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1. ขอ้มูลท ัว่ไป 

ชือ่ผลติภณัฑ ์ :  เมทานอล (Methanol) 

การใชป้ระโยชน ์ :  ใชเ้ป็นสารท าละลายในอตุสาหกรรม ใชใ้นการผลติไบโอดเีซล 
 

ผูจ้ าหนา่ย :  บรษัิท ท็อป โซลเวน้ท ์จ ากดั 

เลขที ่555/1 ศนูยเ์อนเนอรย์ี ่คอมเพล็กซ ์อาคารเอ ชัน้ 11 
ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงจตจัุกร เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
ประเทศไทย 

 

โทรศพัท ์  :  +66 2 299 0003 หรอื +66 2 797 2993 
โทรสาร   :  +66 2 797 2983 

โทรศพัทฉุ์กเฉนิ :  +66 2 299 0003 [ในเวลาท างาน ]หรอื  
+66 38 683090 ตอ่ 103 [นอกเวลาท างาน] 

 

2. ขอ้มูลเกีย่วกบัความเป็นอนัตราย 
 
การจ าแนก GHS : FLAMMABLE LIQUIDS, Category 2 

Acute toxicity (Oral), Category 3 
Acute toxicity (Dermal), Category 3 
Acute toxicity (Inhalation), Category 3 
Specific target organ toxicity - single exposure 
  Category 1 (central nervous system, visual organ) 

สญัลกัษณ ์GHS  

 

 
ค าสญัญาณ          :      อนัตราย 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย   

  ทางกายภาพ : ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงู 

  ทางสขุภาพ : เป็นพษิกรณีกลนืกนิ 

เป็นพษิกรณีสมัผัสผวิหนัง 
เป็นพษิกรณีไดรั้บทางหายใจ 

ท าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ระบบประสาทสว่นกลาง  อวยัวะการมองเห็น 
 

  ทางสิง่แวดลอ้ม : ไมจ่ าแนก 

 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั   
  มาตรการป้องกนั : เก็บใหห้า่งจาก แหลง่ก าเนดิประกายไฟ เชน่ ความรอ้น/ประกายไฟ/เปลว



 

เมทานอล (Methanol) 
Version 2.1 

มผีลตัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2555 

ขอ้มลูความปลอดภยั  

 

2/9 

 SDS TS/TH  

 

ไฟ – หา้มสบูบหุรี่  

เก็บภาชนะบรรจใุหปิ้ดแน่น ตอ่สายดนิเชือ่มตอ่กบัภาชนะบรรจแุละ

อปุกรณ์เตมิ 
ใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้า/ถา่ยเทอากาศ/แสงสวา่ง/…/ทีป้่องกนัการระเบดิ  

ใชเ้ฉพาะเครือ่งมอืทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟ 
ด าเนนิมาตรการป้องกนัการเกดิการคายประจไุฟฟ้าสถติย์ 

สวมถงุมอื / สวมใสช่ดุป้องกนั และสวมอปุกรณ์ ปกป้องดวงตา / หนา้  

หลกีเลีย่งการสดูดม ฝุ่ น/ฟมู/กา๊ซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย  
ใชเ้ฉพาะภายนอกอาคารหรอืในพืน้ทีท่ีม่กีารระบายอากาศทีด่ี 

ลา้งมอืใหท้ัว่หลงัจากปฏบิตังิานกบัผลติภัณฑช์นดินี้  
หลกีเลีย่งการปลอ่ยสารสูส่ ิง่แวดลอ้ม 

  มาตรการบรรเทา : ถา้สมัผัสผวิหนัง (หรอืเสน้ผม): ใหก้ าจัด/ถอดเสือ้ผา้ทีไ่ดรั้บการปนเป้ือน

ออกทนัท ีลา้งผวิหนังดว้ยน ้า/ฝักบวั 
ในกรณีเกดิเพลงิไหม ้ใชส้ารดบัเพลงิทีเ่หมาะสมเพือ่การดบัเพลงิ 

ถา้สดูดมเขา้ไป:   ใหย้า้ยไปยังทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิแ์ละใหพั้กผอ่นในทา่ที่
สามารถหายใจไดส้ะดวก 

