ (Precautions for fire fighters)
-

5.6 ขอ้มลูอื�น ๆ (Other)

6 มาตรการจดัการเมื�อมกีารหกและร ั�วไหลของสารโดยอบุตัเิหตุ
(Accidental release measures)

6.1 ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล (Personal precautions)
สวมใสอ่ปุกรณป้์องกนัอนัตราย อยูใ่นที�ที�ระบายอากาศที�ดี

6.2 อปุกรณป้์องกนัอนัตราย (Protective equipment)

6.3 ขั �นตอนการปฏบิตังิานฉุกเฉนิ (emergency procedures)

6.3.1 กรณีหกรั�วไหลมาก 6.3.2 กรณีหกรั�วไหลนอ้ย
- ขั �นตอนการปฏบิตักิรณีหกรั�วไหล ใหปิ้ดกั �นแหลง่จดุตดิไฟ เปลวไฟ 
การสบูบหุรี�ในพื�นที�อนัตราย - กั �นแยกพื�นที�อนัตรายจนกระทั�งกา๊ซ
สลายตวัหมด - ใหห้ยดุการรั�วไหลถา้ทําไดโ้ดยปราศจากความเสี�ยง
อนัตราย - ใชนํ้�าฉีดเป็นฝอยเพื�อลดการแพรก่ระจายของไอระเหย - 
อยา่สมัผัสหรอืเดนิขา้มสารที�หกรั�วไหลอยู ่- หลกีเลี�ยงวธิซี ึ�งทําใหเ้กดิ
มลพษิทางนํ�า

วธิกีาร และวสัดสํุาหรับกกัเกบ็และทําความสะอาด : สวมชดุป้องกนั
สารเคมพีรอ้มหนา้กากป้องกนัการหายใจชนดิมถีงัอดัอากาศ เกบ็สารที�
หกรดใสภ่าชนะบรรจ ุแลว้ดดูซบัสารที�เหลอืดว้ย ทราย ดนิ หรอืสาร
เฉื�อย เกบ็ใสใ่นภาชนะที�ปิดสนทิสําหรับนําไปกําจัด หา้มใหนํ้�าเขา้ไป
ในภาชนะบรรจ ุหา้มสมัผัสสารเคม ีฉีดนํ�าเป็นละอองฝอยเพื�อลดไอ
ระเหยของสาร ระบายอากาศในบรเิวณนั�นและลา้งทําความสะอาด
บรเิวณที�สารหกรั�วไหลหลงัจากเกบ็สารออกหมดแลว้

6.4 ขอ้ควรระวงัดา้นสิ�งแวดลอ้ม (Environmental precautions.)
ป้องกนัไมใ่หส้ารไหลลงทอ่ระบายนํ�าทิ�ง

6.5 วธิกีารและวสัดสํุาหรับกกัเกบ็และทําความสะอาด (Methods and materials for containment and cleaning up)
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7 การขนถา่ย เคลื�อนยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา
(Handling and storage)

7.1 ขอ้ควรระวงัในการขนถา่ยเคลื�อนยา้ย ใชง้าน และการเกบ็รักษาอยา่งปลอดภยั (Precautions for safe handling)
ขอ้ควรระวงัและหลกีเลี�ยง : -หลกีเลี�ยงการสมัผัสกบัสาร 
- หา้มสบูบหุรี� 
- ใหใ้ชส้ารในบรเิวณที�มกีารระบายอากาศที�เพยีงพอ 
-ใชเ้ครื�องมอืที�ไมทํ่าใหเ้กดิประกายไฟ

7.2 สภาวะการเกบ็รักษาอยา่งปลอดภยั รวมทั �งขอ้หา้มในการเกบ็รักษาสารที�เขา้กนัไมไ่ด ้ (incompatibility)
7.2.1 สภาวะการเกบ็รักษาอยา่งปลอดภยั (Safe storage condition)

เกบ็ในภาชนะปิดสนทิ หา้มจัดเกบ็ไวใ้กลก้บัแหลง่กําเนดิความรอ้น เปลวไฟ/ประกายไฟ 

7.2.2 ขอ้หา้มในการเกบ็รักษาสารที�เขา้กนัไมไ่ด ้ (Safe storage condition)

