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 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
Safety Data Sheet 

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

 

ตวับ่งช้ีผลติภัณฑ์  
ช่ือผลิตภณัฑ ์

 
FURIO BIO SYN PLUS SAE40  

ข้อแนะน าในการใช้สารเคมแีละข้อห้ามต่างๆ ในการใช้ น ้ำมนัเคร่ืองยนตไ์บโอแก๊ส 
รายละเอยีดผู้ผลติ 
บริษทั   
ท่ีอยู ่  
โทรศพัท ์                        
โทรสำร   

 
บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
2098 อำคำรเอม็ทำวเวอร์ ชั้น8 พระโขนงใต ้พระโขนง กทม. 10260 
+66 2335 4999 
+66 2016 3991 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน +66 2335 8888 
 

2. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย (Hazards Identification) 

การจ าแนกประเภทสารเดีย่วหรือสารผสมตามระบบ  GHS 
ควำมเป็นพษิเฉียบพลนั (ทำงปำก)                                                                             
                                      (ทำงกำรหำยใจ ไอระเหย)                                                 

ประเภทยอ่ย 5 
ประเภทยอ่ย 4 

ควำมเป็นอนัตรำยจำกกำรส ำลกั   ประเภทยอ่ย 1 
ควำมเป็นพษิเร่ือรังตอ่ส่ิงแวดลอ้มในน ้ ำ   ประเภทยอ่ย 4 
รูปสัญลกัษณ์                                                                       

 
 
ค าสัญญาณ: อนัตรำย 
ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย: 
H303 – อำจเป็นอนัตรำยเม่ือกลืนกิน 
H304 – อำจเป็นอนัตรำยถึงตำยไดเ้ม่ือกลืนกินและผำ่นเขำ้ไปทำงช่องลม 
H332 – เป็นอนัตรำยเม่ือหำยใจเขำ้ไป 
H361 – มีขอ้สงสยัวำ่อำจเกิดอนัตรำยต่อกำรเจริญพนัธ์ุหรือทำรกในครรภ ์
H372 – ท ำอนัตรำยต่ออวยัวะ เม่ือรับสมัผสัเป็นเวลำนำนหรือรับสมัผสัซ ้ ำ 
H413 – อำจเป็นอนัตรำยต่อส่ิงมีชีวติในน ้ ำ และมีผลกระทบระยะยำว 
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ข้อความแสดงข้อควรระวงั 
P201 – รับค ำแนะน ำเฉพำะก่อนใช ้
P202 – หำ้มใชจ้นกวำ่จะอ่ำนค ำเตือนและค ำแนะน ำก่อนใช ้
P260 – หำ้มหำยใจเอำฝุ่ น/ละอองสำรเขำ้ไป 
P261 –หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำฝุ่ น/ฟมู/ก๊ำซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย 
P264 – ลำ้งผิวหนงัหลงัจำกกำรใชส้ำร 
P270 – หำ้มกิน ด่ืมหรือสูบบุหร่ีเม่ือใชผ้ลิตภณัฑ ์
P271 – ใชเ้ฉพำะนอกอำคำรหรือในพ้ืนท่ีท่ีระบำยอำกำศไดดี้ 
P273 – หลีกเล่ียงกำรร่ัวไหลสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
P281 – ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลตำมท่ีก ำหนด 
P304+P340 – หำกหำยใจเขำ้ไปใหเ้คล่ือนยำ้ยผูป่้วยไปยงับริเวณท่ีมีอำกำศบริสุทธ์ิและใหพ้กัในท่ำท่ีหำยใจได ้
P308+P313 – ถำ้ไดรั้บสมัผสัหรือเก่ียวขอ้ง ใหป้รึกษำแพทย/์พบแพทย ์
P312 – ถำ้รู้สึกไม่สบำย ใหโ้ทรศพัทป์รึกษำศูนยพิ์ษวทิยำหรือแพทย ์
P314 – ถำ้รู้สึกไม่สบำย ใหป้รึกษำแพทย/์พบแพทย ์
P405 – จดัเก็บในสถำนท่ีท่ีปิดลอ็กได ้
P501 – ก ำจดัสำร/ภำชนะบรรจุ (ตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน /ภูมิภำค /ประเทศ /สำกล) 
 
