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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ 1-Butanol 

 ชือ่อืน่ๆ: n-Butanol 

 สตูรทางเคม:ี C4H9OH 

 แนะน าใหใ้ช:้ ผลติภณัฑน์ีส้ามารถใชส้ าหรับงานวเิคราะห ์และดา้นเคมอีนิทรยีส์งัเคราะห ์

 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยเูนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  
728 อาคาร ยเูนีย่นเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนน ี 
แขวงบางบ าหร ุเขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700  

 ขอ้มลูการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 

 
 
เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบขุอ้มลูเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 
สารนี้เป็นสารอันตรายตามแนวทางการก ากับดแูลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุม่สาร
อนัตราย GHS ส าหรับสารอนัตรายทีม่ขีดีจ ากดัของการตดั/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากดัทีส่งูกวา่ 

 
การจ าแนกประเภท: 

ของเหลวไวไฟ: ประเภทที ่3 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั: ประเภทที ่4 
การระคายเคอืงผวิหนัง: ประเภทที ่2 
การระคายเคอืงตา: ประเภทที ่1 
เป็นพษิตอ่อวยัวะทีส่มัผัสเพยีงครัง้เดยีว: ประเภท 3 (การระคายเคอืงทางเดนิหายใจ) 
เป็นพษิตอ่อวยัวะทีส่มัผัสเพยีงครัง้เดยีว: ประเภท 3 (อาการมนึเมา) 
 

องคป์ระกอบฉลาก: 
รปูสญัลกัษณ:์  
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
ค าสญัญาณ (Signal Word): อนัตราย 

https://monet.asia/wp-content/uploads/product/trusco/img/037301_7047.jpg
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ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

ไอระเหย และของเหลวไวไฟ เป็นอนัตรายถา้กลนืกนิ ระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง มคีวามเสยีหายตอ่ดวงตาอยา่งรนุแรง อาจท าใหเ้กดิ

การระคายเคอืงตอ่ระบบทางเดนิหายใจ อาจท าใหเ้กดิอาการมนึงงหรอืวงิเวยีนศรษีะ 

 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

การป้องกนั: เก็บใหพ้น้จากความรอ้น พืน้ผวิทีร่อ้น ประกายไฟ เปลวไฟ และแหลง่ทีก่อ่ใหเ้กดิการตดิไฟอืน่ๆ หา้มสบูบหุร ีจัดเก็บ

ภาชนะบรรจุใหปิ้ดสนทิแน่น ตอ่สายดนิ/ตอ่ฝาภาชนะบรรจุและอปุกรณ์รองรับ ใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้า อปุกรณ์ระบายอากาศ อปุกรณ์สอ่ง

สว่าง ทีก่ันระเบดิได ้ใชเ้ฉพาะเครือ่งมอืทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิประกายไฟ ใชม้าตรการป้องกันไฟฟ้าสถติ สวมถุงมอืป้องกัน/ชดุป้องกัน/

อปุกรณ์ป้องกันดวงตา/อปุกรณ์ป้องกันหนา้/อุปกรณ์ป้องกันเสยีงดัง ลา้งใหส้ะอาดหลังการสัมผัส หา้มกนิ ดืน่ หรอืสบูบหุรีข่ณะที่

ก าลังมกีารใชส้ารเคมนีี้อยู่ หลกีเลีย่งการหายใจเอาฝุ่ น/ควัน/ก๊าซ/หมอก/ไอระเหย/ละอองไอเขา้สู่ร่างกาย ใชเ้ฉพาะภายนอก

อาคารหรอืในบรเิวณทีอ่ากาศถา่ยเทไดส้ะดวกเทา่นัน้ 

การรบัมอื: ในกรณีเกดิเพลงิไหม:้ ใชล้ะอองน ้า โฟม สารเคมแีหง้ เพือ่ดบัเพลงิ ถา้กลนืกนิ: ตดิตอ่ศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยท์นัทถีา้

รูส้กึไมด่ ีบว้นลา้งปาก หากสมัผัสผวิหนัง(หรอืเสน้ผม): ลา้งผวิหนังดว้ยน ้าหรอืโดยใชฝั้กบวั การรักษาจ าเพาะ(ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่

