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เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Toluene 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ - 

 สูตรทางเคม:ี  C7H8 

 แนะน าใหใ้ช:้ สารนี้สามารถถูกใชเ้ป็นตัวท าละลายของ สทีาบา้น, เรซิน่, แลคเกอร ์และ กาวเชือ่มประสาน 

เป็นสว่นประกอบของสารผสม และ ทนิเนอรใ์นน ้ามันเชือ้เพลงิ และน ้ามันเครือ่งบนิ และถูกใช ้

เป็นสว่นผสมทางเคมขีองสยีอ้ม, สารกอ่ระเบดิ และกรดเบนโซอกิ 

 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยเูนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  
728 อาคาร ยเูนี่ยนเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนนี  

แขวงบางบ าหร ุเขตบางพลัด กรงุเทพฯ 10700  
 ขอ้มูลการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 

 
 

เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มูลโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบุขอ้มูลเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 

สารนีถู้กจดัประเภทตามขอ้บงัคบัเลขที ่1272/2008 (CLP) และตามเกณฑข์อง GHS  

ของเหลวไวไฟ: ประเภทที ่2 
เป็นอันตรายตอ่ระบบสบืพันธุ:์ ประเภทที ่2 

เป็นอันตรายตอ่ระบบทางเดนิหายใจ: ประเภทที ่1 
กัดกรอ่นผวิหนังและ ท าใหร้ะคายเคอืง: ประเภท 2 
ความเป็นพษิตอ่อวัยวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง-หากไดรั้บสารซ ้าประเภทท ี2 

ความเป็นพษิตอ่อวัยวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง-หากไดรั้บเพยีงครัง้เดยีวประเภทท ี3 
 

องคป์ระกอบฉลาก: 

รูปสญัลกัษณ:์  

 
ค าสญัญาณ (Signal Word): อันตราย 
 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

ดา้นกายภาพ:  H225: ไอระเหย และ ของเหลวไวไฟสงู 

ดา้นสขุภาพ:  H361: อาจเป็นอันตรายตอ่ภาวะสบืพันธุแ์ละเด็กในครรภ ์

  H304: อาจเป็นอันตรายถงึชวีติหากกลนืหรอืเขา้สูท่างเดนิหายใจ 

  H373: อาจเป็นอันตรายตอ่อวัยวะหากสมัผัสสารเป็นเวลานานหรอืไดรั้บสารซ ้า ๆ 

  H315: อาจจะระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 

  H336: อาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิอาการง่วงนอนหรอืวงิเวยีนศรีษะ 
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ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

การป้องกนั:  P210: เก็บใหพ้น้จากความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟทีไ่ม่ปิดกัน พืน้ผวิทีร่อ้น—หา้มสบูบุหร ีP233: จัดเก็บภาชนะ

บรรจุใหปิ้ดสนิทแน่น P240: ต่อสายดนิ/ต่อฝาภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ P241: ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ระบายอากาศ 

อปุกรณ์สอ่งสวา่ง ทีก่ันระเบดิได ้P242: ใชเ้ฉพาะเครือ่งมอืทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟ P243: ใชม้าตรการป้องกันไฟฟ้าสถติ P260: 

อยา่สดูดม ฟุ่ น/สารระเหย/แก๊ส/หมอก/ไอ/สเปรย ์P261: หลกีเลีย่งการหายใจเอาละอองไอ/ไอระเหยเขา้สูร่า่งกาย P264: ลา้งมอื

ใหส้ะอาดหลังมกีารสัมผัสสาร P271: ใชเ้ฉพาะภายนอกอาคารหรอืในบรเิวณทีอ่ากาศถ่ายเทไดส้ะดวกเท่ากัน P280: สวมถงุมอื

ป้องกันและอปุกรณ์ป้องกันดวงตา/อปุกรณ์ป้องกันหนา้ 

การรบัมอื: P301 + P312: ถา้กลนืกนิ : ตดิต่อศูนยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย์ทันท ีP303 + P361 + P353: หากสัมผัสผวิหนัง: ให ้

