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1. Identification of the substance or mixture and of the supplier (ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิต)
1.1 Product name : DIESEL FUEL CONDITIONER
ชื่อผลิตภัณฑ์ : หัวเชื ้อดีเซล
1.2 Recommended use : DIESEL FUEL CONDITIONER is developed for use in all type of diesel engine vehicles and
advance Common Rail engine. The effective additive helps improving fuel system and injector cleanliness together
with enhancing Cetane number for efficient injector spray pattern, combustion, fuel economy and reducing
exhaust emission.
The mixing ratio is 1 can (170 ml) per 50-70 liters of diesel fuel.
การใช้ ผลิตภัณฑ์ : หัวเชื ้อนามันดีเซล สาหรับเครื่ องยนต์ที่มีระบบจ่ายเชื ้อเพลิงแบบคอมมอนเรลและรถยนต์ดเี ซลทุกรุ่น ด้ วย
สารเพิ่มคุณภาพพิเศษช่วยทาความสะอาดขจัดคราบสกปรกในระบบทางเดินน ้ามันเชื ้อเพลิงและหัวฉีด ช่วยเพิ่มค่าซีเทนให้
สูงขึ ้น ทาให้ สามารถฉีดน ้ามันเชื ้อเพลิงได้ เป็ นละออง ระบบการเผาไหม้ สมบูรณ์มากขึ ้น ประหยัดน ้ามัน และลดควันดา
วิธีใช้ ผสมอัตราส่วน 1 กระป๋ อง (170 มล.) ต่อน ้ามันเชื ้อเพลิงดีเซล 50-70 ลิตร
1.3 Detail of the supplier of the safety data sheet
รายละเอียดผู้จาหน่าย
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
ผู้จำหน่ ำย
ชื่อบริษัท :
บริษัท ปตท. น ้ำมันและกำรค้ ำปลีก จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชัน้ 12 ถนนวิภำวดีรังสิต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
หมำยเลขโทรศัพท์ :
+66 2196 5959
หมำยเลขโทรศัพท์ฉกุ เฉิน : +66 2239 7141
2. Hazard Identification (ข้ อมูลระบุความเป็ นอันตราย)
2.1 Classification of the mixture according to Globally Harmonized System (GHS) standards.
Flammable Liquid
Category 3
Acute toxicity (Oral)
Category 5
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
Address : 555 Ardnarong Rd. Klongtoey, Bangkok 10260 Thailand
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Acute toxicity (Dermal)
Acute toxicity (Inhalation)
Skin Corrosion/Irritation
Carcinogenicity
Specific target organ toxicity, repeated exposure
Aspiration Hazard
Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard
การจาแนกประเภทของผสมตามระบบ GHS
ของเหลวไวไฟ
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก)
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน (ทางผิวหนัง)
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน (ทางการหายใจ)
การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง
การก่อมะเร็ง
ความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง
จากการรับสัมผัสซ ้า
ความเป็ นอันตรายจากการสาลัก
ความเป็ นพิษเรื อ้ รังต่อสิ่งมีชวี ิตในน ้า
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Category 4
Category 4
Category 2
Category 2
Category 2 (Thymus, spleen, bone marrow)
Category 1
Category 2

ประเภทย่อย 3
ประเภทย่อย 5
ประเภทย่อย 4
ประเภทย่อย 4
ประเภทย่อย 2
ประเภทย่อย 2
ประเภทย่อย 2 (ต่อมไทมัส ม้ าม และไขกระดูก)
ประเภทย่อย 1
ประเภทย่อย 2

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

Signal word : Danger
คาสัญญาณ : อันตราย
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
Address : 555 Ardnarong Rd. Klongtoey, Bangkok 10260 Thailand
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Hazard statements (ข้ อความแสดงความเป็ นอันตราย) :
H226 – Flammable Liquid and vapour
ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
H303 – May be harmful if swallowed.
อาจเป็ นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H304 – May be fatal if swallowed and enters airways
อาจเป็ นอันตรายถึงตายได้ เมื่อกลืนกินและผ่านเข้ าไปทางช่องลม
H312 – Harmful in contact with skin
เป็ นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง
H315 – Causes skin irritation
ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
H332 – Harmful if inhaled.
เป็ นอันตราย เมื่อหายใจเข้ าไป
H351 – Suspected of causing cancer
มีข้อสงสัยว่า อาจก่อให้ เกิดมะเร็ง
H373 – May causes damage to organs through prolonged or repeated exposure (Thymus, spleen, bone marrow)
อาจทาอันตรายต่อวัยวะเมือ่ รับสัมผัสเป็ นเวลานานหรื อรับสัมผัสซ ้า (ต่อมไทมัส ม้ าม และไขกระดูก)
H411 –Toxic to aquatic life with long lasting effects
เป็ นพิษต่อสิ่งมีชวี ิตในน ้าและมีผลกระทบระยะยาว
Precautionary statements (ข้ อความแสดงข้ อควรระวัง) :
P201 – Obtain special instructions before use.
