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1. Identification of the substance or mixture and of the supplier (ข้อมูลผลิตภณัฑ์และบริษัทผู้ผลิต) 

1.1 Product name : Automat 
       ช่ือผลติภณัฑ์ : ออโต้แมท 

1.2 Recommended use : Automatic transmission fluid developed to provide excellent wear protection for 
transmissions required Dexron III standard. 
การใช้ผลติภณัฑ์ : น า้มนัเกียร์อตัโนมตัิเทคโนโลยีสงัเคราะห์ ให้การปกปอ้งดีเยีย่มทกุชิน้สว่น ทัง้เกียร์ และคลตัช์ ส าหรับเกียร์
อตัโนมตัิที่แนะน ามาตรฐาน DEXRON III 

1.3 Detail of the supplier of the safety data sheet 
       รายละเอียดผู้จ าหนา่ย 

 Supplier 
Company Name :  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited 

Address :   555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor,  
Vibhavadee-rangsit Rd., Chatuchak Bangkok 10900 

Telephone :   +66 2196 5959 
Emergency Call :  +66 2239 7141 

ผู้จ ำหน่ำย 
ช่ือบริษัท :  บริษัท ปตท. น ำ้มนัและกำรค้ำปลกี จ ำกดั (มหำชน) 
ที่อยู ่:    555/2 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลก็ซ์ อำคำรบี ชัน้ 12 ถนนวิภำวดีรังสติ  

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
หมำยเลขโทรศพัท์ :  +66 2196 5959 
หมำยเลขโทรศพัท์ฉกุเฉิน :  +66 2239 7141 

2. Hazard Identification (ข้อมูลระบุความเป็นอนัตราย) 

2.1 Classification of the mixture according to Globally Harmonized System (GHS) standards. 
Acute toxicity (Oral)  Category 5 
Skin Corrosion/Irritation Category 3 
Carcinogenicity Category 1B 
Hazardous to the aquatic environment Category 1 
Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard Category 1 
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 การจ าแนกประเภทของผสมตามระบบ GHS 
ควำมเป็นพิษเฉียบพลนั (ทำงปำก) ประเภทยอ่ย 5  
กำรกดักร่อนและกำรระคำยเคืองตอ่ผิวหนงั ประเภทยอ่ย 3 
กำรก่อมะเร็ง ประเภทยอ่ย 1B 
ควำมเป็นพิษเรือ้รังตอ่สิง่มชีีวติในน ำ้ ประเภทยอ่ย 1 
ควำมเป็นพิษเรือ้รังตอ่สิง่มชีีวติในน ำ้ ประเภทยอ่ย 1 

 
 GHS label elements (องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS) 
        The product is classified and labeled according to the Globally Harmonized System (GHS). 
 
 Hazard pictograms (รูปสัญลกัษณ์) : 
   

   
    
   Signal word : Danger 
 ค าสัญญาณ : อนัตราย 

  
Hazard statements (ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย) :  

   H303 – May be harmful if swallowed. 
           อาจเป็นอนัตรายเมื่อกลนืกิน 
     H316 – Causes mild skin irritation. 
           ระคายเคืองตอ่ผิวหนงัเลก็น้อย 

  H350 – May cause cancer 
           อาจก่อให้เกิดมะเร็ง 
   H400 – Very toxic to aquatic life 
           เป็นพิษร้ายแรงตอ่สิง่มีชีวติในน า้ 
   H410 – Very toxic to aquatic life with long-lasting effects 
           เป็นพิษร้ายแรงตอ่สิง่มีชีวติในน า้และมีผลกระทบระยะยาว 
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Precautionary statements (ข้อความแสดงข้อควรระวัง) :  
   P201 – Obtain special instructions before use.  
          รับค าแนะน าเฉพาะก่อนใช้ 
   P202 – Do not handle until all safety precautions have been read and understood. 
          ห้ามใช้จนกวา่จะอา่นค าเตอืนและค าแนะน าก่อนใช้ 
   P273 – Avoid release to the environment. 
          หลกีเลีย่งการร่ัวไหลสูส่ิง่แวดล้อม 
   P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. 
          สวมใสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนัดวงตาหรือใบหน้า 
   P308+P313 – IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. 
          ถ้าได้รับสมัผสัหรือเก่ียวข้อง ให้ปรึกษาแพทย์/พบแพทย์ 
   P312 – Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. 
          ถ้ารู้สกึไมส่บาย ให้โทรศพัท์ปรึกษาศนูย์พิษวิทยาหรือแพทย์ 
   P332+P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.  
          หากเกิดระคายเคืองผิวหนงั ให้ปรึกษาแพทย์/พบแพทย์ 
   P391 – Collect spillage. 
          เก็บสารท่ีหกรด 
   P405 – Store locked up.  
          จดัเก็บในสถานท่ีที่ปิดลอ็กได้ 
   P501 – Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. 
          ก าจดัสาร/ภาชนะบรรจ ุ(ตามข้อบงัคบัของท้องถ่ิน /ภมูิภาค /ประเทศ /สากล) 
 
2.2 NFPA ratings (scale 0-4) :         
 
                                                                Health = 2 
                                                                Flammability = 1  
                                                                Reactivity = 1       
 
 
 
 
 

1 
2 1 
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3. Composition / Information on Ingredients (ส่วนประกอบ / ข้อมูลส่วนประกอบ) 