7.3 สถานที�จัดเกบ็/สถานที�ใชง้าน (Storage area) :   

7.4 เงื�อนไขการจัดเกบ็ของสารที�ไมเ่ขา้กนั (Incompatible chemicals condition)

7.5 การจําแนกความเป็นอนัตรายตาม UN :
Hazard Class by UN

7.6 ประเภทของการจัดเกบ็ตามกฏหมาย :
Classification

8 การควบคมุการรบัสมัผสัและการป้องกนั
(Exposure controls/personal protection)

8.1 คา่ขดีจํากดัที�ยอมใหรั้บสมัผัสไดใ้นขณะปฏบิตังิานหรอืคา่ขดีจํากดัทางชวีภาพ
(occupational exposure limit values or biological limit values)

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

- - - -

8.2 การควบคมุทางวศิวกรรมที�เหมาะสม (Appropriate engineering controls)
จัดระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที�ไวใ้กลแ้หลง่กําเนดิมลพษิ ตวัอยา่งในหอ้ง Lab ควรจัดใหม้ ีHood ดดูอากาศ และจัดระบบระบายอากาศในที�
อบัอากาศ

8.3 มาตรการป้องกนัสว่นบคุคล (Personal protective equipment)

8.4 สขุวทิยาสว่นบคุคล (Personal hygiene)
ทําความสะอาดรา่งกายหลงัจากการสมัผัสสารเคมี

8.5 การป้องกนัอื�น ๆ (Other protection)
-
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9 คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี
(Physical and chemical properties)

9.1 สถานะทางกายภาพ (Appearance): ของเหลว  ใส ไมม่สีี

9.2 กลิ�น (Odour) : กลิ�นคลา้ยนํ�ามนัปิโตรเลยีม

9.3 คา่ขดีจํากดัของกลิ�นที�รับได ้ (odour threshold limit) :
 

9.4 คา่ความเป็นกรดดา่ง (pH-value) : 7   (ไมร่ะบ)ุ
9.5 จดุหลอมเหลว และจดุเยอืกแข็ง :

(Melting point &Freezing point)
จดุหลอมละลาย -  °C
จดุเยอืกแข็ง -  °C

9.6 จดุเดอืดเริ�มตน้และชว่งของการเดอืด :
(Initial boiling point/Boiling range)

จดุเริ�มเดอืด  °C
ชว่งของการเดอืด 32.2  °C  -

 
140.0   °C

9.7 จดุวาบไฟ (Flash point): -45   °C  (โคล
สคพั)

9.8 อตัราการระเหย (Evaporation rate): - mg/sec 
9.9 ความสามารถในการลกุตดิไฟไดข้องของแข็ง และกา๊ซ

(flammability (solid, gas))
เวลาที�ใชใ้นการตดิไฟ (Burning time)  sec และ/หรอื
อตัราที�ใชใ้นการตดิไฟ (Burning Rate)  mm/sec

9.10 คา่ขดีจํากดัสงูสดุและตํ�าสดุของความไวไฟ หรอืคา่จํากดัสงูสดุและตํ�า
สดุของการระเบดิ

   (upper/lower flammability or explosive limits)

1.0  %LEL และ/หรอื   8.0  %UEL

9.11 ความดนัไอ (Vapour pressure) : 1.33  kPa  ที�อณุหภมู ิ  25  °C

9.12 ความหนาแน่นไอ (Vapour density) : เทยีบกบัอากาศมคีา่เทา่กบั   -   kpa

9.13 ความหนาแน่นสมัพัทธ ์ (Relative density) : 664.0  g/cm3 หรอื kg/m3 ที�อณุหภมู ิ  °C 

9.14 ความสามารถในการละลายได ้ (Solubility(ies)) :
9.15 คา่สมัประสทิธิ�การละลายของสารในชั �นของ n-octanol ตอ่นํ�า :

    (Partition coefficient : n-octanol/water)

9.16 อณุหภมูทิี�ลกุตดิไฟไดเ้อง (Auto-ignition temperature) :  °C

9.17 อณุหภมูกิารสลายตวั Decomposition temperature):  °C

9.18 ความหนดื (Viscosity) :  

