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หวัขอ 1: การบงชีส้ารเดีย่วหรอืสารผสม เเละบรษิทัหรอืกจิการ  

ตังบงชี้ผลิตภณัฑ  
ชื่อผลติภณัฑ  
เมทานอล  

ชื่อพอง 
เมทิลแอลกอฮอล, แอลกอฮอลจากการกล่ันไม, เมทิลไฮดรอกไซด  

กลุมสารเคม ี
แอลกอฮอล  

การใชงานผลิตภณัฑ  
การใชงานทางอตุสาหกรรม: การผลิตสาร. การกระจายตัวของสาร. การผสมสูตรและการบรรจุ (ซ้ํา) 

ของสารเดี่ยวและสารผสมของสารเดี่ยว. ใชเปนเช้ือเพลิง. การใชในสารทําความสะอาด. 

ใชเปนรีเอเจนตในหองปฏิบัติการ. สารเคมีบําบัดนํ้าเสีย, นํ้าเสีย. การใชระดับมืออาชีพ: ใชเปนเช้ือเพลิง. 

การใชในสารทําความสะอาด. ใชเปนรีเอเจนตในหองปฏิบัติการ. 

ใชในการขุดเจาะบอนํ้ามันและแกสรวมทั้งกระบวนการผลิต. การใชโดยผูบริโภค: 

การใชสารทําความสะอาดและสารละลายนํ้าแข็งโดยผูบริโภค: สเปรย, ผลิตภัณฑชนิดเหลว. 

การใชนํ้ามันเช้ือเพลิงโดยผูบริโภค.  

ขอจาํกดัในการใช  
ไมมีการระบุไว  

รายละเอยีดผูผลิตเอกสารขอมลูความปลอดภยั 

Methanex Asia Pacific Limited 

Unit 3802, 38/F, The Lee Gardens 

33 Hysan Avenue  

Causeway Bay 

Hong Kong 

โทรศัพท: 852-2918-1398 

แฟกซ: 852-2918-1331 

หมายเลขโทรศพัทฉกุเฉนิ  
CHEMTREC ประเทศไทย: 001-800-230-9987 (ไมเก็บคาธรรมเนียมในประเทศ). NCEC: +44 (0) 1235 239 670 

(24 ช่ัวโมง /7 วัน)  
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หวัขอ 2: การบงชีค้วามเปนอนัตราย  

การจําเเนกตามระบบ GHS  
ของเหลวไวไฟ - ประเภท 2  

ความเปนพิษเฉียบพลัน - ทางปาก - ประเภท 3  

ความเปนพิษเฉียบพลัน - ทางผิวหนัง - ประเภท 3  

ความเปนพิษเฉียบพลัน – การสูดดม – ไอระเหย - ประเภท 3  

การทําลายดวงตาอยางรุนแรง/การระคายเคืองตอดวงตา - ประเภท 2A  

ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ - ประเภทยอย 1B  

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง - จากการสัมผัสครั้งเดียว - ประเภท 1 ( เสนประสาทตา , 

ระบบประสาทสวนกลาง , จอประสาทตา , ความเปนพิษทั่วรางกาย , ตา , ระบบประสาท ) 

ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง - จากการสัมผัสครั้งเดียว - ประเภท 3  

องคประกอบของฉลาก  
สัญลักษณความเปนอนัตราย  

   

คําสัญญาณ  
อันตราย  

ขอความเเสดงความเปนอนัตราย  
H225 ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง.  

H301 เปนพิษเม่ือกลืนกิน.  

H311 เปนพิษเม่ือสัมผัสผิวหนัง.  

H331 เปนพิษถาสูดดมเขาไป.  

H319 ทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตาอยางเเรง.  

H360 อาจเปนอันตรายตอภาวะเจริญพันธุหรือทารกในครรภ.  

H370 กอใหเกิดความเสียหายตออวัยวะตางๆ.  

H336 อาจทําใหเกิดอาการงวงซึมหรือเวียนศีรษะ.  

ขอความเเสดงขอควรระวงั  
การปองกนั  
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P201 ขอคําแนะนําเปนการเฉพาะกอนใช.  

P202 หามใชจนกวาจะศึกษาขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยและทําความเขาใจอยางครบถวนแลว.  

P233 ปดภาชนะบรรจุไวอยางแนนหนา.  

P210 เก็บใหหางจากความรอน/ ประกายไฟ/ เปลวไฟ/ พื้นผิวที่รอน - หามสูบบุหรี่.  

P240 ที่เก็บแบบมีสายดิน/จุดเช่ือมประสานกันรั่วและอุปกรณรับ.  

P241 ใชอุปกรณไฟฟา/ระบายอากาศ/ระบบสองสวางที่ทนตอแรงระเบิด.  

P243 ใชวิธีการที่ระมัดระวังตอการปลอยประจุไฟฟาสถิต.  

P242 ใชเฉพาะเครื่องมือที่ไมกอใหเกิดประกายไฟเทาน้ัน.  

P271 ใชภายนอกอาคารหรือในสถานที่ซึ่งมีอากาศถายเทดีเทาน้ัน.  