เปลีย่นชดุทีเ่ป้ือนออกทันท ีลา้งผวิหนังดว้ยน ้าหรอืโดยใชฝั้กบัว P304 + P340: ถา้หายใจเขา้ไป: ใหย้า้ยผูป่้วยไปยังทีท่ีม่อีากาศ

บรสิทุธิ ์และใหพั้กผ่อนในลักษณะทีห่ายใจไดส้ะดวก  P314: ไปพบแพทยเ์พือ่ขอรับค าแนะน าถา้คณุรูส้กึผดิปกต ิP337 + P313: 

ถา้ยังมกีารระคายเคอืงทีด่วงตาอยู ่ใหร้บีไปพบแพทย ์ 

การจดัเก็บ: P410 + P235: จัดเก็บในบรเิวณทีแ่สงแดดสอ่งไมถ่งึ และเก็บในสถานทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก  

การก าจดั: P501: ก าจัดสารทีบ่รรจุภายในและภาชนะบรรจุตามกฎขอ้บังคับในทอ้งถิน่ 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

ชือ่สาร CAS# EC Number % weight 

Toluene 108-88-3 203-625-9 >99% 

 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออกทนัท ีรวมทัง้รองเทา้ถงุเทา้ ไปลา้งตัวและผมดว้ยการผ่านดว้ยน ้า (ถสูบูด่ว้ยถา้ม)ี ไปพบแพทยใ์นกรณีที่

ม ี 

 

การสมัผสัดวงตา 

ลา้งดวงตาดว้ยน ้าเปลา่ใหส้ะอาดทันท ีและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่อีาการระคายเคอืงแลว้ดว้ยการขยบัเปลอืกตาบนและลา่ง

เป็นครัง้คราว  ไปพบแพทยโ์ดยทันท ีหากอาการปวดยังคงมอียูห่รอืเกดิขึน้อกีใหไ้ปพบแพทย ์

 

การหายใจเขา้ไป 

ถา้หายใจเอาไอระเหยหรอืสารทีเ่กดิจากการเผาไหมใ้หอ้อกจากบรเิวณนัน้โดยทันท ีถา้หากผูป่้วยมอีาการหายใจตดิขัดใหท้ า

การผายปอดเพือ่ชว่ยหายใจ 

 

การรบัประทานเขา้ไป 

หา้มกระตุน้ใหอ้าเจยีน อยา่ใหผู้ป่้วยทีม่อีาการง่วงนอนหรอืมกีารรับรูท้ ีล่ดลงดืม่น ้า เชน่อาการหมดสต ิถา้มอีาการอาเจยีนที่

เกดิขึน้เองใหป้ระคองศรีษะของผูป่้วยใหอ้ยูต่ ่ากวา่ระดับสะโพกเพือ่หลกีเลีย่งอาการส าลักทีอ่าจเกดิขึน้ และไปพบแพทย ์

 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม: โฟม, สารเคมดีับเพลงิชนิดแหง้, คารบ์อนไดออกไซด,์ ละอองน ้า หรอื หมอกน ้า ใชส้ าหรับเพลงิ

ไหมข้นาดใหญ่เทา่นัน้ 

มาตรการผจญเพลงิ:      กดกริง่สัญญาณเตอืนไฟไหม ้และแจง้ต าแหน่งเพลงิไหมพ้รอ้มทัง้ความรุนแรงทีอ่าจเกดิจากการ

ระเบดิ 

 ป้องกันการร่ัวไหลของสารเคมร่ัีวไหลลงท่อระบายน ้าหรอืแหล่งน ้า และหลกีเลีย่งการน าสารเขา้

ใกลภ้าชนะทีค่าดวา่จะรอ้น 

 ถา้หากบรรจุภัณฑเ์กดิเพลงิไหมใ้หท้ าการหลอ่เย็นดว้ยละอองน ้าในพืน้ทีท่ีป่ลอดภัย 
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ความอนัตรายขณะเกดิเพลงิไหม:้ แก๊สคารบ์อนมอนอไซด,์ คารบ์อนไดออกไซด ์และผลติภัณฑท์ีเ่กดิจากการเผาไหมข้อง