รับคาแนะนาเฉพาะก่อนใช้
P202 – Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
ห้ ามใช้ จนกว่าจะอ่านคาเตือนและคาแนะนาก่อนใช้
P210 – Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
เก็บให้ ห่างจากความร้ อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ ผิวที่ร้อน -ห้ ามสูบบุหรี่
P233 – Keep container tightly closed.
เก็บภาชนะบรรจุให้ ปิดแน่น
P240 – Ground/bond container and receiving equipment.
ให้ ต่อสายดิน เชื่อมประจุตอ่ กับภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เติม
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
Address : 555 Ardnarong Rd. Klongtoey, Bangkok 10260 Thailand
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P241 – Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/…/equipment.
ใช้ อปุ กรณ์ไฟฟ้า / อุปกรณ์ระบายอากาศ / หลอดไฟ/…/ที่ป้องกันการระเบิด
P242 – Use only non-sparking tools.
ใช้ เฉพาะเครื่ องมือที่ไม่ก่อให้ เกิดประกายไฟ
P243 – Take precautionary measures against static discharge.
ใช้ มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิต
P260 – Do not breathe dust/fumes/gas/mist/vapours/spray.
ห้ ามหายใจเอาฝุ่น/ละอองสารเข้ าไป
P261 – Avoid breathing dust/fumes/gas/mist/vapours/spray.
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ฟูม/ก๊ าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย
P264 – Wash … thoroughly after handling.
ล้ าง...หลังจากการใช้ สาร
P271 – Use only outdoors or in a well-ventilated area.
ใช้ ภายนอกอาคารเท่านันหรื
้ อบริเวณที่มีการระบายอากาศได้ ดี
P273 – Avoid release to the environment.
หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้ อม
P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้ า
P301+P310 – IF SWALLOWED: Immediately call a doctor.
ถ้ ากลืนกิน ให้ รีบโทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พษิ วิทยาหรื อแพทย์ทนั ที
P302+P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of water.
ถ้ าสัมผัสผิวหนัง ล้ างด้ วยสบู่และน ้าปริมาณมาก
P303+P361+P353 – IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/
shower.
ถ้ าสัมผัสผิวหนัง (หรื อเส้ นผม) ถอดเสื ้อผ้ าที่ปนเปื อ้ นทังหมดออกทั
้
นที ล้ างผิวหนังด้ วยน ้าไหลริน / ฝักบัว
P304+P340 – IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
ถ้ าหายใจเข้ าไป ให้ ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ทมี่ ีอากาศ บริสทุ ธิ์ และให้ พกั ผ่อนในลักษณะที่หายใจได้ สะดวก
P308+P313 – IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
ถ้ าได้ รับสัมผัสหรื อเกี่ยวข้ อง ให้ ปรึกษาแพทย์/พบแพทย์
P312 – Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
ถ้ ารู้สกึ ไม่สบาย ให้ โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรื อแพทย์
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
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P314 – Get medical advice/attention if you feel unwell.
ถ้ ารู้สกึ ไม่สบาย ให้ ปรึกษาแพทย์/พบแพทย์
P321 – Specific treatment (see section 4 on this SDS).
การรักษาเฉพาะ (ดูหวั ข้ อ 4 ในเอกสารความปลอดภัยนี ้)
P331 – Do NOT induce vomiting.
ห้ ามทาให้ อาเจียน
P332+P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
หากเกิดระคายเคืองผิวหนัง ให้ ปรึกษาแพทย์/พบแพทย์
P362+P364 – Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
ถอดเสื ้อผ้ าที่ปนเปื อ้ นออก แล้ วซักก่อนนามาใช้ อีก
P370+P378 – In case of fire: Use foam, or dry chemical to extinguish.
เมื่อเกิดไฟไหม้ ใช้ โฟมหรื อผงเคมีแห้ งเพื่อดับไฟ
P391 – Collect spillage.
เก็บสารที่หกรด
P403+P235 – Store in a well ventilated place. Keep cool.
เก็บในที่มีการระบายอากาศได้ ดี เก็บในที่เย็น
P405 – Store locked up.
จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้
P501 – Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
กาจัดสาร/ภาชนะบรรจุ (ตามข้ อบังคับของท้ องถิ่น /ภูมิภาค /ประเทศ /สากล)
2.2 NFPA ratings (scale 0-4) :

3

2

1

Health = 3
Flammability = 2
Reactivity = 1

3. Composition / Information on Ingredients (ส่ วนประกอบ / ข้ อมูลส่ วนประกอบ)
This material is defined as a mixture.