P281 ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลตามที่จําเปน.  

P280 สวมใสถุงมือปองกัน/เสื้อผาปองกัน/เครื่องปองกันดวงตา/อุปกรณปองกันใบหนา.  

P260 หามสูดดมฝุน/ควัน/กาซ/หมอก/ไอระเหย/ละออง.  

P264 ลางมือใหสะอาดหลังการหยิบจับ.  

P270 หามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่มหรือสูบบุหรี่ในขณะที่ใชผลิตภัณฑน้ี.  

การจดัการ  
P370+P378 ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย: ใชสารที่เหมาะสมสําหรบการดับเพลิง.  

P307+P311 ในกรณีสัมผัส: ติดตอศูนยพิษวิทยาหรือแพทย.  

P304+P340 หากหายใจเขาไป: 

เคล่ือนยายผูปวยใหไดรับอากาศบริสุทธิ์เเละปลอยใหพักในตําเเหนงที่สบายตอการหายใจ.  

P305+P351+P338 หากเขาตา: ใหลางดวยนํ้าหลาย ๆ นาที ถอดคอนเเทกเลนสออก ถามีเเละทําไดงาย 

ลางตาอยางตอเน่ือง.  

P303+P361+P353 ถาสัมผัสผิวหนัง (หรือเสนผม): ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนทั้งหมดออกทันที ลางผิวหนังดวยนํ้าไหลริน 

/ ฝกบัว.  

P363 ซักเสื้อผาที่ปนเปอนกอนนํากลับมาใชใหม.  

P301+P310 ถากลืนกิน: ใหรีบโทรศัพทปรึกษาศูนยพิษวิทยาหรือแพทยทันที.  

P330 บวนปาก.  

P311 โทรศัพทหาศูนยควบคุมพิษ หรือหมอ หรือเเพทย.  

P321 การรักษาเฉพาะเจาะจง (ดูฉลาก).  

การจดัเก็บ  



 
เอกสารขอ้มลูดา้นปลอดภยั 

ช่ือผลิตภณัฑ์: เมทานอล SDS ID: Methanol-TH 
 

____________________________________________________________ 
หน้า 4 แห่ง 17 วนัทีอ่อก: 2017-06-26    การแกไ้ข 1.0   วนัทีพ่มิพ:์ 2017-07-10 

 

P403+P233 เก็บไวในที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก ปดภาชนะบรรจุไวอยางแนนหนา.  

P235 ควบคุมอุณหภูมิใหเย็นอยูเสมอ.  

P405 จัดเก็บแยกไวเปนการเฉพาะ.  

การกําจดั  
P501 ทิ้งสิ่งของที่อยูภายใน / ภาชนะใหสอดคลองกับระเบียบขอบังคับของทองถ่ิน / ภูมิภาค / ประเทศ / นานาชาติ.  

ขอความแสดงความเปนพษิเฉยีบพลันทีไ่มทราบ  

ทางผิวหนัง  0% ของสารผสมประกอบดวยสวนผสมที่ไมทราบแนนอนเก่ียวกับความเปนพิษเฉียบพลัน.  

ทางปาก  0% ของสารผสมประกอบดวยสวนผสมที่ไมทราบแนนอนเก่ียวกับความเปนพิษเฉียบพลัน.  

การหายใจเขาไป  0% ของสารผสมประกอบดวยสวนผสมที่ไมทราบแนนอนเก่ียวกับความเปนพิษเฉียบพลัน.  

ความเปนอันตรายอืน่ทีไ่มไดเปนผลจากการจาํเเนก  
หากกลืนกินเขาสูรางกาย มีโอกาสเสี่ยงตออาการตาบอด.  

หวัขอ 3: องคประกอบเเละขอมลูเกีย่วกบัสวนผสม  

CAS ชื่อสวนประกอบ เปอรเซน็ต ตัวบงชีท้ี่มลีักษณะเฉพาะอื่น 

ๆ 

สตูรโมเลกลุ น้ําหนกัโมเลกลุ 

67-56-1 เมทานอล 100 หมายเลข EC: 200-659-6 :C 1:H 4:O 1: 32.04 

สิง่เจอืปนเเละสารปรงุเเตงใหเสถียรทีเ่อือ้ตอการจําแนกประเภทตามระบบ GHS  
ไมมี  

หวัขอ 4: มาตราการปฐมพยาบาล  

การหายใจเขาไป 
ถาหายใจเขาไป: เคล่ือนยายผูปวยใหไดรับอากาศบริสุทธิ์เเละใหพักในทาที่หายใจไดสะดวก. 

ใหออกซิเจนถาหายใจลําบาก . ติดตอศูนยพิษวิทยาหรือแพทยทันที.  

การสมัผสัทางผวิหนัง  
ถาสัมผัสผิวหนัง (หรือเสนผม): ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนทั้งหมดออกทันที . ลางดวยนํ้าปริมาณมาก. 

ติดตอศูนยพิษวิทยาหรือแพทยทันที. ซักเสื้อผาที่ปนเปอนกอนนํากลับมาใชใหม.  