ดา้นลา่ง) ถา้เกดิอาการระคายเคอืงผวิหนัง: ใหพ้บแพทยแ์ละรับค าปรกึษา ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนสารเคมอีอก และท าการช าระลา้ง

กอ่นน ากลบัมาใชใ้หม ่ถา้หายใจเขา้ไป: ใหย้า้ยผูป่้วยไปยังทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ ์และใหพ้ักผอ่นในลกัษณะทีห่ายใจไดส้ะดวก ตดิตอ่

ศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยท์ันทถีา้รูส้กึไม่ด ีถา้เขา้ตา: ใหท้ าการลา้งดว้ยน ้าสะอาดอย่างต่อเนื่องหลายนาท ีถา้มกีารใส่คอนแท็ค

เลนส ์ใหถ้อดคอนแท็คเลนสอ์อกกอ่น ตดิตอ่ศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทยท์ันท ี

การจดัเก็บ: จัดเก็บในสถานทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก เก็บใหเ้ย็น เก็บในภาชนะทีปิ่ดสนทิ เก็บในทีม่ดิชดิ 

การก าจดั: ก าจัดสารทีบ่รรจภุายในและภาชนะบรรจตุามกฎขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ 

 

ประกอบดว้ย: 1-BUTANOL 

 
ขอ้มลูอืน่ ๆ เกีย่วกบัความเป็นอนัตราย: - 
 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

 
สารนีจั้ดเป็นสารเคม ี
 
สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* 

1-BUTANOL 71-36-3 99.9% 

WATER 7732-18-5 0.1% 

 
* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอรเ์ซน็ตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แตส่ารนัน้เป็นแกส๊ ความเขม้ขน้ของแกส๊แสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดยปรมิาตร 
คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้
 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การสดูดม 

ถา้หายใจเขา้ไปใหเ้คลือ่นยา้ยออกไปทีอ่ากาศบรสิทุธิ ์ถา้หยดุหายใจ ใหใ้ชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ น าสง่แพทย ์

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออกและลา้งผา่นดว้ยน ้าสะอาดปรมิาณมาก 
 

การสมัผสัดวงตา 

ลา้งดวงตาดว้ยน ้าใหส้ะอาดปรมิาณมากอยา่งนอ้ยเป็นเวลา 15 นาท ีและปรกึษาแพทยท์ันท ี
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การรบัประทานเขา้ไป 

บว้นปากดว้ยน ้าสะอาด และปรกึษาแพทย ์

 

อาการ/ผลกระทบแบบเฉยีบพลนัและอยา่งชา้ 
/ 

 

ขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ีต่อ้งท าทนัทแีละการดแูลรกัษาเฉพาะทีส่ าคญัทีค่วรด าเนนิการ 

/ 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:  

ใชล้ะอองน ้า, สารเคมแีหง้, โฟม หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 

 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิขึน้จากสารเคม:ี  

ของเหลวและไอสามารถตดิไฟได ้อาจระเบดิและเผาไหมใ้นอณุหภมูสิงู และเกดิเพลงิไหม ้และปลอ่ยควนัพษิ 

 

การป้องกนัพเิศษส าหรบันกัผจญเพลงิ 

ใชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจแบบมถีงัอากาศตดิตวัถา้จ าเป็นส าหรับการผจญเพลงิ ใชล้ะอองน ้าเพือ่ท าใหภ้าชนะปิดเย็นลง ในกรณี

ของเพลงิไหมใ้นสภาพแวดลอ้ม ใหใ้ชส้ารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม 

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนัอนัตราย และข ัน้ตอนการปฏบิตังิานฉุกเฉนิ 

เจา้หนา้ทีฉุ่กเฉนิควรสวมใสห่นา้กากป้องกนัและชดุป้องกนัอคัคภียั ไมส่มัผัสสารทีร่ั่วโดยตรง 

 

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัส ิง่แวดลอ้ม 

แยกบรเิวณทีป่นเป้ือน และจ ากดัการเขา้ถงึ 

 

