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1     ขอ้มูลเกยีวกบัสารเคมหีรอืเคมภีณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ 
และ/หรอื จาํหนา่ย 

 

1.1 การระบผุลติภณัฑ ์
ชอผลติภณัฑ์ื  
ออกซเจนิ , อัด 
 
หมายเลข EC (from EINECS): 231-956-9 
หมายเลข CAS: 7782-44-7 
Index-Nr. 008-001-00-8 
สตูรเคม ีO2 
หมายเลข REACH Registration: 
ถกูระบไุวใ้นภาคผนวก IV / V ของ Regulation (EC) No 
1907/2006 (REACH) ซงไดรั้บการยกเวน้การลงทะเบยีนึ  
 

1.2 การใชงาน้ ทรีะบุชดเจนของสารเคมหีรอืเคมภีณัฑแ์ละั
การใชคําแนะนํากบั้  

การใชงานทรีะบุชดเจน้ ั  
สาหรับงานอตุสาหกรรมและเป็นมอือาชพ ดําเนนิการประเมนิํ ี
ความเสยงกอ่นทจีะใี ช ้
การใชคําแนะนํากบั้  

การใชงานของผูบ้รโิภค้  

 

1.3 รายละเอยีดของผูอ้อกเอกสารความปลอดภยั 

 รายละเอยีดผูผ้ลติ 
บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ชน ั 15 อาคารบางนาทาวเวอร ์2/3 หมู ่14 ถ.บางนา-ตราด  
กโิลเมตรท ี6.5 ต.บางแกว้ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 
โทรศัพท ์(66) 2338-6100   โทรสาร (66) 2312-0126 
อเีมล: csc.lg.th@linde.com  
 

1.4 หมายเลขโทรศพทฉุ์กเฉนิั  

หมายเลขโทรศพทฉุ์กเฉนิั  (24 ชวัโมง): 1384 

 

2     ขอ้มูลระบุความเป็นอนัตราย 

 

2.1 การจาํแนกประเภทสารเคมหีรอืเคมภีณัฑ ์

 

การจาํแนกประเภทตามมาตรฐาน Regulation (EC) No 

1272/2008/EC (CLP/GHS) 

ก๊าซภายใตค้วามดัน (ก๊าซอัด) - ก๊าซบรรจภุายใตค้วามดัน อาจ
ระเบดิได ้เมอืไดรั้บความรอ้น 
Ox. Gas 1 - อาจทําใหเ้กดิ หรอืเพมิปรมิาณเปลวไฟใหม้ากขนึ: 
ออกซไดเซอร์ิ  
 
การจาํแนกประเภทตามมาตรฐาน Directive 67/548/EEC & 

1999/45/EC 

O; R8 

อาจเกดิเปลวไฟเมอืสมผัสกับวัตถตุดิไฟั  
ความเสยงทมีตีอ่ี มนษุยแ์ละสงแวดลอ้มิ  

ก๊าซอัด 
 

2.2 องคป์ระกอบของฉลาก 

- รูปสญลกัษณ์ั  

 

 
 

           - คําสญญาณั   

 อันตราย 
 

- ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 

H280 ก๊าซบรรจภุายใตค้วามดัน อาจระเบดิ
ได ้เมอืไดรั้บความรอ้น 

H270 อาจเป็นสาเหตหุรอืชวยใหไ้ฟลกุโหม่
เร็วขนึ; สารออกซไดซิ  ์

  
- ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั 
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการป้องกนั 
P220 เกบ็ใหห้า่งจากเสอผา้ื /วัตถลุกุตดิไฟ 
P244 ดแูลวาลว์ไมใ่หม้จีาระบแีละนํามัน

เกาะ 
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการตอบสนอง 
P370 + P376 ในกรณีเกดิอัคคภีัย: ใหห้ยดุการ

รัวไหลหากสามารถทําไดอ้ยา่ง
ปลอดภัย 

 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการจดัเก็บ 
P403 จัดเกบ็ในพนืททีมีกีารระบายอากาศ

ไดด้ ี
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการกําจดั 
 ไมม่ ี
 

2.3 อนัตรายอนืๆ 

ไมม่ ี
 

3     องคป์ระกอบและขอ้มูลเกยีวกบัสวนผสม่  

 