การสมัผสัทางตา  
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หากเขาดวงตา: ลางตาดวยนํ้าทันทีเปนเวลาอยางนอย 15 นาทีโดยเปดตาไว. 

ถอดคอนแทคเลนสหากสวมใสอยูและถอดไดโดยงาย. ถาเกิดการระคายเคืองและไมทุเลาลง 

ใหขอรับการรักษาที่เหมาะสม.  

การกลนืกนิ 
กรณีที่กลืนเขาไป: บวนปาก หามทําใหอาเจียน. หามใหอะไรทางปากกับผูที่ไมมีสติ. ขอรับการรักษาที่เหมาะสมทันที.  

อาการหรอืผลกระทบทีส่าํคัญ  
อาการ: ทีเ่กดิขึน้เฉยีบพลนั  
สารพิษ. อาจเปนอันตรายถึงตายไดเม่ือกลืนกิน. หากกลืนกินเขาสูรางกาย มีโอกาสเสี่ยงตออาการตาบอด. 

ปนพิษเมือกลืนกินหรือสัมผัสผิวหนังหรือหายใจเขาไป. การกลืนเขาสูรางกายเปนเหตุใหเกิดอาการคล่ืนไส ออนเพลีย 

และผลกระทบตอระบบประสาทสวนกลาง, ปวดศีรษะ, อาเจียน, อาการหนามืดวิงเวียน, อาการของการเมาสุรา. 

อาการโคมาและการเสียชีวิตเน่ืองจากภาวะหายใจลมเหลวอาจเกิดขึ้นหลังการรับสัมผัสขั้นรุนแรง: 

จําเปนตองมีการบําบัดรักษาทางการแพทย. 

ระยะแฝงเปนเวลาหลายช่ัวโมงอาจเกิดขึ้นในชวงระหวางการรับสัมผัสกับการเริ่มตนของอาการ.  

อาการ: ทีเ่กดิขึน้ภายหลัง  
อาจเปนอันตรายตอภาวะเจริญพันธุหรือทารกในครรภ.  

ขอควรพจิารณาทางเเพทยทีต่องทาํทันท ีเเละการดเูเลรักษาเฉพาะทีค่วรดาํเนินการ  
รักษาตามอาการหรือประคับประคอง. 

ความรุนแรงของผลลัพธหลังจากการรับประทานเมทานอลอาจมีความสัมพันธกับชวงเวลาระหวางการรับประทานกับกา

รบําบัด มากกวาปริมาณที่รับประทาน. เพราะฉะน้ัน 

จึงจําเปนตองรับการบําบัดรักษาอยางรวดเร็วหากมีการรับสัมผัสจากการรับประทาน. ใหโทรศัพทติดตอศูนยพิษวิทยา. 

ยาแกพษ: Fomepizole ชวยเพิ่มการกําจัดกรดฟอรมิกจากกระบวนการเผาผลาญในรางกาย . 

บุคลากรทางการแพทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมควรเปนผูใหยาแกพิษ.  

หวัขอ 5: มาตราการผจญเพลงิ  

สารดับเพลิงทีเ่หมาะสม  
คารบอนไดออกไซด, ผงแหงธรรมดา, ละอองนํ้า, โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล, ทราย. 

ใชการฉีดพนละอองนํ้าเพื่อระบายความรอนใหภาชนะที่ถูกไฟไหม. 

นํ้าจะไมทําใหเมทานอลเย็นลงตํ่ากวาจุดวาบไฟของเมทานอล . จัดเก็บสารที่รั่วไหล.  

สารดับเพลิงทีไ่มเหมาะสม 
หามใชนํ้าที่มีแรงดันสูง.  

อันตรายพเิศษเนือ่งจากสารหรอืสวนประกอบ  
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ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง. สารผสม >20% เมทานอล กับนํ้า: ไวไฟ. อาจทําใหเกิดสารผสมกับอากาศที่ระเบิดได. 

ไอระเหยหนักกวาอากาศและอาจเคล่ือนที่ไปตามพื้นจนถึงแหลงจุดติดไฟที่อยูไกลออกไปและลุกไหมยอนกลับอยางรว

ดเร็ว . ภาชนะบรรจุอาจปริแยกหรือระเบิดไดถาถูกความรอน. แกสที่เปนอันตรายอาจสะสมขึ้นในบริเวณคับแคบ. 

เปนพิษ.  

อุปกรณปองกันและขอควรระวงัสําหรับนักดบัเพลงิ 
สวมใสชุดและอุปกรณดับเพลิงแบบปองกันทั้งตัว ซึ่งรวมถึง อุปกรณชวยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว (SCBA) 

เพื่อปองกันโอกาสที่จะรับสัมผัสสาร.  

มาตรการการดบัเพลงิ 
อยาปลอยใหนํ้าที่ไหลจากการดับเพลิงไหลลงทอระบายนํ้าหรือทางนํ้า. กันผูที่ไมเก่ียวของออกไป, 

แยกพื้นที่ที่เปนอันตรายไวตางหาก และหามไมใหเขาไปในบริเวณดังกลาว.  

