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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1                                           การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ เมทานอล 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ แอลกอฮอล ์

 สตูรทางเคม:ี  CH3OH 

 แนะน าใหใ้ช:้ ตวัท าละลาย (Solvent) 

 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
728 อาคาร ยเูนีย่นเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนนี 

            แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 
 ขอ้มูลการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 

 

 
เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มูลโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบุขอ้มูลเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

 

สว่น 2                                               การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 

สารนีเ้ป็นสารอนัตรายตามแนวทางการก ากบัดแูลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุม่
สารอนัตราย GHS ส าหรับสารอนัตรายทีม่ขีดีจ ากดัของการตดั/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากดัทีส่งูกวา่ 

 
การจ าแนกประเภท: 

ความเป็นอนัตรายทางกายภาพ 
 

ของเหลวไวไฟ: ประเภทย่อย 2 
 

ความเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ 
 

เป็นพษิเฉยีบพลนั (ทางปาก)                                                                                : ประเภท 5 

 
การระคายเคอืงตา                                                                                              :ประเภทย่อย 2A 

 
ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์                                                                                : ประเภทยอ่ย 1 

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบอวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผัสครัง้เดยีว 
(ระบบประสาทสว่นกลางระบบทางเดนิหายใจอวยัวะการมองเห็น )                                  : ประเภทยอ่ย 1 

 
ความเป็นพษิ ตอ่ระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผัสซ ้า 

(ระบบประสาทสว่นกลางอวยัวะการมองเห็น)                                                             : ประเภทยอ่ย 1 

 
องคป์ระกอบฉลาก: 

รูปสญัลกัษณ์:  
 
 

 

ค าสญัญาณ (Signal Word): อนัตราย 
 

 

ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 
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 • ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงู 

 • ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรุนแรง 

 • อาจเกดิอนัตรายตอ่การเจรญิพันธุห์รอืทารกในครรภ ์

 • ท าอนัตรายตอ่ระบบประสาทสว่นกลางระบบทางเดนิหายใจอวยัวะการมองเห็น 

 • ท าอนัตรายตอ่ระบบประสาทสว่นกลางอวัยวะการมองเห็น เมือ่สมัผัสเป็นเวลานานหรอืสมัผัสซ ้า 

 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

• หลกีเลีย่งการหายใจเอาไอระเหยของสารเขา้ไป 

• ใชภ้ายนอกอาคารเทา่นัน้ หรอืบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศไดด้ ี

• สวมถงุมอืป้องกนั /ชดุป้องกนั /อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา/อปุกรณ์ป้องกนัหนา้ 

• ตอ่สายดนิ/เชือ่มประจภุาชนะบรรจแุละอปุกรณ์รองรับ 

• ใชม้าตรการระวงัป้องกนัประจไุฟฟ้าสถติ ใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้าทีป้่องกนัการระเบดิ 

• เก็บใหห้า่งจากความรอ้น/ประกายไฟ/ เปลวไฟ / พืน้ผวิทีร่อ้น -หา้มสบูบหุรี ่

• เก็บในทีม่กีารระบายอากาศไดด้เีก็บในทีเ่ย็นจัดเก็บในสถานทีท่ีปิ่ดล็อกได ้

• หา้มกนิ ดืม่หรอืสบูบหุรีเ่มือ่ใชผ้ลติภัณฑ ์

• ถา้หายใจเขา้ไป ใหย้า้ยผูป่้วยไปยังทีท่ีม่อีากาศ บรสิทุธิแ์ละใหพั้กผอ่นในลกัษณะทีห่ายใจไดส้ะดวก 

• ถา้สมัผัสผวิหนังถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนทัง้หมดออกทน้ทลีา้งดว้ยสบูแ่ละนา้ ปรมิาณมาก ซกัเสือ้ผา้ที ่

ปนเป้ือนสารใหส้ะอาดกอ่นนากลบัมาใชใ้หม ่

• หากเขา้ตาลา้งดว้ยน ้าเป็นเวลาหลายๆนาทใีหถ้อดคอนแทคเลนสอ์อก หากถอดออกไดง้า่ยใหล้า้งตา ตอ่ไป 

ถา้กลนืกนิ ใหล้า้งปาก หา้มท าใหอ้าเจยีน 

 

ความเป็นอนัตรายอืน่ทีไ่มม่ผีลในการจ าแนกประเภท : ไมม่ ี

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 

สารนีจ้ัดเป็นสารเคม ี

 
สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* 
รหสัความเป็นอนัตรายตาม

เกณฑ ์GHS 

Methanol : 67-56-1 ≥99.85 - 

 
 