สารเคม/ีเคมภีณัฑ:์ สารเคม ี
 
3.1 สารเคม ี

ออกซเจนิ , อัด 
หมายเลข CAS: 7782-44-7 
Index-Nr.: 008-001-00-8 
หมายเลข EC (from EINECS): 231-956-9 
หมายเลข REACH Registration : 
ถกูระบไุวใ้นภาคผนวก IV / V ของ Regulation (EC) No 
1907/2006 (REACH) ซงไดรั้บการยกเวน้การลงทะเบยีนึ  
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ไมม่อีงคป์ระกอบหรอืสงเจอืปนอนื  ทสีงผลตอ่การจําแนกิ ่
ประเภทของผลติภัณฑ ์
 
3.2 เคมภีณัฑ ์
ไมเ่กยีวขอ้ง 
 
4     มาตรการปฐมพยาบาล 

 

4.1 ลกัษณะของมาตรการปฐมพยาบาล 

ขอ้มูลการปฐมพยาบาลโดยทวัไป 

เคลอืนยา้ยผูป้ระสบภัยไปยงับรเิวณทอีากาศบรสิทุธ ิ

การปฐมพยาบาลเมอืสดูดม 
เคลอืนยา้ยผูป้ระสบภัยไปยงับรเิวณทอีากาศบรสิทุธ ิ

การปฐมพยาบาลเมอืสมผสัผวิหนงั ั / ตา 

ไมม่คีวามเป็นอันตรายทเีกดิจากผลติภัณฑช์นดินี 
การปฐมพยาบาลเมอืกลนืกนิ 

โอกาสในการสมผัสดว้ยการั กลนืกนิเป็นไปไดน้อ้ยมาก 
 

 4.2 ลกัษณะอาการและผลกระทบทสีาคญัํ , ทงัฉบัพลนัและ
ตามมา 

หากมกีารสดูดมตอ่เนืองทคีวามเขม้ขน้มากกวา่ 75% อาจทําให ้
คลนืไส,้ วงิเวยีนหายใจลําบากและเกดิอาการชกั 
 
4.3 ขอ้บง่ชความจาํเป็นของหนว่ยแพทยฉุ์กเฉนิและการี
รกัษาพเิศษ 
ไมม่ ี
 

5     มาตรการผจญเพลงิ 

 

5.1 สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทเีหมาะสม 

สารดับเพลงิทรีูจั้กกันทังหมดสามารถนํามาใช ้
 

5.2 การเกดิอนัตรายเฉพาะจากสารเคมหีรอืเคมภีณัฑ ์

ความเป็นอนัตรายเฉพาะ 

ภาชนะอาจฉีกขาดหรอืระเบดิเมอืทอ่สมผัสกบัไฟั  สนับสนุนการ
เผาไหม ้
อนัตรายจากการเผาไหมข้องผลติภณัฑ ์
ไมม่ ี
 
5.3 คําแนะนําสาํหรบันกัผจญเพลงิ 

วธิกีารเฉพาะ 

ถา้เป็นไปไดใ้หห้ยดุการไหลของผลติภัณฑ ์ยา้ยภาชนะบรรจุ
ออกไปหรอืหลอ่เย็นดว้ยนําจากจุดป้องกันเหต ุ
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษสาหรบันกัผจญเพลงิํ  

อปุกรณส์าหรับํ นักผจญเพลงิทัวไปประกอบดว้ย SCBA ที
เหมาะสม (ตัวเพมิ ความดันของก๊าซอัดวงจรเปิด) รวมกับชดุ
อปุกรณส์าหรับผจญเพลงิ จัดใหอ้ปุกรณแ์ละเสอผา้เป็นตามํ ื
มาตรฐานทเีหมาะสมตามระดับของการป้องกันของนักผจญ
เพลงิ 
คูม่อื: 

EN 469:2005:  ชดุป้องกันสาหรับนักผจญเพลงิ ประสทธภิาพทีํ ิ
ตอ้งการสาหรับํ  ชดุป้องกันสาหรับนักผจญเพลงิํ , EN 15090 
รองเทา้หุม้สนสาหรับนักผจญ้ ํ เพลงิ, EN 443 หมวกกันน็อคสาหรับํ
นักผจญเพลงิในอาคารและสงกอ่สรา้งอนืๆิ , EN 659 ถงุมอืป้องกัน
สาหรับนักผจญเพลงิํ , EN 137 อปุกรณป้์องกันทางเดนิหายใจ-
อปุกรณเ์ครอืงชวยหายใจวงจรเปิดพรอ้มดว้ยหนา้กากแบบเต็ม่
ตอ้งผา่นการทดสอบ  
 