This material is defined as a mixture. 
สารนีจ้ดัเป็นสารผสม 

        
 
           
  
 
 

4. First-aid Measures (มาตรการปฐมพยาบาล) 

Inhalation (การสดูดม) 
 Remove from further exposure. For those providing assistance, avoid exposure to yourself or others. Use 
adequate respiratory protection. If respiratory irritation, dizziness, nausea, or unconsciousness occurs, seek immediate 
medical assistance. If breathing has stopped, assist ventilation with a mechanical device or use mouth-to-mouth 
resuscitation. 
 ให้น าผู้ ป่วยออกจากทีเ่กิดเหตสุ าหรับทา่นท่ีเป็นผู้ เข้าท าการชว่ยเหลอืให้ปอ้งกนัตวัเองจากการได้รับสารโดยการสวมหน้ากาก
ชนิดที่เหมาะสมและถ้าระคายเคอืงระบบทางเดินหายใจวงิเวียนอาเจียนหรือหมดสตใิห้พบแพทย์โดยดว่นถ้าหยดุหายใจให้ใช้
เคร่ืองช่วยหายใจหรือท าการผายปอดแบบปากตอ่ปาก 
Skin contact (การสัมผัสทางผิวหนัง) 
 Wash contact areas with soap and water. If product is injected into or under the skin, or into any part of the 
body, regardless of the appearance of the wound or its size, the individual should be evaluated immediately by a 
physician as a surgical emergency. Even though initial symptoms from high pressure injection may be minimal or 
absent, early surgical treatment within the first few hours may significantly reduce the ultimate extent of injury. 
 ล้างบริเวณที่สมัผสัด้วยสบูแ่ละน า้ถ้าผลติภณัฑ์นีถ้กูฉีดเข้าไปในหรือใต้ผิวหนงัหรือเข้าสว่นอื่นของร่างกายไมว่า่ลกัษณะหรือ
ขนาดของแผลจะเป็นเทา่ไรต้องให้แพทย์ศลัยกรรมฉกุเฉินประเมินเป็นรายบคุคลทนัทีแม้วา่อาการเร่ิมต้นจากการฉีดด้วยความดนัสงู
อาจน้อยหรือไมม่ีเลยก็ตามการรักษาทางศลัยกรรมตัง้แตแ่รกภายใน 2-3 ชัว่โมงจะลดความรุนแรงของการบาดเจ็บได้ 
Eye Contact (การสัมผัสดวงตา) 

Flush thoroughly with water for 15 minute. Flush thoroughly with water.  If irritation occurs, get medical 
assistance. 
 ล้างตาทนัทีด้วยน า้อยา่งน้อย 15 นาทีหากเกิดอาการระคายเคืองให้ปรึกษาแพทย์ 
 

Component (สารประกอบ) CAS No. % Wt 
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic 64742-55-8 >20.0 
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral 
oil-based, high-viscosity 

72623-87-1 >60.0 

Additive Package - <20.0 
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Ingestion (สัมผัสโดยการกลืนกิน) 
 If swallow, DO NOT induce vomiting. Keep at rest. Get prompt medical attention. 

ห้ามท าให้ผู้ ป่วยอาเจียน และรีบน าไปสง่แพทย์  

5. Fire-fighting Measures (มาตรการผจญเพลิง) 

Fire Fighting Instructions (ขัน้ตอนการดบัเพลิง) 
 - Water may be ineffective on flames, but should be used to keep fire-exposed containers cool. Large fire, 
such as tank fires, should be fought with caution. If possible, pump the content from the tank and keep adjoining 
structures cool and protect personnel. Avoid spreading burning liquid with water used for cooling purposes. Do not 
flush down public sewers. The use of self-contained breathing apparatus and protective clothing is recommended for 
fire fighters. Avoid inhalation of vapors. 
 ไมค่วรใช้น า้ในการดบัเพลงิ แตค่วรใช้เพื่อรักษาอณุหภมูิของภาชนะท่ีเกิดเพลงิไหม้ให้เย็น ในกรณีที่เกิดเพลงิไหม้ภาชนะ
บรรจขุนาดใหญ่เช่น ถงัเก็บน า้มนั ควรดบัเพลงิด้วยความระมดัระวงั ถ้าเป็นไปได้ควรมีการสบูผลติภณัฑ์ออกจากถงัเก็บ และฉีดน า้
เพื่อรักษาอณุหภมูิให้ต ่า หลกีเลีย่งการฉีดน า้โดยตรงเข้าไปยงัผลติภณัฑ์ที่เกิดเพลงิไหม้   ไมค่วรปลอ่ยของเสยีสูแ่หลง่น า้สาธารณะ 
ส าหรับผู้ที่เข้าไปดบัเพลงิควรใช้อปุกรณ์ช่วยหายใจและสวมชดุดบัเพลงิ หลกีเลีย่งการสดูดมไอระเหยที่เกิดขึน้ 

- Use water fog, foam, dry chemical or carbon dioxide (CO2) to extinguish flames. 
 ใช้ละอองน า้ โฟมดบัเพลงิ ผงเคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์ ส าหรับดบัเพลงิ 
Special Fire Precaution (ข้อควรระวังในการดบัเพลิง) 

