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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
METHYL ACETATE 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   METHYL 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 ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอยำ่งรุนแรง  
3.) อำจจะท ำใหเ้กิดกำรมึนงง หรือเวยีนหวั  
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน/ประกำยไฟ/เปลวไฟ/พื้นผวิท่ีร้อน/แหล่งก ำเนิดไฟ-หำ้มสูบบุหร่ี 
2.) ปิดภำชนะบรรจุใหส้นิท 
3.) ต่อสำยดิน/เช่ือมภำชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ 
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4.) ใชร้ะบบไฟฟ้ำ ระบบระบำยอำกำศ/แสงสวำ่ง ชนิดป้องกนัระเบิดได ้
5.) ใชเ้ฉพำะเคร่ืองมือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประกำยไฟ 
6.) ใชม้ำตรกำรป้องกนักำรปล่อยไฟฟ้ำสถิตย ์
7.) หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำฝุ่ น/ควนั/แก๊ส/ละออง/ไอ/สเปรยเ์ขำ้ไป 
8.) ลำ้งมือหลงักำรปฏิบติังำน 
9.) ใชเ้ฉพำะนอกอำคำรหรือในพื้นท่ีระบำยอำกำศไดดี้ 
10.) สวมถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัตำ/อุปกรณ์ป้องกนัใบหนำ้ 
11.) หำกสัมผสัผวิหนงั (หรือขน): ใหเ้ปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออกทนัที ลำ้งผวิหนงัดว้ยน ้ำ/ใชฝั้กบวั 
12.) หำกสูดดม: เคล่ือนยำ้ยบุคคลไปท่ีท่ีมีอำกำศบริสุทธ์ิและอยูใ่นท่ำท่ีหำยใจสะดวก 
13.) หำกเขำ้ตำ: ลำ้งดว้ยน ้ำสะอำดดว้ยควำมระมดัระวงัหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่อยูแ่ละใหล้ำ้งต่อ   
14.)โทรหำศูนยพ์ิษวทิยำหรือแพทย/์ หำกรู้สึกไม่สบำย 
15.) หำกเกิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำ ใหพ้บแพทย ์
16.) จดัเก็บในสถำนท่ีท่ีระบำยอำกำศไดดี้ ปิดภำชนะบรรจุใหส้นิท 
17.) จดัเก็บในสถำนท่ีท่ีระบำยอำกำศไดดี้ เก็บในท่ีเยน็ 
18.) จดัเก็บใหมิ้ดชิด 
19.) ก ำจดัสำรและภำชนะบรรจุภณัฑ ์ตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: ไม่มีขอ้มูล 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
METHYL ACETATE 100 79-20-9 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ไม่มีขอ้มูล 
การหายใจเข้าไป: กรณีท่ีหำยใจเอำไอระเหยเขำ้ไปใหเ้คล่ือนยำ้ยรับอำกำศบริสุทธ์ิ ถำ้หยดุหำยใจให้

ใชอุ้ปกรณ์ช่วยหำยใจ ปรึกษำแพทย ์ 
การสัมผสัผวิหนัง: ลำ้งบริเวณผวิหนงัท่ีสัมผสัออกดว้ยสบู่และน ้ำปริมำณมำก ปรึกษำแพทย ์ 
การสัมผสัดวงตา: หำกสำรเคมีน้ีเขำ้ตำ ลำ้งออกดว้ยน ้ำปริมำณมำกทนัทีอยำ่งนอ้ย 15 นำที พบแพทย ์
การกลนืกนิ: หำ้มท ำใหอ้ำเจียน ไม่ควรให้ส่ิงใดๆ เขำ้ปำกผูป่้วยท่ีหมดสติ ลำ้งปำกดว้ยน ้ำ 

ปรึกษำแพทย ์ 
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5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 

ใชน้ ้ำละอองฝอย, แอลกอฮอลโ์ฟม, ผงเคมีแหง้ หรือคำร์บอนไดออกไซด์ 

สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 

ไม่มีขอ้มูล 

ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 

คำร์บอนออกไซด์ 

อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 

สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจส ำหรับนกัดบัเพลิงท่ีจ  ำเป็น 

 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร  
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำไอระเหย หมอกควนัหรือ 

แก๊ส ตรวจสอบกำรระบำยอำกำศใหเ้พียงพอ น ำแหล่งก ำเนิดไฟออก อพยพคนไป
ในพื้นท่ีปลอดภยั ระวงักำรระเบิดจำกไอระเหยท่ีเขม้ขน้ ไอระเหยจะสะสมในพื้นท่ี
ต ่ำ  