6     มาตรการการจดัการเมอืมกีารรวัไหลของสารโดย
อุบตัเิหตุ 

 

6.1 มาตรการความปลอดภยัสวนบุคคล่ , อุปกรณ์ป้องกนัภยั 
และวธิกีารปฏบิตักิรณีฉุกเฉนิ 
ออกจากพนืท ี ตรวจสอบใหแ้น่ใจมกีารระบายอากาศอยา่ง
เพยีงพอ ป้องกันการเขา้สรูะบบนําเสย นําใตด้นิ หรอืสถานทีอนื่ ี  ที
การสะสมของก๊าซสามารถสรา้งอันตรายได ้ตรวจวัดความเขม้ขน้
ของก๊าซทรัีวไหล 
 
6.2 ขอ้ควรระวงัดา้นสงแวดลอ้มิ  

พยายามหยดุการรัวไหล   
 
6.3 วธิกีารและวสัดุสาหรบักกัเก็บและกอบกู ้ํ  

ระบายอากาศในพนืท ี
 
6.4 อา้งองิจากสวนอนืๆ่  

ดทูสีวนท ี่ 8 และ 13 
 

7     การขนถา่ยเคลอืนยา้ยและการจดัเก็บ 

 

7.1 มาตรการสาหร ัํ บการขนถา่ยเคลอืนยา้ยทปีลอดภยั 

ไมใ่ชรว่มกบันํามันหรอืจาระบี้   ป้องกันการดดูนํากลับของท่อบรรจ ุ 
ใชเครอืงมอืเฉพาะอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมกับผลติภัณฑนี์ทใีห ้้
ทังความดันและอณุหภมู ิ ตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายก๊าซหากเกดิขอ้สงสยั  
เกบ็ใหห้า่งจากแหลง่การจดุตดิไฟ (รวมถงึการเกดิไฟฟ้าสถติ) 
อา้งถงึคําแนะนําการขนถา่ยของผูจํ้าหน่าย ทําความสะอาดระบบ
ดว้ยก๊าซเฉือย (ตัวอยา่งเชนฮเลยีมหรอืไนโตรเจน่ ี ) กอ่นใชก๊าซ้  
และเมอืระบบไมม่กีารใชงาน้  ใชเฉพาะอปุกรณเ์ครอืงมอืทสีะอาด้
สาหรับออกซเจนและมรีะดับเดยีวกบัความดันในทอ่บรรจ ุไมค่วรํ ิ
สบูบหุรขีณะขนถา่ยผลติภัณฑ ์เฉพาะบคุคลทมีปีระสบการณแ์ละ
เหมาะสมเทา่นันททํีาการขนถา่ยก๊าซภายใตค้วามดัน ป้องกันทอ่
จากความเสยหายดา้นกายภาพไมล่ากี  กลงิ ไถล หรอืทําตก ไม่
ควรใชเปลวไฟหรอือปุกรณทํ์าความรอ้นไฟฟ้าเพอืเพมิความดัน้
ของทอ่บรรจโุดยตรง อยา่ถอดหรอืแกไ้ขฉลากของผูจํ้าหน่ายซงึ
ระบคุวามจขุองทอ่  ในการเคลอืนยา้ยทอ่บรรจแุมว้า่จะเป็นระยะสนั
ก็ควรเครอืงมอืทเีหมาะสม เชน รถลาก่ , รถเข็น, รถบรรทกุมอื ฯลฯ   
ใหค้งฝาครอบวาลว์ไว ้จนกระทังมันใจวา่ทอ่บรรจปุลอดภยั เมอื
ตดิกับกําแพง มา้นังหรอืในททีทีอ่บรรจตัุงอยู ่และพรอ้มใชง้าน  
ตรวจสอบการรัวของระบบก๊าซกอ่นใชงาน้  (หรอืความถกูตอ้งตาม
ระเบยีบ)  ถา้ผูใ้ชงานเกดิความยากลําบากตอ่การใชงานของวาลว์้ ้
ทอ่ ใหห้ยดุใชงานแลว้ตดิตอ่ผูแ้ทนจําหน่าย้   ปิดวาลว์ทอ่บรรจุ
หลังจากใชงานและเมอืใชหมดแลว้ทกุครัง้ ้   ถงึแมว้า่ยังคงมกีาร
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เชอมตอ่กับอปุกรณเ์คื รอืงมอื  ไมค่วรซอมหรอืแกไ้ข่
เปลยีนแปลงวาลว์ทอ่บรรจหุรอือปุกรณป้์องกันความปลอดภัย  
หากวาลว์เกดิความเสยหายควรแจง้ผูจํ้าหน่ายทันทีี   สวมใสฝา่
วาลว์ปลอ่ยก๊าซหรอืปลัก และฝาครอบวาลว์ทันททีมีกีารถอด
อปุกรณอ์อก  ทําความสะอาดฝาวาลว์ใหป้ราศจากสงเจอืปนอนืๆ ิ
โดยเฉพาะนํามันและนํา  ไมค่วรถา่ยโอนก๊าซจากทอ่บรรจหุนงึ
ไปยังอกีทอ่บรรจหุนงึ  ใชเฉพาะสารหลอ่ลนืและตัวเชอมทมีกีาร้ ื
รับรองคา่ออกซเจนิ      เก็บอปุกรณเ์ครอืงมอืใหป้ราศจากนํามัน
และจาระบ ี เปิดวาลว์ชาๆเพอืหลกีเลยีงความดันกระแทก้
ฉับพลัน ไมอ่นุญาตใหอ้ัดก๊าซซาลงใํ นท่อบรรจ ุ ขนถา่ยสารเคมี
ใหส้อดคลอ้งกับผลติภัณฑส์ขุอนามัยซงเกยีวกบัอตุสาหกรรมึ
และความปลอดภัย  การตดิตังทอ่โดยตรงกับทอ่บรรจอุอกซเจนิ
หรอืมสีวนผสมออกซเจน่ ิ  ควรทําดว้ยโลหะ สายฉีดททํีาจากยาง
หรอืพลาสตกิเป็นตัวททํีาใหเ้กดิอันตรายจากเปลวไฟดว้ย
ออกซเจนทคีวามดันมากิ กวา่ 30 บาร ์