 - Vapors can build explosive mixtures with air. 
 ไอระเหยของสารสามารถรวมกบัองค์ประกอบของอากาศ และเกิดการระเบิดได้ 
 - Incomplete combustion and thermolysis may produce gases of varying toxicity such as carbon monoxide, 

carbon dioxide, various hydrocarbons and soot. These may be highly dangerous if inhaled. 
 การเผาไหม้ที่ไมส่มบรูณ์ อาจก่อให้เกิดก๊าซพิษ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ สารไฮโดรคาร์บอนชนิดตา่งๆ  
และเขมา่ ซึง่เป็นอนัตรายหากสดูดม 
Protective measures for firefighters (อุปกรณ์ป้องกนัขณะดบัเพลิง) 

 Insulated breathing apparatus must be worn in confined premises with heavy concentrations of fumes and 
gases. 
 ควรสวมใสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนัระบบทางเดินหายใจขณะดบัเพลงิ 

6. Accidental release measures (มาตรการการจัดการเมื่อมกีารหกร่ัวไหลของสาร) 

Notification Procedures (กระบวนการแจ้งเหตุ) 
 In the event of a spill or accidental release, notify relevant authorities in accordance with all applicable 
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regulations. 
 ในกรณีที่มีการหกเปือ้นหรือปลอ่ยออกโดยอบุตัเิหตใุห้แจ้งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตามข้อก าหนดกฎหมายตา่งๆที่บงัคบัใช้ 
Protective Measures (มาตรการป้องกนั) 
 Avoid contact with spilled material. See Section 5 for fire-fighting measures. See Section 2 the hazards 
identification. See Section 4 for first-aid measures. See Section 8 for advice on the minimum requirements for personal 
protective equipment. Additional protective measures may be necessary, depending on the specific circumstances 
and/or the expert judgment of the emergency responders. 
 หลกีเลีย่งการสมัผสัสารท่ีเปือ้นดทูี่สว่นท่ี 5 เร่ืองมาตรการผจญเพลงิดสูว่นท่ี2เร่ืองข้อมลูระบคุวามเป็นอนัตรายดทูี่สว่นท่ี 4 
เร่ืองมาตรการปฐมพยาบาลดทูี่สว่นท่ี 8 ส าหรับค าแนะน าเร่ืองอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลขัน้ต ่าอาจมคีวามจ าเป็นในการใช้
มาตรการปอ้งกนัอื่นเพิ่มเตมิทัง้นีข้ึน้อยูก่ับสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือวิจารณญาณของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกรณีเหตฉุกุเฉิน 
 For emergency responders: respiratory protection will be necessary only in special cases, e.g., formation of 
mists. Half-face or full-face respirator with filter(s) for dust/organic vapor or Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) 
can be used depending on the size of spill and potential level of exposure. If the exposure cannot be completely 
characterized or an oxygen deficient atmosphere is possible or anticipated, SCBA is recommended. Work gloves that 
are resistant to hydrocarbons are recommended. Gloves made of polyvinyl acetate (PVA) are not water-resistant and 
are not suitable for emergency use. Chemical goggles are recommended if splashes or contact with eyes is possible. 
Small spills: normal antistatic work clothes are usually adequate. Large spills: full body suit of chemical resistant, 
antistatic material is recommended. 
 ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินการปอ้งกนัทางเดินหายใจถกูจ าเป็นให้ใช้ในกรณีพิเศษเช่นการมีละออง
ฝอยน า้มนัอปุกรณ์ปอ้งกนัแบบคร่ึงหน้าหรือเตม็หน้าพร้อมไส้กรองส าหรับฝุ่ นควันสารเคมีอินทรีย์หรืออปุกรณ์หายใจที่สดูอากาศ
ช่วยเหลอืตวัเองได้(SCBA)สามารถถกูใช้ขึน้กบัขนาดของการร่ัวไหลและโอกาสระดบัของการแผอ่อกมาถ้าระดบัท่ีแผอ่อกมาไม่
สมบรูณ์หรือมีออกซิเจนไมพ่อในบรรยากาศเป็นไปได้หรือถกูคาดหมายได้ SCBA จะถกูแนะน าให้ใช้ถงุมือท างานปอ้งกนัสาร
ไฮโดรคาร์บอนถกูแนะน าให้ใช้ถงุมือที่ท าจากโพลไีวนิลอะซิเตด (PVA)ไมก่นัน า้และไมเ่หมาะสมส าหรับกรณีฉกุเฉินแนะน าให้ใช้
แวน่ตากนัสารเคมีถ้ามคีวามเป็นไปได้ที่สารจะกระเด็นหรือสมัผสักบัดวงตาส าหรับการหกร่ัวไหลเพียงเลก็น้อยการสวมชดุปอ้งกนั
ไฟฟา้สถิตย์ธรรมดาก็พอเพียงถ้าการหกร่ัวไหลมีปริมาณมากแนะน าใช้ชดุปอ้งกนัสารเคมีและปอ้งกนัไฟฟา้สถิตแบบทัง้ตวั 
Spill Management (การจัดการสารที่หกเป้ือน) 
 Land Spill: Stop leak if you can do so without risk. Recover by pumping or with suitable absorbent. 
 การร่ัวไหลลงสูพ่ืน้ดิน: หยดุการร่ัวไหลถ้าสามารถท าได้โดยไมม่คีวามเสีย่งน าเก็บกลบัมาโดยการสบูด้วยป๊ัมหรือซบัด้วยวสัดุ
ดดูซบัท่ีเหมาะสม 