ถา้รูส้กึผดิปกตใิหโ้ทรศพัทป์รกึษาศนูยพ์ษิวทิยา หรอืปรกึษาแพทย์  
ถา้กลนืกนิเขา้ไป: ถา้รูส้กึผดิปกตใิหโ้ทรศพัทป์รกึษาศนูยพ์ษิวทิยา หรอื

ปรกึษาแพทย์ 

หา้มท าใหอ้าเจยีน 
  การจดัเก็บทีป่ลอดภยั : จัดเก็บในพืน้ทีท่ีอ่ากาศถา่ยเทไดส้ะดวก  

เก็บภาชนะบรรจใุหปิ้ดแน่น 
  วธิกีารจดัการกบัผลติภณัฑ  ์ : ก าจัดสาร/ภาชนะบรรจ ุตามขอ้บงัคบัทีเ่หมาะสม 

 

3. สว่นผสม/ชือ่สามญัทางเคมขีองสารและเปอรเ์ซ็นตข์องสารทีผ่สมอยู่  
 

ชือ่สามญัทางเคม ี :  Methyl alcohol, Methanol 

CAS No. :  67-56-1 
EINECS No. :  200-659-6 

 

สว่นประกอบทีเ่ป็นอนัตราย 

Chemical 
Name  

Synonyms  CAS  Hazard Class 
(category)   

Hazard 
statement  

Conc.  

Methanol  67-56-1 Flam. Liq.- 2,  
Act. Oral – 3, 
Act. Dermal – 3, 
Act. Inhalation – 3, 
STOT SE. – 1 

H225,H301 , 
H311, H331, 
H370 

99.8 % 

 

 
4. การปฐมพยาบาล 

ขอ้มูลท ัว่ไป :  น าตวัออกรับอากาศบรสิทุธิ ์หากผูป่้วยไมฟ้ื่นตวัเร็ว ใหน้ าตวัสง่ศนูย์
พยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุเพือ่รับการรักษาตอ่ไป   
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การสมัผสักบัผวิหนงั :  ถอดเสือ้ผา้ทีม่สีารปนเป้ือนออก ใชน้ ้าจ านวนมากลา้งบรเิวณผวิทีส่มัผัส

กบัสารเคม ีแลว้ลา้งตอ่ดว้ยน ้าและสบู ่ถา้มี หากยังคงมอีาการระคาย

เคอืง ใหป้รกึษาแพทย์  
เมือ่เขา้ตา :  ถอดคอนแทคเลนสอ์อก ลา้งตาดว้ยน ้าสะอาดปรมิาณมากๆ อยา่งนอ้ย 

15 นาทหีากยังคงมอีาการระคายเคอืง ใหป้รกึษาแพทย์  
เมือ่เขา้ระบบทางเดนิอาหาร :  การกลนืกนิเมทานอลอาจมอีนัตรายถงึตาย อาการอาจเกดิขึน้หลงัจาก

ไดรั้บ 18-24 ชัว่โมง หา้มลว้งคอใหอ้าเจยีน : ใหน้ าตวัสง่ศนูยพ์ยาบาล

ทีใ่กลท้ีส่ดุเพือ่รับการรักษาตอ่ไป 
ค าแนะน าส าหรบัแพทย  ์ :  การไดรั้บเมทานอลโดยการกลนืกนิหรอืหายใจเมทานอลอาจมีอาการ

ปรากฏขึน้หลงัจาก 40 นาท ีถงึ 72 ชัว่โมง อาการทีป่รากฏมักเกีย่วกบั
ระบบปราสาทสว่นกลาง ตา ทางเดนิอาหาร เชน่ปวดศรีษะ มนึงง หนา้

มดื ตาพร่ามัว ไวตอ่แสง ถงึตาย อาการอาจเกดิขึน้หลงัจากไดรั้บ 18-
24 ชัว่โมง การวดัระดบัความรุนแรงความเป็นพษิ คา่ไบคารบ์อเนต ซร่ัีม