สารนี ้จัดเป็ นสารผสม
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
Address : 555 Ardnarong Rd. Klongtoey, Bangkok 10260 Thailand
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% Vol
> 75.0
< 25.0

4. First-aid Measures (มาตรการปฐมพยาบาล)
Inhalation (การสูดดม)
Remove the affected person to fresh air. If breathing has stopped administer artificial respiration. Give cardiac
massage if necessary. If the person is breathing but unconscious, place in the recovery position. Obtain medical
assistance immediately
นาผู้บาดเจ็บไปยังบริเวณที่มอี ากาศถ่ายเทได้ ดี อากาศบริสทุ ธิ์ เตรี ยมให้ การช่วยเหลือระบบหายใจ (ถ้ ามีความจาเป็ น) รักษา
ระดับการหายใจ ความดันโลหิต ทาร่างกายให้ อบอุ่นรู้สกึ ผ่อนคลาย รี บนาส่งโรงพยาบาล (หรื อพบแพทย์) ทันที
Skin contact (การสัมผัสทางผิวหนัง)
Flush the contaminated skin with water. Use soap if available. Contaminated clothing should be soaked with
water, removed, and laundered before reuse
การรักษาขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของอาการทีเ่ กิดขึ ้น ชาระล้ างบริเวณผิวหนังดังกล่าวด้ วยน ้าและสบู่อย่างน้ อย 15 นาที และถ้ ามี
อาการระคายเคือง รี บนาส่งสถานพยาบาล (หรื อพบแพทย์) ทันที
Eye Contact (การสัมผัสดวงตา)
Flush the eye with copious quantities of water. If irritation persists, refer for medical attention
การรักษาขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของอาการทีเ่ กิดขึ ้น แต่ถ้าสัมผัสในรูปของของเหลวหรื อก๊ าซ ให้ เปิ ดเปลือกตาไว้ และล้ างตาด้ วย
น ้าสะอาดที่ไหลอย่างต่อเนื่องอย่างน้ อย 15 นาที รี บนาส่งโรงพยาบาล (หรื อพบแพทย์) ทันที
Ingestion (สัมผัสโดยการกลืนกิน)
DO NOT INDUCE VOMITING. If ingestion is suspected. Wash out the mouth with water, and send to hospital
immediately.
ห้ ามทาให้ ผ้ ปู ่ วยอาเจียน รี บนาส่งโรงพยาบาล (หรื อพบแพทย์) ทันที
5. Fire-fighting Measures (มาตรการผจญเพลิง)
Fire Fighting Instructions (ขัน้ ตอนการดับเพลิง)
- 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
Additional Information Available from : Quality Analysis Department
Address : 555 Ardnarong Rd. Klongtoey, Bangkok 10260 Thailand
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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
ไม่ควรใช้ น ้าในการดับเพลิง แต่ควรใช้ เพื่อรักษาอุณหภูมิของภาชนะที่เกิดเพลิงไหม้ ให้ เย็น ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ ภาชนะ
บรรจุขนาดใหญ่เช่น ถังเก็บน ้ามัน ควรดับเพลิงด้ วยความระมัดระวัง ถ้ าเป็ นไปได้ ควรมีการสูบผลิตภัณฑ์ออกจากถังเก็บ
และฉีดน ้าเพื่อรักษาอุณหภูมใิ ห้ ตา่ หลีกเลี่ยงการฉีดน ้าโดยตรงเข้ าไปยังผลิตภัณฑ์ที่เกิดเพลิงไหม้ ไม่ควรปล่อยของเสียสู่
แหล่งน ้าสาธารณะ สาหรับผู้ที่เข้ าไปดับเพลิงควรใช้ อปุ กรณ์ช่วยหายใจและสวมชุดดับเพลิง หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย
ที่เกิดขึ ้น
- Use foam, or dry chemical to extinguish flames.
ใช้ โฟมดับเพลิง หรื อผงเคมีแห้ ง สาหรับดับเพลิง
- NEVER USE WATER JET
ห้ ามฉีดน ้าทีม่ ีแรงดันสูงในการดับไฟ
Protective measures for firefighters (อุปกรณ์ ป้องกันขณะดับเพลิง)
- Insulated breathing apparatus must be worn in confined premises with heavy concentrations of fumes and
gases.
ควรสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจขณะดับเพลิง
6. Accidental release measures (มาตรการการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร)
Notification Procedures (กระบวนการแจ้ งเหตุ)
In the event of a spill or accidental release, notify relevant authorities in accordance with all applicable
regulations.
ในกรณีที่มีการหกเปื อ้ นหรื อปล่อยออกโดยอุบตั เิ หตุ ให้ แจ้ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตามข้ อกาหนด กฎหมายต่าง ๆ ที่บงั คับใช้
Protective Measures (มาตรการป้ องกัน)
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.
หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารที่เปื อ้ น ดูที่ส่วนที่ 5 เรื่ องมาตรการผจญเพลิง ดูส่วนที่ 2 เรื่ องข้ อมูลระบุความเป็ นอันตราย ดูที่ส่วน
ที่ 4 เรื่ องมาตรการปฐมพยาบาล ดูที่ส่วนที่ 8 สาหรับคาแนะนาเรื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขันต
้ ่า อาจมีความจาเป็ นใน
การใช้ มาตรการป้องกันอื่นเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์เฉพาะหน้ า หรื อวิจารณญาณของผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบในกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน
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)
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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.
สาหรับผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน การป้องกันทางเดินหายใจถูกจาเป็ นให้ ใช้ ในกรณีพิเศษเช่น การมีละออง
ฝอยน ้ามัน อุปกรณ์ป้องกันแบบครึ่งหน้ าหรื อเต็มหน้ าพร้ อมไส้ กรอง สาหรับ ฝุ่น ควันสารเคมี อินทรี ย์ หรื ออุปกรณ์หายใจที่สดู อากาศ
ช่วยเหลือตัวเองได้ (SCBA) สามารถถูกใช้ ขึ ้นกับขนาดของการรั่วไหลและโอกาสระดับของการแผ่ออกมา ถ้ าระดับที่แผ่ออกมาไม่
สมบูรณ์หรื อมีออกซิเจนไม่พอในบรรยากาศเป็ นไปได้ หรื อถูกคาดหมายได้ SCBA จะถูกแนะนาให้ ใช้ ถุงมือทางานป้องกันสาร
ไฮโดรคาร์ บอนถูกแนะนาให้ ใช้ ถุงมือที่ทาจากโพลีไวนิลอะซิเตด (PVA) ไม่กนั น ้าและไม่เหมาะสม สาหรับกรณีฉกุ เฉินแนะนาให้ ใช้
แว่นตากันสารเคมี ถ้ ามีความเป็ นไปได้ ที่สารจะกระเด็นหรื อสัมผัสกับดวงตา สาหรับการหกรั่วไหลเพียงเล็กน้ อย การสวมชุด
ป้องกันไฟฟ้าสถิตธรรมดาก็พอเพียง ถ้ าการหกรั่วไหลมีปริมาณมาก แนะนาใช้ ชดุ ป้องกันสารเคมีและป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบทังตั
้ ว
Spill Management (การจัดการสารที่หกเปื ้ อน)
Land Spill : IMMEDIATE EMERGENCY ACTION. Clear people away from the area to a safe place. Do not
operate electrical equipment unless flameproof. Summon aid of emergency services if warranted. Treat or refer
casualties if necessary
การรั่วไหลลงสู่พื ้นดิน : ในกรณีทเี่ กิดรั่วหรื อหกให้ รีบปิ ดแหล่งที่ก่อให้ เกิดความร้ อนหรื อประกายไฟ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสาร
หยุดการรั่วไหล (ถ้ าสามารถทาได้ ) ใช้ ฝอยน ้าฉีดเพื่อเจือจางไอของสาร ปิ ดกั ้นบริเวณดังกล่าว ห้ ามิให้ ผ้ ทู ี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องเข้ าไปใน
บริเวณที่มีสารรั่วหรื อหก จนกระทัง่ มัน่ ใจว่าไม่มีไอของสารเหลืออยู่
Water Spill : Any spillage which results in over side pollution must be treated in accordance with the guidelines
laid down in the respective Vessel Oil Spill Response Contingency Plan, as required by MARPOL 73/78 Annex 1,
Regulation 26. Where the vessel is not required to comply with such legislation, the Owner’s and/or Charter’s
instruction must be followed. In the absence of any other guidelines, any spillage in territorial/coastal waters must be
immediately reported to the appropriate maritime authority, e.g. coast guard, the vessel’s local agent if applicable, and
the vessel’s Owner/Chatterer. In international waters, any spillage should be reported to the nearest coastal state, and
additional guidance should sought immediately from the vessel’s Owner/Chatterer.
การรั่วไหลลงสู่แหล่งน ้า : ในกรณีที่รั่วไหลลงสู่แหล่งน ้าให้ ทาการบาบัดตาม MARPOL 73/78 Annex 1, Regulation 26 หาก
ไม่สามารถทาได้ ให้ แจ้ งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างรวดเร็วที่สดุ
หมายเหตุ : กฎหมายแต่ละท้ องถิน่ อาจระบุหรื อจากัดข้ อปฏิบตั ิบางประการ
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Environmental Precautions (ข้ อควรระวังเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม)
Large Spills : Dyke far ahead of liquid spill for later recovery and disposal. Prevent entry into waterways,
sewers, basements or confined areas.
สารที่หกเปื อ้ นปริมาณมาก : สร้ างทานบกั ้นของเหลวที่หกเปื อ้ นไกลออกจากบริเวณที่หกเพื่อนาเก็บกลับมาและกาจัดทิ ้ง
ป้องกันไม่ให้ ไหลลงสู่ทางเดินของน ้า ท่อน ้าเสีย แหล่งน ้าบนดิน หรื อแหล่งน ้าใต้ ดิน หรื อบริเวณที่อบั อากาศ
7. Handling and storage (การจัดการและการเก็บรักษา)
Handling (การจัดการ)
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).