 Water Spill: Stop leak if you can do so without risk. Confine the spill immediately with booms. Warn other 
shipping. Remove from the surface by skimming or with suitable absorbents. Seek the advice of a specialist before 
using dispersants. Water spill and land spill recommendations are based on the most likely spill scenario for this 
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material; however, geographic conditions, wind, temperature, (and in the case of a water spill) wave and current 
direction and speed may greatly influence the appropriate action to be taken.  For this reason, local experts should be 
consulted.  Note:  Local regulations may prescribe or limit action to be taken. 
 การร่ัวไหลลงสูแ่หลง่น า้: หยดุการร่ัวไหลถ้าสามารถท าได้โดยไมม่คีวามเสีย่งล้อมบริเวณที่เกิดการร่ัวไหลโดยทนัทีด้วยทุน่
ลอย (booms) แจ้งเตือนผู้ เก่ียวข้องอื่นๆและเอาสารท่ีหกเปือ้นออกจากผิวหน้าโดยการกวาดหรือใช้สารดดูซบัท่ีเหมาะสมขอ
ค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญก่อนใช้สารดดูซบัสารเคม ี
 Water spill and land spill recommendations are based on the most likely spill scenario for this material; however, 
geographic conditions, wind, temperature, (and in the case of a water spill) wave and current direction and speed may 
greatly influence the appropriate action to be taken. For this reason, local experts should be consulted. Note: Local 
regulations may prescribe or limit action to be taken. 
 ค าแนะน าส าหรับการร่ัวไหลของสารลงสูแ่หลง่น า้และพืน้ดินนีจ้ดัท าขึน้จากการจ าลองสถานการณ์ของการร่ัวไหลที่มีโอกาส
เกิดขึน้ทัง้นีส้ภาพทางภมูิศาสตร์ลมอณุหภมูิทิศทางของคลืน่กระแสน า้และความเร็วที่แตกตา่งกนัไปนัน้มีผลอยา่งมากในการจดัการ
ที่ตา่งกนัออกไปดงันัน้จึงควรปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ 
หมายเหต ุ: กฎหมายแตล่ะท้องถ่ินอาจระบหุรือจ ากดัข้อปฏิบตัิบางประการ 
Environmental Precautions (ข้อควรระวังเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม) 

Large Spills: Dyke far ahead of liquid spill for later recovery and disposal. Prevent entry into waterways, 
sewers, basements or confined areas. 
 สารท่ีหกเปือ้นปริมาณมาก : สร้างท านบกัน้ของเหลวที่หกเปือ้นไกลออกจากบริเวณที่หกเพื่อน าเก็บกลบัมาและก าจดัทิง้ 
ปอ้งกนัไมใ่ห้ไหลลงสูท่างเดินของน า้ทอ่น า้เสยีแหลง่น า้บนดินหรือแหลง่น า้ใต้ดินหรือบริเวณที่อบัอากาศ 

7. Handling and storage (การจัดการและการเก็บรักษา) 

Handling (การจัดการ) 
 Prevent small spills and leakage to avoid slip hazard. Material can accumulate static charges which may 
cause an electrical spark (ignition source).When the material is handled in bulk, an electrical spark could ignite any 
flammable vapors from liquids or residues that may be present (e.g., during switch-loading operations). Use proper 
bonding and/or earthing procedures. However, bonding and earthing may not eliminate the hazard from static 
accumulation. Consult local applicable standards for guidance. Additional references include API Recommended 
Practice 2003 (Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and Stray Currents) or National Fire 
Protection Association 77 (Recommended Practice on Static Electricity) or CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - 
Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity). 
 ท าการปอ้งกนัการหกเปือ้นและร่ัวซมึเพื่อไมใ่ห้เกิดอนัตรายลืน่หกล้มสารนีส้ามารถสะสมประจไุฟฟา้ซึง่อาจท าให้เกิด
ประกายไฟ (แหลง่ติดไฟ) เมื่อมกีารจดัการสารจากภาชนะบรรจไุฟฟ้าที่เกิดประกายไฟอาจเกิดการลกุติดเป็นเปลวไฟจากไอของ
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ของเหลวหรือสว่นท่ีตกค้างนีไ้ด้ (ตวัอยา่งเช่นระหวา่งการถ่ายเทสาร) ใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการยดึและ/หรือตอ่สายดินอยา่งไรก็
ตามการยดึและตอ่สายดินก็อาจไมส่ามารถละจากอนัตรายที่เกิดจากการสะสมไฟฟา้สถิตย์ได้ให้ศกึษาหามาตรฐานการปฏิบตัิการ
เพื่อเป็นแนวทางหรือหาข้อมลูอ้างอิงเพิม่เติมได้จาก API Recommended Practice 2003 (Protection Against Ignitions Arising 
Out of Static, Lightning, and Stray Currents) หรือ National Fire Protection Association 77 (Recommended Practice on 
Static Electricity) หรือ CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to 
static electricity)     

Static Accumulator: This material is a static accumulator. 
การเก็บสะสมไฟฟา้สถิตย์: สารนีเ้ป็นสารสะสมไฟฟา้สถิตย์ 