ใหผ้ลทีแ่มน่ย ากวา่เมทานอล ซร่ัีม เอทานอล (Ethanol) สามารถลด

ความเป็นพษิของเมทานอลไดเ้นือ่งจากเกดิปฏกิริยิาในร่างกาย
เชน่เดยีวกนั และใชรักษาพษิจากเมทานอลได  ้
 

 
5.  การปฏบิตัเิมือ่เกดิไฟไหม้ 

อพยพบคุคลทีไ่มม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตฉุุกเฉนิออกจากบรเิวณทีม่ไีฟไหม ้  
 

อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ :  เปลวเพลงิทีเ่กดิจากเมทานอลอาจมองเห็นไดย้าก การเผาไหมอ้าจเกดิ

คารบ์อนมอนอกไซด ์คารบ์อนไดออกไซด ์และสารพษิอืน่ๆ เชน่
ฟอรม์อลดไีฮด ์ไอระเหยทีส่ามารถสะสมในทีอ่บัอากาศ ท าใหเ้ป็นพษิ

เป็นอนัตรายตอ่การตดิไฟ ภาชนะทีปิ่ดสนทิ อยา่งรุนแรงและทนัททีี่

ออกวางจ าหน่ายในปรมิาณมากเมทานอลเมือ่สมัผัสกบัไฟหรอืความ
รอ้นมากเกนิไปส าหรับชว่งเวลาทีเ่พยีงพอของเวลา ไอระเหยหนักกวา่

อากาศและอาจเดนิทางไกลจากแหลง่ก าเนดิของการเผาไหม ้

สารทีใ่ชด้บัไฟ :  ไฟไหมเ้ล็กนอ้ย – ผงเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด์ สเปรยน์ ้าหรอืมา่น

น ้า (ด ูสารทีไ่มเ่หมาะสมในการใชด้บัไฟ) 

ไฟไหมเ้ขนาดใหญ ่- สเปรยน์ ้าหรอืมา่นน ้า (ด ูสารทีไ่มเ่หมาะสมในการ
ใชด้บัไฟ) โฟมทนแอลกอฮอล ์(3% หรอื 6% โฟม) 

สารทีไ่มเ่หมาะสมในการใช้

ดบัไฟ 

:  โฟมสงัเคราะหห์รอืโฟมโปรตนีอาจใชไ้ด ้แตม่ปีระสทิธภิาพนอ้ย น ้ามี
ประสทิธกิารระบายความรอ้นดแีตอ่าจมปีระสทิธภิาพการดบัไฟไมด่ ี  

อุปกรณป้์องกนัส าหรบั ผู ้

ผจญเพลงิ  

:  เปลวเพลงิทีเ่กดิจากเมทานอลอาจมองเห็นไดย้ากในเวลากลางวนั ควร

อยูเ่หนอืลมและจ ากดับรเิวณ ความเขม้ขน้ของเมทานอล 25% สามารถ
ตดิไฟได ้ควรสวมใสช่ดุป้องกนัอนัตรายและเครือ่งมอืชว่ยหายใจในตวั   

ค าแนะน าเพิม่เตมิ :  ไอระเหยอาจเดนิทางไกลจากแหลง่ก าเนดิของการเผาไหม ้และอาจ
ยอ้นกลบัได ้

 
6.  การปฏบิตัเิมือ่เกดิการร ัว่ไหล 

ปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศและในทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด   
 

มาตรการท ัว่ไป :  เปลวเพลงิทีเ่กดิจากเมทานอลอาจมองเห็นไดย้าก การร่ัวไหลอาจเป็น
อนัตรายเกดิเพลงิไหมแ้ละการระเบดิ ก าจัดแหลง่ก าเนดิไฟทัง้หมด
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หยดุการร่ัวไหลและการใชว้สัดดุดูซบั ฟลอูอโรโฟมทนแอลกอฮอล์

อาจจะน าไปใชเ้พือ่ลดไอระเหยและการตดิไฟ ควรน าเมทานอลกลบัมา

ใชใ้หม ่จ ากดัการเขา้ถงึพืน้ทีจ่นกวา่จะเสร็จสิน้การท าความสะอาด 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การลา้งท าความสะอาดด าเนนิการโดยบคุลากรที่