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ป้องกนักำรเกิดกำรร่ัวไหลหรือหก หำกกระท ำไดอ้ยำ่งปลอดภยั หำ้มปล่อยสำรเคมี
ใหไ้หลลงสู่ท่อระบำยน ้ำ 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
รับและจดัใหมี้กำรก ำจดั เก็บในท่ีท่ีเหมำะสม ปิดภำชนะเพื่อน ำไปก ำจดั 
 

7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 

หลีกเล่ียงกำรสัมผสักบัผวิหนงัและดวงตำ หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำไอหรือควนั เก็บห่ำงจำกแหล่งก ำเนิดไฟ  

ไมสู่บบุหร่ี ใชม้ำตรกำรป้องกนักำรเกิดไฟฟ้ำสถิตย ์

สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  

จดัเก็บในสถำนท่ีเยน็ เก็บในภำชนะท่ีปิดสนิท เก็บในสถำนท่ีแหง้และระบำยอำกำศไดดี้ ภำชนะท่ีเปิดอยูจ่ะตอ้งปิดฝำ

อยำ่งระมดัระวงัและเก็บรักษำในแนวตั้งเพื่อป้องกนักำรร่ัวซึม  
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8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้มูล 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:  ควรมีฝักบวัลำ้งตวั และอ่ำงลำ้งตำ กำรระบำยอำกำศแบบเชิงกล 

อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: สวมชุดป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจ แบบครอบเตม็หนำ้ 
การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนัสำรเคมี  
การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตำป้องกนัสำรเคมี 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดท ำงำนป้องกนัสำรเคมี 
มาตรการสุขอนามัย:  ไม่มีขอ้มูล 
 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลวใส อตัราการระเหย :   ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว :   -98.7 oC ความหนาแน่น :   0.920-0.935 g/cm3 ท่ี 20 oC 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  31.9 g/100ml 

จุดเดอืด :  57.8 °C ความหนืด  :   0.385 mm2/s 

ความดนัไอ :  13.33 MPa(9.4 oC) ความหนาแน่นของไอ :   2.55 g/mL 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 3.1 %โดยปริมำตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 16 %โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : ไม่มีขอ้มูล จุดวาบไฟ : -10 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ : ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ :ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ :0.18 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:      เสถียรภำยใตส้ภำวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:      ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่มีขอ้มูล 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:      ควำมร้อน เปลวไฟ ประกำยไฟ อุณหภูมิสูง และแสงแดดโดยตรง 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:        Strong oxidizing agents. 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: ไม่มีขอ้มูล 
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               11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 

ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat) :  >5000 mg/kg 
    LD50 (Dermal, rabbit) : >5000 mg/kg 
อาการทีป่รากฎ:   ระคำยเคืองต่อดวงตำ 
ความเป็นพษิเร้ือรัง: ไม่มีขอ้มลู 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:   ไม่มีขอ้มลู 

  
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  ไม่มีขอ้มูล  
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  

EC50 – Daphnia Magna: 700-1000 mg/l -24h 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  ไม่มีขอ้มูล 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  ไม่มีขอ้มูล 
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่มีขอ้มูล 
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  ไม่มีขอ้มูล 
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 

 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์:                                    กำรก ำจดัตอ้งจดักำรตำมกฎระเบียบของรัฐบำล และทอ้งถ่ิน แนะน ำใหใ้ชว้ธีิกำรเผำ 
บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน: กำรก ำจดัตอ้งจดักำรตำมกฎระเบียบของรัฐบำล และทอ้งถ่ิน แนะน ำใหใ้ชว้ธีิกำรเผำ 
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-No: 1231     Class: 3     Packing group: II 
Proper shipping name: Methyl Acetate 
การขนส่งทางน า้  
UN-No: 1231     Class: 3     Packing group: II 
Proper shipping name: METHYL ACETATE 



  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 
 

 
การขนส่งทางอากาศ  
UN-No: 1231     Class: 3     Packing group: II 
Proper shipping name: Methyl Acetate 
 
15. ข้อมูลด้านกฎบังคับ 

Component CHINA TSCA ENCS EINECS 
Methyl Acetate         

Note1: 
CHINA – China Inventory of Existing Chemical Substances  
TSCA – United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory 
ENCS – Japan Existing and New Chemical Substances  
EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
Note2: 

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

 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ให้ขอ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ 
แต่อำจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควร
ระวงัในกำรจดักำรผลิตภณัฑ์โดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ี
ตอ้งใชว้จิำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
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