สารอนิทรยี ์

อุปกรณป้์องกนั: อปุกรณ์ชว่ยหายใจ, ชดุป้องกันสารเคม,ี ถงุมอืป้องกันสารเคม ี

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ขอ้ควรระวงัสว่นบุคคล:  หลกีเลีย่งการหายใจจากการระเหยของสารเคม ีและการสมัพัสกับดวงตาและผวิหนังโดยตรง 

การท าความสะอาด:  ยา้ยบคุลากรออกจากพืน้ที ่และป้องการการร่ัวไหลของสารเคมลีงแหลง่น ้า  

    ดดูซบัสารเคมทีีร่ั่วไหลดว้ยดนิทราย หรอื เวอรม์คิไูลทแ์ลว้เชด็ออก 

    เก็บสารเคมทีีส่ามารถกูค้นืไดล้งภาชนะทีม่ฉีลากปิดแลว้น าไปรไีซเคลิ 

    สารเคมทีีเ่หลอืน าไปเก็บลงในภาชนะส าหรับเก็บขยะประเภทตดิไฟได ้

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

การจดัการ:   หา้มตัดเจาะบดเชือ่มหรอืด าเนนิการทีค่ลา้ยคลงึกนับนหรอืใกลภ้าชนะบรรจุ 

ควรเปิดฝาหรอืซลีอยา่งชา้ ๆ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารกระจายไอระเหยอยา่งชา้ ๆ 

อยา่ใชอ้ากาศอัดในการเตมิสว่นทีห่ายไป หรอืในกระบวนการการจัดการ 

อยา่น าเขา้ไปใชใ้นพืน้ทีจ่ ากัด จนกวา่จะไดรั้บการตรวจสอบแลว้ 

หลกีเลีย่งการสบูบหุรี ่การใชไ้ฟแชค๊ หรอืแหลง่ก าเนดิประกายไฟ 

หลกีเลีย่งการท าใหเ้กดิไฟฟ้าสถติ 

ป้องกนัการสะสมตัวตัวของสารในพืน้ทีแ่คบ 

 

การเก็บรกัษา เก็บในภาชนะเดมิ ในพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บอนุญาตส าหรับเกบ็ของเหลวไวไฟ 

เก็บใหห้า่งจากวัสดทุีเ่ขา้กันไมไ่ด ้และเก็บในบรเิวณทีเ่ย็นแหง้และมอีากาศถา่ยเทสะดวก 

อยา่เก็บไวใ้นชัน้ใตด้นิหรอืบรเิวณทีอ่าจมไีอระเหยไมส่ามารถระบายออกได ้

ป้องกนัภาชนะจากความเสยีหายทางกายภาพและตรวจสอบรอยร่ัวอยา่งสม ่าเสมอ 

หา้มสบูบหุรี,่ ใชไ้ฟแชค๊, ไมท่ าใหเ้กดิความรอ้นหรอืแหลง่ประกายไฟ 

 
 

คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั 
 

ชือ่องคป์ระกอบ อา้งองิ STEL TWA 

ppm mg/m3 ppm mg/m3 

 
Toluene 

Australia Exposure 
Standard 

150 574 50 191 

NIOSH 150 560 100 375 

ACGIH - - 20 - 

 
การควบคมุการสมัผสั  
 บคุคลทีไ่ดรั้บสารเกนิปรมิาณทีเ่หมาะสมจะสามารถถกูเตอืนไดจ้ากการไดก้ลิน่เนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของสารเกนิมาตรฐาน 

 
การป้องกนัสว่นบุคคล 
 

 อุปกรณป้์องกนัระบบทางเดนิหายใจ:  ทีก่รองอากาศชนดิ A (ไอระเหยของสารอนิทรยี)์ทีม่คีวามจุเพยีงพอ 
 อุปกรณป้์องกนัดวงตา:   แวน่ตาป้องกันสารเคมแีละ ทีก่ระจกครอบดา้นขา้ง   
 ชุดป้องกนัสารเคม ี  ชดุป้องกนัสารเคมอีาจจะจ าเป็นในกรณีทีต่อ้งมกีารสมัผัสสารเคมโีดยตรง 