Storage (การเกบ็รักษา) 
 The type of container used to store the material may affect static accumulation and dissipation.  Do not store in 
open or unlabelled containers. 
 ประเภทของบรรจภุณัฑ์ที่ใช้ในการบรรจผุลติภณัฑ์อาจท าให้เกิดไฟฟา้สถิตย์สะสมและสลายตวัได้อย่าเก็บในภาชนะเปิด
หรือไมต่ิดฉลาก 

8. Exposure controls / personal protection (การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกนัส่วนบุคคล) 

Engineering Controls (การควบคุมทางวิศวกรรม) 
 The level of protection and types of controls necessary will vary depending upon potential exposure 
conditions. Control measures to consider. No special requirements under ordinary conditions of use and with adequate 
ventilation. 
 ระดบัการปอ้งกนัและวิธีการควบคมุที่จ าเป็นนัน้แตกตา่งไปตามสถานการณ์ที่มีโอกาสได้รับสารมาตรการควบคมุที่น ามา
พิจารณา : ไมม่ีข้อก าหนดพเิศษเมื่อใช้ตามปกติและมีการระบายอากาศที่เพียงพอ 
Personal Protection (การป้องกันส่วนบุคคล) 
 Personal protective equipment selections vary based on potential exposure conditions such as applications, 
handling practices, concentration and ventilation. Information on the selection of protective equipment for use with this 
material, as provided below, is based upon intended, normal usage.  

การเลอืกอปุกรณ์ปอ้งกนัสว่นบคุคลนัน้แตกตา่งกนัไปตามลกัษณะการสมัผสัสารท่ีเป็นไปได้เช่นการใช้งานวิธีจดัการสาร
ความเข้มข้นและการระบายอากาศข้อมลูในการเลอืกอปุกรณ์เพื่อใช้กบัสารนีไ้ด้ระบไุว้ด้านลา่งทัง้นีอ้ยูภ่ายใต้ภาวะการใช้ตามปกต ิ

 General Advice : The use and choice of Personal Protection equipment is related to the hazard of the product, 
the workplace, and the way the product is handled. In general , We recommend as a minimum safety precaution the 
safety glasses with side-shields and work clothes protection arms, legs and body be used. In addition, any person 
visiting an area where this product is handles or processed should at least wear safety glasses with side-shields. 
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 ค าแนะน าทั่วไป: การเลอืกใช้อปุกรณ์ปอ้งกนัสว่นบคุคลจะขึน้อยูก่บัอนัตรายของสารเคมี สถานที่ท างาน และวิธีการใช้
งานสารเคมีนัน้ โดยทัว่ไป ผู้ที่ท างานประจ าควรสวมแวน่ตานิรภยัชนิดมีกระบงัข้าง และเสือ้ผ้าที่ปกปอ้งแขน ขา และร่างกายจาก
การสมัผสั ส าหรับผู้ที่เข้าไปในพืน้ท่ีท างานชัว่คราว ควรสวมแวน่ตานิรภยัชนิดมีกระบงัข้างเป็นอยา่งน้อย  

Respiratory Protection: If engineering controls do not maintain airborne contaminant concentrations at a level 
which is adequate to protect worker health, an approved respirator may be appropriate. Respirator selection, use, and 
maintenance must be in accordance with regulatory requirements, if applicable. Types of respirators to be considered 
for this material include: use a half face filter mask to protect from overexposure by inhalation. No special requirements 
under ordinary conditions of use and with adequate ventilation. 
  การป้องกนัการหายใจ:ถ้าระบบการควบคมุทางวิศวกรรมไมส่ามารถรักษาระดบัของสิง่ปนเปือ้นในอากาศทีเ่พียงพอตอ่
การปอ้งกนัสขุภาพของพนกังานได้อาจจ าเป็นต้องใช้อปุกรณ์ปอ้งกนัทางเดินหายใจที่ได้รับอนุญาตการเลอืกการใช้และการ
บ ารุงรักษาอปุกรณ์ปอ้งกนัทางเดนิหายใจต้องท าตามข้อก าหนดของกฎหมายส าหรับประเภทอปุกรณ์ปอ้งกนัทางเดินหายใจที่
พิจารณาใช้กบัสารนีไ้ด้แก่ : ใช้หน้ากากปอ้งกนัฝุ่ น/ไอละอองของสารตามความเหมาะสมไมม่ีข้อก าหนดพิเศษเมื่อใช้ตามปกติและมี
การระบายอากาศทีเ่พียงพอ 
For high airborne concentrations, use an approved supplied-air respirator, operated in positive pressure mode.  
Supplied air respirators with an escape bottle may be appropriate when oxygen levels are inadequate, gas/ vapour 
warning properties are poor, or if air purifying filter capacity/rating may be exceeded. 
ใช้อปุกรณ์ถ่ายเทอากาศที่เหมาะสมเพื่อรักษาระดบัปริมาณสารให้ต ่ากวา่ระดบัท่ีก าหนดไว้ 
ในกรณีที่ความเข้มข้นของสารในอากาศมีคา่สงูให้ใช้อปุกรณ์ปอ้งกนัทางเดินหายใจชนิด “ชดุสง่ผา่นอากาศ” และปรับให้มคีวามดนั 
ภายในหน้ากากสงูกวา่ภายนอกชดุสง่ผา่นอากาศพร้อมด้วยถงัอากาศส ารองอาจมีความจ าเป็นในสถานการณ์ที่ระดบัของออกซิเจน 
ต ่ากวา่มาตรฐานอปุกรณ์การเตือนแก๊ส/ไอไมท่ างานหรือความเข้นข้นของสารในบรรยากาศมีคา่สงูเกินกวา่ระดบัความสามารถใน 
การปอ้งกนัของหน้ากากกรองอากาศ 