9.19 คา่ความรอ้นทางเคมจีากการลกุไหม ้ (Heat of Combustion) :   °C

9.20 ผลการทดสอบระยะทางของการลกุไหม ้ (The ignition distance test):   cm
9.21 ผลการทดสอบการลกุไหมใ้นพื�นที�ปิด

    (the enclosed space ignition test) :
  s/m3

9.22 ผลการทดสอบโฟม (the foam test) : เทยีบกบัอากาศมคีา่เทา่กบั   cm
และหรอื เปลวไฟไหมน้าน  sec

9.23 การทดสอบอตัราการลกุไหม ้

รายละเอยีด ชนดิสาร หนว่ย
สารที�ไมใ่ชผ่งโลหะ สาํหรบัผงโลหะ

    บรเิวณพื�นที�เปียก (wetted zone) สามารถหยดุการลกุไหมข้องไฟได ้ นาที
    เวลาที�ใชใ้นการตดิไฟ (Burning time) sec
    หรอือตัตราการลกุไหม ้(Burning rate) mm/s
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10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา
(Stability and reactivity)

10.1 การเกดิปฏกิริยิา :
(Reactivity)

10.2 ความเสถยีรทางเคม ี:
(Chemical Stability)

  เสถยีร  
    Stability

  ไมเ่สถยีรและปลดปลอ่ยกา๊ซ  
    Instability and emit gas

  ไมร่ะบ ุ 
    N/A

10.3 ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิาอนัตราย :
(Possibility of Hazardous reaction)

10.4 สภาวะที�ควรหลกีเลี�ยง :
(Conditions to avoid)

ความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ สารออกซไิดซท์ี�รนุเเรง

10.5 วสัดทุี�เขา้กนัไมไ่ด ้:
(Incompatible materials)

10.6 ความเป็นอนัตรายของสารที�เกดิจากการสลายตวั :
(Hazardous decomposition products)

คารบ์อนไดออกไซด ์คารบ์อนมอนนอกไซด ์แอลดไีฮและคโีตน

10.7 ความสามารถในการกดักรอ่น :
(Corrosivity)

11 ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา
(Toxicological information)

11.1 ทางเขา้สูร่า่งกาย  การสดูดม   การกลนืกนิ   การสมัผัสทางผวิหนัง   การสมัผัสทางดวงตา
Route of entry  Inhalation  Ingestion  Skin contact  Eye contact
11.2 อาการปรากฏที�มคีวามสมัพันธก์บัคณุลกัษณะทางกายภาพ ทางเคม ีและทางพษิวทิยา

(Symptoms retated to the physical, chemical and toxicological characteristics)

11.2.1 อาการทเีกี�ยวขอ้งกบัคณุลกัษณะทางกายภาพ (Symptom retated with physical characteristic)
ระคายเคอืงอวยัวะที�รับสมัผัสสาร อาจทําใหเ้กดิอาการผวิหนังไหมไ้ด ้

11.2.2 อาการทเีกี�ยวขอ้งกบัคณุลกัษณะทางเคม ี (Symptom retated with chemical characteristic)
วงิเวยีนศรษีะ คลื�นไส ้อาเจยีร

11.2.3 อาการทเีกี�ยวขอ้งทางพษิวทิยา : (Symptom retated with toxicology)

11.3 ผลกระทบเฉียบพลนัและที�เกดิขึ�นภายหลงั (delayed and immediate effects) รวมทั �งผลเรื�อรัง (chronic effects) จากการรับสมัผัส
(Contact delayed, immediate and chronic effects)
อาจทําใหเ้กดิโรคมะเร็ง

11.4 คา่ความเป็นพษิที�วดัเป็นตวัเลข (Numerical measures of toxicity)
11.4.1 การรับประทาน (Acute oral toxicity) : -
11.4.2 การสมัผัส (Acute dermal toxicity) : -
11.4.3 การสดูดม (Acute toxic of the vapour) : -
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12 ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา
(Ecological information)