สารนี ้สามารถสะสมประจุไฟฟ้าซึง่ อาจทาให้ เกิดประกายไฟ (แหล่งติดไฟ) เมื่อมีการจัดการสารจากภาชนะบรรจุ ไฟฟ้าที่
เกิดประกายไฟอาจเกิดการลุกติดเป็ นเปลวไฟจากไอของของเหลวหรื อส่วนที่ตกค้ างนี ้ได้ (ตัวอย่างเช่น ระหว่างการถ่ายเทสาร) ใช้
วิธีการที่เหมาะสมในการยึดและ/หรื อต่อสายดิน อย่างไรก็ตามการยึดและต่อสายดินก็อาจไม่สามารถละจากอันตรายทีเ่ กิดจากการ
สะสมไฟฟ้าสถิตได้ ให้ ศกึ ษาหามาตรฐานการปฏิบตั ิการเพื่อเป็ นแนวทาง หรื อหาข้ อมูลอ้ างอิงเพิม่ เติมได้ จาก API Recommended
Practice 2003 (Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and Stray Currents) หรื อ National Fire
Protection Association 77 (Recommended Practice on Static Electricity) หรื อ CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity)
Storage (การเก็บรักษา)
The type of container used to store the material may affect static accumulation and dissipation. DO NOT store
in open or unlabelled containers. Keep container closed. Handle containers with care. Open slowly in order to control
possible pressure release. Store in a cool, well – ventilated place away from incompatible materials. DO NOT handle,
store or open near an open flame, source of heat or source of ignition. Protect material from direct sunlight. DO NOT
pressurize, cut, heat, or weld containers. Empty product containers may contain product residue. DO NOT reuse
empty containers.
ประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ อาจทาให้ เกิดไฟฟ้าสถิตสะสมและสลายตัวได้ อย่าเก็บในภาชนะเปิ ด
หรื อไม่ติดฉลาก ปิ ดฝาภาชนะเมือ่ ไม่ใช้ งาน ใช้ งานภาชนะอย่างระมัดระวัง ค่อยๆเปิ ดฝาภาชนะ เพื่อไม่ให้ เกิดการปลดปล่อยความ
ดันมากเกินไป จัดเก็บในที่เย็น อากาศถ่ายเทได้ ดีและแยกห่างจากสารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่ใช้ งาน จัดเก็บ หรื อเปิ ดฝาภาชนะใกล้
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กับเปลวไฟ แสงแดด ความร้ อน และแหล่งกาเนิดประกายไฟต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์นี ้ มีการสะสมของไฟฟ้าสถิต ควรทาการเชื่อมต่อสาย
ดิน ห้ ามอัดความดัน ตัด ให้ ความร้ อน หรื อเชื่อมภาชนะบรรจุ ภาชนะบรรจุที่ใช้ งานจนหมดแล้ วอาจมีเศษสารเคมีหลงเหลืออยู่
ไม่ควรนากลับมาใช้ ใหม่
8. Exposure controls / personal protection (การควบคุมการรับสัมผัสและการป้ องกันส่ วนบุคคล)
Engineering Controls (การควบคุมทางวิศวกรรม)
The use of local exhaust ventilation id recommended to control process emission near the source. Use
explosion – proof ventilation equipment
ควรจัดเก็บในสถานทีเ่ ปิ ดโล่ง มีการระบายอากาศที่ดี ควรใช้ อปุ กรณ์ระบายอากาศชนิดป้องกันการระเบิด
Personal Protection (การป้ องกันส่ วนบุคคล)
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.
การเลือกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนันแตกต่
้
างกันไปตามลักษณะการสัมผัสสารที่เป็ นไปได้ เช่น การใช้ งาน วิธีจดั การสาร
ความเข้ มข้ นและการระบายอากาศ ข้ อมูลในการเลือกอุปกรณ์เพือ่ ใช้ กบั สารนี ้ได้ ระบุไว้ ด้านล่าง ทังนี
้ ้อยู่ภายใต้ ภาวะการใช้ ตามปกติ
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.
คาแนะนาทั่วไป : การเลือกใช้ อปุ กรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจะขึ ้นอยู่กบั อันตรายของสารเคมี สถานที่ทางาน และวิธีการใช้
งานสารเคมีนนั ้ โดยทัว่ ไป ผู้ที่ทางานประจาควรสวมแว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังข้ าง และเสื ้อผ้ าที่ปกป้องแขน ขา และร่างกายจาก
การสัมผัส สาหรับผู้ที่เข้ าไปในพื ้นที่ทางานชัว่ คราว ควรสวมแว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังข้ างเป็ นอย่างน้ อย
คาแนะนาทั่วไป : การเลือกใช้ อปุ กรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจะขึ ้นอยู่กบั อันตรายของสารเคมี สถานที่ทางาน และวิธีการใช้ งาน
สารเคมีนนั ้ โดยทัว่ ไป ผู้ที่ทางานประจาควรสวมแว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังข้ าง และเสื ้อผ้ าที่ปกป้องแขน ขา และร่างกายจากการ
สัมผัส สาหรับผู้ที่เข้ าไปในพื ้นที่ทางานชัว่ คราว ควรสวมแว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังข้ างเป็ นอย่างน้ อย
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. Suitable filter material
depends on the amount and type of chemicals being handled in the workplace, but filter material of type “A” or similar
may be considered for use and should be use appropriate NIOSH-approved respiratory protection. No special
requirements under ordinary conditions of use and with adequate ventilation.