วธิกีารและวสัดสุ าหรบักกัเก็บและท าความสะอาด 

การร่ัวไหลเล็กนอ้ย: ใชท้รายหรอืวัสดเุฉื่อยอืน่ๆดดูซบั ไมอ่นุญาตใหผ้ลติภัณฑเ์ขา้สูพ่ืน่ทีจ่ ากดั เชน่ ทอ่ระบายน ้า ในกรณีการ

ร่ัวไหลจ านวนมาก: สรา้งเขือ่นหรอืขดุหลมุเพือ่บรรจุ เคลือ่นยา้ยไปยังรถบรรทุก หรอืทีก่ักเก็บพเิศษทีม่ป๊ัีมป้องกันการระเบดิ 

และขนสง่ไปยังสถานทีก่ าจัดของเสยีเพือ่ท าการก าจัด 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

ขอ้ควรระวงัในการควบคมุจดัการอยา่งปลอดภยั 

ควรมกีารระบายอากาศอยา่งเพยีงพอในสถานทีท่ างาน ผูป้ฏบิตังิานควรไดรั้บการฝึกอบรมและปฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน

อยา่งเครง่ครัด ผูป้ฏบิตังิานควรสวมหนา้กากป้องกนั ชดุป้องกนั และถงุมอืยาง ผูป้ฏบิตังิานควรขนถา่ยและเคลือ่นยา้ยอยา่งเบา 

เพือ่ป้องกนับรรจภุณัฑเ์สยีหาย ควรมอีปุกรณ์ป้องกนัการร่ัวซมึในสถานทีท่ างาน อาจมสีารตกคา้งทีเ่ป็นอนัตรายในภาชนะเปลา่ 

 

เงือ่นไขในการจดัเก็บ รวมไปถงึสารทีไ่มเ่ขา้กนัอยา่งปลอดภยั 

จัดเก็บในคลงัสนิคา้ทีเ่ย็น แหง้ และมอีากาศถา่ยเทสะดวก เก็บใหห้า่งจากไฟและความรอ้น หลกีเลีย่งแสงแดด ควรปิดผนกึ

ผลติภณัฑแ์ละไมใ่หส้มัผัสความชืน้ ควรจัดเก็บแยกออกจากสารออกซแิดนท ์วสัดไุวไฟ ฯลฯ และไมค่วรผสมกนั พืน้ทีจั่ดเก็บ

ควรใชว้สัดทุีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัการร่ัวไหล 

 
การควบคมุพารามเิตอร:์ 
 
คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั/มาตรฐานการรบัสมัผสั (หมายเหต:ุ หา้มน าคา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสัมาบวกกนั) 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล 



 

ชือ่ผลติภัณฑ:์ 1-Butanol 

แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 12 เมษายน 2019 

หนา้ 4 ของ 7 

 
 

 

หมายเหต:ุ ขอ้จ ากดั/มาตรฐานไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางเทา่นัน้ ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การควบคมุทางวศิวกรรม 
 ปิดอยา่งเครง่ครัด และควรจัดใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ  
 
การป้องกนัสว่นบคุคล 

 
การป้องกนัตา/ใบหนา้: สวมหนา้กากป้องกนั 

 

การป้องกนัผวิหนงั: สวมชดุป้องกนัตามปกต ิ

 

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: ควรสวมเครือ่งชว่ยหายใจในระหวา่งการชว่ยเหลอืฉุกเฉนิหรอืการอพยพ 

 

อนัตรายจากความรอ้น 

/ 

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มลู

เพิม่เตมิ 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ: ของเหลว 

ส:ี ไมม่สี ี/ ใส 

กลิน่: / 

ระดบัของการไดร้บักลิน่: / 

 

ขอ้มลูทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(ที ่20 องศาเซลเซยีส): 0.81 

ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ): / 

จดุวาบไฟ :  34.0 องศาเซลเซยีส   

คา่ขดีจ ากดัสงูสดุและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): คา่ต า่สดุ (LEL): 1.4         

คา่สงูสดุ (UEL): 11.3 

อณุหภมูทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  345 องศาเซลเซยีส   

จดุเดอืด/ชว่ง:  117 องศาเซลเซยีส 

อณุหภมูกิารสลายตวั:  / 

ความหนาแนน่ไอ:  2.6 

ความดนัไอ:      0.58 กโิลปาสคาล (ที ่20 องศาเซลเซยีส)  

