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 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
Safety Data Sheet 

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

 

ตวับ่งช้ีผลติภัณฑ์  
ช่ือผลิตภณัฑ ์

 
บางจาก เกียร์อุตสาหกรรม โอจีแอล 60, 200, 450 

ข้อแนะน าในการใช้สารเคมแีละข้อห้ามต่างๆ ในการใช้ เป็นผลิตภณัฑน์ ้ ามนัเกียร์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
รายละเอยีดผู้ผลติ 
บริษทั   
ท่ีอยู ่  
โทรศพัท ์                        
โทรสาร   

 
บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2098 อาคารเอม็ทาวเวอร์ ชั้น8 พระโขนงใต ้พระโขนง กทม. 10260 
+66 2335 4999 
+66 2016 3991 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน +66 2335 8888 
 

2. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย (Hazards Identification) 

การจ าแนกประเภทสารเดีย่วหรือสารผสมตามระบบ  GHS 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั (ทางปาก)                                                                             
                                      (ทางการหายใจ ไอระเหย)                                                 

ประเภทยอ่ย 5 
ประเภทยอ่ย 4 

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ ประเภทยอ่ย 2 
ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั   ประเภทยอ่ย 1 
ความเป็นพิษต่อระบบอวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผสัซ ้ า ประเภทยอ่ย 1 
ความเป็นพษิเร่ือรังตอ่ส่ิงแวดลอ้มในน ้ า   ประเภทยอ่ย 4 
รูปสัญลกัษณ์                                                                       

  
 
ค าสัญญาณ: อนัตราย 
ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย: 
H303 – อาจเป็นอนัตรายเม่ือกลืนกิน 
H304 – อาจเป็นอนัตรายถึงตายไดเ้ม่ือกลืนกินและผา่นเขา้ไปทางช่องลม 
H332 – เป็นอนัตรายเม่ือหายใจเขา้ไป 
H361 – มีขอ้สงสยัวา่อาจเกิดอนัตรายต่อการเจริญพนัธ์ุหรือทารกในครรภ ์
H372 – ท าอนัตรายต่ออวยัวะ เม่ือรับสมัผสัเป็นเวลานานหรือรับสมัผสัซ ้ า 
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H413 – อาจเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติในน ้ า และมีผลกระทบระยะยาว 
ข้อความแสดงข้อควรระวงั 
P201 – รับค าแนะน าเฉพาะก่อนใช ้
P202 – หา้มใชจ้นกวา่จะอ่านค าเตือนและค าแนะน าก่อนใช ้
P260 – หา้มหายใจเอาฝุ่ น/ละอองสารเขา้ไป 
P261 –หลีกเล่ียงการหายใจเอาฝุ่ น/ฟมู/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย 
P264 – ลา้งผิวหนงัหลงัจากการใชส้าร 
P270 – หา้มกิน ด่ืมหรือสูบบุหร่ีเม่ือใชผ้ลิตภณัฑ ์
P271 – ใชเ้ฉพาะนอกอาคารหรือในพ้ืนท่ีท่ีระบายอากาศไดดี้ 
P273 – หลีกเล่ียงการร่ัวไหลสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
P281 – ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลตามท่ีก าหนด 
P304+P340 – หากหายใจเขา้ไปใหเ้คล่ือนยา้ยผูป่้วยไปยงับริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิและใหพ้กัในท่าท่ีหายใจได ้
P308+P313 – ถา้ไดรั้บสมัผสัหรือเก่ียวขอ้ง ใหป้รึกษาแพทย/์พบแพทย ์
P312 – ถา้รู้สึกไม่สบาย ใหโ้ทรศพัทป์รึกษาศูนยพิ์ษวทิยาหรือแพทย ์
P314 – ถา้รู้สึกไม่สบาย ใหป้รึกษาแพทย/์พบแพทย ์
P405 – จดัเก็บในสถานท่ีท่ีปิดลอ็กได ้
P501 – ก าจดัสาร/ภาชนะบรรจุ (ตามขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน /ภูมิภาค /ประเทศ /สากล) 
 
ความเป็นอนัตรายอ่ืนทีไ่ม่มผีลในการจ าแนกประเภท : ไม่มี 
                                                            

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients) 

สารผสม 
ล าดบั  องคป์ระกอบสาร CAS No. Content (%) 

1 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7 >95 
2 Additive Package CBI Confidential 

 

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid  Measures) 

 