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การป้ องกันการหายใจ : ถ้ าระบบการควบคุมทางวิศวกรรมไม่สามารถรักษาระดับของสิ่งปนเปื อ้ นในอากาศทีเ่ พียงพอต่อ
การป้องกันสุขภาพของพนักงานได้ อาจจาเป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์ป้องกันทางเดินหายใจที่ได้ รับอนุญาต การเลือก การใช้ และการ
บารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจต้ องทาตามข้ อกาหนดของกฎหมาย สาหรับประเภทอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจที่
พิจารณาใช้ กบั สารนี ้ได้ แก่ : ใช้ หน้ ากากป้องกันฝุ่น/ไอละอองของสาร ตามความเหมาะสม สาหรับฟิ ลเตอร์ ที่ใช้ กบั หน้ ากากนัน้ ขึ ้นอยู่
กับปริมาณและชนิดของสารเคมีในพื ้นที่ทางาน แต่ควรใช้ ฟิลเตอร์ ชนิด A หรื อใกล้ เคียงและควรได้ รับการรับรองจาก NIOSH ไม่มี
ข้ อกาหนดพิเศษ เมื่อใช้ ตามปกติและมีการระบายอากาศที่เพียงพอ
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.
ใช้ อปุ กรณ์ถ่ายเทอากาศที่เหมาะสมเพื่อรักษาระดับปริมาณสารให้ ต่ากว่าระดับที่กาหนดไว้ ในกรณีที่ความเข้ มข้ นของสารในอากาศ
มีค่าสูง ให้ ใช้ อปุ กรณ์ป้องกันทางเดินหายใจชนิด “ชุดส่งผ่านอากาศ” และปรับให้ มีความดันภายในหน้ ากากสูงกว่าภายนอก ชุด
ส่งผ่านอากาศพร้ อมด้ วยถังอากาศสารองอาจมีความจาเป็ นในสถานการณ์ที่ระดับของออกซิเจนตา่ กว่ามาตรฐาน อุปกรณ์การเตือน
แก๊ ส/ไอไม่ทางาน หรื อความเข้ มข้ นของสารในบรรยากาศมีค่าสูงเกินกว่าระดับความสามารถในการป้องกันของหน้ ากากกรองอากาศ
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,
PVC
การป้ องกันมือ : ข้ อมูลเฉพาะของถุงมือที่ได้ ให้ ไว้ นนจั
ั ้ ดทาขึ ้นตามเอกสารตีพิมพ์และข้ อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ สภาพการ
ทางานจะมีผลต่อความคงทนของถุงมือเป็ นอย่างมาก ให้ สอบถามข้ อมูลจากผู้ผลิตถุงมือเพื่อขอคาแนะนาสาหรับประเภทของถุงมือ
ที่เหมาะสมและอายุการใช้ งานกับงานที่ท่านใช้ งาน ให้ ตรวจสอบและเปลี่ยนถุงมือที่ขาดหรื อเสียหาย ประเภทของถุงมือทีใ่ ช้ สาหรับ
การทางานกับสารเคมีนนรวมถึ
ั้
ง ถุงมือยาง Nitrile, ถุงมือยาง PVC
Eye Protection : If contact is likely, safety glasses with side shields are recommended.
การป้องกันดวงตา : ถ้ าต้ องสัมผัสกับสาร ควรสวมแว่นตานิรภัยทีม่ ีแผงกั ้นด้ านข้ าง
Skin and Body Protection : See general advice
การป้ องกันผิวหนังและร่ างกาย : ปฏิบตั ิตามคาแนะนาทัว่ ไป
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.
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มาตรการสุขอนามัยเฉพาะ : ให้ หมัน่ ตรวจสอบข้ อปฏิบตั เิ พื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี เช่น การล้ างมือหลังจากสัมผัส
สารเคมี และก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน ้า และ/หรื อ สูบบุหรี่ ซักล้ างชุดทางานและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อกาจัดสารปนเปื อ้ น กาจัด
เสื ้อผ้ าที่มีการปนเปื อ้ นและรองเท้ าที่ไม่สามารถทาความสะอาดได้ จัดเก็บสิ่งของต่าง ๆ ให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยอยูเ่ สมอ
Environmental Controls (การควบคุมทางสิ่งแวดล้ อม)
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.
สอดคล้ องกับกฎระเบียบด้ านสิ่งแวดล้ อมสามารถใช้ งานได้ การจากัด การปล่อยสู่อากาศ น ้าและดิน ในการป้องกันรักษา
สิ่งแวดล้ อมโดยการใช้ มาตรการการควบคุมทีเ่ หมาะสมเพื่อป้องกันหรื อจากัดการปล่อยออก
9. Physical and chemical properties (คุณสมบัตทิ างกายภาพและทางเคมี)
Physical and chemical properties are provided for safety, health and environmental considerations only and
may not fully represent product specifications.