อุปกรณป้์องกนัมอื:   ถงุมอืป้องกันสารเคม ีเชน่ ถงุมอื PVC และใสร่องเทา้นริภัยหรอื รองเทา้นริภัยแบบหุม้ขอ้ 
 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ Toluene 

แกไ้ขปรับปรุง ณ วันที:่ 1 เมษายน 2021 
หนา้ 4 ของ 7 

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

สถานะ:ของเหลว     ของเหลว 

จุดหลอมเหลว:     -95 องศาเซลเซยีส 

ความหนดื:     ไมส่ามารถวัดได ้

จุดเดอืด:     110.6 องศาเซลเซยีส 

ความสามารถในการละลายน า้:  ไมล่ะลายน ้า 

จุดวาบไฟ:     4.4 องศาเซลเซยีส 

คา่พเีอช (1% ในสารละลาย):  ไมส่ามารถวัดได ้

อุณหภูมกิารสลายตวั(องศาเซลเซยีส): ไมส่ามารถวัดได ้

อุณหภูมทิ ีส่ารตดิไฟเอง:   529-536 องศาเซลเซยีส 

ความดนัไอ:     2.93 กโิลพาสคาลที ่20 องศาเซลเซยีส 

ขดีจ ากดับนของการระเบดิ(%):  7.0 

ขดีจ ากดัลา่งของการระเบดิ(%): 1.3 

คา่ความโนม้ถว่งจ าเพาะ (น า้=1): 0.87 ที ่20องศาเซลเซยีส 

คา่ความหนาแนน่ไอสมัพทัธ ์(อากาศ=1): 3.2 

องคป์ระกอบกลุม่สารระเหย (% โดยปรมิาตร) 100 

 

 
ความเสถยีร:   สารนี้มคีวามเสถยีรภายใตอ้ณุหภมูแิละความดันปกต ิ

 

การเกดิปฏกิริยิาอนัตราย:  สารออกซไิดซท์ีม่ฤีทธิแ์รง 

 

เงือ่นไขทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:   แหลง่ประกายไฟ, แหลง่ความรอ้น, พืน้ทีปิ่ด 

 

สารทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:  ระมัดระวังการสมัผัสสารทีเ่ขา้กันไมไ่ด,้ กรด, สนมิ, ตัวเรง่ปฏกิริยิาส าหรับการเกดิโพลเิมอร ์

2,5-dimethyl-2,5-di(terbuthylperox) hexane, เพอออกไซด,์ เกลอืของโลหะ เชน่ 

อะลมูเินียมคลอไรด,์ คอปเปอรค์ลอเรต, แมงกานีสไนเตรต ฯ 

 

อนัตรายจากการสลายตวั: คารบ์อนมอนอออกไซด ์(CO), คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) และสารทีไ่ดจ้ากการเผาไหมข้อง

สารประกอบอนิทรยี ์

 

สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

ชือ่สาร การเขา้สูร้า่งกาย สิง่มชีวีติ คา่ความเป็นพษิ 

 

Toluene 

การกนิ หนู LD50 636 มลิลกิรัม/กโิลกรัม 

การสดูดม หนู LD50 49000 มลิลกิรัม/ลบม./ 4 ชัว่โมง 

ผวิหนัง กระตา่ย LD50 14100 มลิลกิรัม/กโิลกรัม 

การสดูดม มนุษย ์ TCL0 200 หนึง่ในลา้นสว่น 

 

การระคายเคอืง/ ผลกระทบจากการกดักรอ่น 

การระคายเคอืงตา:  อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ดวงตา และในกรณีทีม่กีารอักเสบอาจท าใหม้อีาการเจ็บปวด 

การระคายเคอืงผวิหนัง: อาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิอาการอักเสบในระดับปานกลาง ซึง่ความรนุแรงจะแตกตา่งกันไปในแต่

