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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ETHYL ACETATE 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   ETHYL ACETATE 
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.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองดวงตำอยำ่งรุนแรง 
3.) อำจท ำใหง่้วงซึม หรือวงิเวยีน 
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/พื้นผวิท่ีร้อน-หำ้มสูบบุหร่ี 
2.) ปิดภำชนะบรรจุใหส้นิท 
3.) ต่อสำยดิน/เช่ือมภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ 
4.) ใชร้ะบบไฟฟ้ำ ระบบระบำยอำกำศ/แสงสวำ่งชนิดกนัระเบิดได ้
5.) ใชเ้ฉพำะเคร่ืองมือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประกำยไฟ 
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6.) ใชม้ำตรกำรป้องกนักำรปล่อยไฟฟ้ำสถิตย ์
7.) หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำฝุ่ น/ควนั/แก๊ส/ละออง/ไอ/สเปรยเ์ขำ้ไป 
8.) ลำ้งท ำควำมสะอำดหลงัใชง้ำน 
9.) ใชเ้ฉพำะนอกอำคำรหรือพื้นท่ีระบำยอำกำศไดดี้ 
10.) สวมถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัตำ/อุปกรณ์ป้องกนัใบหนำ้ 
11.) หำกอยูบ่นผวิหนงั (หรือขน): ใหเ้ปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออก ลำ้งผวิหนงัดว้ยน ้ำ/ใชน้ ้ำฝักบวั 
12.) หำกสูดดม: เคล่ือนยำ้ยบุคคลไปท่ีท่ีมีอำกำศบริสุทธ์ิและอยูใ่นท่ำท่ีหำยใจสะดวก 
13.) หำกเขำ้ดวงตำ: ลำ้งดว้ยน ้ำสะอำดดว้ยควำมระมดัระวงัหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่อยูแ่ละสำมำรถ
ท ำได ้ใหล้ำ้งดวงตำต่อ 
14.) โทรหำศูนยพ์ิษวทิยำหรือแพทย/์ปรึกษำแพทย ์หำกรู้สึกไม่สบำย 
15.) หำกเกิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำ ใหไ้ปพบแพทย ์
16.) จดัเก็บในพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำยอำกำศท่ีดี ปิดภำชนะบรรจุใหแ้น่น 
17.) จดัเก็บในสถำนท่ีระบำยอำกำศไดดี้ เก็บในท่ีเยน็ 
18.) เก็บและล็อคไว ้
19.) ก ำจดัสำร ภำชนะบรรจุภณัฑ ์ตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: Acetic acid ethyl ester, acetic ether, vinegar naphtha, ethyl ethanoate 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
ETHYL ACETATE 100 141-78-6 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป: ถอดเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนผลิตภณัฑอ์อกทนัที แสดงเอกสำรขอ้มูลดำ้นควำมปลอดภยั

เม่ือพบแพทย ์
การหายใจเข้าไป: กรณีท่ีหำยใจเอำไอระเหยเขำ้ไปให้เคล่ือนยำ้ยรับอำกำศบริสุทธ์ิ ให้ผูป่้วยพกัฟ้ืนตวั 

ถำ้หยดุหำยใจใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยหำยใจหรือใหอ้ยูใ่นกำรดูแลของแพทย ์ 
การสัมผสัผวิหนัง: ถอดเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนออก ลำ้งบริเวณผวิหนงัท่ีสัมผสัออกดว้ยสบู่และน ้ำ พบแพทย ์ 
การสัมผสัดวงตา: หำกสำรเคมีน้ีเขำ้ตำ ลำ้งออกดว้ยน ้ำปริมำณมำกทนัทีอยำ่งนอ้ย 15 นำที พบจกัษุ

แพทย ์
การกลนืกนิ: ห้ามท าให้อาเจียน ไม่ควรใหส่ิ้งใดๆ เขำ้ปำกผูป่้วยท่ีหมดสติ ลำ้งปำกดว้ยน ้ำ  

พบแพทย ์ 
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5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
คำร์บอนไดออกไซด ์ผงเคมีแหง้หรือโฟม ในกรณีผจญเพลิงท่ีแทงคค์วรใชน้ ้ำละอองฝอยเพื่อหล่อเยน็  
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่ควรใชน้ ้ำในกำรดบัไฟ แต่สำมำรถใชเ้พื่อลดอุณหภูมิของภำชนะท่ีติดไฟได ้
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
Carbon monoxide และ Carbon dioxide 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับผู้ผจญเพลงิ:  
สวมอุปกรณ์ป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจ ส ำหรับนกัดบัเพลิงท่ีจ  ำเป็น 

 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำไอระเหย, ละอองหรือ

ก๊ำซ ตรวจสอบกำรระบำยอำกำศเพียงพอ ก ำจดัแหล่งก ำเนิดของกำรติดไฟ อพยพ
คนไปในพื้นท่ีท่ีปลอดภยั ระวงัไอระเหยสะสมและรวมตวัจนเกิดกำรระเบิด ไอ
ระเหยสำมำรถสะสมอยูใ่นพื้นท่ีต ่ำ  