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีถกู ให้ ไว้ สาหรับการพิจารณาไว้ เพียงความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้ อม อาจจะไม่
แสดงทังหมดในข้
้
อกาหนดของผลิตภัณฑ์
General Information
Physical State :
Liquid
Colour :
Brown & Clear
Odour :
Characteristic
Flash Point :
>52°C
Specific Gravity at 15.6/15.6°C :
0.85 – 0.90
ข้ อมูลทั่วไป
สถานะทางกายภาพ :
ของเหลว
สี :
น ้าตาลใส
กลิ่น :
มีกลิ่นเฉพาะตัว
จุดวาบไฟ :
ไม่ต่ากว่า 52°C
ความถ่วงจาเพาะที่ 15.6/15.6°C :
0.85 – 0.90
10. Stability and reactivity (ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา)
Stability : Material is stable under normal conditions.
Condition to avoid : Sources of ignition. Extremes of temperature.
Materials to avoid : Strong oxidizing agents, chlorate, nitrates, peroxides.
Hazardous decomposition products : The substance arising from the thermal decomposition of these products will
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largely depend upon the conditions bringing about decomposition. The following substance may be expected from
normal combustion: Carbon Dioxide/ Carbon Monoxide/ Water/ Particulate Matter/ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons/
Unburnt Hydrocarbons/ Unidentified Organic and Inorganic Compounds/ Nitrogen Oxides/ Sulphur Oxides
ความคงตัว : มีความเสถียรที่สภาพความดัน และอุณหภูมิปกติ
สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสภาพที่มคี วามร้ อน ประกายไฟหรื อแหล่งที่ก่อให้ เกิดประกายไฟ
สารที่ต้องหลีกเลี่ยง : สารออกซิไดซ์ที่รุนแรงเช่น คลอเรต ไนเตรด และ เปอร์ ออกไซด์
ผลิตภัณฑ์ จากการเสื่อมสลายของสารอันตราย : จากการสลายตัวด้ วยความร้ อนจะได้ สารทีม่ อี นั ตรายเป็ นพวกออกไซด์ของ
คาร์ บอน เช่น คาร์ บอนมอนออกไซด์ คาร์ บอนไดออกไซด์ เป็ นต้ น
11. Toxicological information (ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา)
Information on toxicological effects
Acute toxicity
Oral :
> 3,000 mg/kg (Calculated)
Dermal :
2,000 mg/kg (Calculated)
Inhalation :
2 mg/L (Calculated)
Skin Corrosion/Irritation :
Causes skin irritation
Carcinogenicity :
Suspected of causing cancer
Specific Target Organ Toxicity/Repeated Exposure :
May causes damage to organs through prolonged or
repeated exposure (Thymus, spleen, bone marrow)
Aspiration Hazard :
May be fatal if swallowed and enters airways
ข้ อมูลความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษเฉียบพลัน
ทางปาก :
> 3,000 mg/kg (คานวณ)
ผิวหนัง :
2,000 mg/kg (คานวณ)
การหายใจ :
2 mg/L (คานวณ)
การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง : ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
การก่อมะเร็ง :
มีข้อสงสัยว่าอาจก่อให้ เกิดมะเร็ง
เป็ นพิษต่อต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างจาเพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ ้า :
อาจทาอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็ นเวลานานหรื อรับสัมผัสซ ้า
(ต่อมไทมัส ม้ าม และไขกระดูก)
ความเป็ นอันตรายจากการสาลัก :
อาจเป็ นอันตรายถึงตายได้ เมื่อกลืนกินและผ่านเข้ าไปทางช่องลม
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12. Ecological information (ข้ อมูลด้ านนิเวศวิทยา)
The information given is based on data available for the material, the components of the material, and similar materials.
Ecotoxicity:
No data available
Persistence and Degradability
No data available
Bioaccumulative Potential
Toxic to aquatic life with long lasting effects
Mobility:
No data available
Other Adverse Effects :
No data available
ื้ ้
ข้ อมูลที่ให้ ไว้ นี ้จัดทาบนพืนฐานข้
อมูลที่มีอยู่ของสารนี ้ ส่วนประกอบของสารนี ้ และสารใกล้ เคียงอื่นๆ
ความเป็ นพิษต่ อสิ่งแวดล้ อม
ไม่มีข้อมูล
ความคงทนและความสามารถในการสลายตัว
ไม่มีข้อมูล
แนวโน้ มในการสะสมทางชีวภาพ
เป็ นพิษต่อสิง่ มีชวี ิตในน ้าและมีผลกระทบระยะยาว
การเคลื่อนที่
ไม่มีข้อมูล
ผลกระทบอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
13. Disposal considerations (ข้ อพิจารณาในการกาจัด)
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.
คาแนะนาในการทิ ้งนันจั
้ ดทาขึ ้นสาหรับสารแต่ละประเภท การทิ ้งสารนันต้
้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ฉบับปั จจุบนั และลักษณะของสาร ณ เวลาที่ทิ ้ง
Disposal recommendations (คาแนะนาในการทิง้ )
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.
