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ค ำแนะน ำ 
ในกำรใช้ผลติภณัฑ์ 

ก่อนกำรใช้งำนทุกคร้ัง  ผูท่ี้ปฏิบติังานตอ้งศึกษาวธีิการใชง้านผลิตภณัฑ์อยา่งถูกตอ้ง จากเอกสาร  
ข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมี (MSDS), Technical   Datasheet และคู่มือ “ กำรขนถ่ำย  เคลื่อนย้ำย   กำร
จัดเกบ็  กำรบรรจุและกำรประกอบ”  ฉบบัล่าสุด  ร่วมกบัผูช้  านาญการของท่าน 

1. ผลิตภณัฑน้ี์ส ำหรับใชใ้นกำรบรรจุภณัฑเ์ท่ำนั้น 
2. ควรใชผ้ลิตภณัฑใ์ห้เหมำะสมกบัสินคำ้ท่ีจะน ำมำบรรจุและเหมำะสมกบักำรใชง้ำน 
3. หำ้มดดัแปลงผลิตภณัฑเ์พื่อน ำไปใชใ้นแบบอ่ืน ท่ีไม่เหมำะสม 
4. ควรจดัเก็บผลิตภณัฑ์อยำ่งมัน่คงในสถำนท่ีท่ีปลอดภยั  จดัเรียงดว้ยวธีิกำรท่ีถูกตอ้งและเหมำะสม  เพื่อ

ป้องกนัอนัตรำยจำกกำรหล่นทบั 
5. ควรตรวจสอบผลิตภณัฑใ์ห้อยูใ่นสภำพท่ีเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนกำรเคล่ือนยำ้ย และควรเคล่ือนยำ้ย

ผลิตภณัฑด์ว้ยอุปกรณ์และวิธีกำรท่ีถูกตอ้งเหมำะสม  และจดัใหมี้เคร่ืองมือป้องกนักำรเกิดอุบติัเหตุ  
6. กำรล ำเลียง ขนถ่ำย และขนส่งผลิตภณัฑโ์ดยใชแ้รงงำน ควรเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 
7. หำ้มวำงผลิตภณัฑใ์กลน้ ้ำ  ควำมช้ืน  ประกำยไฟ  เปลวไฟ  หรือแหล่งควำมร้อน และควรเก็บไวใ้นท่ี

แหง้  อำกำศถ่ำยเท  และไม่มีฝุ่ น 
8. ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบของผลิตภณัฑใ์หค้รบถว้นก่อนใชง้ำน 
9. ควรใชผ้ลิตภณัฑ์ดว้ยควำมระมดัระวงั และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอยำ่งเหมำะสมทุกคร้ังขณะใชง้ำน 
10. กำรประกอบเหล็กรัดถงั ของผลิตภณัฑท่ี์เป็นถงัปำกกวำ้ง ดำ้นบนเปิดได ้(Plastic Drums , removable 

head) ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ช่วยในกำรประกอบ และกำรสัมผสักบัเหล็กรัดตอ้งสวมถุงมือ เพื่อป้องกนักำร
บำดมือ 

11. กำรน ำผลิตภณัฑไ์ปบรรจุสินคำ้ ตอ้งไม่เกินปริมำตรควำมจุท่ีระบุไว ้ 
12. ควำมหนำแน่นของสินคำ้ท่ีใชบ้รรจุตอ้งไม่เกิน 1.2 กรัม/มิลลิลิตร กรณีตอ้งกำรบรรจุสินคำ้ท่ีมีควำม

หนำแน่นมำกกวำ่ 1.2 กรัม/มิลลิลิตร ตอ้งขอค ำปรึกษำจำกทำงบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง 
13. ผูใ้ชง้ำน ควรก ำหนดอำยกุำรจดัเก็บ (Shelf Life) ของสินคำ้หลงัจำกบรรจุแลว้ 
14. จดัเก็บผลิตภณัฑท่ี์ตกพื้นทุกคร้ัง  เพื่อป้องกนัอนัตรำยจำกกำรเหยยีบผลิตภณัฑล่ื์นลม้ 
15. หำ้มน ำผลิตภณัฑ์เขำ้สู่ร่ำงกำย 
16. หำ้มน ำผลิตภณัฑท่ี์บรรจุแลว้ ไปบรรจุสินคำ้อ่ืนเพื่อใชใ้หม่ 

 



2 
บริษทั  แสงรุ่งกรุ๊ป   จ  ำกดั 

   ส ำนกังำนใหญ่ 440 ถนนบำงขนุเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพฯ  10150 
   สาขา  888/8  หมู ่1 ถนนบ้านบงึ-บ้านคา่ย   ต.คลองก่ิว   อ.บ้านบงึ  จ.ชลบรีุ  20220  
     โทร. 02-892-0353-7, Fax. 02-451-5744, 02-451-5676 

 
 

 

17. หำ้มทิ้งผลิตภณัฑเ์ขำ้ไปในท่อระบำยน ้ำ บนพื้น  หรือเขำ้ไปในแหล่งน ้ำใดๆ  วธีิกำรก ำจดัของเสียตอ้ง
เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 