  
7.2 สภาวะการจดัเก็บทปีลอดภยัรวมถงึภาวะทไีมเ่ขา้กนั 

รักษาความปลอดภยัของทอ่บรรจโุดยการป้องกันการลม้ของทอ่
บรรจ ุ แยกการจัดเกบ็ออกจากแก๊สไวไฟและวัตถไุวไฟอนื  ๆ 
จัดเกบ็ทอ่บรรจทุอีณุหภมูตํิากว่า 50 องศาเซลเซยสในทอีากาศี
ถา่ยเทไดส้ะดวก  ใหก้ารจัดเกบ็ทอ่บรรจเุป็นไปตามกฏขอ้บังคับ
และความประสงคข์องแตล่ะพนืท ี ไมค่วรจัดเก็บทอ่บรรจไุวใ้น
พนืททีมีโีอกาสเกดิการกัดกรอ่น ควรจัดเกบ็ทอ่บรรจไุวใ้นพนืที
ทมีอีากาศถา่ยเทไดส้ะดวกและเหมาะสม  ปลอดภัยจากการตก/ 
ลม้ ควรมกีารตรวจสอบสภาพทัวไปและการรัวไหลของการ
จัดเกบ็ทอ่บรรจตุามระยะเวลาทกีําหนด  ควรสวมใสตัวป้องกัน่
วาลว์ทอ่บรรจหุรอืฝาครอบวาลว์  พนืทจัีดเก็บทอ่บรรจคุวรเป็น
พนืทปีลอดเปลวไฟ หา่งจากแหลง่กําเนดิความรอ้นและการจดุ
ตดิไฟ  เกบ็ใหห้า่งจากวัตถดุบิทตีดิไฟง่าย ปฏบิัตติาม" 
Technische Regeln Druckgase (TRG) 280 Ziffer 5" 

 

