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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

METHANOL 
 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   METHANOL 
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนครฯ 10110 
เบอร์โทรศพัท:์   0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3 
เบอร์แฟกซ์:   0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2 
เบอร์โทรฉุกเฉิน:  0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3  
  
2. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 
องค์ประกอบของฉลาก 
รูปภำพ 

          
 

ค ำสัญญำณ อนัตรำย 
 
ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง  
2.) ถึงแก่ชีวติหำกกลืนกิน 
3.) อำจเกิดอนัตรำยต่อกำรเจริญพนัธ์ุหรือทำรกในครรภ(์พิษต่อตวัอ่อน และควำมผดิปกติของทำรก) 
4.) อำจเกิดควำมเสียหำยต่อดวงตำและระบบประสำทส่วนกลำงหำกกินเขำ้ไปหรือสูดดม 
5.) ท ำใหร้ะคำยเคืองดวงตำ ควำมเป็นอนัตรำยจำกกำรส ำลกั 
6.) กำรกลืนหรืออำเจียนของเหลว อำจท ำใหส้ ำลกัเขำ้ไปในปอดได ้
7.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอยำ่งรุนแรง 
8.) ท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่ออวยัวะส่วนกลำง ระบบทำงเดินหำยใจ อวยัวะกำรมองเห็น  
9.) ท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่ออวยัวะส่วนกลำง อวยัวะกำรมองเห็น เม่ือสัมผสัเป็นเวลำนำนหรือสัมผสัซ ้ ำๆ 



               บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่)          ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office)) 

                      82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ.์0-2392-3410-3 
              82/80  Soi Eakmai 22(nuan-noi) 63 Sukhumvit Rd, North Klong Ton, Wattana, Bangkok 10110  E-mail :  service@modernchemical.co.th 
 

10.) ท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่ออวยัวะต่ำงๆ 
11.) เป็นพิษเม่ือกลืนกิน เม่ือสัมผสัผวิหนงัหรือสูดดม 
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/พื้นผวิท่ีร้อน-หำ้มสูบบุหร่ี 
2.) ปิดฝำภำชนะใหแ้น่น 
3.) ใหต่้อสำยดินท่ีภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ 
4.) ใชร้ะบบไฟฟ้ำ ระบบระบำยอำกำศและระบบไฟท่ีมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนักำรระเบิด 
5.) ใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่ท ำให้เกิดประกำยไฟเท่ำนั้น 
6.) ใชม้ำตรกำรป้องกนักำรปล่อยไฟฟ้ำสถิตย ์
7.) อยำ่หำยใจเอำฝุ่ น/ควนั/แก๊ส/ละออง/ไอ/สเปรยเ์ขำ้ไป 
8.) ลำ้งผวิหนงัท ำควำมสะอำดหลงัใชง้ำน 
9.) อยำ่กิน ด่ืม หรือสูบบุหร่ี เม่ือใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ 
10.) ใชเ้ฉพำะนอกอำคำรหรือพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำยอำกำศไดดี้ 
11.) สวมใส่ถุงมือป้องกนั ชุดป้องกนั อุปกรณ์ป้องกนัตำและอุปกรณ์ป้องกนัใบหนำ้ 
12.) หำกกลืนกิน: ใหน้ ำตวัส่งโรงพยำบำลหรือพบแพทยท์นัที  
13.) หำกอยูบ่นผวิหนงั (หรือขน): ใหเ้ปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออก ลำ้งผวิหนงัดว้ยน ้ำ/ใชน้ ้ำฝักบวั 
14.) หำกสูดดม: ใหน้ ำบุคคลออกสู่ท่ีอำกำศบริสุทธ์ิและอยูใ่นท่ำท่ีหำยใจสะดวก 
15.) โทรหำศูนยพ์ิษวทิยำหรือแพทย ์/ ปรึกษำแพทย ์หำกรู้สึกไม่สบำย 
16.) ลำ้งเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนก่อนใชซ้ ้ ำ 
17.) ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม:้ ใชท้รำยแหง้ ผงเคมี หรือโฟมดบัแพลิง  
18.) จดัเก็บในสถำนท่ีระบำยอำกำศไดดี้ ในท่ีเยน็ ปิดฝำภำชนะใหแ้น่น  
19.) เก็บและล็อคไว ้
20.) หำกเขำ้ดวงตำ: ลำ้งดว้ยน ้ำสะอำดดว้ยควำมระมดัระวงัหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่อยูแ่ละสำมำรถ
ท ำได ้ใหล้ำ้งดวงตำต่อไป ลำ้งปำก หำ้มท ำใหอ้ำเจียน 
21.) หลีกเล่ียงกำรสัมผสักบัดวงตำผวิหนงัและเส้ือผำ้ ลำ้งใหส้ะอำดหลงัจำกใชง้ำน 
22.) ก ำจดัสำร ภำชนะบรรจุภณัฑ ์ตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล  
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: Methyl alcohol, carbinol, wood alcohol, Methyl hydroxide, Monohydroxymethane, Columbian spirits, 
Pyroxylic spirit, Methyl hydroxide, Wood naphtha, Wood spirit, Methyl hydrate. 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
METHANOL 100 67-56-1 
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4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ออกจำกพื้นท่ีอนัตรำย แสดงเอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยัเม่ือพบแพทย ์อยำ่ปล่อย 

