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                                              เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

Safety Data Sheet 
 

1. การบ่งช้ีสารเดีย่วหรือสารผสมและผู้ผลติ/ผู้จดัจ าหน่าย (Identification of  the substance  and of the supplier)  

 
ตวับ่งช้ีผลติภัณฑ์  
ช่ือผลิตภณัฑ ์

 
 STATES DIESEL COMMONRAIL TURBO SYNTECH,  
API CI-4/SL, SAE 10W-30 
 ( สเตทส์ ดีเซล คอมมอนเรล เทอร์โบ ซินเทค                          
API CI-4/SL,SAE 15W-40 ) 

ข้อแนะน าในการใช้สารเคมแีละข้อห้ามต่างๆ ในการใช้ - 
รายละเอยีดผู้ผลติ 
บริษทั 
ท่ีอยู ่  
 
โทรศพัท ์                        
โทรสาร   

 
บริษทั น ้ ามนัปิโตรเลียมไทย จ ากดั 
ชั้น 9-10 อาคาร ทีพีแอนดที์ เลขท่ี 1 ซอย วภิาวดีรังสิต 19 
ถนน วภิาวดีรังสิต แขวง จตุจกัร  เขต จตุจกัร กทม. 10900 
02 9361801 
02 9361860 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 02 9361801 
 

2. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย (Hazards Identification) 

การจ าแนกประเภทสารเดีย่วหรือสารผสมตามระบบ  GHS 
การท าใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต้่อผิวหนงั ประเภทยอ่ย 1B 
องค์ประกอบของฉลาก: 

รูปสัญลกัษณ์:                                                                                                              
ค าสัญญาณ:                                                                                                                ระวงั 
ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย:                                           
อาจท าใหเ้กิดการแพท่ี้ผิวหนงั 
ข้อความแสดงข้อควรระวงั:            
หลีกเล่ียงการหายใจเอาฝุ่ นละอองลอย/ไอระเหย/ละอองเหลว/ก๊าซ/ฟมู/ลอย 
ใชภ้ายนอกอาคารเท่านั้นหรือบริเวณท่ีมีการระบายอากาศดี 
เส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนไม่ควรน าออกไปจากสถานท่ีท างาน 
สวมถุงมือป้องกนัอุปกรณ์/อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา/ชุดป้องกนั/ป้องกนัหนา้ 
ความเป็นอนัตรายอ่ืนทีไ่ม่มผีลในการจ าแนกประเภท :                                      ไม่มี 
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ข้อแนะน าเกีย่วกบัมาตรการป้องกนั 
หากหายใจเขา้ไป : เคล่ือนยา้ยผูป่้วยไปสู่อากาศบริสุทธ์ิและใหน้อนพกัในท่าทางท่ีสบายเพ่ือการหายใจ 
โทรหาศูนยพิ์ษวทิยาหรือแพทยโ์รงพยาบาลหรือถา้รู้สึกไม่สบาย 
หากเกิดการระคายเคืองผิวหนงัข้ึน :รับค าแนะน าจากแพทย/์พบแพทย ์
หากสมัผสัผิวหนงั :ลา้งผิวหนงัดว้ยสบู่และน ้ าปริมาณมาก 
หากเกิดการระคายเคืองผิวหนงัหรือผื่นแดงเกิดข้ึน :รับค าแนะน าจากแพทย/์พบแพทย ์
 

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients) 

สารผสม 

 องค์ประกอบสาร CAS No. Content (%) 
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy 
paraffinicy paraffinic 

64742-54-7 80 – 90  

Additive Packages ความลบัทางการคา้ 15 - 20 
 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid  Measures) 

 
การหายใจเข้าไป ใหย้า้ยผูป่้วยไปยงับริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ  น าส่งแพทยท์นัที 

การสัมผสัทางผวิหนัง ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนออกทนัทีลา้งออกดว้ยน ้ าปริมาณมาก                                                                
การสัมผสัทางดวงตา   ลา้งดว้ยน ้ าปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ออก เปิดเปลือกตาใหก้วา้ง

ใหน้ ้ าไหลผา่นอยา่งนอ้ย 15 นาที น าส่งแพทยท์นัที 
การกลืนกนิ   บว้นปาก   หา้มท าใหอ้าเจียน น าส่งแพทยท์นัที 
อาการ/ ผลกระทบทีส่ าคญัทั้งทีเ่กดิเฉียบพลนัและทีเ่กดิขึน้
ภายหลงั 

- 

ข้อควรพจิารณาทางการแพทย์ทีต้่องท าทนัทีและการดูแลรักษา
เฉพาะทีส่ าคญัทีค่วรด าเนินการ 

ใหรั้กษาตามอาการ 

 

5. มาตรการผจญเพลงิ (Fire   Fighting   Measures)  

 
สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม โฟม  ผงเคมีแหง้  คาร์บอนไดออกไซด ์
สารดบัเพลงิทีไ่ม่เหมาะสม ไม่ไดก้ าหนด 
ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิขึน้จากสารเคมี ผลิตภณัฑอ์นัตรายท่ีเกดจากการสลายตวัเช่น คาร์บอนมอนอกไซด ์ 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงัส าหรับนักผจญเพลงิ   
 

สวมชุดดบัเพลิงและอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดถงั 
บรรจุอากาศแบบพกพา ( Self –Contained Breathing  
Apparatus ,  SCBA )         
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6. มาตรการจดัการเม่ือมกีารหกและร่ัวไหลของสาร (Accidental Release Measure) 

 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคลอุปกรณ์ป้องกนัภัยส่วนบุคคล อพยพคนออกจากบริเวณท่ีสารหกรดร่ัวไหล 

หา้มสมัผสัสารเคมีโดยตรง   
หา้มสูดดมเอาเขา้ไป 
สวมอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดดูดซบัก๊าซอินทรียแ์ละไอ
ระเหย รองเทา้บูท และถุงมือยาง 

 
ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม 

 
ป้องกนัไม่ใหส้ารไหลลงท่อระบายน ้ าท้ิง  แหล่งน ้ า 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเกบ็และท าความสะอาด ดูดซบัสารดว้ย ทราย  ดิน หรือข้ีเล่ือย เก็บบรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิท
ส าหรับน าไปก าจดั และลา้งท าความสะอาดบริเวณท่ีสารหกร่ัวไหล
หลงัจากเก็บสารออกหมดแลว้   

 

 
 
 
 
 
  

 
 

7. การขนถ่าย   เคล่ือนย้าย   ใช้งาน และการเกบ็รักษา (Handling and Storage) 

 
ข้อควรระวงัในการขนถ่าย เคล่ือนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย หา้มใหมี้เปลวไฟ ประกายไฟ 

สวมอุปกรณ์ ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม 
 สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย ปิดภาชนะบรรจุใหส้นิท     

เก็บในบริเวณท่ีระบายอากาศไดดี้  
เก็บในท่ีแหง้และหลีกเล่ียงการสมัผสักบัความร้อน 

 

   ข้อเสนอแนะ                                                                                ระยะเวลาการจดัเก็บไม่ควรจดัเก็บเกินระยะเวลา 3 ปี 
 

 

8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection) 

  
ค่าต่างๆทีใ่ช้ควบคุมการรับสัมผสั: ไม่ไดก้ าหนด 

การควบคุมทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม จดัใหมี้การระบายอากาศท่ีเพียงพอ และท่ีดูดอากาศเฉพาะท่ี 
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  
การป้องกนัระบบหายใจ สวมอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดดูดซบัก๊าซและไอ 
การป้องกนัตา แวน่ครอบตา     
การป้องกนัมือ ถุงมือชนิดท่ีทนสารเคมี 
การป้องกนัผวิหนัง ชุดป้องกนัสารเคมี     รองเทา้บูท 
ข้อควรปฏิบัต ิ  ลา้งมือและหนา้หลงัจากการท างานกบัสาร  ก่อนกินอาหาร  สูบบุหร่ี

หรือใชห้อ้งน ้ า          
หา้มกินอาหาร ด่ืม หรือสูบบุหร่ีในสถานท่ีท างาน   
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9. สมบัตทิางกายภาพและทางเคม ี(Physical and Chemical Properties) 

 
1. ลกัษณะทัว่ไป :   ของเหลว 
2. กลิน่ กล่ินเฉพาะตวั 
3. ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีไ่ด้รับ :     ไม่มีขอ้มูล    
4. ค่าความเป็นกรดด่าง ไม่มีขอ้มูล 
5. จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแขง็ :    -30   องศาเซลเซียส 
6. จุดเดือดเร่ิมต้นและช่วงของการเดือด   :             ไม่มีขอ้มูล 
7.  จุดวาบไฟ :          238  องศาเซลเซียส 
8.  อตัราการระเหย :      ไม่มีขอ้มูล 
9.  ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแขง็และก๊าซ : ไม่มีขอ้มูล 
10.ค่าขีดจ ากดัสูงสุดและต า่สุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจ ากดั
สูงสุดและต า่สุดของการระเบดิ   (%, v/v) :    

ขีดล่าง :           ไม่มีขอ้มูล 
ขีดบน  :            ไม่มีขอ้มูล                    

11. ความดนัไอ :                                               ไม่มีขอ้มูล    
12. ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1)         ไม่มีขอ้มูล 
13. ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (น า้ = 1) :       ไม่มีขอ้มูล 
14. ความสามารถในการละลายได้ :     ในน ้ า :    ไม่มีขอ้มูล    
15. ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n - octanol ต่อ
น า้ (log Kow)    

ไม่มีขอ้มูล 

16. อุณหภูมทิีล่กุตดิไฟได้เอง :                           ไม่มีขอ้มูล 
17. สี:   น ้าตาล 
18. ความหนืด ที ่100oC    14.81 เซนติสโตก 
      

10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา (Stability and Reactivity) 

 
การเกดิปฏกิริิยา   ไม่มีขอ้มูล/ท าปฏิกิริยา 
ความเสถียรทางเคม ี   เสถียรภายใตอุ้ณหภูมิปกติ 
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยา   ไม่เกิดอนัตรายจากการโพลิเมอร์ไรซ์เซชัน่ 
สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง    ความร้อน เปลวไฟ ความช้ืน  
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้      ไม่มีขอ้มูล 
ผลติภัณฑ์จากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย     คาร์บอนมอนอกไซด ์
 

11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา (Toxicological Information) 

     
ความเป็นพษิเฉียบพลนั (ทางการหายใจ) 
การกดักร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนงั                                                          

ไม่สามารถจ าแนกได ้
ไม่สามารถจ าแนกได ้
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การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา                                  ไม่สามารถจ าแนกได ้
การท าใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต้่อหรือผิวหนงั  อาจท าใหเ้กิดอาการแพท่ี้ผิวหนงั 
การก่อใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุของเซลลสื์บพนัธ์ุ ไม่สามารถจ าแนกได ้
การก่อมะเร็ง ไม่สามารถจ าแนกได ้
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ ไม่สามารถจ าแนกได ้
 
ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับ
สมัผสัคร้ังเดียว 

 
ไม่สามารถจ าแนกได ้
 

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับ
สมัผสัซ ้ า  

 ไม่สามารถจ าแนกได ้
 

ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั   ไม่จ าแนก 
 

12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา (Ecological Information) 

 

13. ข้อพจิารณาในการก าจดั (Disposal Considerations) 