การเผาไหม  
ปลอยกาซพิษ, ไอระเหย. คารบอนมอนออกไซด, คารบอนไดออกไซด, ฟอรมัลดีไฮด.  

หวัขอ 6: มาตราการจดัการเมือ่มกีารหกรัว่ไหลของสาร  

ขอควรระวงัสวนบุคคล อปุกรณปองกนัและขัน้ตอนการดําเนนิการกรณฉีุกเฉิน  
สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม. 

เคล่ือนยายภาชนะบรรจุสารเคมีออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหมหากสามารถกระทําไดโดยไมเสี่ยงตออันตราย. 

หามหายใจเอาแกส/ควันไอ/ไอระเหย/ละอองฝอยเขาสูรางกาย. หลีกเล่ียงอยาใหสัมผัสผิวหนังและเขาตา.  

ขอควรระวงัดานสิง่แวดลอม  
หลีกเล่ียงอยาใหรั่วไหลเขาสิ่งแวดลอมภายนอก. สามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ ที่ความเขมขนตํ่า. ละลายได ใน: 

นํ้า. เม่ือปลอยออกไป คาดวาผลิตภัณฑน้ีจะระเหย. 

ติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในกรณีที่เกิดมลภาวะในดินและสิ่งแวดลอมทางนํ้าหรือการปลอยสูทางระบายนํ้า. 

ขจดทงตามกฎหมายและขอบงคบทงหมดทมผลบงคบใชในระดบประเทศ จงหวด/ภมภาคและทองถน.  

วธิีการเเละวสัดสุาํหรบักกัเก็บเเละทําความสะอาด  
สวมใสชุดปองกัน เเละอุปกรณปองกันดวงตา/ หนา ที่เหมาะสม. หยุดการรั่วถาสามารถทําไดโดยไมมีความเสี่ยง. 

หามสัมผัสหรือเดินผานสารเคมีที่หก. อพยพออกจากพื้นที่อยางรวดเร็วและอยูตนลมจากสารที่รั่วหก. 

ทําใหแนใจวามีระบบการระบายอากาศที่เหมาะสม. หลีกเล่ียงการหายใจละอองหมอกหรือไอระเหยเขาไป. 

หลีกเล่ียงไมใหสารเคมีสัมผัสกับดวงตา ผิวหนัง และเสื้อผา. กําจัดแหลงจุดติดไฟทั้งหมด. หลีกเล่ียงการเสียดสี 

ไฟฟาสถิต และประกายไฟ. รั่วไหลเล็กนอย: ดูดซับดวยทรายหรือวัตถุที่ไมสามารถลุกติดไฟได. 

ใชเครื่องมือและอุปกรณที่ไมกอใหเกิดประกายไฟ. 

เก็บรวบรวมสารเคมีที่หกไวในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนําไปกําจัด. ทําความสะอาดพื้นผิวที่ปนเปอนอยางทั่วถึง. 
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การหกในปริมาณมาก: กักเก็บสารที่ปลอยออกโดยการทํากําแพงก้ันบริเวณกักเก็บดวยวัสดุดูดซับ. 

โฟมยับยั้งไอระเหยอาจถูกนํามาใชเพื่อลดไอละเหย. 

เก็บรวบรวมสารเคมีที่หกไวในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนํากลับมาใชใหมหรือนําไปกําจัด.  

หวัขอ 7: การขนถาย เคลือ่นยาย การใชงาน เเละการเกบ็รกัษา  

ขอระวงัในการขนถาย เคลือ่นยาย การใชงาน เเละการเก็บรกัษา  
ใชในบริเวณที่อากาศถายเทดี. สวมใสชุดเเละอุปกรณปองกันภัยสวนตว ดูหัวขอ 8. 

กําจัดแหลงที่ทําใหเกิดประกายไฟทั้งหมด. หามสูบบุหรี่. หามเขาไปในบริเวณจํากัด 

ยกเวนเม่ือมีการระบายอากาศเพียงพอ. ทําความสะอาดสารปนเปอน/สารรั่วหกทันทีที่เกิดขึ้น. 

ขจัดการปนเปอนจากบุคลากร พื้นที่ที่มีการรั่วหก รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณทุกช้ิน. ใชอุปกรณปองกันการระเบิด. 

ใชแนวปฏิบัติสุขอนามัยทางอุตสาหกรรมที่ดีในการจัดการวัสดุน้ี. ลางมือและบริเวณอื่น ๆ 

ที่รับสัมผัสโดยใชสบูออนและนํ้ากอนการรับประทานอาหาร ดื่มนํ้า หรือสูบบุหรี่ และกอนออกจากที่ทํางาน. 

ภาชนะที่วางเปลาอาจมีผลิตภัณฑน้ีตกคางอยูในปริมาณเล็กนอย 

เพราะฉะน้ันควรดําเนินการกับภาชนะดวยความระมัดระวัง. หามหายใจเอาไอระเหยเขาสูรางกาย.  

สภาวะการเกบ็รักษา รวมทัง้ความไมเหมาะสมตาง ๆ  
เก็บไวในที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก ปดภาชนะบรรจุไวอยางแนนหนา.  