 7.3 การใชงานเฉพาะในขนัตอนสดุทา้ย้  

ไมม่ ี
 

8     การควบคุมการรบัสมผสัและการป้องกนัสวนบคุคลั ่  

 

8.1 ปจัจยัทมีผีลตอ่การควบคุม 

ไมม่ขีอ้จํากัดการรับสมผัสทเีกดิจากงานททํีาั  
 
8.2 การควบคุมการรบัสมผสัั  
การควบคุมทางวศิวกรรม 
เคลอืนยา้ยผลติภัณฑใ์นระบบปิด  ใชเครอืงตรวจจับก๊าซเมอืมี้
ปรมิาณของก๊าซไวไฟรัวไหล  ตอ้งขนถา่ยสารเคมใีหส้อดคลอ้ง
กับผลติภัณฑส์ขุอนามัยซงเกยีวกับอตุสาหกรรมและความึ
ปลอดภัย   คํานงึถงึระบบการอนุญาตในการทํางาน เชน่ 
กจิกรรมการซอมบํารงุ่   ในระบบความดันตําควรมกีารรตรวจสอบ
การรัวไหลของก๊าซเป็นประจํา ใหม้อีากาศถา่ยเทอยา่งพอเพยีง 
ใชเครอืงตรวจจับก๊าซเมอืคาดวา่ปรมิาณของก๊าซออกซไดซง้ ิ ิ
อาจเกดิการรัวไหล 
อุปกรณ์ป้องกนัสวนบคุคล่  
การป้องกนัตาและหนา้ 

สวมใสอปุกรณป้์องกันตาตาม ่ EN 166 เมอืมกีารใชก้๊าซ 
การป้องกนัผวิหนงั 
การป้องกนัมอื 
คําแนะนํา: สวมถงุมอืและรอ้งเทา้เซฟตขีณะขนยา้ยทอ่ก๊าซ 
 
การป้องกนัทวัไป/อนืๆ 
สวมอปุกรณป้์องกันทเีหมาะสมกบัมอื, รา่งกายและศรษีะ สวมแวน่
ป้องกันตาทมีเีลนสกรองแสงทเีหมาะสมเมอืมกีารตัด์ /เชอมื  
หลกีเลยีงสภาพอากาศทมีอีอกซเจนสงูิ  (>23.5%) สวมถงุมอืและ
รอ้งเทา้เซฟตขีณะขนยา้ยทอ่แก๊ส: EN ISO 20345 อปุกรณ์
เครอืงมอืป้องกันภัยสวนบคุคล่ - รองเทา้เซฟต ี
การป้องกนัการหายใจ 
ไมจํ่าเป็น 
ความเป็นอนัตรายจากความรอ้น 
ไมจํ่าเป็น 
การควบคุมดา้นสงแวดลอ้มิ  
มาตรการการจัดการความเสยงเฉพาะี  ไมไ่ดข้นึอยูก่บัผลติภัณฑ์
สขุอนามยัซงเกยีวกบัอตุสาึ หกรรมและความปลอดภัย  อา้งถงึกฏ
ขอ้บงัคับของแตล่ะพนืทใีนเรอืงการควบคมุการปลดปลอ่ยสู่
บรรยากาศ  ดจูากสวนท ี่ 13 วธิกีารเฉพาะสาหรับการบําบัดํ ก๊าซ
เสยี 
 
9     คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

 

9.1 ขอ้มูลบนพนืฐานของคุณสมบตัดิา้นกายภาพและเคม ี

ลกัษณะทวัไป 

ลกัษณะปรากฎ/ ส:ี ก๊าซไมม่สี ี
กลนิ: ไมม่กีลนิ 
จดุหลอมเหลว: -219 องศาเซลเซยสี  
จดุเดอืด: -183 องศาเซลเซยสี  
จดุวาบไฟ: ไมเ่กยีวขอ้ง 
ชวงไวไฟ่ : ไมต่ดิไฟ 
ความดนัไอทอุีณหภมู ิ20 องศาเซลเซยสี : ไมเ่กยีวขอ้ง 

ความหนาแนน่สมพทัธ์ั , กา๊ซ (อากาศ=1): 1.1 
ความสามารถในการละลาย มลิลกิรมั/ลติร นํา: 39 มลิลกิรัม/
ลติร 
อุณหภมูทิสีามารถตดิไฟ: ไมเ่กยีวขอ้ง 