 Hand Protection: Any specific glove information provided is based on published literature and glove 
manufacturer data.  Glove suitability and breakthrough time will differ depending on the specific use conditions. 
Contact the glove manufacturer for specific advice on glove selection and breakthrough times for your use conditions. 
Inspect and replace worn or damaged gloves. The types of gloves to be considered for this material include: Nitrile, 
Viton 
 การป้องกนัมือ:ข้อมลูเฉพาะของถงุมือที่ได้ให้ไว้นัน้จดัท าขึน้ตามเอกสารตีพมิพ์และข้อมลูจากผู้ผลติถงุมือสภาพการ
ท างานจะมีผลตอ่ความคงทนของถงุมือเป็นอยา่งมากให้สอบถามข้อมลูจากผู้ผลติถงุมือเพื่อขอค าแนะน าส าหรับประเภทของถงุมือที่
เหมาะสมและอายกุารใช้งานกบังานท่ีทา่นใช้งานให้ตรวจสอบและเปลีย่นถงุมือที่ขาดหรือเสยีหายประเภทของถงุมือที่ใช้ส าหรับการ
ท างานกบัสารเคมีนัน้รวมถึงถงุมอืยาง Nitrile, ถงุมือยาง Viton 

Eye Protection: If contact is likely, safety glasses with side shields are recommended. 
การป้องกนัดวงตา: ถ้าต้องสมัผสักบัสารควรสวมแวน่ตานิรภยัที่มีแผงกัน้ด้านข้าง 
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 Skin and Body Protection : See general advice 

 การป้องกนัผิวหนังและร่างกาย : ปฏิบตัิตามค าแนะน าทัว่ไป 

 Specific Hygiene Measures : Always observe good personal hygiene measures, such as washing after 
handling the material and before eating, drinking, and/or smoking. Routinely wash work clothing and protective 
equipment to remove contaminants. Discard contaminated clothing and footwear that cannot be cleaned. Practice 
good housekeeping. 

มาตรการสุขอนามัยเฉพาะ:ให้หมัน่ตรวจสอบข้อปฏิบตัติิเพื่อสขุอนามยัสว่นบคุคลที่ดเีช่นการล้างมือหลงัจากสมัผสั
สารเคมีและก่อนรับประทานอาหารดื่มน า้และ/หรือสบูบหุร่ีซกัล้างชดุท างานและอปุกรณ์ปอ้งกนัเพือ่ก าจดัสารปนเปือ้นก าจดัเสือ้ผ้า
ที่มีการปนเปือ้นและรองเท้าที่ไมส่ามารถท าความสะอาดได้จดัเก็บสิง่ของตา่งๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ 
Environmental Controls (การควบคุมทางสิ่งแวดล้อม) 
 Comply with applicable environmental regulations limiting discharge to air, water and soil. Protect the 
environment by applying appropriate control measures to prevent or limit emissions. 
 สอดคล้องกบักฎระเบยีบด้านสิง่แวดล้อมสามารถใช้งานได้การจ ากดัการปลอ่ยสูอ่ากาศน า้และดนิในการปอ้งกนัรักษา
สิง่แวดล้อมโดยการใช้มาตรการการควบคมุทีเ่หมาะสมเพื่อปอ้งกนัหรือจ ากดัการปลอ่ยออก 

9. Physical and chemical properties (คุณสมบัตทิางกายภาพและทางเคม)ี 

 Physical and chemical properties are provided for safety, health and environmental considerations only and 
may not fully represent product specifications.  
 คณุสมบตัิทางกายภาพและเคมถีกูให้ไว้ส าหรับการพิจารณาไว้เพียงความปลอดภยั สขุภาพ และสิง่แวดล้อม อาจจะไม่
แสดงทัง้หมดในข้อก าหนดของผลติภณัฑ์ 
General Information  

Physical State :  Liquid  
Colour :  Red, Bright & Clear 
Odour :  Characteristic 
Kinematics Viscosity @ 100 °C: >6.8 mm2/s 
Flash Point : >170°C   
Solubility in Water :  Insoluble 

 
ข้อมูลทั่วไป 

สถำนะทำงกำยภำพ : ของเหลว 
ส ี: แดง ใสไมม่ตีะกอน 
กลิน่ :  มีกลิน่เฉพำะตวั 
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คา่ความหนืดที่ 100°C: ไมต่ ่ากวา่ 6.8 mm2/s 
จดุวาบไฟ : ไมต่ ่ากวา่ 170°C 
การละลายได้ในน า้ : ไมล่ะลายน า้ 

10. Stability and reactivity (ความเสถยีรและการเกิดปฏกิิริยา) 

Stability : Material is stable under normal conditions. 
Condition to avoid: Excessive heat. High energy sources of ignition. 
Materials to avoid : Strong oxidizing agents, chlorate, nitrates, peroxides. 
Hazardous decomposition products : CO, CO2, water vapor, oxide of sulfur / nitrogen / phosphorus / boron 
Possibility of hazardous reactions : Hazardous polymerization will not occur. 
 