ความเป็นอนัตรายอ่ืนทีไ่ม่มผีลในการจ าแนกประเภท : ไม่มี 
                                                            

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients) 

สำรผสม 
ล ำดบั  องคป์ระกอบสำร CAS No. Content (%) 

1 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7 >65 
2 Residue oils (petroleum), hydrotreated 64742-57-0 >25 
3 Additive Package CBI Confidential 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid  Measures) 

 

การหายใจเข้าไป ใหย้ำ้ยผูป่้วยไปยงับริเวณท่ีมีอำกำศบริสุทธ์ิ    
การสัมผสัทางผวิหนัง ถอดเส้ือผำ้ท่ีเป้ือนออกทนัที ลำ้งดว้ยน ้ ำและสบู่ หำกเกิดอำกำรแพค้วรพบ

แพทย ์ 
การสัมผสัทางดวงตา   ลำ้งดว้ยน ้ ำปริมำณมำก  ถอดคอนแทคเลนส์ออก  เปิดเปลือกตำใหก้วำ้ง ให้

น ้ ำไหลผำ่นอยำ่งนอ้ย 15 นำที น ำส่งแพทยท์นัที 
การกลืนกนิ   บว้นปำก หำ้มท ำใหอ้ำเจียน น ำส่งแพทย ์
อาการ/ ผลกระทบทีส่ าคญั ระคำยเคืองผิวหนงั หำกสมัผสักบัผิวหนงั 

ข้อควรพจิารณาทางการแพทย์ทีต้่องท าทนัทแีละการดูแลรักษา ใหรั้กษำตำมอำกำร 
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เฉพาะทีส่ าคญัทีค่วรด าเนินการ 
 

5. มาตรการผจญเพลงิ (Fire Fighting Measures)  

 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม คำร์บอนไดออกไซด,์ โฟม, เคมีแหง้ หรือ ทรำย  
สารดบัเพลงิทีไ่ม่เหมาะสม ฉีดน ้ ำเป็นล ำ 
ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิขึน้จากสารเคมี กำรเผำไหมอ้ำจก่อใหเ้กิดสำรประกอบเชิงซอ้นในรูปของแขง็, ของเหลว 

และก๊ำซ รวมถึงคำร์บอนมอนออกไซด ์สำรประกอบออกไซดข์องก ำมะถนั 
และสำรประกอบอินทรีย ์

อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงัส าหรับนักผจญเพลงิ   
 

สวมชุดดบัเพลิงและอุปกรณ์ปกป้องทำงเดินหำยใจชนิดถงับรรจุอำกำศแบบ
พกพำ (Self –Contained Breathing Apparatus, SCBA)      

 

6. มาตรการจดัการเม่ือมกีารหกและร่ัวไหลของสาร (Accidental Release Measure) 

 

ข้อควรระวงัส่วนบุคคล  อุปกรณ์ป้องกนัภัยส่วนบุคคล อพยพคนออกจำกบริเวณสำรหกรด 
หำ้มสมัผสัสำรเคมีโดยตรง 
สวมอุปกรณ์ปกป้องทำเดินหำยใจชนิดดูดซบัก๊ำซอินทรียแ์ละไอระเหย 
รองเทำ้บูท และถุงมือยำง 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม ป้องกนัไม่ใหส้ำรไหลลงท่อระบำยน ้ ำท้ิง 
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเกบ็และท าความสะอาด ดูดซบัสำรดว้ยทรำย หำ้มใหน้ ้ ำน ้ำเขำ้ไปในภำชนะบรรจุ ระบำยอำกำศใน

บริเวณนั้นและลำ้งท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีสำรหกร่ัวไหลหลงัจำกเก็บสำร
ออกหมดแลว้ 

 

 

7. การขนถ่าย   เคล่ือนย้าย   ใช้งาน และการเกบ็รักษา (Handling and Storage) 

 