อตัราการระเหย:  5.8 

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):  / 

คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ (เอ็น-ออกทานอล/น า้):  0.9 

คา่การละลายในน า้: 7.7 กรัมตอ่ 100 มลิลลิติร (ที ่20 องศาเซลเซยีส) 

ความหนดื: / 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

จดุเยอืกแข็ง: -90 องศาเซลเซยีส   

จดุหลอมเหลว: -90 องศาเซลเซยีส 

น า้หนกัโมเลกลุ: /  

การดดูซมึความชืน้: / 

สมัประสทิธิก์ารขยายตวัเนือ่งดว้ยอณุหภมู:ิ / 

ชือ่สาร รปูแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน หมายเหต ุ แหลง่ 

1-BUTANOL  TWA 100 mg/m3  
China Occupational Exposure 
Limits for Hazardous Agents in 

the Workplace 



 

ชือ่ผลติภัณฑ:์ 1-Butanol 

แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 12 เมษายน 2019 

หนา้ 5 ของ 7 

 
 

 
การเกดิปฏกิริยิา: / 

 

ความเสถยีรทางเคม:ี วสัดมุคีวามเสถยีรทีอ่ณุหภมูปิกต ิ

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: ประกายไฟ ไฟฟ้าสถติย ์อณุหภมูสิงู 

 

วสัดทุีต่อ้งหลกีเลีย่ง:  วสัดตุดิไฟได ้และตวัออกซไิดซ ์

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: ออกซคีารไ์บด ์

 

มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ท าปฏกิริยิากบัอะลมูนัิมเมือ่ไดรั้บความรอ้นถงึ 100C และสารออกซิ

แดนทร์นุแรง เชน่ โครเมยีมไตรออกไซด ์ซึง่กอ่ใหเ้กดิกา๊ซไวไฟ/ระเบดิได ้ท าลายพลาสตกิ ยาง และสารเคลอืบบางรปูแบบ 

 

สว่น 11 ขอ้มลูทางพษิวทิยา 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรปุ/หมายเหต ุ

การสดูดม  

ความเป็นพษิ (หนู): 24 มก./4 ชัว่โมง / 
 

การรบัประทานเขา้ไป  

ความเป็นพษิ (หนู): LD50 > 790 มก./กก. / 

การระคายเคอืง: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ การกลนืกนิโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ อาจท าใหเ้กดิอาการไอ วงิเวยีนศรษีะ และ
ระคายเคอืงล าคอ การรับประทานเขา้ไปอาจท าใหเ้กดิอาการทอ้งอดื 
คลืน่ไส ้อาเจยีน และอาการอืน่ๆ 

ผวิหนงั  

ความเป็นพษิ (กระตา่ย): LD50 > 3400 มก./กก. / 

การระคายเคอืง: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ วัสดนุีอ้าจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง สารลดไขมันบนผวิหนัง 
ซึง่อาจสง่ผลใหผ้วิแหง้หรอืแตก 

ดวงตา  

การระคายเคอืง: ขอ้มลูทีม่ใีหใ้ชไ้ด ้ วสัดนุีอ้าจท าใหเ้กดิอาการระคายเคอืงตา  

 

สว่น 12 ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ีอ้าศยัพืน้ฐานจากขอ้มลูส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

การเคลือ่นทีใ่นดนิ 

 ปานกลาง (KOC = 2.443) 

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

 ต า่ (ครึง่ชวีติ = 54 วนั) 

 

ศกัยภาพทางชวีภาพ: 

 ต า่ (BCF = 0.64) 

 

ผลไมพ่งึประสงคอ์ืน่ๆ 

 / 

 

ขอ้มลูเชงินเิวศวทิยา 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

การทดสอบ ระยะเวลา ประเภทของสิง่มชีวีติ ผลการทดสอบ 

แหลง่น ้า – ความเป็นพษิ 96 ชัว่โมง ปลา LC50 1-376 มก./ลติร 
แหลง่น ้า – ความเป็นพษิ 48 ชัว่โมง ครัสเตเชยี EC50 1-328 มก./ลติร 
แหลง่น ้า – ความเป็นพษิ 96 ชัว่โมง สาหรา่ยและพชืน ้าอืน่ๆ EC50 225 มก./ลติร 