สว่น 4                                              มาตรการปฐมพยาบาล 

การสูดดม 

        ใหย้า้ยผูป่้วยไปยงับรเิวณทีม่อีากาศบรสิทุธิห์ากหายใจไม่สะดวกใหใ้ชอ้ปุกรณ์ชว่ยหายใจ น าสง่แพทยท์นัท ี

การสมัผสัทางผวิหนงั 

ลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมาก ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออกทนัท ี

 

การสมัผสัดวงตา 

ลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมาก โดยลมืตาใหก้วา้ง ใหน้ ้าไหลผา่นอยา่งนอ้ย 15 นาท ีน าสง่แพทยท์นัท ี

การรบัประทานเขา้ไป 

ท าใหอ้าเจยีนเฉพาะผูม้สีต ิน าสง่แพทยท์นัท ี 

 

อาการ/ผลกระทบแบบเฉยีบพลนัและทีเ่กดิข ึน้ภายหลงั 
การหายใจ : ไอ ปวดศรีษะคลืน่ไสอ้อ่นเพลยีรบกวนการมองเห็น 

ผวิหนัง : ผวิหนังแหง้ผวิหนังแดง ตา : ตาแดง เจ็บตา 

การกลนืกนิ : ปวดทอ้ง หายใจขดั อาเจยีน ชกั หมดสต ิ
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สว่น 5                                           มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:    น ้าปรมิาณมากคารบ์อนไดออกไซด ์โฟมตา้นแอลกอฮอล ์และผงเคมแีหง้ 

สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม:  ไมม่ ี

 

การผจญเพลงิ 

 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิข ึน้จากสารเคม ี:ของเหลวไวไฟสงู สว่นผสมของไอระเหยและอากาศระเบดิได ้

อุปกรณป้์องกนัพเิศษและการเตอืนภยัสาหรบันกัผจญเพลงิ: 

• สวมชดุดบัเพลงิ สวมหนา้กากป้องกนัการหายใจชนดิมถีังอากาศ 

• ใหฉ้ดีนา้ เป็นละอองฝอยเพือ่หลอ่เย็นภาชนะบรรจ ุ
 

สว่น 6                                   มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ขอ้ควรระวงัสว่นบุคคล 

• อพยพคนออกจากบรเิวณ 

• หา้มสมัผัสสารเคมโีดยตรง 

• หา้มสดูดมไอระเหยของสารเขา้ไป 

 

อุปกรณป้์องกนัภยัสว่นบุคคล 

• สวมหนา้กากป้องกนัก๊าซอนิทรยีแ์ละไอระเหยรองเทา้บทู และถงุมอืยาง 

 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม 

• ป้องกนัไมใ่หส้ารไหลลงทอ่ระบายน ้าทิง้ 

 

วธิกีารและวสัดสุ าหรบักกัเก็บและท าความสะอาด 

• สวมใสช่ดุป้องกนัสารเคมพีรอ้มหนา้กากป้องกนักา๊ซอนิทรยีแ์ลไอระเหย 

• เก็บสารทีห่กรดใสภ่าชนะบรรจแุลว้ดดูซับสารดว้ย ทราย ดนิ หรอืสารเฉือ่ยเก็บบรรจใุนภาชนะทีปิ่ดสนทิ โดยใช ้   

  เครือ่งมอืทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟแลว้เคลือ่นยา้ยออกสูท่ีโ่ลง่ หา้มใหน้ ้า เขา้ไปในภาชนะบรรจหุา้มสมัผัสสารเคม ี

• ฉดีนา้ เป็นละอองฝอยเพือ่ลดไอระเหยของสารระบายอากาศในบรเิวณนัน้และลา้งท าความสะอาดบรเิวณทีส่ารหก 

   ร่ัวไหลหลงัจากเก็บสารออกหมดแลว้ 

 

สว่น 7                                   การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

ขอ้ควรระวงัในการขนถา่ยเคลือ่นยา้ยใชง้านอยา่งปลอดภยั 

• หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัสาร 

• ใหใ้ชส้ารในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ 

• หา้มใชส้ารในทีอ่บัอากาศ 

• ป้องกนัการเกดิไฟฟ้าสถติ 

• หา้มไมใ่หม้เีปลวไฟ ประกายไฟ 

 