ผา่นการฝึกอบรมเทา่นัน้ สวมอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีเ่พยีงพอและ
ก าจัดก าเนดิประกายไฟและความรอ้น แจง้หน่วยงานของรัฐตามที่

กฎหมายบญัญัต ิ

การป้องกนัสว่นบุคคล : สวมใสช่ดุป้องกนัอนัตรายและเครือ่งมอืชว่ยหายใจในทีส่ามารถทนกบั
สารเคมทีีเ่หมาะสม 

ขอ้ควรระวงัตอ่สิง่แวดลอ้ม :  สามารถสลายตวัไดง้า่ยในน ้า เมทานอลในน ้าจดืหรอืน ้าทะเลอาจมี
ผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่สตัวน์ ้า การศกึษาเกีย่วกบัสารพษิเมทานอล

ของแบคทเีรยีในของตะกอนน ้าเสยี พบวา่มผีลเพยีงเล็กนอ้ยตอ่การ
ยอ่ยที ่ 0.1 % ในขณะที ่0.5%จะมผีลตอ่การยอ่ยสลาย  เมทานอล

สลายตวัไดก้า๊ซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละน ้า   

มาตรการป้องกนั  ถา้ร่ัวไหลอาจท าใหเ้กดิอนัตรายจากไฟไหม ้ / ระเบดิไดท้นัท ีก าจัด
แหลง่ก าเนดิประกาย ป้องกนัการร่ัวไหลหรอืการใชว้สัดดุดูซบัเพือ่กกั

เก็บผลติภัณฑท์ีห่กร่ัวไหล หา้มเดนิผา่นบรเิวณทีผ่ลติภัณฑท์ีห่กร่ัวไหล 
เมือ่ผลติภณัฑร์ ัว่ไหล :   ร่ัวไหลเล็กนอ้ย – ใชว้สัดดุดูซบัทีไ่มต่ดิไฟ น ากลบัมาใชใ้หมห่รอืเจอื

จางดว้ยน ้าเพือ่ลดอนัตรายจากการตดิไฟไฟ  ป้องกนัไมใ่หท้ีร่ั่วไหลลง

สูส่ถานทีอ่บัอากาศ, ทอ่ระบายน ้าหรอืแหลง่น ้า หา้มบคุคลทีไ่มม่ี
อปุกรณ์ป้องกนัเขา้ออกบรเิวณทีม่กีารร่ัวไหล 

ร่ัวไหลปรมิาณมาก – หากจ าเป็น กกัเก็บสารทีร่ั่วไหล อาจใชโ้ฟมทน
แอลกอฮอลเ์พือ่ลดการร่ัวไหลของไอระเหยและอนัตรายจากไฟไหม ้ม ่

เก็บรวบรวมเพือ่ท าการรไีซเคลิหรอืน ามาใชใ้หม ่ควรใชป๊ั้มทีส่ามารถ

ป้องกนัการระเบดิ 
 

 

7. การใชแ้ละการจดัเก็บ 

ขอ้ควรระวงั :  ตอ้งเก็บไวใ้นบรเิวณซึง่มทีีก่ัน้ มกีารถา่ยเทอากาศอยา่งด ีหา่งไกลจาก
แสงแดด แหลง่ตดิไฟ และแหลง่ความรอ้นอืน่ๆ  อณุหภมูกิารเก็บ : 

สภาพแวดลอ้มตามปกติ ตอ่สายดนิอปุกรณ์ตา่งๆ 

การจดัเก็บทีป่ลอดภยั :  จัดเก็บไวใ้นบรเวณทีม่ดิชดิ หา่งไกลจากแหลง่ตดิไฟ และมอีปุกรณ์

สายดนิ ถังเก็บจะตอ้งมสีายดนิและมรีะบบควบคมุไอระเหย ถังเก็บตอ้ง

มทีีก่กัเก็บตามมาตรฐาน NFPA หรอื API สว่นผสมของเมทานอลกบั
อากาศภายในถังเก็บหรอืรถขนสง่สามารถตดิไฟได ้ควรใชค้วาม