ควบคุมอุณหภูมิใหเย็นอยูเสมอ.  

จัดเก็บแยกไวเปนการเฉพาะ.  

เก็บรักษา/จัดเก็บในภาชนะบรรจุดั้งเดิมเทาน้ัน. เก็บใหพนจากแสงแดดโดยตรง และไกลจากความรอน นํ้า 

และสารที่เขากันไมได. ที่เก็บแบบมีสายดิน/จุดเช่ือมประสานกันรั่วและอุปกรณรับ. 

จัดใหมีถังดับเพลิงที่เหมาะสมและอุปกรณทําความสะอาดสารรั่วหกในหรือใกลบริเวณที่เก็บรักษา. 

เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง. เก็บรักษาในพื้นที่ที่แหง. เก็บรักษาในหองที่กันไฟได. 

หามใหบุคคลที่ไมเก่ียวของอยูในบริเวณ.  

วสัดทุีเ่ขากนัไมได  
ตะก่ัว, อลูมินัม, ธาตุสังกะสี, สารออกซิไดซ, กรดแก, ดางแก, พอลิเอทิลีน, PVC (พอลิไวนิลคลอไรด), ไนตริล  

หวัขอ 8: การควบคมุการรบัสมัผสัเเละการปองกนัสวนบคุคล  

คาขดีจํากดัสารเคมทีีส่มัผสัไดของสวนประกอบ  

เมทานอล 67-56-1 
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ACGIH:  200 ppm TWA  

 
250 ppm STEL  

 
ผวหนง – อาจมบทบาทสคญตอการรบสมผสผานทางผวหนงโดยรวม  

องคกรนักสขุศาสตรอตุสาหกรรมภาครฐัแหงประเทศอเมริกา - 
คาขดีจํากดัความเขมขนของสารเคมใีนบรรยากาศการทาํงาน - ดัชนีชีว้ดัการสมัผสัทางชวีภาพ  
เมทานอล (67-56-1) 

15 mg/L Medium: ปสสาวะ Time: สิ้นสุดกะงาน Parameter: เมทานอล (พื้นหลัง, ไมเฉพาะเจาะจง ) 

มาตรการควบคุมทางวศิวกรรม  
จัดใหมีการระบายไอเสียเฉพาะที่เพื่อรักษาระดับที่ลูกจางรับสัมผัสสารใหตํ่ากวาขีดจํากัดการรับสัมผัส. 

ใชอุปกรณไฟฟา/ระบายอากาศ/ระบบสองสวางที่ทนตอแรงระเบิด. จับตองเคล่ือนยายสารภายในระบบปด. 

ที่เก็บแบบมีสายดิน/จุดเช่ือมประสานกันรั่วและอุปกรณรับ. บํารุงรักษาสถานที่ลางตาเเละหองอาบนํ้าในพื้นที่ปฏิบัติงาน.  

อุปกรณปองกันภยัสวนตัว  
การปองกนัดวงตา/ หนา  
ตองสวมแวนตานิรภัยกันการกระเซ็นพรอมทั้งอุปกรณปองกันใบหนา.  

ชดุปองกัน  
สวมเครื่องแตงกายที่ทนสารเคมี เพื่อปองกันการสัมผัสกับผิวหนัง.  

คําแนะนําเกีย่วกับถงุมือ 
ตองสวมถุงมือทนสารเคมีตามความเหมาะสม, ยางบิวทิลรับเบอร.  

การปองกนัระบบทางเดนิหายใจ 
เครื่องชวยหายใจใด ๆ ที่มีการจายอากาศพรอมดวยหนากากครอบเต็มใบหนาที่มีการทํางานแบบเพิ่มความดัน 

หรือโหมดการทํางานอื่น ๆ ที่มีความดันเปนบวก. 

การเลือกเครื่องชวยหายใจตองอาศัยระดับการรับสัมผัสที่ทราบแนนอนหรือที่คาดไว ความเปนอันตรายของผลิตภัณฑ 

และขีดจํากัดการทํางานที่ปลอดภัยของเครื่องชวยหายใจที่เลือกไว.  

หวัขอ 9: คณุสมบตัทิางกายภาพเเละทางเคม ี 

ลักษณะทัว่ไป  ใส  สถานะทางกายภาพ  ของเหลว  

กลิน่  กล่ินแอลกอฮอล  ส ี ไรสี  

ขดีจาํกดัของกลิน่ทีไ่ดรั 4.2 - 5960 ppm คาความเปนกรดดาง  ใชไมได  
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บ  

จดุหลอมเหลว  -97.8 °C จดุเดือด  64.7 °C 

ชวงของการเดอืด  ไมไดหาคาไว  จดุเยอืกแขง็  -97.6 °C 

อัตราการระเหย  4.1 (บิวทิลอะซิเตต = 1 ) 
ความสามารถในการลุกตดิไฟได 

(ของเเขง็เเละกาซ)  
ใชไมได  

อณุหภมูทิีจ่ดุตดิไฟไดเ

อง  
464 °C จดุวาบไฟ  11 °C 

คาขดีจํากดัต่าํสดุของก

ารระเบดิ  
5.5 % อณุหภมูขิองการสลายตวั  

ไมไดหาค

าไว  

คาขดีจํากดัสูงสดุของก

ารระเบดิ  
36.5 % ความดนัไอ  

12.8 kPa 

(@ 20 °C 

) 