สภาวะการเก็บรกัษาอยา่งปลอดภยั 

• ปิดภาชนะบรรจใุหส้นทิ เก็บใหห้า่งจากสารออกซไิดซอ์ยา่งแรงกรด-ดา่งแก ่ตอ้งเก็บในภาชนะบรรจเุดมิเก็บในบรเิวณ

ทีม่กีารระบายอากาศไดด้เีก็บในทีแ่หง้และเย็นป้องกนัไมใ่หถ้กูความรอ้นและแสง 
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การควบคมุพารามเิตอร/์ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั 
 

คา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสั/มาตรฐานการรบัสมัผสั (หมายเหตุ: หา้มน าคา่ขดีจ ากดัการรบัสมัผสัมาบวกกนั) 
 

 

 

การควบคมุทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม : 

 

• ปิดกระบวนการผลติเพือ่ป้องกนัไอระเหยของสาร 

• จัดใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ 

• จัดใหม้ทีีด่ดูอากาศเฉพาะที ่

 

อุปกรณป้์องกนัภยัสว่นบุคคล : 

การป้องกนัระบบหายใจ : สวมหนา้กากป้องกนักา๊ซอนิทรยีแ์ละไอระเหย ทีไ่ดรั้บการรับรองตาม 

มาตรฐาน ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม มอก. 2199-2547 

การป้องกนัตา : แวน่ ครอบตา /กระบงัหนา้ 

การป้องกนัมอื : ถงุมอืยาง 

 

ขอ้ควรปฏบิตั:ิ 

           • เปลีย่นเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนสารเคม ี  

           • ลา้งมอืและหนา้หลงัจากการท างานกับสารกอ่นกนิอาหารหรอืสบูบหุรี ่

           • หา้มกนิอาหาร/ดืม่ สบูบหุรีใ่นทีท่ างาน 

 

 

สว่น 9                                   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ: ของเหลว 

ส:ี ใส / ไมม่สี ี

กลิน่: มกีลิน่เฉพาะตวั 

ระดบัของการไดร้บักลิน่: 4.2 -5960 ppm 

 

ขอ้มูลทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(น า้ = 1): 0.7914 

จดุวาบไฟ :  11.11 °C ในถว้ยปิด และ 12.2 °C ในถว้ยเปิด 

คา่ขดีจ ากดัสูงสุดและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยประมาณในอากาศ): ขดีลา่ง : 6 ขดีบน : 36.5 

อุณหภูมทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  464 องศาเซลเซยีส    

จดุเดอืด/ชว่ง:  64.6 องศาเซลเซยีส  

จดุเยอืกแข็ง/หลอมเหลว: -97.8 องศาเซลเซยีส 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 

ชือ่สาร รูปแบบ ขดีจ ากดั/มาตรฐาน หมายเหตุ แหลง่ 

IDLH    6000 ppm    

REL  TWA 260 mg/m3 200 ppm  NIOSH (2005) 

REL  STEL 325 mg/m3 250 ppm  NIOSH (2005) 

PEL   TWA 260 mg/m3 200 ppm  OSHA (2006) 

TLV  TWA 200 ppm    

TLV  STEL 250 ppm    
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อุณหภูมกิารสลายตวั:  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

ความหนาแนน่ไอ (อากาศ = 1):  1.105 ทีอ่ณุหภมู ิ15 °C 

ความดนัไอ:      96 mmHg ทีอ่ณุหภมู ิ20 °C  

อตัราการระเหย (เอ็น-บวิทวิแอซเีตท = 1):  4.1 

คา่ความเป็นกรดเบส (pH):  ไมไ่ดก้ าหนดไว ้

คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของสารในช ัน้ของ n-octanol/น า้ : -0.82/-0.66  

คา่การละลายในน า้: ในน ้า ผสมเป็นเนือ้เดยีวกนั 

ความหนดื: ไมม่ขีอ้มูล 

 

 
ความเสถยีร: เสถยีร 

 

สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง: ความรอ้น ประกายไฟ แหลง่จุดตดิไฟ 

 

วสัดุทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:  สารออกซไิดซท์ีม่ฤีทธิแ์รง กรด แอซดิคลอไรด ์แอซดิแอนไฮไดรด ์

 

สารอนัตรายทีเ่กดิจากการสลายตวั: คารบ์อนมอนออกไซด ์และคารบ์อนไดออกไซด ์

 

มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปฏกิริยิาทีอ่นัตราย: ไมม่ ี