ระมัดระวงัทีเ่หมาะสมเพือ่ลดความเสีย่งจากไฟไหม ้ควรก าจัด
แหลง่ก าเนดิไฟหรอืใชก้า๊ซเฉือ่ยเชน่ไนโตรเจน อปุกรณ์ทัง้หมดจะตอ้ง

ตอ่สายดนิ หลกีเลีย่งการจัดเก็บดว้ยวสัดทุีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้เมทานอล

ปราศจากน ้าไมก่ดักร่อนโลหะทีอ่ณุหภมูปิกต ิยกเวน้ นกิเกลิ, Monel, 
เหล็กและเหล็กซลิคิอนสงู ไมค่วรใชว้สัดจัุดเกบ้ทีเ่คลอืบดว้ย ทองแดง 

(หรอื โลหะผสมทองแดง), สงักะส ี (รวมถงึ เหล็กชบุสงักะสี  )หรอื
อลมูเินยีม วสัดเุหลา่นีอ้าจจะถกูกดักร่อนอยา่งชา้ๆโดยเมทานอล 

พลาสตกิสามารถใชส้ าหรับการจัดเก็บระยะสัน้ ไมแ่นะน าส าหรับการ

จัดเก็บระยะยาวเนือ่งจากอาจท าใหพ้ลาสตกิเสือ่มสภาพและอาจมกีาร
การปนเป้ือน 

อตัราการกดักร่อนส าหรับวสัดุตา่งๆ  :  
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< 0.508 มม  / .ปี : เหล็กหลอ่, monel, ตะกัว่, นกิเกลิ 

< 0.051 มม  / .ปี  :เหล็ก ซลิคิอนสงู 

กดักร่อน                 :โพลเีอทลินี 
กดักร่อน เล็กนอ้ย    : นโีอปรนี เรซนิฟีนอล โพลเีอสเทอร ์ยาง 

                              ธรรมชาต ิยางบวิทลิ 
ทนตอ่การกดักร่อน  : โพลไิวนลิคลอไรด ์

 
8. คา่มาตรฐานความปลอดภยั/การควบคมุ/การป้องกนัสว่นบุคคล 

คา่ความเขม้ขน้เฉลีย่ทีย่อมใหม้ไีดใ้นบรรยากาศการท างาน 

ผลติภณัฑ ์ ทีม่า  ppm mg/m3 หมายเหตุ 

Methanol ACGIH TLV-TWA (skin) 
TLV-STEL (skin) 
PEL-TWA (skin) 
PEL—STEL(skin) 
IHDL 

200 
250 
200 
250 
6000 

262 
328 

 
 
 
 
มคีวามเป็นพษิ

เฉยีบพลนัตอ่สตัว์ 

 

 

    การควบคมุทางวศิวกรรม 
 

: ในสถานทีอ่บัอากาศ ควรรักษาความเขม้ขน้ของสารลอยตวัในอากาศ 
ใหค้งอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมดว้ยระบบควบคมุทางวศิวกรรม 

 
อุปกรณป้์องกนั การ

หายใจ 

:  NIOSH  / OSHA แนะน าส าหรับความเขม้ขน้ของเมทานอลในอากาศ 

-- ไมเ่กนิ  2000 ppm : ใชห้นา้กากชว่ยหายใจ 

-- ไมเ่กนิ  5000 ppm   :เครือ่งชว่ยหายใจ ทีม่รีะบบการไหลของอากาศ
อยา่งตอ่เนือ่ง 

-- ไมเ่กนิ  6000 ppm   :เครือ่งชว่ยหายใจ อากาศทีม่ีอปุกรณ์ป้องกนั
หนา้และมรีะบบการไหลของอากาศอยา่งตอ่เนือ่ง  หรอืหนา้กากชว่ย

หายใจแบบเต็ม 

-- ไมแ่นะน าหนา้กากชว่ยหายใจแบบไสก้รองอากาศ 
การเลอืกเครือ่งชว่ยหายใจทีจ่ะตอ้งท าโดยบคุคลทีม่คีณุสมบตัแิละจะ