12.1 ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ (ในนํ�าและบนบก ถา้ม)ี (Ecotoxicity (aquatic and terrestrial, where available))
12.1.1 ผลการทดสอบความเป็นพษิเฉียบพลนัตอ่ปลา :
12.1.2 ผลการทดสอบความเป็นพษิเฉียบพลนัตอ่ Crustaceans :
12.1.3 ผลการทดสอบความเป็นพษิเฉียบพลนัตอ่ Algae :

12.2. การตกคา้งยาวนาน (persistence) และ  :
        ความสามารถในการยอ่ยสลาย
(degradability)
12.3. ศกัยภาพในการสะสมทางชวีภาพ :

(bio-accumulative potential)
-

12.4. การเคลื�อนยา้ยในดนิ :
(mobility in soil)

12.5. ผลกระทบในทางเสยีหายอื�นๆ :
(other adverse effects)

-

13 ขอ้พจิารณาในการกาํจดั
(Disposal considerations)

13.1 ขอ้มลูเกี�ยวกบักากของเสยี :
(Waste information)

13.2 ขอ้มลูการขนถา่ย เคลื�อนยา้ยอยา่งปลอดภยั :
(Remain materials)

13.3 วธิกีารกําจัดที�เหมาะสม :
(Waste disposal)

13.4 การกําจัดบรรจภุณัฑท์ี�ไดรั้บการปนเปื�อน :
(Package contaminated disposal)

14 ขอ้มลูสาํหรบัการขนสง่
(Transport information)

14.1 เลขรหสัสหประชาชาต ิ (UN Number): 1268
14.2 ชื�อที�ถกูตอ้งในการขนสง่ตาม UN :

   (UN Proper Shipping Name)
PETROLEUM DISTILLATES,N.O.S. or PETROLEUM
PRODUCTS, N.O.S.

14.3 ประเภทความเป็นอนัตรายสําหรับการขนสง่ :
   (Transport Class/Division)

3

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

II

14.5 การเกดิมลภาวะทางทะเล :
   (Marine pollution)

 ใช ่   ไมใ่ช ่   ไมร่ะบุ

14.6 ขอ้ควรระวงัพเิศษสําหรับผูใ้ช ้:
   (Special precautionary for user)

-

14.7 การขนสง่ดว้ยภาชนะขนาดใหญ ่:
   DGF(Transport in bulk)

14.8 บรรจภุณัฑเ์พื�อการขนสง่ :
   Classification

14.9 ขอ้มลูอื�นๆ (Other):

Pictogram
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15 ขอ้มลูเกี�ยวกบักฎขอ้บงัคบั
(Regulatory information)

15.1 กฎระเบยีบทางดา้นความปลอดภยั สขุภาพ และสิ�งแวดลอ้ม (Safety, health and environmental regulations)
-

16 ขอ้มลูอื�น ๆ
(Other information)

16.1 วนัที�จัดเตรยีมเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัฉบบัปรับปรงุแกไ้ขลา่สดุ (Date of latest issue): 12-09-2014

16.2 รายละเอยีดของจดุที�ไดม้กีารเปลี�ยนแปลงเอกสารความปลอดภยัฉบบัเดมิ (Description of point of Safety Data Sheet changing)

16.3 คําอธบิายของอกัษรยอ่และชื�อยอ่ที�ใชใ้นเอกสารความปลอดภยั (Abbreviation explanation)

NFPA Hazard Code HMIS Hazard Rating System

Fire Hazard
Health

3

1 0

Reactivity

Specific

1 Health

3 Flammability

0 Reactivity

0 = ไมอ่นัตราย (No hazard)

1 = อนัตรายเล็กนอ้ย (Slight hazard)

2 = อนัตรายปานกลาง (Moderate hazard)

3 = อนัตรายมาก (Serious hazard)

4 = อนัตรายอยา่งรนุแรง (Servere hazard)

16.5 ขอ้มลูไฟลเ์อกสารความปลอดภยั : (Information Safety Data Sheet files)

ไฟลข์อ้มลูหลกั (Master file) ไฟลข์อ้มลูอา้งองิ (Reference file)

16.6 กฎหมายในประเทศที�เกี�ยวขอ้ง :

16.7 ที�มาของขอ้มลู (Reference):