การหายใจเข้าไป ใหย้า้ยผูป่้วยไปยงับริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ    
การสัมผสัทางผวิหนัง ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนออกทนัที ลา้งดว้ยน ้ าและสบู่ หากเกิดอาการแพค้วรพบ

แพทย ์ 
การสัมผสัทางดวงตา   ลา้งดว้ยน ้ าปริมาณมาก  ถอดคอนแทคเลนส์ออก  เปิดเปลือกตาใหก้วา้ง 

ใหน้ ้ าไหลผา่นอยา่งนอ้ย 15 นาที น าส่งแพทยท์นัที 
การกลืนกนิ   บว้นปาก หา้มท าใหอ้าเจียน น าส่งแพทย ์
อาการ/ ผลกระทบทีส่ าคญั ระคายเคืองผิวหนงั หากสมัผสักบัผิวหนงั 

ข้อควรพจิารณาทางการแพทย์ทีต้่องท าทนัทแีละการดูแลรักษา
เฉพาะทีส่ าคญัทีค่วรด าเนินการ 

ใหรั้กษาตามอาการ 
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5. มาตรการผจญเพลงิ (Fire Fighting Measures)  

 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม คาร์บอนไดออกไซด,์ โฟม, เคมีแหง้ หรือ ทราย  
สารดบัเพลงิทีไ่ม่เหมาะสม ฉีดน ้ าเป็นล า 
ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิขึน้จากสารเคมี การเผาไหมอ้าจก่อใหเ้กิดสารประกอบเชิงซอ้นในรูปของแขง็, ของเหลว 

และก๊าซ รวมถึงคาร์บอนมอนออกไซด ์สารประกอบออกไซดข์อง
ก ามะถนั และสารประกอบอินทรีย ์

อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงัส าหรับนักผจญเพลงิ   
 

สวมชุดดบัเพลิงและอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดถงับรรจุอากาศแบบ
พกพา (Self –Contained Breathing Apparatus, SCBA)      

 

6. มาตรการจดัการเม่ือมกีารหกและร่ัวไหลของสาร (Accidental Release Measure) 

 

ข้อควรระวงัส่วนบุคคล  อุปกรณ์ป้องกนัภัยส่วนบุคคล อพยพคนออกจากบริเวณสารหกรด 
หา้มสมัผสัสารเคมีโดยตรง 
สวมอุปกรณ์ปกป้องทาเดินหายใจชนิดดูดซบัก๊าซอินทรียแ์ละไอระเหย 
รองเทา้บูท และถุงมือยาง 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม ป้องกนัไม่ใหส้ารไหลลงท่อระบายน ้ าท้ิง 
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเกบ็และท าความสะอาด ดูดซบัสารดว้ยทราย หา้มใหน้ ้ าน ้าเขา้ไปในภาชนะบรรจุ ระบายอากาศใน

บริเวณนั้นและลา้งท าความสะอาดบริเวณท่ีสารหกร่ัวไหลหลงัจากเก็บสาร
ออกหมดแลว้ 

 

 

7. การขนถ่าย   เคล่ือนย้าย   ใช้งาน และการเกบ็รักษา (Handling and Storage) 

 

ข้อควรระวงัในการขนถ่าย เคล่ือนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย หลีกเล่ียงการสมัผสักบัสาร ใหใ้ชส้ารในบริเวณท่ีมีอากาศท่ีเพียงพอ 
 สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย ปิดภาชนะบรรจุ เก็บในบริเวณท่ีระบายอากาศไดดี้ 

เก็บในท่ีแหง้และเยน็ เก็บห่างจากแหล่งก าเนิดประกายไฟและสารท่ีติดไฟ
ได ้

 

  

8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection) 

  
ค่าต่างๆทีใ่ช้ควบคุมการรับสัมผสั: ไม่ไดก้ าหนด  
การควบคุมทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม จดัใหมี้การระบายอากาศท่ีเพียงพอ 

จดัใหมี้ท่ีดูดอากาศเฉพาะท่ี 
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  
การป้องกนัระบบหายใจ สวมอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดดูดซบัก๊าซและไอ 
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การป้องกนัตา แวน่ครอบตา 
การป้องกนัมือ ถุงมือชนิดท่ีทนสารเคมี 
การป้องกนัผิวหนงั ชุดป้องกนัสารเคมี รองเทา้นิรภยั 
ขอ้ควรปฏิบติั   ลา้งมือและหนา้หลงัจากการท างานกบัสาร  ก่อนกินอาหาร  สูบบุหร่ีหรือใช้