ขึน้อยูก่บัการประเมนิความเสีย่งของการท างาน  
อุปกรณป้์องกนัรา่งกาย  :  ถงุมอืยางบวิทลิ ไนไตรล ์ควรตรวจสอบกบัผูผ้ลติ สวมใสก่างเกงหรอื

เสือ้คลมุทีท่นตอ่สารเคมีทีท่ าจากยางบวิทลิ ไนไตรยาง 

    

อุปกรณป้์องกนัใบหนา้

และดวงตา 

:  แวน่ตานริภัยทีส่ามารถป้องกนัใบหนา้และทนสารเคม ี

คอนแทคเลนสไ์มค่วรสวมใส่  
รองเทา้/อืน่ๆ  :  สวมรองเทา้บูต๊ป้องกนัสารเคมี  

อปุกรณ์ลา้งตาและฝักบวัช าระลา้งควรจะตัง้อยูใ่กลก้บัพืน้ทีท่ างาน 
หมายเหต ุ : การใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลไมถ่กูพจิารณาวา่เป็น

วธิกีารแกปั้ญหาในระยะยาวเพือ่การควบคมุการสมัผัส  

 
9. คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี 
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Appearance : Colourless Liquid. 
Odour : Characteristic alcohol odour 
Odour threshold : Detection 4.2 -5960 ppm. (geometric mean 160ppm) 

Recognition 53 -8940 ppm. (geometric mean 690ppm) 
pH : Not Applicable 
Boiling point : 64.7 °C 
Melting / freezing point : Typical -97.8 °C 
Flash point : Typical 11 °C (Closed cup) 
Explosion / Flammability 
limits in air 

: 6 – 36.5 % 

Auto-ignition temperature : 464 °C  
Vapour pressure : 12.8 kPa at 20 °C / 68 °F 
Density : Typical 791 kg/m3 at 20 °C (ASTM D-1298) 
Water solubility : Completely miscible. 
n-octanol/water partition 
coefficient (log Pow) 

: 0.82 
 

Decomposition temperature : Note: Stable under normal conditions of use. 
Evaporation rate : 4.1  (ASTM D 3539, nBuAc=1) 
Vapour density (air=1) : 1.105 at 15 °C 
Appearance : Colourless Liquid. 
 
10. ความคงตวัและการเกดิปฏกิริยิา  

การคงตวั : คงตวัในสภาพการใชต้ามปกตทิัว่ไป  

กรณีทีค่วรหลกีเลีย่ง : หลกีเลีย่งความรอ้น ประกายไฟ เปลวไฟ และแหลง่ตดิไฟอืน่ๆ   

สารทีค่วรหลกีเลีย่ง : สารอ็อกซไิดซิง่ กรดแร่ กรดอนิทรย ์อาจท าใหเ้กดิปฏกิริยิารุนแรงจน

อาจระเบดิได ้ท าใหเ้กดิการกดักร่อนตะกัว่ อลมูเินยีม แมกนเีซยีม 
แพลทตนัิม  อาจท าปฏกิริยิากบัโลหะอลมูเินยีม แมกนเีซยีม เกดิแกส๊

ไฮโดรเจน อาจกดักร่อนพลาสตกิ ยาง วสัดเุคลอืบ  
สารอนัตรายทีเ่กดิจาก การ
สลายตวั 

: ฟอรม์าลดไีฮด ์คารบ์อนไดออกไซด ์คารบ์อนมอนอกไซด์  

 
11. ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

พืน้ฐานการประเมนิ : ขอ้มลูทีใ่หอ้าศยัจากการทดสอบผลติภัณฑ ์และ/หรอื ผลติผลที่

คลา้ยคลงึกนั และ/หรอื สว่นประกอบ   
 

พษิเฉยีบพลนัโดยทางปาก : ความเป็นพษิต า่ : LD50 > 6,200mg/kg , หนู  

พษิเฉยีบพลนัโดยทาง 

ผวิหนงั 

: ความเป็นพษิต า่ : LD50 15,800 mg/kg , กระตา่ย 

พษิเฉยีบพลนัโดยการสดู : ความเป็นพษิต า่ LC50 (8ชม) 22,500 pp, 
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หายใจ 