คุณสมบตัดิา้นการระเบดิ:  
Explosive acc. EU legislation: ไมร่ะเบดิ  
Explosive acc. transp. reg.: ไมร่ะเบดิ  
คุณสมบตัดิา้นออกซไดซงิ ิ : ออกซไดเซอร์ิ  

นําหนกัโมเลกุล: 32 กรัม/โมล 
อุณหภมูวิกิฤต: -118 องศาเซลเซยสี  

ความหนาแนน่สมพทัธ์ั , ของเหลว (นํา = 1): 1.1 
 
9.2 ขอ้มูลอนืๆ 
ก๊าซ / ไอหนักกวา่อากาศ อาจสะสมอยูใ่นพนืทจํีากัด โดยเฉพาะ
อยา่งยงิอยูท่รีะดับพนืดนิหรอืตํากว่า 
 
10     ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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10.1 การเกดิปฏกิริยิา 

ไมเ่กดิปฏกิรยิาภายใตส้ภาวะปกต ิ
 
10.2 ความเสถยีรทางดา้นเคม ี

มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ
 
10.3 ความเป็นไปไดข้องการเกดิปฏกิรยิาทเีป็นอนัตราย 
วัสดอุนิทรยีแ์บบออกซไดซรนุแรงิ ์  
 
10.4 สภาวะทคีวรหลกีเลยีง 
พจิารณาโอกาสทจีะเกดิสารพษิทเีป็นอันตรายจากการเตมิ
คลอรนีและพอลเิมอรฟ์ลอูอรนีทคีวามดันสงู (> 30 บาร)์ ในทอ่
ของออกซเจนกรณีทเีกดิการเผาไหม ้ิ  
 
10.5 วตัถทุไีมส่ามารถเขา้กนัได ้
วัสดตุดิไฟง่าย  รดีวิซง เอเจนท์ิ   วัสดอุนิทรยี ์ เกบ็อปุกรณ์
เครอืงมอืใหป้ราศจากนํามันและจาระบ ี สาหรับวัตถทุเีขา้กันไดดู้ํ
ท ีISO-11114 เวอรช์นลา่สุั ด 
 
10.6 อนัตรายจากการสลายตวัของผลติภณัฑ ์
การใชงานและการจัดเกบ็ภายใตส้ภาวะปกตจิะไมเ่กดิการ้
สลายตัวของผลติภัณฑ ์
 
11     ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

 

11.1 ขอ้มูลผลกระทบดา้นพษิวทิยา 

ทวัไป 

ผลติภัณฑนี์ไมส่งผลกระทบดา้นพษิวทิยา่  

 

12     ขอ้มูลผลกระทบตอ่ระบบนเิวศ 

 

12.1 ความเป็นพษิ 

ผลติภัณฑนี์ไมทํ่าลายระบบนเิวศ 

 

12.2 การคงอยู ่และการสลายตวั 

สารเคมนีีสามารถเกดิขนึโดยธรรมชาต ิ

 

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชวภาพี  

ไมเ่กยีวขอ้ง 

 

12.4 การเคลอืนไหวในดนิ 

สารเคมเีป็นก๊าซ, ไมเ่กยีวขอ้ง 

 

12.5 ผลลพัธข์องการประเมนิ PBT และ vPvB 
ไมม่กีารจําแนกประเภทของ PBT หรอื vPvB 
 

12.6 ผลขา้งเคยีงอนืๆ 
ไมเ่กยีวขอ้ง 
 
13     ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

 

13.1 วธิกีารบําบดัของเสยี 
หา้มปลอ่ยเขา้ไปในพนืททีสีามารถสะสมแลว้กอ่ใหเ้กดิอันตราย 
ตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายหากตอ้งการคําแนะนํา ระบายสบูรรยากาศใน่
สถานททีอีากาศถา่ยเทไดด้ ีปรกึษาผูแ้ทนจําหน่ายหากตอ้งการ
คําแนะนําเฉพาะ อา้งถงึ the EIGA code of practice (DOC.30 
"Disposal of Gases" , downloadable at http://www.eiga.org)  
สาหรับคําแนะนําอนืๆของวธิีการกําจัดทเีหมาะสมํ  
ก๊าซในทอ่บรรจทุมีคีวามดัน (รวมถงึสารประกอบไฮโดรคารบ์อน) 
บรรจสุารเคมทีเีป็นอันตราย 
EWC Nr. 16 05 04* 
 