ความหนาเเนนไอ 

(อากาศ=1)  
1.1 (@ 20 °C ) ความถวงจําเพาะ (น้ํา = 1)  

792 kg/m

³ 

การละลายน้ํา  ไมไดหาคาไว  
คาสมัประสทิธิ์การละลายของสาร

ในชัน้ของ: n-octanol ตอน้ํา  

-0.77 (คา 

log)  

ความหนดื  0.8 cP (20 องศาเซลเซียส, พลวัต ) ความหนดืเชิงจลน  
ไมไดหาค

าไว  

ความสามารถในการละ

ลายได (อืน่ๆ)  
ไมไดหาคาไว  ความหนาแนน  

0.791 - 

0.793 at 

20 °C 

VOC  100 % น้ําหนกัเชงิโมเลกลุ  
32.04 

(g/mol ) 

อณุหภมูวิิกฤต  239.4 °C คุณสมบตัใินการออกซไิดซ  ไมออกซิไ
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ดซ.  

คุณสมบตัใินการจดุระเ

บิด  

ไอระเหยสามารถทําใหเกิดสารผสมกับอา

กาศที่ระเบิดได    

ความสามารถในการผสมเขากบัตวัทาํละลาย 
เขากันได 
ผสมเขากันไดกับนํ้า.  

หวัขอ 10: ความเสถยีรเเละการเกดิปฏกิริยิา  

การเกดิปฏิกริยิา  
ภาชนะบรรจุอาจปริแยกหรือระเบิดไดถาถูกความรอน.  

ความเสถยีรทางเคม ี 
มีความเสถียรภายใตการใชงานตามปกติ. ในการใชงาน อาจกอใหเกิดสารผสมระหวางไอระเหย-

อากาศที่ไวไฟ/ระเบิดได. ผลิตภัณฑดูดความช้ืนได.  

โอกาสในการกอปฏิกริยิาทีเ่ปนอันตราย  
จะไมเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซช่ัน.  

สภาวะที่ควรหลีกเลีย่ง  
หลีกเล่ียงความรอน, เปลวไฟ, ประกายไฟ และแหลงติดไฟอื่นๆ. ภาชนะบรรจุอาจปริแยกหรือระเบิดไดถาถูกความรอน.  

วสัดทุี่ควรหลีกเลีย่ง (ทีเ่ขากันไมได)  
ตะก่ัว, อลูมินัม, ธาตุสังกะสี, สารออกซิไดซ, กรดแก, ดางแก, พอลิเอทิลีน, PVC (พอลิไวนิลคลอไรด), ไนตริล  

ผลติภณัฑจากการสลายตวัทีเ่ปนอนัตราย  
ความรอน, คารบอนมอนอกไซด, คารบอนไดออกไซด , แกสไวไฟ, ฟอรมัลดีไฮด  

หวัขอ 11: ขอมลูดานพษิวทิยา  

ขอมลูเกีย่วกับเสนทางที่มแีนวโนมของการไดรับสาร  
การหายใจเขาไป  
อาจทําใหปวดศีรษะ คล่ืนไส มึนงง, สูญเสียความสมดุล, ภาวะซึมเศราเน่ืองจากระบบประสาทสวนกลาง, 

ทางเดินหายใจระคายเคือง, ไวตอแสง, และ/หรือสายตาพรามัว. 

อาการโคมาและการเสียชีวิตเน่ืองจากภาวะหายใจลมเหลวอาจเกิดขึ้นหลังการรับสัมผัสขั้นรุนแรง: 

จําเปนตองมีการบําบัดรักษาทางการแพทย. 

ระยะแฝงเปนเวลาหลายช่ัวโมงอาจเกิดขึ้นในชวงระหวางการรับสัมผัสกับการเริ่มตนของอาการ.  
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การสมัผสัทางผวิหนัง  
เปนอันตรายเม่ือสัมผัสผิวหนัง.  

การสมัผสัดวงตา  
ทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตาอยางเเรง.  

การกลนืกนิ  
สารพิษ. อาจเปนอันตรายถึงตายไดเม่ือกลืนกิน. หากกลืนกินเขาสูรางกาย มีโอกาสเสี่ยงตออาการตาบอด.  

ความเปนพษิเฉยีบพลนัและเรือ้รงั  
สารพิษ. ปนพิษเมือกลืนกินหรือสัมผัสผิวหนังหรือหายใจเขาไป. หากกลืนกินเขาสูรางกาย 

มีโอกาสเสี่ยงตออาการตาบอด.  

ผลกระทบเฉยีบพลนั  
สารพิษ. ปนพิษเมือกลืนกินหรือสัมผัสผิวหนังหรือหายใจเขาไป. อาจเปนอันตรายถึงตายไดเม่ือกลืนกิน. 

หากกลืนกินเขาสูรางกาย มีโอกาสเสี่ยงตออาการตาบอด. ทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตาอยางเเรง. 