พษิตอ่ผวิหนงั : ระคายเคอืงปานกลางหลงัไดรั้บสาร 24 ชัว่โมง (สตัวท์ดสอบ กระตา่ย) 

ไมพ่บขอ้มลูการทดสอบใน 4 ชัว่โมง ดงันัน้ ไมส่ามารถจ าแนกได  ้

พษิตอ่ตา : พบการระคายเคอืงเล็กนอ้ยถงึปานกลาง (สตัวท์ดสอบ กระตา่ย) 

พษิตอ่ระบบหายใจ : ไมม่ขีอ้มลู 
พษิทีท่ าใหเ้กดิภูมแิพ้ : ไมม่ขีอ้มลู 

พษิทีเ่กดิจากการส าลกั : ไมม่ขีอ้มลู 

พษิตอ่การเปลีย่นแปลงทาง
พนัธุกรรม 

: ไมม่หีลกัฐานแสดงวา่มกีารเกดิการเปลีย่นแปลงของยนี   

พษิในการกอ่มะเร็ง : ไมค่าดวา่กอ่ใหเ้กดิมะเร็ง   
 

พษิทีท่ าใหต้วัออ่นผดิปกต ิ  

หรอืมผีลตอ่การสบืพนัธุ ์  

: อาจท าใหเ้กดิอนัตรายตอ่การปฏสินธหิรอืทารกในครรภ์ 
 

พษิตอ่อวยัวะเป้าหมาย : ท าใหก้ดระบบประสาทสว่นกลาง อาจสญูเสยีระบบการมองเห็น ระคาย

เคอืงระบบทางเดหิายใจ 
พษิตอ่อวยัวะเป้าหมายเมือ่

สารอยา่ง ตอ่เนือ่ง 

: ท าใหก้ดระบบประสาทสว่นกลาง อาจสญูเสยีระบบการมองเห็น  

   

 
12. ขอ้มูลผลกระทบตอ่ระบบนเิวศน  ์

พษิเฉยีบพลนั   

ปลา  :  ไมม่ขีอ้มลู 
สตัวน์ า้ทีไ่มม่กีระดกู สนั

หลงั  

: LC50 (24hr) 900.3 mg/L Crustacea (Brine shrimp) 

พชืตระกลูสาหรา่ย  :  ไมม่ขีอ้มลู 

พษิเฉยีบพลนั : ไมจ่ าแนก เนือ่งจากมคีา่ความเป็นพษิเฉยีบพลนัต า่และสามารถละลาย

น ้าไดด้ ี(คา่การละลาย 1.00 x 10^6 mg/L) 
   

ความคงอยู/่การสลายตวั 
ของสาร 

:  สามารถยอ่ยสลายไดง้า่ยในน ้าและดนิ 

   

 
13. การก าจดั/การท าลาย 

การก าจดัผลติภณัฑ  ์ :  ควรน ากลบัไปใชห้มนุเวยีนใหม่   ผูท้ีท่ าใหเ้กดิขยะของเสยีมหีนา้ที่

รับผดิชอบในการพจิารณาความเป็นพษิและคณุสมบตัทิางกายภาพของ
สารทีเ่กดิขึน้ เพือ่พจิารณาจัดแยกประเภทของเสยีและวธิกีารก าจัดที ่

เหมาะสมตามระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง   
   อยา่ก าจัดทิง้ลงไปในสิง่แวดลอ้ม ในทอ่ระบายน ้า หรอืในแม่น ้าล า

คลองตา่งๆ ไมค่วรใหผ้ลติผลของเสยีปนเป้ือนดนิหรอืน ้า  

การก าจดัภาชนะบรรจุ :  ถา่ยสารเคมอีอกใหห้มดจากภาชนะบรรจุ เมือ่ถา่ยสารเคมอีอกแลว้ ให ้
ระบายอากาศในทีท่ีป่ลอดภัยหา่งไกลจากประกายไฟและไฟ  สาร