ความคงตัว : สารนีค้งตวัภายใต้การใช้ปกติ 
สภาวะที่ต้องหลกีเลี่ยง : ความร้อนมากเกินแหลง่ก าเนดิการจดุติดไฟพลงังานสงู 
สารที่ต้องหลกีเลี่ยง : สารออกซิไดซ์ที่รุนแรงเช่น คลอเรต, ไนเตรด และเปอร์ออกไซด์ 
ผลิตภณัฑ์จากการเสื่อมสลายของสารอนัตราย : คาร์บอนมอนออกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, ไอน า้,ออกไซด์ของซลัเฟอร์ / 
ไนโตรเจน /ฟอสฟอรัส / โบรอน 
มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปฏิกริิยาที่อันตราย : ไมเ่กิดโพริเมอไรเซชัน่ (polymerization) ที่อนัตราย 

11. Toxicological information (ข้อมูลด้านพิษวทิยา) 

Information on toxicological effects 
 Acute toxicity 

Oral : >2,000 mg/kg (Calculated) 
Dermal : >2,000 mg/kg (Calculated) 
Inhalation : >5 mg/L (Calculated) 

Skin Corrosion/Irritation : Causes mild skin irritation 
Carcinogenicity : May cause cancer 

 
ข้อมูลความเป็นพษิ 

ควำมเป็นพิษเฉียบพลนั 
ทำงปำก : > 2,000 mg/kg (ค านวณ) 
ผิวหนงั : > 2,000 mg/kg (ค านวณ) 
กำรหำยใจ : > 5 mg/L (ค านวณ) 
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การกดักร่อนและการระคายเคืองตอ่ผิวหนงั :   ระคายเคืองตอ่ผิวหนงัเลก็น้อย 
การก่อมะเร็ง : การก่อมะเร็ง 

12. Ecological information (ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา) 

The information given is based on data available for the material, the components of the material, and similar materials. 
Ecotoxicity:       Very toxic to aquatic life 

Persistence and Degradability     No data available 
Bioaccumulative Potential     Very toxic to aquatic life with long lasting effects 
Mobility:       No data available 
Other Adverse Effects :      No data available 
 
ข้อมลูท่ีให้ไว้นีจ้ดัท าบนพื ้ืน้ฐานข้อมลูท่ีมีอยูข่องสารนี ้สว่นประกอบของสารนี ้และสารใกล้เคียงอื่นๆ 
ความเป็นพษิต่อสิ่งแวดล้อม    เป็นพิษร้ายแรงตอ่สิง่มชีีวิตในน า้ 
ความคงทนและความสามารถในการสลายตัว  ไมม่ีข้อมลู 

แนวโน้มในการสะสมทางชีวภาพ    เป็นพิษร้ายแรงตอ่สิง่มชีีวิตในน า้และมีผลกระทบระยะยาว 
การเคลื่อนที่      ไมม่ีข้อมลู 
ผลกระทบอื่นๆ      ไมม่ีข้อมลู 

13. Disposal considerations (ข้อพิจารณาในการก าจัด) 

Disposal recommendations based on material as supplied.  Disposal must be in accordance with current applicable 
laws and regulations, and material characteristics at time of disposal.  
ค าแนะน าในการทิง้นัน้จดัท าขึน้ส าหรับสารแตล่ะประเภทการทิง้สารนัน้ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องฉบบั
ปัจจบุนัและลกัษณะของสารณเวลาที่ทิง้ 
Disposal recommendations (ค าแนะน าในการทิง้) 

Product is suitable for burning in an enclosed controlled burner for fuel value or disposal by supervised 
incineration at very high temperatures to prevent formation of undesirable combustion products. Protect the 
environment. Dispose of used oil at designated sites. Minimize skin contact.  

ผลติภณัฑ์นีค้วรเผาในภาชนะปิดที่ได้รับการควบคมุอณุหภมูิที่อณุหภมูิสงูเพื่อปอ้งกนัการเกิดผลติภณัฑ์ที่ไมต้่องการจาก
การเผาไหม้เพื่อปอ้งกนัสภาพแวดล้อมควรก าจดัน า้มนัท่ีใช้แล้วทีส่ถานท่ีได้ยอมรับการออกแบบควรสมัผสัทางผิวหนงัให้น้อยที่สดุ 
Empty Container Warning :  Empty containers may contain residue and can be dangerous.  Do not attempt to refill or 
clean containers without proper instructions.  Empty drums should be completely drained and safely stored until 
appropriately reconditioned or disposed.  Empty containers should be taken for recycling, recovery, or disposal 
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through suitably qualified or licensed contractor and in accordance with governmental regulations.  DO NOT 
PRESSURISE, CUT, WELD, BRAZE, SOLDER, DRILL, GRIND, OR EXPOSE SUCH CONTAINERS TO HEAT, FLAME, 
SPARKS, STATIC ELECTRICITY, OR OTHER SOURCES OF IGNITION.  THEY MAY EXPLODE AND CAUSE INJURY OR 
DEATH. 
ค าเตอืนเกี่ยวกับภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้ว: ภาชนะบรรจทุี่ใช้หมดแล้วอาจมีคราบตกค้างเหลอือยูแ่ละเป็นอนัตรายได้อยา่
พยายามเติมซ า้หรือท าความสะอาดภาชนะโดยไมม่วีิธีปฏิบตัิที่เหมาะสมควรระบายสารออกจากถงัเปลา่จนหมดเกลีย้งและเก็บไว้ใน
ที่ปลอดภยัจนกวา่จะปรับสภาพหรือก าจดัทิง้อยา่งเหมาะสมควรให้ผู้ รับเหมาทีม่ีความเช่ียวชาญหรือได้รับอนญุาตเป็นผู้น าภาชนะ
เปลา่ไปรีไซเคิลฟืน้สภาพหรือก าจดัทิง้ตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของรัฐบาลห้ามอดัความดนัตดัเช่ือมเช่ือมประสานบดักรีเจาะบด
เจียระไนหรือปลอ่ยให้ภาชนะได้รับความร้อนเปลวไฟประกายไฟไฟฟา้สถิตหรือแหลง่จดุระเบดิอื่นๆภาชนะอาจระเบดิและท าให้เกิด
การบาดเจ็บและเสยีชีวิตได้ 