ใหผู้ป้ระสบภยัอยูต่ำมล ำพงั ปรึกษำแพทย ์
การหายใจเข้าไป: เคล่ือนยำ้ยผูป่้วยใหรั้บอำกำศบริสุทธ์ิ หำกมีอำกำรไอ หรืออำกำรทำงระบบทำงเดิน

หำยใจอ่ืนๆ ให้ไปพบแพทย ์ในกรณีท่ีผูป่้วยหยุดหำยใจใชช่้วยให้หำยใจ ถำ้หำยใจ

ไม่สะดวกใหใ้ชอ้อกซิเจนช่วยหำยใจ โทรหำศูนยแ์พทย ์

การสัมผสัผวิหนัง:  ถำ้สัมผสัใหฉี้ดลำ้งผวิหนงัทนัทีดว้ยน ้ำปริมำณมำก อยำ่งนอ้ย 15 นำที  
น ำส่งไปพบแพทย ์

การสัมผสัดวงตา:  ถำ้สัมผสัใหฉี้ดลำ้งตำทนัทีดว้ยน ้ำปริมำณมำกอยำ่งนอ้ย 15 นำที น ำส่งไปพบ 
แพทย ์

การกลนืกนิ: ห้ามท าให้อาเจียน ท ำให้ระบบทำงเดินหำยใจสะดวก อยำ่ด่ืมนมหรือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์ ไม่ควรให้อะไรทำงปำกกบัผูป่้วยท่ีไม่มีสติ และรีบน ำส่งแพทย ์

   
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชน้ ้ำละอองฝอย โฟมดบัเพลิง ผงเคมีแหง้ คำร์บอนไดออกไซด ์
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
หำ้มใชน้ ้ำฉีดเป็นล ำโดยตรงปริมำณมำก 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
เป็นของเหลวไวสูง และเป็นพิษ ซ่ึงไอระเหยหนกักวำ่อำกำศ เม่ือท ำปฏิกิริยำกบัอำกำศ ก่อใหเ้กิดของผสมท่ีระเบิดได ้
ไอระเหยอำจเคล่ือนท่ีไดไ้กล เม่ือเจอแหล่งก ำเนิดประกำยไฟ อำจท ำใหเ้กิดไฟยอ้นกลบัได ้ระหวำ่งเกิดไฟไหมจ้ะมี
คำร์บอนมอนอกไซด ์คำร์บอนไดออกไซด ์และคำยแก๊สพษิ เช่น ฟอร์มำลดีไฮด์เกิดข้ึน  
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับผู้ผจญเพลงิ:  
สวมเคร่ืองช่วยหำยใจ ชุดป้องกนัสำรเคมีและแวน่ตำนิรภยั เพื่อป้องกนักำรสัมผสัผวิหนงัหรือดวงตำ 