ข้อควรระวงัในการขนถ่าย เคล่ือนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย หลีกเล่ียงกำรสมัผสักบัสำร ใหใ้ชส้ำรในบริเวณท่ีมีอำกำศท่ีเพียงพอ 
 สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย ปิดภำชนะบรรจุ เก็บในบริเวณท่ีระบำยอำกำศไดดี้ 

เก็บในท่ีแหง้และเยน็ เก็บห่ำงจำกแหล่งก ำเนิดประกำยไฟและสำรท่ีติดไฟ
ได ้

 

  

8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection) 

  
ค่าต่างๆทีใ่ช้ควบคุมการรับสัมผสั: ไม่ไดก้ ำหนด  
การควบคุมทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม จดัใหมี้กำรระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ 

จดัใหมี้ท่ีดูดอำกำศเฉพำะท่ี 
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  
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กำรป้องกนัระบบหำยใจ สวมอุปกรณ์ปกป้องทำงเดินหำยใจชนิดดูดซบัก๊ำซและไอ 
กำรป้องกนัตำ แวน่ครอบตำ 
กำรป้องกนัมือ ถุงมือชนิดท่ีทนสำรเคมี 
กำรป้องกนัผิวหนงั ชุดป้องกนัสำรเคมี รองเทำ้นิรภยั 
ขอ้ควรปฏิบติั   ลำ้งมือและหนำ้หลงัจำกกำรท ำงำนกบัสำร  ก่อนกินอำหำร  สูบบุหร่ีหรือใช้

หอ้งน ้ ำ          
หำ้มกินอำหำร ด่ืม หรือสูบบุหร่ีในสถำนท่ีท ำงำน   

 

9. สมบัตทิางกายภาพและทางเคม ี(Physical and Chemical Properties) 

 

ลกัษณะทัว่ไป :   ของเหลว สีน ้ ำตำลอ่อน หรือ สีน ้ ำตำลเขม้ 
กลิน่ กล่ินเฉพำะตวั 
ค่าความหนืดที ่100°C :    15.0-16.0 cSt 
จุดวาบไฟ :          >230 oC 
ค่าขีดจ ากดัสูงสุดและต า่สุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจ ากดัสูงสุดและต า่สุดของการ
ระเบิด   (%, v/v) :    

ขีดล่ำง : 1% v/v 
ขีดบน :  10% v/v                      

จุดไหลเท :                                               <-6 oC 
ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (น า้ = 1) :       0.8-0.9 
ความสามารถในการละลายได้ :     ในน ้ ำ: ไม่ละลำยน ้ ำ            
                                                                                                           

10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา (Stability and Reactivity) 

 

การเกดิปฏกิริิยา ไม่มีขอ้มูล 
ความเสถียรทางเคม ี เสถียร 
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยา ไม่เกิดปฏิกิริยำ 
สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง อุณหภูมิสูงและกำรสมัผสัแสงแดดโดยตรง 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้   สำรท่ีสำมำรถออกซิไดซ์อยำ่งแรง 
ผลติภัณฑ์จากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย ไม่เกิดอนัตรำยจำกกำรยอ่ยสลำยของผลิตภณัฑใ์นบรรจุภณัฑป์กติ 
 

11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา (Toxicological Information) 

     
ควำมเป็นพษิเฉียบพลนั 
กำรกดักร่อน/กำรระคำยเคืองต่อผิวหนงั                                                          

เป็นอนัตรำยเม่ือกลืนกิน (ประเภทยอ่ย 5) 
ไม่สำมำรถจ ำแนกได ้

กำรท ำลำยดวงตำอยำ่งรุนแรง/กำรระคำยเคืองต่อดวงตำ                                  ไม่สำมำรถจ ำแนกได ้
กำรท ำใหไ้วต่อกำรกระตุน้อำกำรแพต้่อระบบทำงเดินหำยใจ
หรือผิวหนงั  

ไม่สำมำรถจ ำแนกได ้
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กำรก่อใหเ้กิดกำรกลำยพนัธ์ุของเซลลสื์บพนัธ์ุ ไม่สำมำรถจ ำแนกได ้
กำรก่อมะเร็ง  

ควำมเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ มีขอ้สงสยัวำ่อำจเกิดอนัตรำยต่อกำรเจริญพนัธ์ุหรือทำรกในครรภ ์
ควำมเป็นพิษต่ออวยัวะเป้ำหมำยอยำ่งเฉพำะเจำะจงจำกกำรรับ
สมัผสัคร้ังเดียว 

ไม่สำมำรถจ ำแนกได ้

ควำมเป็นพิษต่ออวยัวะเป้ำหมำยอยำ่งเฉพำะเจำะจงจำกกำรรับ
สมัผสัซ ้ ำ  

ไม่สำมำรถจ ำแนกได ้

ควำมเป็นอนัตรำยจำกกำรส ำลกั  อำจเป็นอนัตรำยถึงตำยได ้เม่ือกลืนกินและผำ่นเขำ้ไปทำงช่องลม 
 
 

12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา (Ecological Information) 

 

13. ข้อพจิารณาในการก าจดั (Disposal Considerations) 

 
 การก าจดัสาร ใหป้ฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของทอ้งถ่ิน  

ติดต่อบริษทั รับก ำจดัของเสียท่ีไดรั้บอนุญำต 
 บรรจุภณัฑ์   ใหป้ฏิบติัตำมวธีิก ำจดักำกของเสีย    
 

14. ข้อมูลเกีย่วกบัการขนส่ง (Transport Information) 

  

หมายเลขสหประชาชาต ิ(UN number)    ไม่เป็นสินคำ้อนัตรำย 
ช่ือทีถู่กต้องในการขนส่งของสหประชาชาต ิ ไม่เป็นสินคำ้อนัตรำย 
ประเภทความเป็นอนัตรายส าหรับการขนส่ง ไม่เป็นสินคำ้อนัตรำย 
กลุ่มการบรรจุ ไม่ไดก้ ำหนด 
มลภาวะทางทะเล ไม่มีขอ้มูล 
การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ ไม่มีขอ้มูล 
ข้อควรระวงัพเิศษ ไม่มีขอ้มูล 

 
 

 

ความเป็นอนัตรายเฉียบพลนัต่อส่ิงแวดล้อมในน า้ ไม่สำมำรถจ ำแนกได ้
ความเป็นอนัตรายระยะยาวต่อส่ิงแวดล้อมในน า้ ไม่สำมำรถจ ำแนกได ้
ความคงอยู่นาน และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ ไม่มีขอ้มูล 
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ   ไม่มีขอ้มูล 
การเคล่ือนย้ายในดนิ ไม่มีขอ้มูล 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ ไม่มีขอ้มูล 
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15.  ข้อมูลเกีย่วกบักฎข้อบังคับ (Regulatory Information) 

 กฎข้อบังคบัทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมเร่ือง ระบบกำรจ ำแนกและกำรส่ือสำร
ควำมเป็นอนัตรำยของวตัถุอนัตรำย พ.ศ. 2555   

จ ำแนกเป็นวตัถอุนัตรำย 

 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ  (Other Information) 

วนัท่ีจดัท ำเอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยั:          28 มิถุนำยน 2562  
กำรอำ้งอิง/แหล่งขอ้มูล 
แหล่งขอ้มูลและเอกสำรท่ีใชท้ ำเอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยั 

1. National Institute of Technology and Evaluation (SAFE NITE) 
http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html 
2. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical (GHS), United Nation, 2011 
  
 
 
ขอ้มูลในเอกสำรน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนบนพ้ืนฐำนขอ้มูลท่ีมีอยูข่องบริษทัฯ ซ่ึงเช่ือวำ่มีควำมน่ำเช่ือถือและถูกตอ้ง   อยำ่งไรก็ตำมขอ้มูลท่ีใหน้ี้  บริษทัฯ 
จะไม่รับประกนัใดๆในเร่ืองควำมสมบูรณ์   ควำมครอบคลุมและควำมถูกตอ้งของเอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยั  
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