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ป้องกนัไมใ่หเ้กิดกำรหกร่ัวไหล ห้ำมปล่อยสำรเคมีไหลลงสู่ท่อระบำยน ้ ำ หลีกเล่ียง
กำรปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
เก็บผลิตภณัฑท่ี์หกร่ัวไหลในพื้นท่ี หรือภำชนะท่ีเหมำะสม และน ำไปก ำจดั 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
หลีกเล่ียงกำรสัมผสัทำงผวิหนงั และตำ หลีกเล่ียงกำรสูดดมไอระเหยหรือหมอกสำร เก็บห่ำงจำกแหล่งก ำเนิดไฟ หำ้ม
สูบบุหร่ี ป้องกนักำรเกิดไฟฟ้ำสถิตย ์
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
จดัเก็บในสถำนท่ีเยน็ เก็บในภำชนะท่ีปิดสนิท ในท่ีระบำยอำกำศไดดี้ บรรจุภณัฑท่ี์มีกำรปิดเปิดจะตอ้งระมดัระวงักำร
หกร่ัวไหลและเก็บรักษำในแนวตั้ง เพื่อป้องกนักำรร่ัวซึม 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้มูล 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ควรมีอ่ำงลำ้งตำฉุกเฉิน และฝักบวัลำ้งตวัฉุกเฉิน 
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อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: สวมเคร่ืองป้องกนัระบบหำยใจ แบบเตม็หนำ้  
การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนัสำรเคมีขณะปฏิบติังำน 
การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ครอบตำนิรภยั 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัสำรเคมี 
มาตรการสุขอนามัย:  ไม่มีขอ้มูล 

 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่ :  ของเหลวใส มีกล่ินผลไม ้ อตัราการระเหย :  ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว :   (-84) – (-83.6) °C ความหนาแน่น :   0.897-0.902 g/cm3   ท่ี  20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  ละลำยได ้เลก็นอ้ย 

จุดเดอืด :   77.0 - 77.2 °C ความหนืด :   ไม่มีขอ้มูล 

ความดนัไอ :   13.33  kPa ท่ี  27 °C ความหนาแน่นของไอ :  3.04 g/l (อำกำศ = 1) 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 2.0 %โดยปริมำตร  ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 11.5 %โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 426 °C จุดวาบไฟ : -4 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล 
ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ละลำยไดใ้น
สำรละลำยอินทรีย ์เช่น alcohol, ketene, ether และ chloroform 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :ไม่มีขอ้มูล 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  เสถียรภำยใตส้ภำวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา: ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่เกิดพอลิเมอไรเซชัน่ 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  ควำมร้อน เปลวไฟ แหล่งก ำเนิดประกำยไฟ รวมถึงอุณหภูมิสูง และแสงแดด 

โดยตรง 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:   Strong oxidizing agents, acids, alkalies 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: Carbon dioxide และ carbon monoxide. 
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11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): 5620 mg/kg  
    LD50 (Dermal, rabbit): 4940 - >180000 mg/kg               
    LC50 (Inhalation, rat): 5760 mg/m3, 45 mg/l -2h    
อาการทีป่รากฎ: ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพษิเร้ือรัง: ทดลองกบัหนูตะเภำไดรั้บสำรทำงกำรหำยใจ 2000 ppm หรือ 7.2g/m3 ไม่มี 
 ผลกระทบ 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไดรั้บ 24400 ppm ท ำใหโ้ครโมโซมเพศหำยไป หรือแยกแยะไม่ได ้ทดสอบกบัหนู 
 แฮมเตอร์ วเิครำะห์ทำงเซลลพ์นัธุศำสตร์ : 9 g/l 
 
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 

ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC50 - Oncorhynchus mykiss: 350-600 mg/l - 96h 

ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  

    EC50 - Daphnia magna: 2300-3090 mg/l 

ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  ไม่มีขอ้มูล 

ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 

กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  ไม่มีขอ้มูล 

ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่มีขอ้มูล 

กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  ไม่มีขอ้มูล 

ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 

 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: กำรจดักำรของเสียประเภทน้ีเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบัของรัฐบำลและ

ทอ้งถ่ิน ซ่ึงสำมำรถให้ค  ำแนะน ำกำรจดักำรหรือเผำท ำลำยสำรเคมี และหลงัจำก
กำรเผำ  

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน: กำรก ำจดัตอ้งจดักำรตำมระเบียบขอ้บงัคบั 
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14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
ADR/RID class: 3 (F1) Flammable liquids. Danger code (Kemler): 33  UN-Number:1173 
Packaging Group: II    Hazard label: 3    
Description of goods: 1173 ETHYL ACETATE 
การขนส่งทางน า้ 
IMDG Class: 3     UN-Number: 1173   Packaging group: II 
EMS Number: F-E, S-D    Label: 3 
Proper shipping name: ETHYL ACETATE 
การขนส่งทางอากาศ 
ICAO  / IATAClass: 3    UN/ID Number: 1173  Label: 3 
Packaging group: II    Proper shipping name: ETHYL ACETATE 
UN “Model Regulation”: UN1173, ETHYL ACETATE, 3, II 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 

Component CHINA TSCA ENCS EINECS 
Ethyl Acetate         

Note1: 
CHINA – China Inventory of Existing Chemical Substance (IECSC) 
TSCA – United States Inventory of Toxic Substances Control Act Chemical Substances (TSCA) 
ENCS – Japan Existing and New Chemical Substances (ENCS) 
EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) 
Note2: 

         Indicates that the substances included in the regulations 
 That no data or included in the regulations 

 

Regulations on the Safety Administration of Dangerous Chemicals (No.344 order by the State Council of People’s 
Republic of China) and other applicable laws and regulation have made regulation on safe production, usage, 
storage, transportation and carriage on hazardous chemicals. 
According to Classification and Labels of Dangerous Chemicals (GB 13690-92), it is classified into 3.2, the 
inflammable liquid in intermediate flash point.  
 

  

- 
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16. ข้อมูลอืน่ๆ 
บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ แต่

อำจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควรระวงั
ในกำรจดักำรผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใช้
วจิำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