 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล : ถอดแหล่งก ำเนิดไฟออกทั้งหมด อพยพคนไปยงัพื้นท่ีปลอดภยั ระวงัไอสะสมถึง

ควำมเขม้ขน้ท่ีเกิดระเบิดได ้ซ่ึงไอสะสมสำมำรถสะสมในพื้นท่ีต ่ำ สวมอุปกรณ์
ป้องกนัส่วนบุคคล ตอ้งแน่ใจวำ่มีกำรถ่ำยเทอำกำศท่ีเพียงพอ 
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ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ป้องกนักำรร่ัวไหล หรือหกร่ัวไหล หำกกระท ำอยำ่งปลอดภยั ป้องกนัผลิตภณัฑ์
ไหลเขำ้สู่ท่อระบำยน ้ำ ถำ้มีผลิตภณัฑป์นเป้ือนลงในแม่น ้ำ ทะเลสำบ หรือท่อระบำย
น ้ำ ควรแจง้ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีทรำบ 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
สวมใส่ชุดป้องกนัสำรเคมีพร้อมหนำ้กำกป้องกนัก๊ำซอินทรีย ์และไอระเหย เก็บสำร 
ท่ีหกรดใส่ภำชนะบรรจุ แลว้ดูดซับสำรดว้ย ทรำย ดิน หรือสำรเฉ่ือย เก็บบรรจุใน
ภำชนะท่ีปิดสนิท โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีไม่ก่อให้เกิดประกำยไฟแลว้เคล่ือนยำ้ยออกสู่ท่ี
โล่ง หำ้มใชน้ ้ำเขำ้ไปในภำชนะ ห้ำมสัมผสัสำรเคมี ฉีดน ้ ำเป็นละอองฝอยเพื่อลดไอ
ระเหยของสำร ระบำยอำกำศในบริเวณนั้น และลำ้งท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีสำรหก
ร่ัวไหลหลงัจำกเก็บสำรออกหมดแลว้  

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
หลีกเล่ียงกำรสัมผสักบัสำร ใหใ้ชส้ำรในบริเวณท่ีมีกำรระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ หำ้มใชส้ำรในท่ีอบัอำกำศ ป้องกนักำร 
เกิดไฟฟ้ำสถิต หำ้มไม่ใหมี้เปลวไฟ ประกำยไฟ 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
ปิดภำชนะบรรจุใหส้นิท เก็บใหห่้ำงจำกสำรออกซิไดซ์อยำ่งแรง กรด-ด่ำงแก่ ตอ้งเก็บในภำชนะบรรจุเดิม เก็บใน
บริเวณท่ีมีกำรระบำยอำกำศไดดี้ เก็บในท่ีแหง้และเยน็ ป้องกนัไม่ใหถู้กควำมร้อนและแสง 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TVL - TWA 200 ppm, TVL - STEL 250 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ในพื้นท่ีจ  ำกดัควรใชอุ้ปกรณ์ระบำยอำกำศเป็นแบบป้องกนักำรระเบิด ใน

พื้นท่ีจดัเก็บ หรือพื้นท่ีท่ีมีกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์ควรมีกำรติดตั้งอ่ำงลำ้งตำ และ
ฝักบวัลำ้งตวั ใชร้ะบบระบำยอำกำศทัว่ไป หรือภำยในพื้นท่ีใชง้ำนท่ี
เหมำะสม เพื่อใหค้วำมเขม้ขน้ของอำกำศอยูใ่นระดบัต ่ำกวำ่ค่ำขีดจ ำกดัใน
กำรสัมผสัสำรท่ียอมรับได ้

อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ในกรณีท่ีมีไอระเหยเกิดข้ึน ใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหำยใจกบัตวักรองท่ีไดรั้บกำรรับรอง 
การป้องกนัมือ: สวมถุงมือท่ีท ำมำจำก butyl rubber  
การป้องกนัดวงตา:  สวมกระบงัป้องกนัหนำ้ และแวน่ตำป้องกนัสำรเคมี 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมผำ้กนัเป้ือน และ/หรือชุดป้องกนัสำรเคมี 
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มาตรการสุขอนามัย:  เปล่ียนเส้ือผำ้ท่ีเป้ือนสำรเคมี ลำ้งมือและหนำ้หลงัจำกกำรท ำงำนกบัสำร ก่อนกิน 
อำหำร หรือสูบบุหร่ี หำ้มกินอำหำร/ด่ืม สูบบุหร่ีในท่ีท ำงำน 

 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลวใส มีกล่ินคลำ้ยแอลกอฮอล ์ อตัราการระเหย :   4.1 (n-butyl acetate = 1) 

จุดหลอมเหลว :   (-98) – (-97.8)°C ความหนาแน่น : 0.791 - 0.793 g/cm3 ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  ละลำยได ้  

จุดเดอืด  :   64.6 - 65 °C ความหนืด :  0.55 cP ท่ี 20 °C 

ความดนัไอ :   96 - 128 mmHg  ท่ี 20 °C ความหนาแน่นของไอ :  1.105 ท่ี 15 oC 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 5.5 - 6.0 %โดยปริมำตร  ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 31- 50 %โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 455 - 464 °C จุดวาบไฟ : 9 – 12 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ : 4.2  - 5960 ppm ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ: ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล 
ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ : ethanol, benzene, 
other alcohols, chloroform, diethyl ether, other ethers, esters, 
ketone และ  most organic solvents 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : -0.82 /-0.66 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  เสถียรภำยใตส้ภำวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา: ท ำปฏิกิริยำรุนแรงกบัสำรออกซิไดซ์ ท ำใหเ้กิดอนัตรำยจำกเพลิงไหม ้ปฏิกิริยำพอลิ

เมอร์ไรเซชัน่ท่ีเป็นอนัตรำยจะไม่เกิดข้ึน 
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: หลีกเล่ียงกำรสัมผสักบัสำร strong oxidizers, strong mineral or  

organic acids และ strong bases กำรสัมผสักบัสำรเหล่ำน้ีอำจท ำใหเ้กิดควำมรุนแรง 
หรือปฏิกิริยำกำรระเบิด 

สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  หลีกเล่ียงอุณหภูมิสูง, แหล่งก ำเนิดไฟ, ประกำยไฟ, พื้นท่ีอบัอำกำศ, ควำมร้อน,    
เปลวไฟ, กำรสะสมไฟฟ้ำสถิต, พื้นผวิท่ีร้อน  

วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:   Strong oxidizing, strong acid, acid chloride, acid anhydride, alkali metals,  
reducing agent, potassium, sodium, metals as powders, powdered aluminum, 
powdered magnesium, alkyl aluminum salt, acetyl bromide, chloroform + sodium 
hydroxide, cyanuric chloride, nitric acid. 

ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: คำร์บอนมอนอกไซด ์คำร์บอนไดออกไซด ์ฟอร์มำลดีไฮด ์ควนัไฟ  
ควนั แก๊ส และเมทำนอลท่ีไม่สำมำรถเผำไหมไ้ด ้ 
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11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั: LC50 (Inhalation, rat): 128 - 64000 mg/l-4h 
  LD50 (Oral, rat): 5600 - 5628 mg/kg 
 LD50 (Dermal, rabbit): 15800 mg/kg 
 LDL0 (Oral, human): 143-428 mg/kg 
อาการทีป่รากฎ: เม่ือสูดดมไอระเหย: ท ำใหไ้อ ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อ่อนเพลีย เม่ือถูกผิวหนงั: ผิวหนงั

แดง เม่ือเขำ้ตำ: กำรสัมผสัถูกตำระคำยเคืองตำ เยือ่ตำขำวอกัเสบ ตำมวั หลงักำรกลืน
กิน: คล่ืนไส้ ปวดหวั และอำเจียน กำรรบกวนระบบทำงเดินอำหำร อำกำรท่ีปรำกฏ: 
เวียนศีรษะ ไม่มีแรง สับสน ง่วงนอน ผลกระทบเฉียบพลนั: กดระบบประสำท
ส่วนกลำง ท ำให้ชัก เวียนศีรษะ หมดสติ เพิ่มอตัรำกำรหำยใจ ท ำให้กำรหำยใจ
ลม้เหลว หมดเร่ียวแรง ตำมวั ปวดตำ กลวัแสง อำจท ำใหเ้กิดอำกำรตำบอด 