18. หำ้มน ำผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจำกวตัถุดิบเกรด B ไปบรรจุอำหำรและเคมีท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนรุนแรง 
19. กรณีท่ีมีกำรสกรีนฉลำกบนผลิตภณัฑ ์ผูใ้ชง้ำนตอ้งศึกษำเอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยัของสำรเคมี 

(MSDS) สีสกรีนดว้ย 
20. หำ้มน ำผลิตภณัฑ์เขำ้ไมโครเวฟ 
21. ผลิตภณัฑอ์ำจมีไฟฟ้ำสถิต 

 
 
 

ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ 
Tel.     0-2892-0050-2 
Tel.     0-2892-0353-7 
sales@srgplastic.com 
www.srgplastic.com 
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เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมี 
บริษทั แสงรุ่ง กรุ๊ป  จ ากดั สนบัสนุนและคาดหวงัวา่ท่านและพนกังานทุกคนของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การใชส้ารน้ีจะไดอ่้านท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมีทั้งหมดท่ีระบุไวใ้น
เอกสารฉบบัน้ี เวน้เสียแต่ท่านพิจารณาวา่การใชง้านของท่านควรใชว้ธีิการอยา่งอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมกวา่ 
 

1.  ข้อมูลเกีย่วกบัสำรเคมี/สำรผสม และบริษทัผู้ผลติ 
ช่ือทำงกำรค้ำ   :  - 
ช่ือทำงเคมี       : พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene) 
กำรใช้ประโยชน์    : เป็นสินคา้ท่ีใชใ้นงานบรรจุภณัฑ์ 
บริษัทผู้ผลติ 
บริษทั  แสงรุ่งกรุ๊ป   จ  ำกดั 
888/8  หมู่ 1 ถนนบำ้นบึง-บำ้นค่ำย   ต.คลองก่ิว   อ.บำ้นบึง  จ.ชลบุรี  20220 
โทรศพัท:์ 038-158851-2  
โทรสาร: 038-158853 
ข้อมูลเพิม่เติมติดต่อ 
- 
 

ข้อมูลติดต่อในกรณฉุีกเฉิน 
- 
 

2.  ข้อมูลระบุควำมเป็นอนัตรำย 
ข้อมูลทัว่ไปในกรณฉุีกเฉิน 

 สภำวะทำงกำยภำพ  :  ของแขง็  
 อนัตรำยของผลติภัณฑ์  :  ผลิตภณัฑท่ี์หล่นบนพื้นอาจท าใหเ้กิดอนัตรายจากการล่ืนลม้ 

ผลกระทบต่อสุขภำพทีอ่ำจเกิดขึน้ 
 สัมผสัถูกตำ  :  ของแขง็อาจท าเกิดการระคายเคืองเน่ืองจากการกระทบทางกายภาพ  

ผลิตภณัฑห์ลอมเหลวอาจท าใหเ้กิดแผลไหมรุ้นแรงจากความร้อนได ้ในขณะท่ีไอของสารท่ี
ปล่อยระหวา่งขบวนการใหค้วามร้อน  อาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองตา หรือตาแดงได ้



4 
บริษทั  แสงรุ่งกรุ๊ป   จ  ำกดั 

   ส ำนกังำนใหญ่ 440 ถนนบำงขนุเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพฯ  10150 
   สาขา  888/8  หมู ่1 ถนนบ้านบงึ-บ้านคา่ย   ต.คลองก่ิว   อ.บ้านบงึ  จ.ชลบรีุ  20220  
     โทร. 02-892-0353-7, Fax. 02-451-5744, 02-451-5676 

 
 

 

 สัมผสัถูกผวิหนัง   : ไม่ระคายเคืองต่อผวิหนงั ท าใหเ้กิดบาดเจบ็ทางกายภาพเท่านั้น ผลิตภณัฑ์
หลอมเหลวอาจท าใหเ้กิดแผลไหมรุ้นแรงจากความร้อนได ้

 กำรหำยใจ  : ไม่มีผลกระทบมากนกัท่ีอุณหภูมิห้อง และไอของสารท่ีปล่อยระหวา่งขบวนการ
ใหค้วามร้อนอาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ 

 กำรกลนืกนิ  :  หากมีการกลืนผลิตภณัฑเ์ขา้ไป   อาจเกิดการส าลกัและอาจท าใหเ้กิดอนัตราย
ต่อระบบการยอ่ยอาหาร 

 

3.  องค์ประกอบและข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 
องค์ประกอบ     ปริมำณ (%)    CAS# 
พอลิเอทิลีน         >99%              9002-88-4 
สารเติมแต่ง        <1% - 

 

4.  มำตรกำรปฐมพยำบำล 
 หลงัจำกสัมผสัถูกตำ 

ในกรณีท่ีสัมผสัถูกตา ลา้งดวงตาดว้ยน ้าสะอาดโดยให้น ้ าไหลผา่นเป็นเวลา 5-15 นาที ถา้ใส่คอน
แทคเลนส์ ใหถ้อดคอนแทคเลนส์ออก ถา้มีอาการระคายเคืองใหไ้ปพบแพทย ์ ในกรณีดวงตาเกิดแผลไหมจ้าก
ความร้อน ใหรี้บลา้งดวงตาทนัที โดยใหน้ ้าไหลผา่นเป็นเวลา 5-15 นาที ถา้ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่ควรถอดคอน
แทคเลนส์ออก รีบพบจกัษุแพทยโ์ดยทนัที 

 หลงัจำกสัมผสัถูกผวิหนัง 
โดยปกติแลว้จะผลิตภณัฑน้ี์ จะไม่ระคายเคืองต่อผวิหนงั ในกรณีผลิตภณัฑ์หลอมเหลวสัมผสักบั

ผวิหนงั ควรท าใหเ้ยน็อยา่งรวดเร็วโดยใหน้ ้าไหลผา่น หา้มดึงลอกพอลิเมอร์ท่ีแขง็ตวัแลว้ออกจากผิวหนงั รีบ
พบแพทยโ์ดยทนัที 

 หลงัจำกหำยใจสำรเข้ำไป 
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยไปยงัท่ีอากาศบริสุทธ์ิ ถา้อาการยงัคงอยู ่ใหป้รึกษาแพทย ์

 หลงัจำกกำรกลนืกนิ 
ลา้งปากดว้ยน ้าสะอาด ถา้กลืนลงไปใหไ้ปพบแพทยโ์ดยทนัที อาจท าใหเ้กิดการอุดตนัของทางเดิน

อาหาร หา้มใหย้าระบาย อยา่ท าใหอ้าเจียน นอกเสียจากวา่บุคลากรทางการแพทยแ์นะน าใหท้  า 
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5.  มำตรกำรผจญเพลงิ 
สำรทีใ่ช้ในดับเพลงิ 

-  ไฟไหมข้นาดเล็ก : ถงัดบัเพลิงชนิดสารเคมีแหง้ ถงัดบัเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ละอองน ้า 
หรือ โฟม 

-  ไฟไหมข้นาดใหญ่/สารหลอมเหลว  :   ละอองน ้า หรือ โฟม ไม่ควรใชน้ ้าฉีดเขา้ไปโดยตรง 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส ำหรับนักผจญเพลงิ 

-  นกัผจญเพลิงควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัให้เหมาะสม (รวมทั้งหมวกผจญเพลิง เส้ือคลุม กางเกง
ขายาว รองเทา้บูต๊และถุงมือ) และสวมหนา้กากป้องกนัสารเคมีท่ีมีอากาศประกอบ 

วธีิผจญเพลงิ 
-  กนัคนออกจากบริเวณ กั้นบริเวณท่ีไฟไหมแ้ละกนัไม่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้ พน่น ้าใหท้ัว่เพื่อท าให้
เยน็ลงและป้องกนัการติดไฟข้ึนมาอีกคร้ัง 

ผลติภัณฑ์จำกกำรเผำไหม้ทีเ่ป็นอนัตรำย 
-  คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และเขม่าควนั 

อนัตรำยทีไ่ม่ปกติจำกไฟและกำรระเบิด 
-  การขนส่งสารดว้ยแรงดนัอากาศหรือการท างานทางกลอ่ืน ๆ กบัสารจะท าใหเ้กิดฝุ่ นผงท่ี
สามารถติดไฟได ้เพื่อลดโอกาสในการเกิดระเบิดฝุ่ น ตอ้งไม่ใหฝุ้่ นมีการสะสมตวั ควนัหนาทึบ
จะถูกปล่อยออกมาเม่ือเผาไหมโ้ดยท่ีไม่มีออกซิเจนเพียงพอ 

 

6.  มำตรกำรจัดกำรอบัุติเหตุหกร่ัวไหล 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล 

-  สารท่ีหกร่ัวไหลออกมาอาจท าใหเ้กิดอนัตรายจากการล่ืน ไม่ควรเดินผา่นบริเวณท่ีมีการหก
ร่ัวไหล ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายท่ีเหมาะสม (ดูหวัขอ้ 9) ควรเก็บใหห่้างจากแหล่งก าเนิด
ไฟ และควรมีระบบระบายอากาศท่ีดี 

ข้อควรระวงัเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 
-  ป้องกนัไม่ใหส้ารลงสู่ดิน น ้า ท่อระบายน ้า และน ้าใตดิ้น 

กำรหกร่ัวไหลขนำดเลก็ 
- ดูดหรือกวาดท าความสะอาดเก็บไวใ้นภาชนะก าจดัของเสียท่ีเหมาะสมและติดป้ายบอก 
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กำรหกร่ัวไหลขนำดใหญ่ 
-  ดูดหรือกวาดท าความสะอาดเก็บไวใ้นภาชนะก าจดัของเสียท่ีเหมาะสมและติดป้ายบอก ป้องกนั
ไม่ใหส้ารลงสู่ดิน น ้าท่อระบายน ้า และน ้าใตดิ้น 

 

7.  กำรขนถ่ำยเคลือ่นย้ำยและกำรจัดเกบ็ 
กำรขนถ่ำยเคลือ่นย้ำย 

-  หา้มสูบบุหร่ี หา้มจุดไฟ หา้มรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม ในบริเวณขนยา้ยและจดัเก็บ 
ผูป้ฏิบติังานควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (ดูหวัขอ้ 8) ผูใ้ชง้านควรเคล่ือนยา้ยสารตาม
วธีิการท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ “การขนถ่ายเคล่ือนยา้ยและจดัเก็บ” ของบริษทัผูผ้ลิต 

-  การเคล่ือนยา้ยทางกลอาจก่อใหเ้กิดฝุ่ นท่ีติดไฟได ้เพื่อลดโอกาสในการเกิดระเบิดของฝุ่ น ควรจะ
ต่อสายดินระหวา่งอุปกรณ์และระวงัไม่ใหฝุ้่ นสะสมตวั ฝุ่ นสามารถจุดติดไดโ้ดยประจุไฟฟ้า
สถิตย ์

-  หา้มใหผ้ลิตภณัฑห์ลอมเหลวสัมผสักบัดวงตา, ผวิหนงั หรือ เส้ือผา้ ควรหลีกเล่ียงการหายใจเอา
ฝุ่ นหรือไอของสารท่ีเกิดข้ึนระหวา่งขบวนการเขา้ไป เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สถานท่ีปฏิบติังานควรมี
ระบบระบายอากาศท่ีดี 

-  ตรวจสอบสภาพถุงก่อนเคล่ือนยา้ยและใชง้านตามท่ีก าหนด 
-  ผูใ้ชง้านควรเคล่ือนยา้ยสารดว้ยอุปกรณ์ช่วยในการเคล่ือนยา้ยท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมเท่านั้นเช่น
รถงา(Forklift)  หรือรถลาก(Hand lift) เป็นตน้ และหากผูเ้คล่ือนยา้ยรู้สึกไม่สบาย หรือปวดเม่ือย
กลา้มเน้ือ ควรหยดุพกัใหเ้พียงพอ 

กำรจัดเกบ็ 
-  ควรจดัเรียงผลิตภณัฑด์ว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ “การขนถ่ายเคล่ือนยา้ยและ
จดัเก็บ” ของบริษทัผูผ้ลิต 

-  ควรจดัเก็บผลิตภณัฑไ์วใ้นสถานท่ีท่ีมัน่คงและปลอดภยั เพื่อป้องกนัอนัตรายจากสารหล่นใส่ 
โดยไม่ใหถู้กแสงแดดหรือความร้อน ปราศจากฝุ่ น และมีอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส 
ตลอดจนไม่เก็บไวใ้กลป้ระกายไฟ สารออกซิไดซ์หรือวตัถุท่ีไม่เหมาะสม หรืออาหารและ
เคร่ืองด่ืม ทั้งน้ี พื้นท่ีจดัเก็บผลิตภณัฑต์อ้งเป็นพื้นราบท่ีมัน่คงเท่านั้น 

-  บรรจุภณัฑค์วรถูกปิดไวใ้หส้นิทจนกวา่จะเปิดใช ้บรรจุภณัฑท่ี์ถูกเปิดแลว้ตอ้งปิดผนึกไวอ้ยา่งดี
เพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองหรือส่ิงไม่พึ่งประสงคร่ั์วหล่นในผลิตภณัฑ ์ บรรจุภณัฑ์ตอ้งมีฉลากระบุ
รายละเอียดไวช้ดัเจนและไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 



7 
บริษทั  แสงรุ่งกรุ๊ป   จ  ำกดั 

   ส ำนกังำนใหญ่ 440 ถนนบำงขนุเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพฯ  10150 
   สาขา  888/8  หมู ่1 ถนนบ้านบงึ-บ้านคา่ย   ต.คลองก่ิว   อ.บ้านบงึ  จ.ชลบรีุ  20220  
     โทร. 02-892-0353-7, Fax. 02-451-5744, 02-451-5676 

 
 

 

8.  กำรควบคุมกำรรับสัมผสัและกำรป้องกนัส่วนบุคคล 
กำรควบคุมทำงวศิวกรรม 

ใหใ้ชก้ารระบายอากาศเฉพาะจุดหรือวธีิการควบคุมทางวิศวกรรมอ่ืน ๆ เพื่อควบคุมระดบัความ
เขม้ขน้ของสารในบรรยากาศใหต้ ่ากวา่ระดบัของการสัมผสัสารท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือระดบัท่ีแนะน า 
หากระดบัของการสัมผสัสารไม่ถูกก าหนดไวต้ามกฎหมายหรือไม่ถูกแนะน าไว ้ การระบายอากาศโดยทัว่ไป
น่าจะเพียงพอในการปฏิบติังานส่วนใหญ่ การระบายอากาศในเฉพาะจุดจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานบางอยา่ง 

ระดับของกำรสัมผสัสำร 
ไม่ไดถู้กก าหนดไว ้

กำรป้องกนัส่วนบุคคล 
ผูใ้ชง้านควรใชง้านดว้ยความระมดัระวงัและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัทุกคร้ัง ตามความเหมาะสมของ

การใชง้าน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
-  ผูใ้ชง้านควรเลือกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตามท่ีก าหนดไวภ้ายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
-  หากไม่มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้ใหป้ฏิบติัตาม TIS/OHSAS 18001 ของโรงงานของ

ผูใ้ชง้าน หรือ 
-  หากไม่มี TIS/OHSAS 18001 ของโรงงานของผูใ้ชง้าน ใหผู้ใ้ชง้านประเมินความเหมาะสมเพื่อ

เลือกใชว้ธีิและอุปกรณ์ป้องกนัใหถู้กตอ้ง 
   กำรป้องกนัทัว่ไปและมำตรกำรด้ำนอนำมัย  : 

ผูใ้ชง้านควรมีสุขนิสัยท่ีดีในการท างาน ใหล้า้งมือก่อนรับประทานอาหาร, สูบบุหร่ี, เขา้หอ้งน ้า หรือ
หลงัหยดุพกัการท างาน  

   กำรป้องกนัดวงตำ  : 
ผูใ้ชง้านใหใ้ชแ้วน่ตานิรภยั เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการเขา้ตาของผลิตภณัฑ์ 

   กำรป้องกนัมือ  : 
ไม่จ  าเป็นตอ้งใชถุ้งมือเม่ือท างานกบัผลิตภณัฑน้ี์ แต่เพื่อใหเ้ป็นไปตามสุขลกัษณะท่ีดีในการท างาน

กบัผลิตภณัฑ ์ โดยเลือกใชถุ้งมือท่ีเหมาะสมตามการใชง้านท่ีจ าเป็น 
   กำรป้องกนัผวิหนัง  : 

ผูใ้ชง้านควรสวมใส่เส้ือผา้ท่ีมิดชิด และสะอาดปกคลุมร่างกายขณะใชง้าน 
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   กำรป้องกนักำรลืน่ล้ม  : 
การเหยยีบผลิตภณัฑ์ อาจท าใหเ้กิดอนัตรายการล่ืนลม้ได ้ ควรมีพื้นท่ีในการจดัเก็บผลิตภณัฑใ์ห้

เหมาะสม 
   กำรป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจ: 

ผูใ้ชง้านควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัทุกคร้ังขณะใชง้าน ภายใตร้ะบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี 
การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจ ผูใ้ชง้านควรพิจารณาวธีิการใชง้านใหเ้หมาะสมตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

- เม่ือระดบัความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศสูงกวา่ระดบัของการสัมผสัสารท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมาย   หรือระดบัท่ีแนะน า 

- เม่ือเกิดอาการไม่ดี เช่น มีการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจหรือรู้สึกไม่สบาย 
- เม่ือการประเมินความเส่ียงของท่านแสดงให้เห็นวา่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้
นอกจากน้ี ผูใ้ชง้านควรใชห้นา้กากป้องกนัสารพิษท่ีมีไส้กรองท่ีไดม้าตรฐานเม่ือมีฝุ่ น, ละออง หรือมี

ไอเกิดข้ึนจากกระบวนการใหค้วามร้อน ตามประเภทดงัน้ี 
- ใชไ้ส้กรองประเภทตวักรองฝุ่ น เม่ือมีฝุ่ นหรือละอองของสารในบรรยากาศ 
- ใชไ้ส้กรองไอสารอินทรียท่ี์มีตวักรองฝุ่ นประกอบ เม่ือมีไอของสาร กรด หรือฝุ่ น/ไอของสาร 

รวมกนัอยู ่ในบรรยากาศ 
 

9.  คุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคม ี
สภำวะทำงกำยภำพ   :   ของแขง็  
สี     :   - 
กลิน่      :  กล่ินเล็กนอ้ย 
จุดหลอมเหลว     :  125-135 ºC 
จุดเยอืกแข็ง     :  ไม่มีขอ้มูลจากการทดลอง 
ควำมหนำแน่น     :  0.94-0.97 g/cm3 
จุดวำบไฟ    :  ไม่มีขอ้มูลจากการทดลอง 
อุณหภูมิทีต่ิดไฟเอง  :  ไม่มีขอ้มูลจากการทดลอง 
ควำมดันไอ  :  ไม่มีขอ้มูลจากการทดลอง 
กำรละลำยในน ำ้  :  ไม่ละลายน ้า 
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10.  ควำมเสถยีรและกำรไวต่อกำรเกดิปฏกิริิยำ 
ควำมเสถียร 

สารน้ีมีความเสถียร อนัตรายจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน่จะไม่เกิดข้ึน ถา้จดัเก็บและใชง้านภายใต้
สภาวะปกติ 

สภำวะทีต้่องหลกีเลีย่ง 
สารน้ีสามารถสลายตวัท่ีอุณหภูมิสูง 

วสัดุทีค่วรหลกีเลีย่ง 
สารออกซิไดซ์ท่ีรุนแรง 

กำรสลำยตัวเน่ืองจำกควำมร้อน 
สารน้ีสามารถสลายตวัเม่ือถูกความร้อน ซ่ึงสามารถแปรสภาพเป็นสารไดห้ลายชนิด ตั้งแต่สาร

ไฮโดรคาร์บอนจนถึงก๊าซท่ีก่อใหเ้กิดการระคายเคือง เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ กรด
อินทรีย ์ คีโตน อลัดีไฮด์ และ ไอสารอินทรียอ่ื์น ๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีทั้งนั้นการสลายตวัข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงรวมถึงปริมาณอากาศและสารเคมีชนิดอ่ืน 
 

11.  ข้อมูลด้ำนพษิวทิยำ 
ควำมเป็นพษิเฉียบพลนั 

 ควำมเป็นพษิต่อสัตว์  : 
LD50: ไม่มีขอ้มูลทดสอบ 
 ผลกระทบต่อมนุษย์  : 
ฝุ่ น/ไอของผลิตภณัฑอ์าจท าใหร้ะคายเคืองตาและระบบหายใจ พอลิเมอร์หลอมเหลวอาจท าใหเ้กิด

แผลไหมรุ้นแรงจากความร้อนได ้
ควำมเป็นพษิเร้ือรัง 

 ควำมเป็นพษิจำกสำรก่อมะเร็ง  : 
ไม่มีขอ้มูลทดสอบ 
 ควำมเป็นพษิจำกสำรก่อกำรกลำยพนัธ์ุ  : 
ไม่มีขอ้มูลทดสอบ 
 ควำมเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธ์ุ  : 
ไม่มีขอ้มูลทดสอบ 
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12.  ข้อมูลด้ำนนิเวศวทิยำ 
ข้อมูลทัว่ไป 

ถา้เป็นไปไดค้วรหลีกเล่ียงการปลดปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
ควำมคงตัวและควำมสำมำรถในกำรสลำยตัว 

คาดวา่ไม่เกิดการสลายตวัทางชีวภาพ แต่คาดวา่จะเกิดการสลายตวัดว้ยแสงอาทิตย ์โดยเฉพาะบริเวณ
ผวิของสารท่ีสัมผสักบัแสงอาทิตย ์

ควำมเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 
คาดวา่จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศเพียงเล็กนอ้ย เน่ืองจากผลิตภณัฑมี์ความสามารถในการละลาย

น ้านอ้ย 
 

13.  ข้อพจิำรณำในกำรก ำจัด 
กำรก ำจัดของเสีย 

 หา้มทิ้งสารเขา้ไปในท่อระบายน ้า บนพื้น หรือเขา้ไปในแหล่งน ้าใด ๆ วธีิการก าจดัของเสีย
จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ ซ่ึงอาจแตกต่างกนั
ไป ทั้งน้ี ผูใ้ชง้านตอ้งตรวจสอบและก าจดัของเสียตามวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

 ในฐานะผูจ้  าหน่าย, บริษทัไม่มีส่วนในการควบคุมกระบวนการจดัการหรือกระบวนการผลิตของ
ผูท่ี้ครอบครองสารหรือผูท่ี้ใชส้าร วธีิการก าจดัขา้งตน้ ใหใ้ชส้ าหรับผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นสภาวะท่ี
ระบุไวใ้นขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมีส่วนท่ี 2 (องคป์ระกอบ/ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประกอบ) 
และส าหรับสารท่ีไม่ไดใ้ชห้รือสารท่ีไม่ปนเป้ือน 

วธีิการก าจดัท่ีเหมาะสม คือ การส่งไปใหผู้ก้  าจดัของเสียท่ีไดรั้บอนุญาต โดยใชว้ธีิการรีไซเคิล, การ
น ากลบัมาใชเ้ผาดว้ยเตาความร้อนสูงหรืออุปกรณ์ท าลายดว้ยความร้อนอ่ืน ๆ หรือการน าไปฝังกลบ 

กำรก ำจัดผลติภัณฑ์ 
ผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ ไม่ควรน ากลบัมาใชบ้รรจุใหม่ และการก าจดัผลิตภณัฑด์งักล่าว จะตอ้งเป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 
ข้อแนะน ำ 

ควรปรึกษาผูรู้้ในทอ้งถ่ินหรือประเทศของท่าน 
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14.  ข้อมูลเกีย่วกบักำรขนส่ง 

ข้อก ำหนด ADR/RID (กำรขนส่งทำงถนนและรถไฟ) 
ไม่ถูกจดัเป็นสารท่ีตอ้งควบคุมตามกฎหมาย 

ข้อก ำหนดของ IMDG (กำรขนส่งทำงเรือ) 
ไม่ถูกจดัเป็นสารท่ีตอ้งควบคุมตามกฎหมาย 

           ข้อก ำหนดของ ICAO/IATA (กำรขนส่งทำงอำกำศ) 
ไม่ถูกจดัเป็นสารท่ีตอ้งควบคุมตามกฎหมาย 

 
 

15.  ข้อมูลเกีย่วกบักฎข้อบังคบั 
ประเทศไทย : กฎหมำยวตัถุอนัตรำย พ.ศ. 2535 

ผลิตภณัฑน้ี์ไม่มีส่วนประกอบท่ีมีรายช่ือเป็นวตัถุอนัตรายตามกฎหมายวตัถุอนัตราย 
ประเทศไทย : ประกำศกระทรวงมหำดไทยเร่ืองควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกีย่วกับสำรเคมีอนัตรำย 

ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์น้ีทั้งหมดไม่อยูใ่นรายช่ือตามกฎหมาย 
 

16. ข้อมูลอืน่ 
ค ำแนะน ำและข้อก ำหนดในกำรใช้ผลติภัณฑ์ 
- 
 

ออกโดย 
บริษทั  แสงรุ่งกรุ๊ป   จ  ำกดั 
888/8  หมู่ 1 ถนนบำ้นบึง-บำ้นค่ำย   ต.คลองก่ิว   อ.บำ้นบึง  จ.ชลบุรี  20220 
โทรศพัท:์ 038-158851-2  
โทรสาร: 038-158853 
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คู่มือ “กำรขนถ่ำย เคลือ่นย้ำยและกำรจดัเกบ็” 
(Handling and Storage Manual) 

 

คู่มือน้ีเป็นค าแนะน าเบ้ืองตน้ในการขนถ่าย เคล่ือนยา้ยและการจดัเก็บ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อตวั
ผูป้ฏิบติังานและทรัพยสิ์น เน่ืองจากแต่ละสถานประกอบการมีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีแตกต่างกนั 
ผูป้ฏิบติังานจึงจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจกบัวธีิการใชง้านผลิตภณัฑ์ ลกัษณะของสถานท่ีประกอบการ 
และท างานอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัสูงสุด 

ผลิตภณัฑข์อง บริษทั  แสงรุ่งกรุ๊ป  จ  ากดั จะถูกบรรจุอยูใ่นถุงพลาสติก ซ่ึงจะมีวธีิการขนถ่ายเคล่ือนยา้ย 
และการจดัเก็บ ดงัน้ี 
กำรขนถ่ำยและกำรเคลือ่นย้ำย 

เพื่อป้องกนัสินคา้แตกเสียหาย หรืออนัตรายจากการขนถ่ายสินคา้ ควรใชอุ้ปกรณ์เช่น รถงา (Forklift)  
รถลาก (Hand lift)   ช่วยในการในการขนยา้ยทุกคร้ัง หรือหากไม่สามารถใชอุ้ปกรณ์ได ้ผูท่ี้ท  าการขนถ่ายควร
ขนถ่ายสินคา้ ดว้ยวธีิการ ดงัน้ี 

1. วธีิการจบัถุง เพื่อยกสินคา้ 
 

ไม่ควรจบัถุง โดยใชน้ิ้วจิกลงท่ีถุง เพราะอาจท าใหสิ้นคา้ 
เสียหาย เป็นรูร่ัวได ้

               

ควรจบัถงุ โดยใชล้กัษณะฝ่ามือประคองท่ีดา้นขา้งถุง และ
ค่อยยกสินคา้ข้ึน 

 

 

2. วธีิการยกสินคา้ 
 

ไม่ควรใชน้ิ้วเก่ียวถุงสินคา้ เพราะจะท าใหถุ้งสินคา้เสียหาย 
และตอ้งออกแรงในการยกสินคา้มากข้ึน 

              

ควรใชมื้อทั้ง 2 ขา้ง ประคองจากดา้นล่างถุง จะช่วยใหผ้อ่น
แรงในการยกสินคา้ 
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กำรกองเกบ็สินค้ำ 
1.   สินคา้ท่ีน ำมำจดัเรียงใหจ้ดัวำงเป็นชั้นซอ้นกนั ชั้นละ 3, 4 หรือ 5 แลว้แต่ขนำดของพื้นท่ี  ขนำดสินคา้และ
กำรบรรจุ 

                                       ตัวอย่างการจัดวาง 
 

       กำรวำงชั้นท่ี 1                กำรวำงชั้นท่ี 2 
 

       
 

   กำรวำงขำ 3 
 

 
       
 

   กำรวำงขำ  4 
              
 
 
 
 
 

   กำรวำงขำ  5 
 

 

2.   ชั้นต่อไปวำงสลบั 1 และ 2 ไปเร่ือยๆ 
3.   สินคา้ 1-2  ลิตร จดัเรียงชั้นละ 4 จะมีกำรจดัวำงไม่เกิน 30 ชั้น หรือสูงกวำ่ขอบบนของคอกกั้นไม่เกิน 1.5  