ตกคา้งอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายระเบดิขึน้ อยา่เจาะ ตดั หรอืเชือ่มถังทียั่ง
ไมไ่ดท้ าความสะอาด สง่ไปใหผู้ใ้ชถ้ังหมนุเวยีน หรอืผูท้ าประโยชนจ์าก

ของเสยีโลหะ  
กฎหมายในประเทศ  : ควรก าจัดทิง้ตามขอ้บงัคบัและกฎหมายทีบ่งัคบัใชใ้น ทอ้งถิน่ ประเทศ 
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หรอืเขตพืน้ที ่ระเบยีบขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่อาจเขม้งวดกวา่ขอ้บงัคบัของ 

ประเทศหรอืเขตภมูภิาค และตอ้งยดึถอืปฏบิตัติาม   

 
14. ขอ้มูลส าหรบัการขนสง่ 

Land (as per ADR classification) : Regulated 

Class      : 3 (ความเป็นอนัตรายยอ่ย 6.1) 

Packing group     : II 
Hazard indentification no.   : 33 
UN No.     : 1230 
Proper shipping name   : METHANOL 
Environmentally Hazardous   : No 
 
IMDG 
Identification number   : UN 1230 
Proper shipping name   : METHANOL  

Class / Division    : 3 (ความเป็นอนัตรายยอ่ย 6.1) 

Packing group     : II 
Marine pollutant   : No 
 
IATA (Country variations may apply) 
UN No.     : 1230 
Proper shipping name   : Methanol 
Class / Division    : 3 
Packing group     : II 
 
15. สญัญลกัษณห์รอืฉลาก (ขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้บงัคบั) 

ขอ้มลูเกีย่วกบัระเบยีบขอ้บงัคบัมไิดมุ้ง่ทีจ่ะครอบคลมุครบทกุดา้น อาจมรีะเบยีบขอ้บงัคบัอืน่ๆ ทีใ่ชก้บัสารนีอ้กี  
 
Chemical Inventory Status 
AICS     : Listed. 
DSL     : Listed. 
INV (CN)    : Listed. 
ENCS (JP)    : Listed.   
TSCA     : Listed. 
EINECS    : Listed.  200-659-6  
KECI (KR)    : Listed.   
PICCS (PH)                                  : Listed. 
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16. ขอ้มูลอืน่ๆ 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัอาจถกูประเมนิเป็นกลุม่ที ่1 โดยใชข้อ้มลูประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัคน การประเมนินีไ้มไ่ด ้

ค านงึถงึขอ้ก าหนดการขนสง่วตัถอุนัตราย (Transport of Dangerous Goods, Model Regulations Special 

Provision 279.) 
 

การกลนืกนิเมทานอลในปรมิาณเล็กนอ้ยอาจท าใหต้าบอดหรอืเสยีชวีติได ้อาจท าใหเ้กดิอาการคลืน่ไส ้เวยีน
ศรีษะ ปวดทอ้ง อาเจยีร พร่ามัว หรอืสญูเสยีการมองเห็น 

 

MSDS Version Number  : 2.1 

 
วนัทีป่ระกาศใช ้ : 1 มถินุายน  2555  

 
การใชแ้ละขอ้หา้ม : ใชเ้ป็นสารท าละลายในอตุสาหกรรม ใชใ้นการผลติไบโอดเีซล 

 

การเผยแพรข่อ้มูล ความ

ปลอดภยั  
 

: ขอ้มลูตา่งๆในเอกสารนีจ้ะตอ้งเผยแพร่ใหแ้กบ่คุคลทีท่ างานเกีย่วกบั  

สารเคมนีี้   

การปฏเิสธสทิธ ิ : ขอ้มลูเหลา่นีไ้ดม้าจากความรูท้ีม่อียูใ่นปัจจบุนัซึง่ใชส้ าหรับบรรยาย 

ลกัษณะของผลติภัณฑ ์เพือ่วตัถปุระสงคด์า้นสขุภาพอนามัยความ
ปลอดภัย และสิง่แวดลอ้มเทา่นัน้ไมไ่ดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัคณุสมบตัิ

พเิศษใดๆ ของผลติภัณฑ  ์  

 