แหลง่น ้า – ความเป็นพษิ 24 ชัว่โมง ปลา BCF 921 มก./ลติร 

แหลง่น ้า – ความเป็นพษิ 48 ชัว่โมง ครัสเตเชยี EC0 1-260 มก./ลติร 
แหลง่น ้า – ความเป็นพษิ 504 ชัว่โมง ครัสเตเชยี NOEC 4.1 มก./ลติร 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

วธิกีารก าจดั 

ก าจัดผลติภณัฑน์ีโ้ดยการฝังอยา่งปลอดภยั หา้มน าภาชนะทีเ่สยีหายกลบัมาใชซ้ ้า และควรฝังในสถานทีท่ีก่ าหนดไว ้

 

สว่น 14 ขอ้มลูการขนสง่ 

 

 หมายเลขสหประชาชาต:ิ  1120 

 ชือ่ทีเ่หมาะสมในการขนสง่: BUTANOLS 

 ประเภทของความเป็นอนัตราย:  3 

 กลุม่การบรรจ:ุ     III 

 อนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม:   / 

 ขอ้ควรระวงัพเิศษส าหรบัผูใ้ช:้  / 

 

สว่น 15 ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

กฎหมายและขอ้บงัคบั:  

พระราชบัญญัตคิวามปลอดภัยและอนามัยในสถานทีท่ างานและกฎขอ้บังคับดา้นความปลอดภัยและสขุภาพในสถานที่

ท างาน เอกสารขอ้มลูความปลอดภัยนีส้อดคลอ้งกับมาตรฐานแหง่ชาตติอ่ไปนี้: GB/T 16483-2008, GB 13690-2009, 

GB 18218-2009, GB 15258-2009, GB 6944-2012, GB 190-2009, GB/T 191-2008, GB 12268-2012, GA 57-

1993, GB/T 15098-2008, GBZ 2.1-2007, GBZ 2.2-2007 รวมทัง้ขอ้บงัคบัภายในประเทศดงัตอ่ไปนี:้ การขนสง่สนิคา้

อันตราย ระเบยีบบรหิาร [เผยแพร่โดยกระทรวงการรถไฟ, 2551] ระเบยีบบรหิารความปลอดภัยของสารเคมอีันตราย 

[เผยแพรโ่ดยสภาแหง่รัฐ, 2554]. 

 

สว่น 16 ขอ้มลูอืน่ ๆ 

 

ขอ้มลูอา้งองิ: ขอ้เสนอแนะของสหประชาชาตเิกีย่วกบักฎระเบยีบแบบจ าลองการขนสง่สนิคา้อนัตราย 

  ระบบการจ าแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีีเ่ป็นระบบเดยีวกนัทั่วโลกของสหประชาชาต ิ

 

วนัทีแ่บบฟอรม์: 12 เมษายน 2019 

 

หมายเหตุ 1: เมือ่ผลติภัณฑม์สีารอันตรายตัง้แตส่องชนดิขึน้ไป ควรจัดท าเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยตามความเสีย่งของสาร

ผสม 

หมายเหต ุ2: ผูผ้ลติ/ผูจ้ าหน่ายควรตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัและมกีารปรับปรงุแกไ้ข

อยา่งทันทว่งท ี

หมายเหตุ 3: เนื่องจากคุณลักษณะของผลติภัณฑท์ีไ่ม่มขีอ้มูลทีช่ดัเจนหรอืไม่มขีอ้มูล (เชน่ ไม่มจีุดเดอืดส าหรับของแข็ง) ใน

ตารางจะแสดงดว้ยสญัลกัษณ ์"/" 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามภมูคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบไุวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุดที่ Union 

Petrochemical มอียูห่รอืไม ่ขอ้มลูและค าแนะน านีจั้ดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบ

ต่อการตรวจสอบจนเป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รอืไม่ หากผูซ้ ือ้น า

ผลติภัณฑน์ีไ้ปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัสขุภาพ ความปลอดภัย และ
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ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกบัและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจ ุควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถา่ยเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภยัใหแ้กผู่ข้นถา่ยเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนีโ้ดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสาร

นีไ้ปพมิพเ์ผยแพรซ่ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