16.8 ขอ้มลูอื�นๆ (Other details):
-
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NFPA Rating and GHS Pictogram

3

1  0

โทรศพัทต์ดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ

1199

UN Number : 1268 CAS Number : 64742-89-8
จดุวาบไฟ : -45  °C จดุตดิไฟไดเ้อง   °C
TWA-TLV:
Hazard statement

ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงูมาก มขีอ้สงสยัวา่อาจกอ่ใหเ้กดิ
มะเร็ง(ใหร้ะบทุางรบัสมัผสัสารเคมใีนกรณีที�มกีารพสิจูนว์า่ไมม่ทีางรบั
สมัผสัอื�นที�ทาํใหเ้กดิความผดิปกตนิี�) ระคายเคอืงตอ่ผวิหนงัมาก เป็น
พษิรา้ยแรงตอ่สิ�งมชีวีติในนํ �า และมผีลกระทบระยะยาว

อนัตรายตอ่สขุภาพ
มขีอ้สงสยัวา่อาจกอ่ใหเ้กดิมะเร็ง(ใหร้ะบทุางรับสมัผัสสารเคมใีน
กรณีที�มกีารพสิจูนว์า่ไมม่ทีางรับสมัผัสอื�นที�ทําใหเ้กดิความผดิปกติ
นี�) 
ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 

อปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล
ตอ้งสวมใสช่ดุป้องกนัสารเคม ีตอ้งสวมใสห่นา้กาก ตอ้งสวมใสเ่ครื�อง
ป้องกนัดวงตา ตอ้งสวมใสถ่งุมอืนริภยัในเขตพื�นที�นี� ตอ้งสวมใสร่องเทา้
ป้องกนัสารเคม ี

การปฐมพยาบาล
เคลื�อนยา้ยผูป้ระสบภยัไปยงัสถานที�ซ ึ�งมอีากาศบรสิทุธิ� ถา้หยดุ
หายใจใหใ้ชอ้ปุกรณช์ว่ยหายใจ  
ลา้งบรเิวณที�สมัผัสสารเคมดีว้ยนํ�าสะอาดปรมิาณมาก นานอยา่ง
นอ้ย 20 นาท ี
ลา้งตาดว้ยนํ�าสะอาดที�ไหลผา่นนานอยา่งนอ้ย 20 นาท ีโดยเปิด
เปลอืกตาบนและลา่งออกใหก้วา้ง ถา้ยงัระคายเคอืง ปวดตา ตา
บวม นํ�าตาไหล ใหร้บีนําสง่แพทย์

สารที�ใชใ้นการดบัเพลงิ
นํ�า (ฉีดเป็นหมอก), คารบ์อนไดออกไซด ์และผงเคมแีหง้ 
หา้มใชเ้ครื�องฉีดนํ�าแรงดนัสงู

การขนยา้ยและการจดัเก็บ
ขอ้ควรระวงัและหลกีเลี�ยง : -หลกีเลี�ยงการสมัผัสกบัสาร - หา้มสบู
บหุรี� - ใหใ้ชส้ารในบรเิวณที�มกีารระบายอากาศที�เพยีงพอ -ใช ้
เครื�องมอืที�ไมทํ่าใหเ้กดิประกายไฟ 
เกบ็ในภาชนะปิดสนทิ หา้มจัดเกบ็ไวใ้กลก้บัแหลง่กําเนดิความรอ้น 
เปลวไฟ/ประกายไฟ  
จัดระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที�ไวใ้กลแ้หลง่กําเนดิมลพษิ 
ตวัอยา่งในหอ้ง Lab ควรจัดใหม้ ีHood ดดูอากาศ และจัดระบบ
ระบายอากาศในที�อบัอากาศ 
จัดระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที�ไวใ้กลแ้หลง่กําเนดิมลพษิ 
ตวัอยา่งในหอ้ง Lab ควรจัดใหม้ ีHood ดดูอากาศ และจัดระบบ
ระบายอากาศในที�อบัอากาศ 