ละบคุคล โดยอาการอาจขึน้อยูก่ับปรมิาณทีไ่ดรั้บสาร 

การระคายเคอืงตอ่ระบบหายใจ: ท าใหร้ะบบทางเดนิหายใจเกดิการระคายเคอืงและท าใหป้อดเกดิความเสยีหาย 

การระคายเคอืงตอ่ระบบยอ่ยอาหาร: อาจท าใหเ้กดิการส าลักเขา้สูป่อด และท าใหป้อดเกดิอาการอักเสรนุแรงจากสารเคม ี

 

ขอ้มูลอืน่ ๆ: 

ผลกระทบดา้นสารกอ่มะเร็ง: สถาบันวจัิยโรคมะเร็งนานาชาต ิ(IARC): กลุม่ที ่3  

-สารไดรั้บการวเิคราะหโ์ดย IARC  

 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ Toluene 

แกไ้ขปรับปรุง ณ วันที:่ 1 เมษายน 2021 
หนา้ 5 ของ 7 

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ความเป็นพษิตอ่แหลง่น า้:   LC50 59.3 มลิลกิรัม/ลติร/96 ชม :Lebistes reticulatus  

      EC50 18 มลิลกิรัม/ลติร/24 ชม : Daphnia magna (Crustacea) 

 

ความคงทนและความสามารถในการยอ่ยสลาย สารสามารถถกูยอ่ยสลายไดใ้นทางธรรมชาต ิ

ความสามารถในการสะสมตวั:   สารเคมไีมส่ะสมตัวในสิง่มชีวีติ 

 

การกระจายตวัในดนิ:    สารเคมคีาดวา่จะมกีารเคลือ่นทีใ่นดนิไดด้ปีานกลาง 

 

ผลกระทบดา้นอืน่ ๆ: สารเคมชีนิดนี้ไม่จัดอยู่ในกลุ่ม Annex I(EC) 2037/2000 ซึง่มผีลกระทบ

ตอ่ชัน้โอโซน 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

  

 วัสดุนี้อาจน ากลับมาใชใ้หม่ไดห้ากไม่ไดใ้ชห้รอืไมไ่ดรั้บการปนเป้ือน เพือ่การใชง้านอยา่งเหมาะสมและการใชง้านตาม

วัตถุประสงค ์หากมกีารปนเป้ือนอาจท าการกรองการกลั่นหรอืวธิกีารอืน่ ๆ  ควรใชก้ารพจิารณาอายกุารเก็บรักษาใหอ้ยุ่ในอายกุาร

ใชง้าน โปรดทราบว่าคุณสมบัตขิองวัสดุอาจเปลีย่นไปในการใชง้านและการรไีซเคลิหรอืการน ากลับมาใชใ้หม่อาจไม่เหมาะสม

เสมอไป 

 อย่าปล่อยใหน้ ้าลา้งจากอุปกรณ์ท าความสะอาดหรือกระบวนการไหลเขา้สู่ท่อระบายน ้า อาจจ าเป็นตอ้งเก็บน ้ าลา้ง

ทัง้หมดเพือ่บ าบัดกอ่นปลอ่ยสูภ่ายนอก 

 ในทุก ๆ กรณีการทิง้น ้าลงท่อระบายน ้ าตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมายและขอ้บังคับของทอ้งถิน่และสิง่เหล่านี้ควรไดรั้บการ

พจิารณากอ่นอันอยา่งแรก 

 

สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 

 

ขอ้มลูและขอ้บงัคับ เลข UN ระดับ กลุม่การจัดเกบ็ เครือ่งหมาย ชือ่ทีเ่หมาะสมส าหรับขนสง่ 
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สว่น 15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

กฎขอ้บงัคบั 

US.Toxic Substances Control Act: ผลติภัณฑท์ุกๆชนิดทีม่ีส่วนผสมของสารชนิดนี้ในองคป์ระกอบจัดอยู่ในประเภท 