              ความเป็นพษิเร้ือรัง: ในคนพบว่ำมีกำรผิดปกติของกำรมองเห็น อำจท ำให้ตำบอด และเสียชีวิต มีผลต่อ
กำรท ำงำนของระบบประสำทส่วนกลำง มึนงง ตำแข็ง นอนไม่หลับ ในหญิง
ตั้งครรภ์มีควำมผิดปกติในกำรสร้ำงอวยัวะ ในบริเวณกระดูกสันหลัง บริเวณคอ 
ทำงเดินปัสสำวะหรือระบบหมุนเวยีนโลหิตของทำรก มีกำรเพิ่มกำรตำยของตวัอ่อน 
และควำมผิดปกติของกระดูก น ้ ำหนกัตวัอ่อนลดลง มีกำรสร้ำงรูปร่ำงของตวัอ่อนท่ี
ผิดปกติ คือ สมองอักเสบ บวม และควำมผิดปกติของแขนขำ ผลกระทบต่อ
กระบวนกำรสร้ำงสเปิร์ม   

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไม่มีขอ้มลู 

    
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC50 - Bluegill sunfish: 15400 mg/l-96h 

 LC50 - Fathead Minnow: 29400 mg/L-96h 
 LC50 - Rainbow trout: 8000 mg/L-48h 

ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  
EC50 - Daphnia magna(Crustacea): 22200 - 24500 mg/l-48h  
EC50 - Daphnia magna(Water flea): 18260 mg/l  

ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  EC50 - Green algae: 22000 mg/l-96h 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: EC50 - Phylobacterium phosphoreum:  51000 - 320000 mg/l-30min 
    IC50 - Activated sludge: >1000 mg/l 
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กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  สำมำรถยอ่ยสลำยทำงชีวภำพไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่ก่อใหเ้กิดกำรสะสมทำงชีวภำพ [BCF นอ้ยกวำ่ 10 และ log P(o/w) = -0.71]. 
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:   มีกำรเคล่ือนท่ีไดดี้ในดิน ไม่มีกำรสะสมในดิน 
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล  
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: หำ้มทิ้งของเสียลงในท่อระบำยน ้ำ หำ้มใหส้ำรเคมี หรือภำชนะท่ีใชแ้ลว้ปนเป้ือนบ่อ

น ้ำ ทำงน ้ำ หรือคูน ้ำ ส่งไปท่ีบริษทัรับก ำจดัของเสียท่ีไดรั้บอนุญำต ใหป้ฏิบติัตำม
กฎหมำยและขอ้ก ำหนดทอ้งถ่ิน  

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ภำยในภำชนะตอ้งไม่มีสำรเหลืออยู ่ทิ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชไ้ม่ได ้ไม่ควรน ำภำชนะ 
เปล่ำมำใชซ้ ้ ำ หำ้มเผำหรือใชชุ้ดตดัแก๊ส (Cutting torch) กบัถงัเปล่ำ ใหก้ ำจดัตำม 
ระเบียบรำชกำร 

 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-NO: 1230     Class: 3(6.1)    Packing group: II 
Proper shipping name:  METHANOL 
การขนส่งทางน า้ 
UN-NO: 1230     Class: 3(6.1)    Packing group: II 
EMS: F-E     S-D    Marine pollutant:  No 
Proper shipping name:  METHANOL  
การขนส่งทางอากาศ 
UN-NO: 1230     Class: 3(6.1)    Packing group: II 
Proper shipping group:  METHANOL 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
CANADIAN FEDERAL REGULATIONS: 
CEPA, DOMESTIC SUBSTANCES LIST: 
Listed (Canadian Environmental Protection Act (CEPA) Schedule I) 
 