ผลิตภัณฑ์นี ้ควรเผาในภาชนะปิ ดที่ได้ รับการควบคุมอุณหภูมิที่อณ
ุ หภูมิสงู เพื่อป้องกันการเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการจาก
การเผาไหม้ เพื่อป้องกันสภาพแวดล้ อม ควรกาจัดน ้ามันทีใ่ ช้ แล้ วทีส่ ถานที่ได้ ยอมรับการออกแบบ ควรสัมผัสทางผิวหนังให้ น้อยที่สดุ
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
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,
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SPARKS, STATIC ELECTRICITY, OR OTHER SOURCES OF IGNITION. THEY MAY EXPLODE AND CAUSE INJURY OR
DEATH.
คาเตือนเกี่ยวกับภาชนะบรรจุท่ใี ช้ หมดแล้ ว : ภาชนะบรรจุที่ใช้ หมดแล้ ว อาจมีคราบตกค้ างเหลืออยู่ และเป็ นอันตราย
ได้ อย่าพยายามเติมซ ้า หรื อทาความสะอาดภาชนะ โดยไม่มวี ิธีปฏิบตั ิที่เหมาะสม ควรระบายสารออกจากถังเปล่าจนหมดเกลี ้ยง
และเก็บไว้ ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะปรับสภาพหรื อกาจัดทิ ้งอย่างเหมาะสม ควรให้ ผ้ รู ับเหมาที่มคี วามเชีย่ วชาญหรื อได้ รับอนุญาตเป็ น
ผู้นาภาชนะเปล่าไปรี ไซเคิล ฟื น้ สภาพ หรื อกาจัดทิ ้งตามกฎระเบียบข้ อบังคับของรัฐบาล ห้ ามอัดความดัน ตัด เชื่อม เชื่อมประสาน
บัดกรี เจาะ บด เจียระไน หรื อปล่อยให้ ภาชนะได้ รับความร้ อน เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้าสถิต หรื อแหล่งจุดระเบิดอื่น ๆ ภาชนะอาจ
ระเบิดและทาให้ เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวติ ได้
14. Transport information (ข้ อมูลการขนส่ ง)
UN Number
Proper shipping name
Symbol
Transport Hazard Class
Packing Group

1202
Diesel
Flammable liquid
3
III

หมายเลขสหประชาชาติ
ชื่อในการขนส่ ง
สัญลักษณ์
ประเภทความเป็ นอันตรายสาหรับการขนส่ ง
กลุ่มการบรรจุ

1202
Diesel
ของเหลวติดไฟ
3
III

15. Regulatory information (ข้ อมูลด้ านกฎข้ อบังคับ)
This material is considered hazardous according to the classification criteria of the Hazard Classification and
Communication System for Hazardous Materials BE 2555
สารนี ้ถูกพิจารณาความเป็ นอันตรายตามกฎเกณฑ์ของ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ องระบบการจาแนกและการสื่อสารความ
เป็ นอันตรายของวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2555
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16. Other information (ข้ อมูลอื่นๆ)
Revision Date : 05 February 2021
Reference : Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical (GHS), UNITED NATIONS,
New York and Geneva, 2011
วันที่แก้ ไขเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย : 05 กุมภาพันธ์ 2564
ข้ อมูลอ้ างอิง : การจาแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็ นระบบเดียวกันทัว่ โลก
SDS Usage (การใช้ เอกสาร 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.
ข้ อมูลและคาแนะนาที่ระบุไว้ นี ้มีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ ตามข้ อมูล ณ วันที่จดั ทาเอกสาร ข้ อมูลและคาแนะนานันให้
้ ไว้
สาหรับให้ ผ้ ใู ช้ ได้ พจิ ารณาและตรวจสอบ ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของผู้ใช้ ทจี่ ะพิจารณาเห็นชอบว่าข้ อมูลนันเหมาะสมต่
้
องานที่
นาไปใช้ หรื อไม่ ถ้ าผู้ซื ้อทาการนาผลิตภัณฑ์ไปบรรจุใหม่ ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้ใช้ เพื่อให้ แน่ใจว่ามีข้อมูลด้ านสุขภาพ ความ
ปลอดภัยและข้ อมูลที่จาเป็ นอื่น ๆ อยู่พร้ อม และ/หรื อบนบรรจุภณ
ั ฑ์ ควรมีการระบุคาเตือนและวิธีการใช้ งานอย่างปลอดภัยให้ แก่
ผู้ทาการจัดการหรื อผู้ใช้ งานสารเคมี ห้ ามทาการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเอกสารนี ้โดยเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้ จดั ทาเอกสารใหม่หรื อถ่าย
สาเนาเอกสารนี ้ทังหมดหรื
้
อบางส่วนเว้ นแต่ในส่วนเนื ้อหาทีก่ าหนดโดยกฎหมาย
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