TSCA 

OSHA:  สารเคมนีี้ไมไ่ดถ้กูจัดเป็นสารเคมอีันตรายตามการจัดของ OSHA 

NFPA-USA:  สขุภาพ -2, ตดิไฟ -3, วอ่งไวตอ่การเกดิปฏกิริยิา -0 

HMIS-USA:  สขุภาพ -2, ตดิไฟ -3, วอ่งไวตอ่การเกดิปฏกิริยิา -0 

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS):  

  ผลติภัณฑท์ุกๆชนิดทีม่ีส่วนผสมของสารชนิดนี้ในองคป์ระกอบจัดอยู่ในประเภท 

EINECS 

EU Directives 67/548/EEC 

การจัดประเภท: F,Xn 

สญัลักษณ์:  

 

 

 

 

 

 

R-phrases R11: ตดิไฟง่าย 

 R38: ระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 

 R48/20: เป็นอันตราย: เป็นอันตรายรา้ยแรง ตอ่สขุภาพจากการไดรั้บสารเป็นเวลานานผ่านการสดูดม 

 R63: เป็นอันตรายตอ่ทารกเป็นครรภ ์

 R65: ไอระเหยอาจท าใหเ้กดิอาการง่วงนอนและเวยีนศรีษะ 

S-phrases S2: เก็บใหไ้กลจากมอืเด็ก 

 S36/37: ใสช่ดุป้องกันและถงุมอืทีเ่หมาะสม 

 S46: หากกลนืกนิใหป้รกึษาแพทยท์ันท ีโดยแสดงภาชนะนี้หรอืฉลาก 

 S62: หากกลนืกนิหา้มท าใหอ้าเจยีนใหร้บีไปพบแพทยท์ันทแีละโดยแสดงภาชนะนี้หรอืฉลาก 

Canada-WHMIS: ผลติภัณฑถ์กูจัดตาม WHMIS เป็น B2,D2A,D2B 

 

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

ขอ้มูลในเอกสารฉบับนี้อา้งองิจากขอ้มูลล่าสดุ แต่อย่างไรก็ตามไม่ถอืเป็นการรับประกันคุณลักษณะเฉพาะใด ๆ  ของผลติภัณฑ์

และไมไ่ดก้ าหนดสญัญาใด ๆ ทีม่ผีลผูกพันตามกฎหมาย 

 

DOT:  กรมขนสง่ 

ADR:  ความเห็นดว้ยดา้นการขนสง่สนิคา้อันตรายทางถนนแหง่ยโุรป 

RID:  การจัดประเภทและขอ้ตกลงดา้นการขนสง่สนิคา้อันตรายดว้ยรถไฟ 

IMDG-CODE: รหัสสนิคา้อันตรายตามมาตรการนานาชาต ิ

ICAO:  กรมทา่อากาศยาน 

IATA:  ความรว่มมอืดา้นการขนสง่ทางอากาศนานาชาต ิ

GHS:  ระบบการแบง่ประเภทและการท าฉลากสารเคมโีลก 

CLP:  การแบง่ประเภทและการท าฉลากสารเคมใีนการท าบรรจุภัณฑ ์

IARC:  สถาบันวจัิยโรคมะเร็วนานาชาต ิ

NFPA:  ความรว่มมอืดา้นการป้องกันอัคคภีัยนานาชาต ิ

OSHA:  การจัดการงานดา้นความปลอดภัยและสขุภาพ 

NIOSH:  สถาบันดา้นความปลอดภัยและสขุภาพนานาชาต ิ

ACGIH:  การประชมุดา้นความปลอดภัยแหง่สหรัฐอเมรกิา 

WHMIS: ระบบขอ้มลูดา้นสถานทีส่ าหรับวัสดอุันตราย 
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ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบไุวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เ ป็นฉบับล่าสุดที่ Union 

Petrochemical มอียูห่รอืไม ่ขอ้มลูและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบ

ต่อการตรวจสอบจนเป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รอืไม่ หากผูซ้ ือ้น า

ผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และ

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจุ ควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถา่ยเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนี้โดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสาร

นี้ไปพมิพเ์ผยแพรซ่ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

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

 