กอใหเกิดความเสียหายตออวัยวะตางๆ. การกลืนเขาสูรางกายเปนเหตุใหเกิดอาการคล่ืนไส ออนเพลีย 

และผลกระทบตอระบบประสาทสวนกลาง, ปวดศีรษะ, อาเจียน, อาการหนามืดวิงเวียน, อาการของการเมาสุรา, 

ทางเดินหายใจระคายเคือง. 

อาการโคมาและการเสียชีวิตเน่ืองจากภาวะหายใจลมเหลวอาจเกิดขึ้นหลังการรับสัมผัสขั้นรุนแรง: 

จําเปนตองมีการบําบัดรักษาทางการแพทย. 

ระยะแฝงเปนเวลาหลายช่ัวโมงอาจเกิดขึ้นในชวงระหวางการรับสัมผัสกับการเริ่มตนของอาการ.  

ผลขางเคยีงแบบคอยเปนคอยไป  
อาจเปนอันตรายตอภาวะเจริญพันธุหรือทารกในครรภ.  

ขอมลูการระคายเคอืง/ การกดักรอน  
ทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตาอยางเเรง. อาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอการหายใจ.  

การทาํใหไวตอการกระตุนอาการเเพตอระบบทางเดนิหายใจ  
ไมมีขอมูล.  

การทาํใหไวตอการกระตุนอาการเเพตอผวิหนงั  
ไมมีขอมูล.  

ความสามารถในการกอมะเรง็  
ความสามารถในการกอมะเรง็เนื่องจากสวนประกอบ  
ไมมีสวนประกอบใด ๆ ของผลิตภัณฑตัวน้ีที่อยูในบัญชีรายช่ือของ ACGIH, IARC, NTP, DFG หรือ OSHA  

ขอมลูการกอใหเกดิการกลายพนัธุ  
ไมมีขอมูล.  

ขอมลูผลกระทบตอระบบสบืพันธุ  
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อาจเปนอันตรายตอภาวะเจริญพันธุหรือทารกในครรภ.  

ความเปนพษิตออวยัวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง - จากการสมัผสัครั้งเดยีว  
เสนประสาทตา, ระบบประสาทสวนกลาง, จอประสาทตา, ระบบเชิงระบบ, ดวงตา, ระบบประสาท  

ความเปนพษิตออวยัวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง - จากการสมัผสัซ้าํ  
ไมระบุอวัยวะเปาหมาย.  

ความเปนอันตรายจากการสาํลกั  
ไมมีขอมูล.  

อาการอาจรุนแรงขึ้นตามระดบัการสมัผสั  
ไมมีขอมูล.  

การประมาณความเปนพษิเฉยีบพลนั  
ไมมีขอมูล.  

คาความเปนพษิที่วดัเปนตวัเลข  
การวเิคราะหสวนประกอบ - LD50/LC50  
สวนประกอบภายในสารเคมีน้ีไดรับการพิจารณาจากแหลงที่หลากหลายโดยพบวาจุดยุติที่เลือกตอไปน้ีไดรับการตีพิมพ

:  

เมทานอล (67-56-1) 

LD50 โดยการกิน หนู 5600 mg/kg 

LD50 ทางผิวหนัง กระตาย 15800 mg/kg 

LC50 โดยการสูดดม หนู 64000 ppm 4 h 

หวัขอ 12: ขอมลูดานนเิวศวทิยา  

ความเปนพษิตอระบบนเิวศน  
หลีกเล่ียงอยาใหรั่วไหลเขาสิ่งแวดลอมภายนอก.  

ขอมลูวิเคราะหสวนประกอบ - ความเปนพษิตอระบบนเิวศนในน้าํ  

เมทานอล 67-56-1 

ปลา:  

LC50 96 h ปลาซิวหัวโต (Pimephales promelas) 28200 mg/L [ไหลผาน ]; LC50 96 h 

ปลาซิวหัวโต (Pimephales promelas) >100 mg/L [คงที่ ]; LC50 96 h ปลาเรนโบวเทราต 

(Oncorhynchus mykiss) 19500 - 20700 mg/L [ไหลผาน ]; LC50 96 h 

ปลาเรนโบวเทราต (Oncorhynchus mykiss) 18 - 20 mL/L [คงที่ ]; LC50 96 h 

ปลาบลูกิลล (Lepomis macrochirus) 13500 - 17600 mg/L [ไหลผาน ] 
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สาหราย:  EC50 72 hr Selenastrum capricornutum 22000 mg/l 

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง:  EC50 48 hr ไรนํ้า (แดฟเนีย) >10000 mg/l 

ศักยภาพในการสะสมทางชวีภาพ  
ปจจัยความเขมขนชีวภาพ (BCF): < 10  

การยอยสลายทางชวีภาพ  
ไมมี  

การตกคางยาวนาน  
สามารถสลายตัวไดอยางรวดเร็ว.  