 

สว่น 11                                    ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบทางพษิวทิยา 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรุป/หมายเหตุ 

การสดูดม - 

ความเป็นพษิฉับพลนั (แมว): LC50 : มก./ลติร/4 ชัว่โมง (64000ppm) - 

ไอ ปวดศรีษะคลืน่ไสอ้อ่นเพลยี - 

การรบัประทานเขา้ไป - 

ความเป็นพษิฉับพลนั (หนู): LD50 : 5600 มก./กก. - 

คลืน่ไสป้วดหัวและอาเจยีน การรบกวนระบบทางเดนิอาหาร - 

ผวิหนงั - 

ความเป็นพษิฉับพลบั (กระตา่ย): LD50 : 15800 มก./กก. - 

ผวิหนังแดง - 

ดวงตา - 

ระคายเคอืงตา เยือ่ตาขาวอกัเสบ ตามัว - 

 

ผลกระทบกระทบผลเรือ้รงั 

 

ในคนพบวา่มกีารผดิปกตขิองการมองเห็น อาจท าใหต้าบอด และ เสยีชวีติ มผีลตอ่การทา งานของระบบประสาทสว่นกลาง มนึงง 

ตา แข็ง นอนไมห่ลับ ในหญงิตัง้ครรภม์คีวามผดิปกตใินการสรา้งอวัยวะ ในบรเิวณกระดกูสนัหลงั บรเิวณคอ ทางเดนิปัสสาวะหรือ

ระบบ หมุนเวยีนโลหติของทารก มกีารเพิม่การตายของตัวอ่อนและความ ผดิปกตขิองกระดูก น ้าหนักตัวอ่อนลดลง มกีารสรา้ง

รูปร่างของตวัออ่นทีผ่ดิปกตคิอื สมองอกัเสบ บวม และความผดิปกตขิองแขนขา ผลกระทบตอ่กระบวนการสรา้งสเปิรม์ 

 

 

 

 

 

 

สว่น 10                                    ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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สว่น 12                                    ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศน:์ 

 

ความเป็นพษิตอ่ปลา Lepomis macrochirus (Bluegill Sunfish) LC50 : 15400 mg/L 96 ชัว่โมง 

ความเป็นพษิ ตอ่ Crustacea :Daphnia magna EC50 : 24500 มลิลกิรัม/ลติร/ 48 ชัว่โมง 

 

ความคงอยูน่าน และความสามารถในการยอ่ยสลายทางชวีภาพ: ยอ่ยสลายทางชวีภาพไดอ้ย่างรวดเร็ว 

 

ความสามารถในการสะสมทางชวีภาพ: ไมส่ะสมทางชวีภาพ ( BCF นอ้ยกวา่ 10 และ log Kow : -0.71 

 

สภาพทีเ่คลือ่นทีไ่ดใ้นดนิ: มกีารเคลือ่นทีไ่ดด้ใีนดนิ ไมม่กีารสะสมในดนิ 

 

 

สว่น 13                                               ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

วธิกีารก าจดั 

ตดิต่อบรษัิทรับก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บอนุญาต เผาในเตาเผาสารเคมซีึง่ตดิตัง้เครื่องเผาท าลายสารคาร์บอนและเครื่องฟอกให ้

ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ 

 

ค าเตอืนเกีย่วกบัภาชนะบรรจุทีใ่ชห้มดแลว้:   ใหก้ าจัดตามระเบยีบราชการ หบีห่อทีป่นเป้ือนสารเคมใีหจั้ดการ เชน่เดยีวกับ 

ตวัสารเคม ี

 

 

สว่น 14                                          ขอ้มูลการขนสง่ 

 

หมายเลขสหประชาชาต ิ(UN number): 1230 

ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ของสหประชาชาต:ิ METHANOL 

ประเภทความเป็นอนัตรายส าหรบัการขนสง่: 3 ความเสีย่งรอง6.1 

กลุม่ของการบรรจ ุ(ถา้ม)ี: II 

มลภาวะทางทะเล: ไมม่ ี

การขนสง่ดว้ยภาชนะขนาดใหญ:่ IBC 02 

ขอ้ควรระวงัพเิศษ: ไมม่ขีอ้มลู 

 

สว่น 15                                         ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

กฎขอ้บงัคบัของประเทศไทย 

 พระราชบญัญัตวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

 วตัถอุนัตราย: ชนดิที1่ (กรมโรงงานอตุสาหกรรม) 

 