14     ขอ้มูลสาหรบัการขนสงํ ่  

 

ADR/RID 

 

14.1 หมายเลข UN 

1072 

 

14.2 ชอในการขนสงื ่  

ออกซเจนิ , อัด 
 
14.3 ระดบัอนัตรายในการขนสง่ 
Class: 2  
Classification Code: 1O  
Labels: 2.2, 5.1  
Hazard number: 25  
Tunnel restriction code: (E)  
 
14.4 กลุม่การบรรจ ุ(คําแนะนาํการบรรจ)ุ  
P200  
 
14.5 การเป็นอนัตรายตอ่สงแวดลอ้มิ  
ไมม่ ี 
 
14.6 ขอ้ควรระวงัเฉพาะสาหรบัผูใ้ชงานํ ้  

ไมม่ ี 
 
IMDG  
 
14.1 หมายเลข UN 

1072 

 

14.2 ชอในการขนสงื ่  

ออกซเจนิ , อัด 
 
14.3 ระดบัอนัตรายในการขนสง่ 
Class: 2.2  
Labels: 2.2, 5.1 
EmS: F-C, S-W   
 
14.4 กลุม่การบรรจ ุ(คําแนะนาํการบรรจ)ุ  
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P200  
 
14.5 การเป็นอนัตรายตอ่สงแวดลอ้มิ  
ไมม่ ี 
 
14.6 ขอ้ควรระวงัเฉพาะสาหรบัผูใ้ชงานํ ้  

ไมม่ ี 
 
14.7 การขนสงในปรมิาณมาก อา้งถงึ ่ Annex ll of 

MARPOL73/78 และ the IBC Code 

ไมเ่กยีวขอ้ง 
 
IATA  
 
14.1 หมายเลข UN 

1072 

 

14.2 ชอในการขนสงื ่  

ออกซเจนิ , อัด 
 
14.3 ระดบัอนัตรายในการขนสง่ 
Class: 2.2  
Labels: 2.2, 5.1  
 
14.4 กลุม่การบรรจ ุ(คําแนะนาํการบรรจ)ุ  
P200  
 
14.5 การเป็นอนัตรายตอ่สงแวดลอ้มิ  
ไมม่ ี 
 
14.6 ขอ้ควรระวงัเฉพาะสาหรบัผูใ้ชงานํ ้  

ไมม่ ี 
 
ขอ้มูลการขนสงอื่ น ๆ 
หลกีเลยีงการขนสงบนยานพาหนะทพีนืทบีรรทกุไมไ่ดแ้ยกออก่
จากชองคนขับ ตรวจสอบใหแ้น่ใจคนขับรถตระหนักถงึอันตราย่
ทอีาจเกดิขนึจากการบรรทกุและรูว้า่จะทําอยา่งไรในกรณีทเีกดิ
อบุัตเิหตหุรอืเหตฉุุกเฉินขนึ กอ่นทจีะขนสงสนคา้แน่ใจวา่พวก่ ิ
เขามคีวามปลอดภัยอยา่งแน่นอน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่วาลว์ปิด
และไมรั่วไหล ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เตา้เสยบวาลว์หรอืปลัก ี (ที
ให)้ ตดิตังอยา่งถกูตอ้ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณป้์องกัน
วาลว์ (ทใีห)้ ตดิตังอยา่งถกูตอ้ง มรีะบบระบายอากาศที
เพยีงพอ มกีารปฏบิัตสิอดคลอ้งกบักฎระเบยีบทใีชบงัคับ้  
 

15     ขอ้มูลเกยีวกบักฎขอ้บงัคบั 

 

15.1 กฎขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยั, สขุภาพและ
สงิแวดลอ้ม/ กฎหมายเฉพาะสาหรบัสารเคมแีละํ
ผลติภณัฑ ์

Seveso Directive 96/82/EC: ครอบคลมุ 

 

กฏขอ้บงัคบัเพมิเตมิ 
Council Directive 89/391/EEC ในคํานําของมาตรการทสีนับสนุน
การพัฒนาดา้นความปลอดภัยและสขุภาพของผูป้ฏบิัตงิานใน
สถานททํีางาน 