WHMIS CLASSFICATION: 
B2, D1B, D2A, D2B  
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UNITED STATES REGULATIONS:    
29CFR 1910.1200 (OSHA):    Hazardous 
40CFR 116-117 (EPA):     Hazardous 
40CFR 355 Appendices A and B:    Subject to Emergency Planning and Notification 
40CFR 372 (SARA Title III):    Listed 
40CFR 302 (CERCLA):     Listed 
Toxic Substances Control ACT (TSCA):   Listed in the inventory 
 
Safety, health, and environmental regulations specific for the hazardous chemical  

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) 
Regulations 2013.  
Occupational Safety and Health (Use and Standards of Exposure of Chemicals Hazardous to Health) 
Regulations 2000.  

The components of this product are reported in the following inventories:  
CH INV   : On the inventory, or in compliance with the inventory 
TSCA    : On TSCA Inventory. 
DSL    : All components of this product are on the Canadian DSL 
AICS    : On the inventory, or In compliance with the inventory. 
NZloC    : On the inventory, or In compliance with the inventory. 
ENCS    : On the inventory, or In compliance with the inventory. 
ISHL    : On the inventory, or In compliance with the inventory. 
KECI    : On the inventory, or In compliance with the inventory. 
PICCS    : On the inventory, or In compliance with the inventory. 
IECSC    : On the inventory, or In compliance with the inventory.  

 
US FEDERAL  
Toxic Substances Control Act (TSCA):  Listed on the TSCA inventory.  
Health&Safety Reporting List:   Not listed in the Health & Safety Reporting List  
Chemical Test Rules  None of the chemicals in this product are under a Chemical Test Rule. 
Section 12b:  None of the chemicals are listed under TSCA Section 12b.   
CERCLA Hazardous Substances and corresponding RQs  

Reportable Quantity (RQ) 5000 lb (2270 kg) 
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Superfund Amendment and Reauthorization Act (SARA)  
SARA Codes Section 302 Extremely Hazardous Substances  

None of the chemicals in this product have a Threshold Planning Quantity 
(TPQ)  

SARA Codes     Immediate, fire.  
Section 313  This material contains Methanol which is subject to the reporting 

requirements of Section 313 of SARA Title III and 40 CFR Part 373.  
Clean Air Act (CAA):    Listed as a hazardous air pollutant (HAP).  

This material  does not contain any Class 1 Ozone depletors  
This material does not contain any Class 2 Ozone depletors.  

Clean Water Act (CWA):  -      None of the chemicals in this product are listed as Hazardous     
Substances under the CWA  

- None of the chemicals in this product are listed as Priority Pollutants 
under the CWA.  

- None of the chemicals in this product are listed as Toxic Poilutants 
under the CWA.  

OSHA:  None of the chemicals in this product are considered highly hazardous by 
OSHA.  

 
European/International Regulations  
European Labeling in Accordance with EC Directives  
Hazard Symbols:     -     T F  
Risk Phrases:    -     R 11 Highly flammable. 

- R 23/24/25 Toxic by inhalation, in contact with skin and if 
swallowed. 

- R 39/23/24/25 Toxic: danger of very serious irreversible effects 
through inhalation, in contact with skin and if swallowed.  

Safety Phrases:  -      S 16 Keep away from sources of ignition No smoking.  
-  S 36/37 Wear suitable protective clothing and gloves. 
- S 45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice 
- immediately(show the label where possible).  
- S 7 Keep container tightly closed. 
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WGK (Water Danger/Protection)  Low Danger to Water (1)  
Canada DSL/NDSL    Listed on Canada's DSL List. 
Canada-WHMIS:    This product has a WHMIS classification of B2, D1B, D2B.  

This product has been classified in accordance with the hazard criteria of 
the Controlled Products Regulations and the MSDS contains all of the 
information required by the regulations.  

Canadian Ingredient Disclosure List: Listed on the Canadian Ingredient Disclosure List.  
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ แต่
อำจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควรระวงั
ในกำรจดักำรผลิตภณัฑ์โดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใช้
วจิำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกนัทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ำกดั จะไม่รับผิดชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