เมตร (สินคา้บำงชนิดจะมีกำรจดัวำงจ ำนวนชั้นมำกกวำ่  หรือนอ้ยกวำ่ 30 ชั้นก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่สูงกวำ่ขอบ
ดำ้นบนของคอกกั้นไม่เกิน 1.5 เมตร)  
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  สินคำ้  3-10 ลิตร  ถำ้จดัวำงชั้นละ  3  ถุง   จะวำงสูง  20 ชั้น   (กองละ 60 ถุง) 
      ถำ้จดัวำงชั้นละ  4  ถุง   จะวำงสูง  20 ชั้น   (กองละ 80 ถุง) 
      ถำ้จดัวำงชั้นละ  5  ถุง   จะวำงสูง  20 ชั้น  (กองละ 100  ถุง) 
  สินคำ้ 20-30 ลิตร  ถำ้จดัวำงชั้นละ  3 ถุง    จะวำงสูง  15 ชั้น  (กองละ 45 ถุง) 
      ถำ้จดัวำงชั้นละ  4 ถุง    จะวำงสูง   15 ชั้น  (กองละ 60 ถุง) 
      ถำ้จดัวำงชั้นละ  5 ถุง    จะวำงสูง   15 ชั้น  (กองละ 75 ถุง) 

หมำยเหตุ : สินคา้ท่ีใชก้ำรบรรจุแบบมดัเชือกก็ใชก้ำรจดัวำงในลกัษณะเดียวกนั แต่ส ำหรับสินคา้บำงประเภทท่ี
ไม่มีกำรบรรจุถุง เช่น  สินคา้ 120-200 ลิตร เรียงซอ้นกนัโดยชั้นท่ี 1 วำงสินคา้ตั้งปำกข้ึน ชั้นท่ี 2 
คว  ่ำปำกสินคา้ลง และเรียงซอ้นต่อกนัไปเป็นชั้น ๆ 

4.   เม่ือท ำกำรเรียงสินคา้ชนิดแรกเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็ท  ำกำรเรียงสินคา้ชนิดต่อไป 
5.   ในกรณีท่ีมีถุงสินคา้แตกให้พนกังำนคลงัสินคำ้น ำถุงมำเปล่ียนใหม่และใส่บรรจุตำมเดิม 
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กำรน ำแกลลอนไปเข้ำกระบวนกำรบรรจุ 

 

วธีิกำรจัดเกบ็ 
 

รำยละเอยีดของผลติภัณฑ์ วตัถุประสงค์ในกำรใช้งำน 
1.)  อุณหภูมิ อุณหภูมิของผลิตภณัฑท่ี์บรรจุ  -10  0C  ถึง  80 0C  

กรณีท่ีอุณหภูมิของผลิตภณัฑเ์กิน  40 0C   ควรมีการปล่อยใหเ้ยน็ 
ก่อนท่ีจะน าไปจดัเก็บและเรียงซอ้น 

2.) ระยะเวลา   ไม่เกิน 10 เดือน 
3.)  สถานท่ี - จดัเก็บในอาคาร  หลีกเล่ียงแสงแดด / ละอองฝน 

- หลีกเล่ียงสัตวพ์าหะ  วตัถุไวไฟและส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดประกายไฟ 
- ไม่มีฝุ่ นและส่ิงแปลกปลอม 

4.)  การเรียงซอ้น ขนาด  0.018 ซีซี. – 10     ลิตร   ไม่ควรเรียงซอ้นเกิน  6  ชั้น 
ขนาด  15 ลิตร – 60          ลิตร   ไม่ควรเรียงซอ้นเกิน  4  ชั้น 
ขนาด  120 ลิตร และ 200 ลิตร   ไม่ควรเรียงซอ้นเกิน  2  ชั้น 
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วธีิกำรประกอบฝำนอกเข้ำกบัปำกแกลลอน   โดยใช้อุปกรณ์ประกอบขนัฝำ 
 

ล ำดับ ขนำดบรรจุของสินค้ำ ระดับกำรขันฝำ  (ฟุต  ปอนด์) 
1.  500 ซีซี. – 6 ลิตร 3-4 
2  10 ลิตร– 30   ลิตร 15-20 
3  แกลลอน # 1501 , # 2012 และ # 2506 15-16 
4  ถงั # 12003 และ # 20001 30-35 

 
 

กำร Seal ฟอยล์ปำกถงัแกลลอนพลำสตกิ 
 

การ Seal ฟอยลป์ากถงัแกลลอนพลาสติก ใชอุ้ณหภูมิประมาณ 130 0C - 150 0C   ใชเ้วลาไม่เกิน 1-2 วนิาที 
 

หมำยเหตุ  :  ระยะเวลาในการรับประกนัสินคา้ ภายใน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีจดัส่งสินคา้ กรณีท่ีพบปัญหา
แกลลอนพลาสติกท่ีเกิดการเสียจากกระบวนการผลิตของลูกคา้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับเปล่ียน
สินคา้ได ้ เช่น 

-  สินคา้บุบ  เป็นรอยขดู  เกิดจากการขนยา้ยของลูกคา้ 
-  สินคา้ท่ีประกอบฟอยลใ์ชอุ้ณหภูมิร้อนเกินไป   ท าใหข้อบปากเสียรูปทรง 
-  สินคา้ท่ีใชเ้วยีนท าใหข้นาดก าหนด  ต่างจากสเป็คเดิม (ค่าการหดตวัอาจจะท าใหใ้ส่ฝาใน
ยาก) 
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ติดต่อเราได้ที ่www.srgplastic.com  E-mail : sales@srgplastic.com 
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