Directive 94/9/EC อปุกรณเ์ครอืงมอืและระบบการป้องกันสาหรับํ
การใชงานในสภาวะอากาศทจีะทําใหเ้กดิการระเบดิ้  (ATEX) 

Directive 89/686/EEC ในอปุกรณป้์องกันสวนบคุคล่  

Council Directive 67/548/EEC ในการประเมนิคา่ของกฎหมาย, 
กฎขอ้บงัคับ และการดําเนนิการเพอืใหส้อดคลอ้งกับการแยก
ประเภท, การบรรจ ุและการตดิฉลากของอันตรายจากสารเคม ี

Directive 1999/45/EC เกยีวกับการประเมนิคา่ของกฎหมาย, กฎ
ขอ้บงัคับและ การดําเนนิการเพอืใหส้อดคลอ้งกับการแยกประเภท
, การบรรจ ุและการตดิฉลากของอันตรายจากสารผสม 

Directive 97/23/EC เกยีวกบัการประเมนิคา่ของกฎหมายสมาชกิ
ทเีกยีวขอ้งกบัเครอืงมอืวัดความดัน 
กฏขอ้บงัคบัระดบัสากลเพมิเตมิ 
ไมม่กีารจัดประเภท อา้งถงึ TA-Luft 
ประเภทมลพษิทางนํา 

ไมเ่ป็นมลพษิตอ่นํา อา้งถงึ VwVwS จาก 27.07.2005 

TA-Luft 

ไมม่กีารจัดประเภท อา้งถงึ TA-Luft 

 

15.2 การประเมนิความปลอดภยัของสารเคม ี
A CSA ไมไ่ดรั้บดําเนนิการ 

 

16     ขอ้มูลอนืๆ 
 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจกฎขอ้บงัคับระหวา่งประเทศและทอ้งถนิไดม้ี
การนํามาปฏบิัต ิกอ่นทจีะใชผลติภัณฑนี์ในกระบวนการหรอืการ้
ทดสอบใหม่ๆ  ควรดําเนนิการศกษาความเขา้กันไดข้อึ งวัสด ุและ
ความปลอดภัยอยา่งละเอยีดอันตรายของการขาดอากาศหายใจ
มักถกูมองขา้มและตอ้งเนน้ระหวา่งการฝึกอบรม 
คําแนะนํา 
การจัดทําเอกสารนีไดรั้บการดําเนนิการทเีหมาะสม ความรับผดิ
สาหรับการบาดเจ็บหรอืความเสยหายทเีกดิจากการใชงานไม่ํ ี ้
สามารถยอมรับได ้รายละเอยีดทกีําหนดไวใ้นเอกสารฉบบันีเชอวา่ื
ถกูตอ้ง ณ เวลาทจัีดทําขนึ 

ขอ้มูลเพมิเตมิ 
 
เอกสารอา้งองิ 
เอกสารความปลอดภัยฉบับนีไดร้วบรวมขอ้มลูการใชงานจาก้
หลากหลายแหลง่ทมีารวมกันโดยไมจํ่าเพาะตอ่ทใีดทหีนงึ 
European Chemical Agency: Information on Registered 
Substances 
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-
sub.aspx#search  
European Chemical Agency: Guidance on the Compilation of 
Safety Data Sheets.  
European Industrial Gases Association (EIGA) Doc. 169/11 
Classification and Labelling guide. 
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ISO 10156:2010 Gases and gas mixtures -- Determination of 
fire potential and oxidizing ability for the selection of cylinder 
valve outlets.  
Matheson Gas Data Book, 7th Edition.  
National Institute for Standards and Technology (NIST) 
Standard Reference Database Number 69  
The ESIS (European chemical Substances 5 Information 
System) platform of the former European Chemicals Bureau 
(ECB) ESIS (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/).  
The European Chemical Industry Council (CEFIC) ERICards.  
United States of America’s National Library of Medicine’s 
toxicology data network TOXNET 
(http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html)  
International Programme on Chemical Safety 
(http://www.inchem.org/)  
Substance specific information from suppliers.  
 
Linde safety advice 
No. 4  Oxygen enrichment  
No. 7  Safe handling of gas cylinders and cylinder bundles 
No. 11  Transport of gas receptacles in vehicles 
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