การจดัการกรณีหกร ั�วไหล
วธิกีาร และวสัดสํุาหรับกกัเกบ็และทําความสะอาด : สวมชดุ
ป้องกนัสารเคมพีรอ้มหนา้กากป้องกนัการหายใจชนดิมถีงัอดั
อากาศ เกบ็สารที�หกรดใสภ่าชนะบรรจ ุแลว้ดดูซบัสารที�เหลอืดว้ย 
ทราย ดนิ หรอืสารเฉื�อย เกบ็ใสใ่นภาชนะที�ปิดสนทิสําหรับนําไป
กําจัด หา้มใหนํ้�าเขา้ไปในภาชนะบรรจ ุหา้มสมัผัสสารเคม ีฉีดนํ�า
เป็นละอองฝอยเพื�อลดไอระเหยของสาร ระบายอากาศในบรเิวณ
นั�นและลา้งทําความสะอาดบรเิวณที�สารหกรั�วไหลหลงัจากเกบ็สาร
ออกหมดแลว้ 

กรณีตอ้งการรับขอ้มลูเพิ�มเตมิตดิตอ่ / For more information please contact : แผนกอาชวีอนามยัและสิ�งแวดลอ้ม

รหสั /Code No. 10010020 แกไ้ขครั �งที� / Number of Revision 1

ระวงั / Warning :



/

Light Naphtha
UN No : 1268 CAS No : 64742-89-8

คาํสญัญาณ :  อนัตราย
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย

ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงูมาก 
มขีอ้สงสยัวา่อาจกอ่ใหเ้กดิมะเร็ง(ใหร้ะบทุางรับสมัผัสสารเคมใีนกรณีที�มกีารพสิจูนว์า่ไมม่ี
ทางรับสมัผัสอื�นที�ทําใหเ้กดิความผดิปกตนิี�) 
ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 
เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สิ�งมชีวีติในนํ�า และมผีลกระทบระยะยาว 

ขอ้ควรระวงั

 - หลกีเลี�ยงการสมัผัสกบัความรอ้นและแหลง่กําเนดิประกายไฟ [และสารออกซไิดส]์ [- หา้ม
สบูบหุรี�] 
 - ปิดภาชนะบรรจใุหแ้น่น 
 - เกบ็ภาชนะบรรจ/ุหบีหอ่ในที�มกีารถา่ยเทอากาศด ี
 - ใชเ้ฉพาะในพื�นที�ที�มกีารระบายอากาศที�ด ี
 - ลา้งใหส้ะอาดอยา่งทั�วถงึหลงัจากการขนถา่ยเคลื�อนยา้ย 
 - สวมใส ่[ชดุป้องกนั] [ถงุมอื] [และอปุกรณป้์องกนัดวงตา/หนา้] ที�เหมาะสม 
 - ป้องกนัการปลอ่ยสูส่ ิ�งแวดลอ้ม 

ผูผ้ลติ / ผูจ้ดัจาํหนา่ย

บรษิทั:
Company

 บรษัิท อะโรเมตกิส ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

ที�อยู:่
Address

 4 ถ. I-2 นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ต.มาบตาพดุ อ.เมอืง จ.ระยอง 21150 
โทร 038 - 683683 โทรสาร 038 - 683695 

เบอรโ์ทรศพัท:์
Telephone number

 2214

3

1  0

การปฐมพยาบาล / First aids:

เคลื�อนยา้ยผูป้ระสบภยัไปยงัสถานที�ซ ึ�งมี
อากาศบรสิทุธิ� ถา้หยดุหายใจใหใ้ชอ้ปุกรณ์
ชว่ยหายใจ  
ลา้งบรเิวณที�สมัผัสสารเคมดีว้ยนํ�าสะอาด
ปรมิาณมาก นานอยา่งนอ้ย 20 นาท ี
ลา้งตาดว้ยนํ�าสะอาดที�ไหลผา่นนานอยา่งนอ้ย 
20 นาท ีโดยเปิดเปลอืกตาบนและลา่งออกให ้
กวา้ง ถา้ยงัระคายเคอืง ปวดตา ตาบวม นํ�าตา
ไหล ใหร้บีนําสง่แพทย์

เบอรโ์ทรฉุกเฉนิ (First aids):

1199

อปุกรณป้์องกนัอนัตราย:


