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CAS ยอ่มาจาก เคมคิลั แอบสแตคต ์
เซอรว์สิ (Chemical Abstracts Service) เป็นหน่วน
งานของ สมาคมเคมอีเมรกินั(American 

กาํหนดให้จาํแนก
งานของ สมาคมเคมอีเมรกินั(American 

Chemical Society) กาํหนดให้จาํแนก
สารประกอบเคมทีกุตวัโดยการลงทะเบยีน
ในเอกสารทีจ่ะใช้เป็นฐานข้อมลูเพือ่ความ
สะดวกในงานวจิยัตา่งๆ เพราะสารเคมบีาง
ตวัมหีลายชือ่ เกอืบทุกโมเลกุลใน
ฐานข้อมูลปจัจุบนัสามารถจะสืบค้นไดโ้ดย 
เลขทะเบยีน CAS
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จะถกูแยกออกเป็น 3 ส่วนโดยเครือ่งหมาย 
- (hyphens) ดงันี้
ส่วนที ่ 1 ประกอบดว้ยตวัเลขสงูสุด 6 
หลกั

1 6

หลกั
ส่วนที ่ 2 ประกอบดว้ยตวัเลขสงูสุด 2 
หลกั
ส่วนที ่ 3 ประกอบดว้ยตวัเลขสงูสุด 1 หลกั 
ทาํหน้าทีเ่ป็น ตวัเลขตรวจสอบ (check digit) 

เพือ่ใช้ตรวจสอบความถกูต้องของตวัเลข 2 
ส่วนแรก



��%������-!����"�.����#    3333

��%������-!����"�.����#    3333 ทาํดงันี้
เริม่จากตวัเลขในส่วนที ่ 2 หลกัสุดทา้ย (ขวามอื) 

คูณดว้ย 1 เลขหลกัถดัไปทางซ้ายคูณดว้ย 2 
เลขหลกัถดัไปอกีทางซ้ายคูณดว้ย 3 เลขหลกั

1 2

เลขหลกัถดัไปอกีทางซ้ายคูณดว้ย 3 เลขหลกั
ถดัไปอกีทางซ้ายคูณดว้ย 4 ดงันี้ไปเรือ่ย ๆ
นําผลลพัธท์ีไ่ดม้ารวมกนั แลว้ โมดโูล 10 จะได้
ตวัเลขของส่วนที ่ 3

!����.�� ��"���,��� CASCASCASCAS ของ นํ้า คอื 7732-

18-5 คาํนวณหาตวัเลขส่วนที ่ 3 ดงันี้
(8×1) + (1×2) + (2×3) + (3×4) + (7×5) + (7×6) = 105

105 โมดโูล 10 = 5
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NONONONO
Monosodium salt                       17421-79-3
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- ชือ่ของสารเคมตีาม IUPAC

- ชือ่ ทีอ่ยู ่ หมายเลขโทรศัพท ์
ของบรษิัทผู้จดัจาํหน่าย
- วธิจีดัทาํเอกสาร หรอืวนัทีท่ีม่กีาร- วธิจีดัทาํเอกสาร หรอืวนัทีท่ีม่กีาร
ปรบัปรุงครัง้ลา่สุด  
   เพราะอาจมกีารค้นพบ
ผลกระทบใหม่ๆ ของสารนั้น
- ชือ่สารเคม ี ผลติภณัฑ ์ ตามทีร่ะบุ
บนฉลากปิดภาชนะ
  บรรจุ
- ชือ่อืน่ทีเ่รยีกสารหรอืผลติภณัฑ์
เดยีวกนั
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- กรณทีีเ่ป็นของผสมให้ระบุ
ส่วนประกอบเป็นร้อยละ
- ให้ระบุสารทีเ่ป็นอนัตรายตอ่- ให้ระบุสารทีเ่ป็นอนัตรายตอ่
สุขภาพทีม่ปีรมิาณเกนิร้อยละ 1 
แตถ่้าเป็นสารกอ่มะเร็งต้องระบุเมือ่มี
ปรมิาณเกนิร้อยละ 0.1

- หมายเลข CAS (Chemical abstract Service) 

ของส่วนผสมทกุตวั เพือ่สะดวกใน
การค้นข้อมลูเพิม่เตมิ
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- บอกสมบตัขิองสารเช่น
นํ้าหนกัโมเลกุล จุดเดอืด นํ้าหนกัโมเลกุล จุดเดอืด 
จุดเยอืกแข็ง การละลาย 
ความหนืด ความ
ถว่งจาํเพาะ สี กลิน่ 
ลกัษณะภายนอก คา่
ความดนัไอ
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DANGEROUS

- ข้อมลูการดบัเพลงิสําหรบัเจ้าหน้าทีด่บัเพลงิ
หรอืหน่วยกู้ภยั เพือ่ให้เจ้าหน้าทีส่ามารถ
เตรยีมการดบัเพลงิไดอ้ยา่งถกูต้อง
- บอกถงึวสัดทุีเ่หมาะสมในการดบัไฟ เช่น DANGEROUS- บอกถงึวสัดทุีเ่หมาะสมในการดบัไฟ เช่น 
ใช้คารบ์อนไดออกไซด ์ นํ้า หรอืต้องใช้
นํ้ายาเคมี
- บอกถงึวธิกีารหรอืข้อควรระวงัในการดบัไฟ
- สารอนัตรายทีเ่กดิขึน้เมือ่เกดิการลกุไหม้หรอื
ไฟไหม้
- สมบตักิารตดิไฟหรอืการเกดิระเบดิ
- อนัตรายอืน่ๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นระหวา่ง
ดบัเพลงิ เช่น ขณะดบัเพลงิสารทีเ่หลอือยู่
สามารถเกดิปฏกิริยิาอะไรขึน้บ้าง
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- ความเสถยีรของสาร 
สารพษิทีเ่กดิจากการสารพษิทีเ่กดิจากการ
สลายตวั สารทีไ่มค่วรเก็บ
ไวร้ว่มกนั เพือ่ให้รู้ถงึ
สภาวะทีเ่หมาะสมในการ
เก็บรกัษา สภาวะใดควร
หลกีเลีย่ง
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- การปฐมพยาบาลและการ
รกัษาเมือ่ไดร้บัสารพษิเข้าสู่
รา่งกายทกุช่องทาง เช่น 
รกัษาเมือ่ไดร้บัสารพษิเข้าสู่
รา่งกายทกุช่องทาง เช่น 
หู ตา คอ จมกู
- รายชือ่ยาทีใ่ช้รกัษา หรอื
ต้านพษิ
- ข้อมลูหรอืหมายเหตุสําหรบั
แพทยผ์ู้รกัษา
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- วธิกีารควบคุมดว้ยระบบ
วศิวกรรม เช่น การออกแบบ
ตกึ การออกแบบ
ห้องปฏบิตักิาร การระบาย
ตกึ การออกแบบ
ห้องปฏบิตักิาร การระบาย
อากาศทีด่ ี การเลอืกใช้ตู้ดดู
ควนั
- การควบคุมดว้ยระบบจดัการ 
เช่น การอบรม ออกระเบยีบ 
เขยีนป้ายเตอืน
- อุปกรณป์้องกนัส่วนบุคคลที่
ต้องใช้ เช่น หน้ากาก
ป้องกนัไอสารพษิ ถุงมอื 
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 ���(,�!���!(-คาํแนะนําสําหรบัวธิกีารเมือ่เกดิการ

หกรัว่ไหล
-คาํแนะนําในการอพยพผู้ทีอ่ยูใ่น
บรเิวณใกลเ้คยีง
-การควบคุมการแพรก่ระจาย และวธิี-การควบคุมการแพรก่ระจาย และวธิี
ชาํระลา้งสารทีห่กรัว่
-สารทีเ่ข้ากนัไมไ่ดแ้ละอนัตรายทีจ่ะ
เกดิขึน้
-การสลายตวัหรอืการระเหยทีอ่าจ
เกดิขึน้ระหวา่งการจดัเก็บ
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-  บอกระดบัความ

8

-  บอกระดบัความ
รนุแรงของพษิ ความ
เป็นพษิเฉียบพลนัหรอื
เรือ้รงั
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- ผลทีเ่กดิตอ่สัตวน์ํ้า 
สัตวไ์มม่กีระดกูสันหลงั 
พชื จุลนิทรยี ์ ทัง้ใน
สัตวไ์มม่กีระดกูสันหลงั 
พชื จุลนิทรยี ์ ทัง้ใน
ระยะสั้นและระยะยาว
- ผลกระทบทางเคมทีี่
เกดิขึน้ตอ่ อากาศ นํ้า 
และดนิ
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- ข้อมลูทัว่ไปในการ
ขนส่งขนส่ง
- ข้อมลูตามทีก่ฎหมาย
กาํหนดให้ต้องแสดงบน
พาหนะขนส่ง หรอืใน
ระหวา่งขนส่ง
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- ปรมิาณทีจ่ดัเก็บไดใ้น
สถานทีใ่ช้งาน
ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบั

สถานทีใ่ช้งาน
- ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบั
ข้อกาํหนดตามกฎหมายที่
ต้องรายงานให้กบั
หน่วยงานราชการ
- รหสัหรอืสัญลกัษณเ์ช่น 
สัญลกัษณค์วามเป็นพษิ 
ความไวไฟ
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- รายชือ่เอกสารอ้างองิ
- รายชือ่แหลง่ข้อมลูที่- รายชือ่แหลง่ข้อมลูที่
สามารถหารายละเอยีด
เพิม่เตมิได้
- ระดบัความเป็นอนัตราย
ของสาร
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NFPA  ยอ่มาจาก The National Fire Protection Association  
ระบบ NFPA กาํหนดสัญลกัษณแ์สดงอนัตรายเป็น
รปูเพชร (Diamond-shape) กลา่วคอืเป็นรปูสี่เหลีย่ม
จตัุรสัทีว่างตัง้ตามแนวเส้นทะแยงมมุ ภายในจตัุรสัทีว่างตัง้ตามแนวเส้นทะแยงมมุ ภายใน
แบง่ออกเป็นสี่เหลีย่มยอ่ยขนาดเทา่กนั 4 รปู 
ใช้พืน้ทีก่าํกบั 4 สี ไดแ้ก ่

สีแดง แสดงอนัตรายจากไฟ(Flammability) 

สีนํ้าเงนิ แสดงอนัตรายตอ่สุขภาพ 
(Health) 

สีเหลอืง แสดงความไวตอ่ปฏกิรยิาของ
สาร (Reactivity) 

สีขาวแสดงคุณสมบตัพิเิศษของสาร 
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!0��2�0���'#��
;��ก�����!���!.���,,����������2�



    !����.��    NFPANFPANFPANFPA    



    !����.��    NFPANFPANFPANFPA    



                !����.��    NFPANFPANFPANFPA    



��6��ก�-������	����!���

วตัถุระเบดิ ก๊าซไวไฟ ก๊าซไม่ไวไฟและไม่เป็นพษิ ก๊าซพษิ ของเหลวไวไฟ

ของแขง็ไวไฟ วตัถุที*เกดิการลุกไหม้ได้เอง

วตัถุที*ถูกนํ.าแล้ว
ให้ก๊าซไวไฟ

วตัถุออกซิไดส์ ออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์ วตัถุมพีษิ

วตัถุติดเชื.อ วตัถุกมัมนัตรังสี วตัถุกดักร่อน วตัถุอื*น ๆ



��6��ก�-������	����!���


���� 1 1 1 1 ---- ���,��*�0
(Explosives)(Explosives)(Explosives)(Explosives)

          ������,��*�0 หมายถงึ ของแข็งหรอื
ของเหลว หรอืสารผสมทีส่ามารถเกดิปฏกิริยิา
          ������,��*�0 หมายถงึ ของแข็งหรอื
ของเหลว หรอืสารผสมทีส่ามารถเกดิปฏกิริยิา
ทางเคมดีว้ยตวัมนัเอง ทาํให้เกดิก๊าซทีม่คีวาม
ดนั และความร้อนอยา่งรวดเร็ว กอ่ให้เกดิการ
ระเบดิสร้างความเสียหายแกบ่รเิวณโดยรอบ
ได้ ซึง่รวมถงึสารทีใ่ช้ทาํดอกไม้เพลงิและ
สิ่งของทีร่ะเบดิไดด้ว้ย แบง่เป็น 6 กลุม่ยอ่ย 
คอื



1111....1111 �����'���#�"����#ก.�2�0�ก�����!�����กก�����,��
��.���(�/����������2���5�    �	� (Mass Explosive)(Mass Explosive)(Mass Explosive)(Mass Explosive)

ตวัอยา่งเช่น เชือ้ปะทุ ลกูระเบดิ เป็นต้น 

1111....2222 �����'���#�"����#	����!�����กก�����,��/!ก
ก�����    /!.*	.���,����������2� ��5��	�    ตวัอยา่งเช่น 
กระสุนปืน ทุน่ระเบดิ ชนวนปะทุ เป็นต้น กระสุนปืน ทุน่ระเบดิ ชนวนปะทุ เป็นต้น 

1111....3333 �����'���#�"����#���#��!.�ก���ก�������*�	0/�����
	����!���,0��    จากการระเบดิ หรอืการระเบดิแตก
กระจาย แตไ่มร่ะเบดิทนัททีนัใดทัง้หมด ตวัอยา่งเช่น 
กระสุนเพลงิ เป็นต้น

1111....4444 �����'���#�"����#*	./������	�
4����!�����.��
��.���� หากเกดิการปะทุหรอืปะทุในระหวา่งการขนส่ง 
จะเกดิความเสียหายเฉพาะภาชนะบรรจุ ตวัอยา่งเช่น 




������# 2 2 2 2 ก>�3 (Gases)(Gases)(Gases)(Gases)

ก>�3    หมายถงึ สารทีอุ่ณหภูม ิ 50 องศาเซลเซยีส มี
ความดนัไอมากกวา่ 300 กโิลปาสคาล หรอืมสีภาพเป็นก๊าซ 
อยา่งสมบรูณท์ีอุ่ณหภูม ิ 20 องศาเซลเซยีส และมคีวามดนั 
101.3 กโิลปาสคาล ไดแ้ก ่ ก๊าซอดั ก๊าซพษิ ก๊าซในสภาพ 
ของเหลว ก๊าซในสภาพของเหลวอุณหภมูติํา่ และรวมถงึก๊าซ
ทีล่ะลายในสารละลายภายใต้ความดนั เมือ่เกดิการรัว่ ไหล
สามารถกอ่ให้เกดิอนัตรายจากการลกุตดิไฟและ หรอืเป็น
ทีล่ะลายในสารละลายภายใต้ความดนั เมือ่เกดิการรัว่
สามารถกอ่ให้เกดิอนัตรายจากการลกุตดิไฟและ/ หรอืเป็น
พษิและแทนทีอ่อกซเิจนในอากาศ แบง่เป็น 3 กลุม่ยอ่ย 
ดงันี้

2222....1111 ก>�3*�*= (Flammable Gases) (Flammable Gases) (Flammable Gases) (Flammable Gases) หมายถงึ ก๊าซทีอุ่ณหภมู ิ
20 องศาเซลเซยีสและมคีวามดนั 101.3 กโิลปาสกาล สามารถ
ตดิไฟไดเ้มือ่ผสมกบั อากาศ 13 เปอรเ์ซ็นต ์ หรอืตํา่กวา่โดย
ปรมิาตร หรอืมชี่วงกว้างทีส่ามารถตดิไฟได ้ 12 เปอรเ์ซ็นต ์
ขึน้ไป เมือ่ผสมกบัอากาศโดยไมค่าํนึงถงึ ความเขม้ข้น
ตํา่สุดของการผสม โดยปกตกิ๊าซไวไฟ หนกักวา่อากาศ 
ตวัอยา่งของก๊าซกลุม่นี้ เช่น อะเซทลินี ก๊าซหุงต้มหรอื



2.2 ก>�3*	.*�*=/��*	.�
4����    ((((NonNonNonNon----flammable flammable flammable flammable 

NonNonNonNon----toxic  toxic  toxic  toxic  

Gases) Gases) Gases) Gases)     หมายถงึ ก๊าซทีม่คีวามดนัไมน่้อยกวา่ 
280 กโิลปาสคาล 
                   ทีอุ่ณหภมู ิ 20 

องศาเซลเซยีส หรอือยู ่ ในสภาพของเหลวอุณหภมูิองศาเซลเซยีส หรอือยู ่ ในสภาพของเหลวอุณหภมูิ
                   ตํา่ ส่วนใหญเ่ป็น
ก๊าซหนกักวา่อากาศ ไมต่ดิไฟและ ไมเ่ป็นพษิหรอืแทนที่
ออกซเิจนในอากาศและทาํให้เกดิ สภาวะขาด
แคลน ออกซเิจนได ้ ตวัอยา่งของก๊าซกลุม่นี้ เช่น 
ไนโตรเจน คารบ์อนไดออกไซด์ อารก์อน เป็นต้น

2222....3 3 3 3 ก>�3��� (Poison Gases)(Poison Gases)(Poison Gases)(Poison Gases) หมายถงึ ก๊าซทีม่คีุณสมบตัเิป็น
อนัตรายตอ่สุขภาพหรอืถงึแกช่วีติไดจ้าก การหายใจ โดย
ส่วนใหญห่นกักวา่อากาศ มกีลิน่ระคายเคอืง ตวัอยา่ง
ของก๊าซในกลุม่นี้ เช่น คลอรนี เมทลิโบรไมด ์ เป็นต้น




������# 3 3 3 3 "������*�*=    ((((Flammable Liquids)Flammable Liquids)Flammable Liquids)Flammable Liquids)

                                                                                                "������*�*= หมายถงึ ของเหลว
หรอืของเหลวผสมที ่    
                        มี
จุดวาบไฟ (Flash Point) ไมเ่กนิ 60.5 องศา
                        
เซลเซยีส จากการทดสอบดว้ยวธิถี้วยปิด (Closed-

 หรอืไมเ่กนิ องศา
เซลเซยีส จากการทดสอบดว้ยวธิถี้วยปิด (Closed-

cup Test)  หรอืไมเ่กนิ 65.6 องศา
เซลเซยีส จากการทดสอบดว้ยวธิถี้วยเปิด (Opened-cup 

Test) ไอของเหลวไวไฟพร้อมลกุตดิไฟเมือ่มแีหลง่
ประกายไฟ ตวัอยา่งเช่น อะซโีตน นํ้ามนัเชือ้เพลงิ 
ทนิเนอร ์ เป็นต้น




������#    4 4 4 4 "��/"8�*�*=

�����#�(ก*�	0*�0���/�������#��	���ก�,�5��/�0�2�0ก>�3
*�*=    /,.��
4�    3 3 3 3 ก�(.	�.��    �����5

4444....1111 "��/"8�*�*=    ((((Flammable Solids) Flammable Solids) Flammable Solids) Flammable Solids) หมายถงึ ของแข็งที่
สามารถตดิไฟไดง้า่ยจากการไดร้บัความร้อน จากประกาย
ไฟ/เปลวไฟ หรอืเกดิการลกุไหม้ไดจ้ากการเสียดสี 
ตวัอยา่งเช่น กาํมะถนั ฟอสฟอรสัแดง ไนโตรเซลลโูลส 
เป็นต้น หรอืเป็นสารทีม่แีนวโน้มทีจ่ะเกดิปฏกิริยิาคายความ
ร้อนทีรุ่นแรง ตวัอยา่งเช่น เกลอืไดอะโซเนียม เป็นร้อนทีรุ่นแรง ตวัอยา่งเช่น เกลอืไดอะโซเนียม เป็น
ต้น หรอืเป็นสารระเบดิทีถ่กูลดความไวตอ่การเกดิระเบดิ 
ตวัอยา่งเช่น แอมโมเนียมพเิครต (เปียก) ไดไนโตรฟีนอล 
(เปียก) เป็นต้น

4444....2222 �����#	����	���#��!.�ก���(ก*�	0*�0��� ((((Substances 

Liable to Spontaneous Combustion) หมายถงึ สารทีม่แีนวโน้มจะเกดิ
ความร้อนขึน้ไดเ้องในสภาวะการขนส่งตามปกติ หรอืเกดิ
ความร้อนสงูขึน้ไดเ้มือ่ สัมผสักบัอากาศและ มแีนวโน้มจะ
ลกุไหม้ได ้



4444....3333 �����#��	���ก�,�5��/�0����2�0�ก��ก>�3*�*= (Substances (Substances (Substances (Substances 

which in Contactwhich in Contactwhich in Contactwhich in Contact with Water Emit Flammable Gases) with Water Emit Flammable Gases) with Water Emit Flammable Gases) with Water Emit Flammable Gases) หมายถงึ สารทีท่าํ
ปฏกิริยิากบันํ้าแลว้ มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิการตดิไฟไดเ้องหรอื
ทาํให้เกดิ ก๊าซไวไฟในปรมิาณทีเ่ป็นอนัตราย


������#    5 5 5 5 �����ก3�*�3�/��������������
�����ก*3��    
/,.��
4�    2 2 2 2 ก�(.	�.��    �����5/,.��
4�    2 2 2 2 ก�(.	�.��    �����5

5555....1111 �����ก3�*���    (Oxidizing Substances) หมายถงึ 
ของแข็ง ของเหลวทีต่วัของสารเองไมต่ดิไฟ แตใ่ห้
ออกซเิจนซึง่ช่วยให้วตัถุอืน่เกดิการลกุไหม้และอาจจะ
กอ่ให้เกดิไฟ เมือ่สัมผสักบัสารทีล่กุไหม้และ เกดิการระเบดิ
อยา่งรุนแรง ตวัอยา่งเช่น แคลเซยีมไฮโปคลอไรท ์
โซเดยีมเปอรอ์อกไซด ์ โซเดยีมคลอเรต เป็นต้น 



5555....2222 ������������
�����ก*3��    ((((Organic Peroxides) Organic Peroxides) Organic Peroxides) Organic Peroxides) 

หมายถงึ ของแข็งหรอืของเหลวทีม่โีครงสร้าง ออกซเิจน
สองอะตอม -O-O- และช่วยในการเผาสารทีล่กุไหม้ หรอืทาํ
ปฏกิริยิากบัสารอืน่แลว้กอ่ให้เกดิอนัตรายได้ หรอืเมือ่ไดร้บั
ความร้อนหรอืลกุไหม้แล้วภาชนะบรรจุสารนี้อาจระเบดิ
ได้ ตวัอยา่งเช่น อะซโีตนเปอรอ์อกไซด ์ เป็นต้น 


������# 6 6 6 6 ������/�����!����'5� แบง่เป็น 2 กลุม่ยอ่ย 
ดงันี้ดงันี้

6666....1111 ������    ((((Toxic Substances)Toxic Substances)Toxic Substances)Toxic Substances) หมายถงึ ของแข็งหรอื
ของเหลวทีส่ามารถทาํให้เสียชวีติหรอืบาดเจ็บ รุนแรงตอ่
สุขภาพของคน หากกลนื สดูดมหรอืหายใจรบัสารนี้เข้า
ไป หรอืเมือ่สารนี้ไดร้บัความร้อนหรอืลกุไหม้จะ ปลอ่ย
ก๊าซพษิ ตวัอยา่งเช่น โซเดยีมไซยาไนด ์ กลุม่สารกาํจดั
แมลงศัตรพูชืและสัตว ์ เป็นต้น



6666....2222 ���!����'5�    ((((Infectious Substances) Infectious Substances) Infectious Substances) Infectious Substances) หมายถงึ สารที่
มเีชือ้โรคปนเปื้อนหรอืสารทีม่ตีวัอยา่ง การ
ตรวจสอบของพยาธิ สภาพปนเปื้อนทีเ่ป็นสาเหตุของ 
การเกดิโรคในสัตวแ์ละคน ตวัอยา่งเช่น แบคทเีรยี
เพาะเชือ้ เป็นต้น 




������# 7 7 7 7 ����(ก�		��!�����

����(ก�		��!�����    ((((Radioactive Materials)Radioactive Materials)Radioactive Materials)Radioactive Materials) หมายถงึ วสัดทุี่
สามารถแผร่งัสีทีม่องไมเ่ห็นอยา่งตอ่เนื่องมากกวา่ 0.002 ไม
โครคูรตีอ่กรมั ตวัอยา่งเช่น โมนาไซด ์ ยเูรเนียม 
โคบอลต-์60 เป็นต้น 




������# 8 8 8 8 ���ก��ก�.��

                                                                        ���ก��ก�.��    ((((Corrosive SubstancesCorrosive SubstancesCorrosive SubstancesCorrosive Substances))))    หมายถงึ 
ของแข็งหรอื
                  ของเหลวซึง่
โดย ปฏกิริยิาเคมมีฤีทธิก์ดักรอ่นทาํควาเสียหาย ตอ่  โดย ปฏกิริยิาเคมมีฤีทธิก์ดักรอ่นทาํควาเสียหาย ตอ่  
                  เนื้อเยือ่ของ
สิ่งมชีวีติอยา่งรุนแรงหรอื ทาํลายสินค้า/ยานพาหนะที
                  ทาํการขนส่ง เมือ่
เกดิการรัว่ไหลของสารไอระเหยของ สารประเภทนี้ บาง
ชนดิกอ่ให้เกดิการ ระคายเคอืงตอ่จมกูและตา 
ตวัอยา่งเช่น กรดเกลอื กรดกาํมะถนั โซเดยีมไฮดรอก
ไซด ์ เป็นต้น



ประเภทที* 9 วสัดุอันตรายเบด็เตลด็
                     
                      วสัดุอนัตรายเบด็เตลด็ (Miscellaneous Dangerous Substances 

and Articles) หมายถึง สารหรือสิ!งของที!ในขณะขนส่งเป็นสาร
                     อนัตรายซึ!งไม่จดัอยูใ่นประเภทที! 1 ถึงประเภทที! 8 ตวัอยา่งเช่น 
                     ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต เป็นตน้ และใหร้วมถึงสารที!ตอ้ง ควบคุม
ใหม้ีอุณหภูมิไม่ตํ!ากวา่ 100 องศาเซลเซียส ในสภาพของเหลว หรือมีอุณหภูมิ ไม่ตํ!ากวา่ใหม้ีอุณหภูมิไม่ตํ!ากวา่ 100 องศาเซลเซียส ในสภาพของเหลว หรือมีอุณหภูมิ ไม่ตํ!ากวา่
240 องศาเซลเซียสในสภาพของแขง็ในระหวา่งการขนส่ง