 
 การก าจดัสาร ใหป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน  

ติดต่อบริษทั รับก าจดัของเสียท่ีไดรั้บอนุญาต 
  
บรรจุภณัฑ์   

 
ใหป้ฏิบติัตามวธีิก าจดักากของเสีย    

 

14. ข้อมูลเกีย่วกบัการขนส่ง (Transport Information) 

  
หมายเลขสหประชาชาต ิ(UN number)    ไม่มีขอ้มูล 
ช่ือทีถู่กต้องในการขนส่งของสหประชาชาต ิ ไม่มีขอ้มูล 
ประเภทความเป็นอนัตรายส าหรับการขนส่ง ไม่จดัเป็นสินคา้อนัตรายเม่ือขนส่งท่ีอุณหภูมิไม่เกินจุดวาบไฟ 
กลุ่มการบรรจุ - 
มลภาวะทางทะเล ไม่มีขอ้มูล 

 
ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัต่อส่ิงแวดล้อมในน า้ ไม่จ าแนก  
ความเป็นอนัตรายระยะยาวต่อส่ิงแวดล้อมในน า้ ไม่จ าแนก 

ความคงอยู่นาน และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ ไม่สามารถจ าแนกได ้
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ   ไม่สามารถจ าแนกได ้
การเคล่ือนย้ายในดนิ ไม่สามารถจ าแนกได ้
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ ไม่สามารถจ าแนกได ้
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การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ ไม่มีขอ้มูล 
ข้อควรระวงัพเิศษ ไม่มีขอ้มูล 
 

15. ข้อมูลเกีย่วกบักฎข้อบังคบั (Regulatory Information) 

 กฎข้อบังคบัทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย  
พ.ศ.2556 (บญัชี 5.1 ) กระทรวงอตุสาหกรรม   

 
ไม่มีส่วนผสมของผลิตภณัฑท่ี์ระบุอยูใ่นบญัชีรายช่ือวตัถุ
อนัตราย 

 
ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
เร่ือง บญัชีรายช่ือสารเคมีอนัตราย พ.ศ.2556 
กระทรวงแรงงาน    

 
ไม่มีส่วนผสมของผลิตภณัฑท่ี์ระบุอยูใ่นบญัชีรายช่ือสารเคมี
อนัตราย 

 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ  (Other Information) 

 
วนัท่ีจดัท าเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั:          01 ตุลาคม 2563  
การอา้งอิง/แหล่งขอ้มูล 
แหล่งขอ้มูลและเอกสารท่ีใชท้ าเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 
1.InternationalProgramme on Chemical Safety (IPCS) : Chemical Safety Information from Intergovernmental     
   Organizations  (INCHEM) http://www.inchem.org/ 
3.Occupational Safety & Health Administration (OSHA) 
    http://www.osha.gov/dts/chemicalsampling/toc/chmcas.html 
4. Environmental Risk Management Authority: HSNO Chemical Classification Information Database (CCID) 
    http://www.ermanz.govt.nz/Chemicals/ChemicalSearch.aspx 
5. Hazardous Substances Data Bank (HSDB) 
     http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB   
6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย  พ.ศ.2556 (บญัชี 5.1 ) กระทรวงอตุสาหกรรม 
7. ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเร่ือง บญัชีรายช่ือสารเคมีอนัตราย พ.ศ.2556กระทรวงแรงงาน      

 

ขอ้มูลในเอกสารน้ีไดจ้ดัท าข้ึนบนพ้ืนฐานขอ้มูลท่ีมีอยูข่องบริษทัซ่ึงเช่ือวา่มีความน่าเช่ือถือและถูกตอ้งอยา่งไรก็ตามขอ้มูลท่ีใหน้ี้บริษทัจะไม่
รับประกนัใดๆในเร่ืองความสมบูรณ์ความครอบคลุมและความถูกตอ้งของเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

 

http://www.inchem.org/
http://www.osha.gov/dts/chemicalsampling/toc/chmcas.html
http://www.ermanz.govt.nz/Chemicals/ChemicalSearch.aspx