หอ้งน ้ า          
หา้มกินอาหาร ด่ืม หรือสูบบุหร่ีในสถานท่ีท างาน   

 

9. สมบัตทิางกายภาพและทางเคม ี(Physical and Chemical Properties) 

 

ลกัษณะทัว่ไป :   ของเหลว สีน ้ าตาลอ่อน หรือ สีน ้ าตาลเขม้ 
กลิน่ กล่ินเฉพาะตวั 
จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง :    -6 oC 
จุดเดือดเร่ิมต้นและช่วงของการเดือด   :             >260 oC 
จุดวาบไฟ :            >205 oC 
ค่าขีดจ ากดัสูงสุดและต า่สุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจ ากดัสูงสุดและต า่สุดของการ
ระเบิด   (%, v/v) :    

ขีดล่าง : 1% v/v 
ขีดบน :  10% v/v                      

ความดนัไอ :                                               ต ่ากวา่ 0.5 x 10-3 kPa ท่ี 20 oC 
ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (น า้ = 1) :       0.86-0.90 
ความสามารถในการละลายได้ :     ในน ้ า: ไม่ละลายน ้ า            
ความหนืด     1350-10000 m2 /sec  ท่ี 40 oC 
                                                                                                           

10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา (Stability and Reactivity) 

 

การเกดิปฏกิริิยา ไม่มีขอ้มูล 
ความเสถียรทางเคม ี เสถียร 
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยา ไม่เกิดปฏิกิริยา 
สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง อุณหภูมิสูงและการสมัผสัแสงแดดโดยตรง 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้   สารท่ีสามารถออกซิไดซ์อยา่งแรง 
ผลติภัณฑ์จากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย ไม่เกิดอนัตรายจากการยอ่ยสลายของผลิตภณัฑใ์นบรรจุภณัฑป์กติ 
 

11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา (Toxicological Information) 

     
ความเป็นพษิเฉียบพลนั 
การกดักร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนงั                                                          

เป็นอนัตรายเม่ือกลืนกิน (ประเภทยอ่ย 5) 
ไม่สามารถจ าแนกได ้

การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา                                  ไม่สามารถจ าแนกได ้
การท าใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพต้่อระบบทางเดินหายใจ ไม่สามารถจ าแนกได ้
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หรือผิวหนงั  
การก่อใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุของเซลลสื์บพนัธ์ุ ไม่สามารถจ าแนกได ้
การก่อมะเร็ง  

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ มีขอ้สงสยัวา่อาจเกิดอนัตรายต่อการเจริญพนัธ์ุหรือทารกในครรภ ์
ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับ
สมัผสัคร้ังเดียว 

ไม่สามารถจ าแนกได ้

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับ
สมัผสัซ ้ า  

ไม่สามารถจ าแนกได ้

ความเป็นอนัตรายจากการส าลกั  อาจเป็นอนัตรายถึงตายได ้เม่ือกลืนกินและผา่นเขา้ไปทางช่องลม 
 
 
 

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)    ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
ช่ือทีถู่กต้องในการขนส่งของสหประชาชาต ิ ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
ประเภทความเป็นอนัตรายส าหรับการขนส่ง ไม่เป็นสินคา้อนัตราย 
กลุ่มการบรรจุ ไม่ไดก้ าหนด 
มลภาวะทางทะเล ไม่มีขอ้มูล 
การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ ไม่มีขอ้มูล 
ข้อควรระวงัพเิศษ ไม่มีขอ้มูล 

 

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

 กฎข้อบังคบัทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง ระบบการจ าแนกและการส่ือสาร
ความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2555   

จ าแนกเป็นวตัถอุนัตราย 

 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ  (Other Information) 

วนัท่ีจดัท าเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั:          20 กมุภาพนัธ์ 2562  
การอา้งอิง/แหล่งขอ้มูล 
แหล่งขอ้มูลและเอกสารท่ีใชท้ าเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

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 
  
 
 
ขอ้มูลในเอกสารน้ีไดจ้ดัท าข้ึนบนพ้ืนฐานขอ้มูลท่ีมีอยูข่องบริษทัฯ ซ่ึงเช่ือวา่มีความน่าเช่ือถือและถูกตอ้ง   อยา่งไรก็ตามขอ้มูลท่ีใหน้ี้  บริษทัฯ 
จะไม่รับประกนัใดๆในเร่ืองความสมบูรณ์   ความครอบคลุมและความถูกตอ้งของเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั  
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