14. Transport information (ข้อมูลการขนส่ง) 

US DOT Information 
 Proper shipping name: Not regulated as dangerous goods unless this product is shipped at a temperature 
above the flash point 
 ช่ือที่ใช้ในการขนสง่ : ไมจ่ดัเป็นสารอนัตรายเมื่อขนสง่ที่อณุหภมูิไมเ่กินจดุวาบไฟ 
International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 
 Proper shipping name: Not regulated as dangerous goods unless this product is shipped at a temperature 
above the flash point 
 ช่ือที่ใช้ในการขนสง่ : ไมจ่ดัเป็นสารอนัตรายเมื่อขนสง่ที่อณุหภมูิไมเ่กินจดุวาบไฟ 
International Air Transport Association (IATA) and ICAO Information 
 Proper shipping name: Not regulated as dangerous goods unless this product is shipped at a temperature 
above the flash point 
 ช่ือที่ใช้ในการขนสง่ : ไมจ่ดัเป็นสารอนัตรายเมื่อขนสง่ที่อณุหภมูิไมเ่กินจดุวาบไฟ 

15. Regulatory information (ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ) 

This material is considered hazardous according to the classification criteria of the Hazard Classification and 
Communication System for Hazardous Materials BE 2555. 
สารนีถ้กูจ าแนกความเป็นวตัถอุนัตรายตามกฎเกณฑ์ของประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมเร่ืองระบบการจ าแนกและการสือ่สารความ
เป็นอนัตรายของวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2555 
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16. Other information (ข้อมูลอื่นๆ) 

Issue Date : 17 October 2018 

Revision Date : 17 October 2018 
Reference : Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical (GHS), UNITED NATIONS,  
New York and Geneva, 2011 
วันที่จัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภยั : 17 ตลุาคม 2561 
วันที่แก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภยั : 17 ตลุาคม 2561 
ข้อมูลอ้างอิง : การจ าแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกนัทัว่โลก 
SDS Usage (การใช้เอกสาร SDS) 
 The information and recommendations contained herein are accurate and reliable as of the date issued. The 
information and recommendations are offered for the user's consideration and examination.  It is the user's 
responsibility to satisfy itself that the product is suitable for the intended use.  If buyer repackages this product, it is the 
user's responsibility to insure proper health, safety and other necessary information is included with and/or on the 
container.  Appropriate warnings and safe-handling procedures should be provided to handlers and users.  Alteration 
of this document is strictly prohibited.  Except to the extent required by law, re-publication or retransmission of this 
document, in whole or in part, is not permitted.  
 ข้อมลูและค าแนะน าที่ระบไุว้นีม้คีวามถกูต้องและเช่ือถือได้ตามข้อมลู ณ วนัท่ีจดัท าเอกสาร   ข้อมลูและค าแนะน านัน้ให้ไว้
ส าหรับให้ผู้ใช้ได้พจิารณาและตรวจสอบ   ถือวา่เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ทีจ่ะพิจารณาเห็นชอบวา่ข้อมลูนัน้เหมาะสมตอ่งานท่ี
น าไปใช้หรือไม ่  ถ้าผู้ซือ้ท าการน าผลติภณัฑ์ไปบรรจใุหม่ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เพื่อให้แนใ่จวา่มีข้อมลูด้านสขุภาพ ความ
ปลอดภยัและข้อมลูที่จ าเป็นอื่นๆ อยูพ่ร้อม และ/หรือบนบรรจภุณัฑ์   ควรมีการระบคุ าเตือนและวธีิการใช้งานอยา่งปลอดภยัให้แก่
ผู้ท าการจดัการหรือผู้ใช้งานสารเคมี   ห้ามท าการเปลีย่นแปลงแก้ไขเอกสารนีโ้ดยเด็ดขาด   ไมอ่นญุาตให้จดัท าเอกสารใหมห่รือถ่าย
ส าเนาเอกสารนีท้ัง้หมดหรือบางสว่นเว้นแตใ่นสว่นเนือ้หาทีก่ าหนดโดยกฎหมาย  

 
  
       