การตดิฉลากตามระเบยีบ EC 

 สญัลกัษณ:์ F ไวไฟสงู T เป็นพษิ 

 

ขอ้ความบอกความเสีย่ง: 

 R11 ไวไฟสงู 

 R23/24/25 เป็นพษิเมือ่สดูดม สมัผัสกบัผวิหนังและกลนืกนิ 

R39/23/24/25 เป็นพิษ อันตรายจากผลกระทบทีไ่ม่กลับคนืและรุนแรงมากจากการสูดดม สัมผัสกับ

ผวิหนังและกลนืกนิ 
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ขอ้ความบอกมาตรการความปลอดภยั: 

 

 S1/2 เก็บโดยปิดล็อคและใหพ้น้มอืเด็ก 

 S7 เก็บในภาชนะทีปิ่ดแน่น 

 S16 เก็บใหห้า่งจากแหลง่ตดิไฟ และหา้มสบูบหุรี ่

 S36/37 สวมชดุป้องกนัและถงุมอืทีเ่หมาะสม 

 S45 ในกรณีเกดิอบุตัเิหตหุรอืรูส้กึไมส่บายใหพ้บแพทยท์นัท ี(แสดงฉลากสารเคมแีกแ่พทยถ์า้ม)ี 

 NFPA Code: H 1; F3; R0 

 

 

สว่น 16                                                        ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

วนัทีจ่ัดท าเอกสารขอ้มลูความปลอดภัย: 1 มนีาคม 2556 

แหลง่ขอ้มลูและเอกสารทีใ่ชท้ าเอกสารขอ้มูลความปลอดภัย 

 

1. European chemical Substances Information System (ECB): ESIS, Annex VI 

 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ 

 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/classification-labelling/clp/ghs/search.php 

2. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH): NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards 

 http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html 

3. International Programme on Chemical Safety (IPCS): Chemical Safety Information from Intergovernmental 

Organizations (INCHEM) 

 http://www.inchem.org/ 

4. United Stated National Library of Medicine: ChemIDplus Lite (ID PLUS) 

 http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM 

5. Occupational Safety & Health Administration (OSHA) 

 http://www.osha.gov/dts/chemicalsampling/toc/chmcas.html 

6. Environmental Risk Management Authority: HSNO Chemical Classification Information Database (CCID) 

 http://www.ermanz.govt.nz/Chemicals/ChemicalSearch.aspx 

7. International Uniform Chemical Information Database (IUCLID) 

 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=dat 

8. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (UNRTDG) 

 http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev14/English/05E_Index.pdf 

9. International Programme on Chemical Safety: Environmental Health Criteria (EHCs) 

 http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_alphabetical/en/index.html 

10. Patty’s Industrial Hygiene and Toxicology Volume II, Part D 4th edition, 1994 

11. Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices 2010 

(American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH) 

12. CRC Handbook of Chemistry and Physics 91st edition 2010-2011 
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การน าเนือ้หาทีพ่มิพใ์นเอกสารนีไ้ปใชง้าน 

 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ฉบับนี้จัดท าขึน้โดยอา้งองิตามเอกสารขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบันทีส่ดุทีจ่ัดหาได ้ณ 

เวลาหนึง่ ดงันัน้เนือ้หาในเอกสารนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความรูห้รอืขอ้มูลใหม ่นอกจากนีห้ัวขอ้ควรระวงัทีร่ะบใุนเอกสารนี้

เป็นการระบุถงึการปฏบิัตงิานหรือการจัดการโดยทั่วไปผูท้ าการใชส้ารเคมนีี้จะตอ้งมกีารด าเนินมาตรการดา้นความปลอดภัยที่

เหมาะสมกับลกัษณะการใชง้านเฉพาะของตนเองดว้ย นอกจากนี้ทางบรษัิทฯ ไดจ้ัดท าเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยของสารเคมี

ฉบบันีข้ ึน้มาดว้ยความระมัดระวงัดา้นเนื้อหาอยา่งสงูสดุ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะไมม่คีวามรับผดิชอบในการรับรองเนือ้หาดงักลา่ว 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบุไวน้ี้มีความถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เ ป็นฉบับล่าสุดที่ Union 

Petrochemical มอียูห่รอืไม ่ขอ้มลูและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบ

ต่อการตรวจสอบจนเป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รือไม่ หากผูซ้ือ้น า

ผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และ

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจ ุควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถา่ยเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนีโ้ดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสาร

นีไ้ปพมิพเ์ผยแพร่ซ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