การเคลือ่นยายในดนิ  
แบบเคล่ือนที่  

ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ ๆ  
ไมมี  

หวัขอ 13: ขอพจิารณาในการกาํจดั  

การกําจดัของเสยี  
ขจดทงตามกฎหมายและขอบงคบทงหมดทมผลบงคบใชในระดบประเทศ จงหวด/ภมภาคและทองถน.  

การกําจดับรรจุภณัฑที่ปนเปอน  
ภาชนะบรรจุสินคาที่วางเปลาอาจมีเศษผลิตภัณฑตกคาง. ขจัดภาชนะทิ้งตามกฎระเบียบในทองถ่ิน. 

แปรใชใหมถาเปนไปได.  

หวัขอ 14: ขอมลูเกีย่วกบัการขนสง  

ขอมลู IATA:  

UN#: UN1230 

ชื่อในการขนสง: เมทานอล 

ประเภทความเปนอนัตราย: 3 

กลุมการบรรจ:ุ PG = II 

ฉลากกํากบัที่กาํหนด: 3 

 

ขอมลู ICAO:  

UN#: UN1230 
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ชื่อในการขนสง: เมทานอล 

ประเภทความเปนอนัตราย: 3 

กลุมการบรรจ:ุ PG = II 

ฉลากกํากบัที่กาํหนด:  

 

ขอมลู IMDG:  

UN#: UN1230 

ชื่อในการขนสง: เมทานอล 

ประเภทความเปนอนัตราย: 3 

กลุมการบรรจ:ุ PG = II 

ฉลากกํากบัที่กาํหนด:  

มลภาวะทางทะเลจากสวนประกอบ (IMDG)  
ไมใชมลพิษทางทะเล.  

การขนสงดวยภาชนะขนาดใหญ  
วัสดุน้ีประกอบดวยหน่ึงหรือมากกวาของสารเคมีดังตอไปน้ีตามรหัส IBC 

ที่ระบุใหเปนสารเคมีอันตรายเม่ืออยูในภาชนะขนาดใหญ.  

เมทานอล 67-56-1 

รหัส IBC:  กลุม Y  

ขอควรระวงัพเิศษ  
ไมมี  

หวัขอ 15: ขอมลูดานกฏขอบงัคบั  

วสัดอุันตรายของประเทศไทย  

เมทานอล 67-56-1 

วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิ

ดชอบ (บัญชี 5.1)  

ชนิดวัตถุอันตราย 1 (ยกเวนสวนที่อยูภายใตความรับผิดชอบของ FDA 

) 

สารที่ FDA รับผิดชอบ (ภาคผนวก 4.1)  
ชนิดวัตถุอันตราย 1 (ใชเปนตัวทําละลายในผลิตภัณฑสําหรับครัวเรือน 

ยกเวนผลิตภัณฑลบคําผิดในรูปของเทปลบคําผิดหรือปากกาลบคําผิด 



 
เอกสารขอ้มลูดา้นปลอดภยั 

ช่ือผลิตภณัฑ์: เมทานอล SDS ID: Methanol-TH 
 

____________________________________________________________ 
หน้า 15 แห่ง 17 วนัทีอ่อก: 2017-06-26    การแกไ้ข 1.0   วนัทีพ่มิพ:์ 2017-07-10 

 

); ชนิดวัตถุอันตราย 4 

(ในผลิตภัณฑที่มีจุดประสงคใหใชเพื่อการฉีดหรือการฉีดพนละออง 

และในผลิตภัณฑที่สัมผัสกับผิวหนังหรืออาหารในขณะที่ใช ); 

ชนิดวัตถุอันตราย 4 (ที่มีความเขมขน > 1% 

ปริมาตร/ปริมาตรในผลิตภัณฑที่ใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับการหุงตมหรือ

อุนอาหาร ) 

การวเิคราะหสวนประกอบ - รายการคงคลงั  
เมทานอล (67-56-1) 

สหรั

ฐอเ

มริก

า  

แ

ค

น

าด

า  

สห

ภา

พยุ

โรป  

ออ

สเต

รเลี

ย  

ฟ

ลิป

ป

น

ส  

ญ่ี

ปุ

น 

- 

E

N

C

S  

ญ่ี

ปุ

น 

- 

I

S

H

L  

ทําเนียบขอมูลส

ารเคมีที่มีอยูเเลว

ของประเทศเกา

หลี - ภาคผนวก 

1  

ทําเนียบขอมูลส

ารเคมีที่มีอยูเเลว

ของประเทศเกา

หลี - ภาคผนวก 

2  

ประเทศเก

าหลี - 

พระราชบั

ญญัติคว

บคุมสารเ

คมี 

REACH  

ปร

ะเท

ศจี

น  

นิว

ซีแ

ลน

ด  

ประเ

ทศเ

ท็กซิ

โก  

ประเ

ทศไ

ตหวั

น  

มี  

D

S

L  

EIN  มี  มี  มี  มี  มี  ไม  มี  มี  มี  มี  มี  

หวัขอ 16: ขอมลูอืน่ๆ  

วันทีจ่ดัทําเเละปรบัปรงุเเกไข  
ฉบับกอนหนาน้ี : 5 ธันวาคม 2556 (2013); ปรับปรุงแกไขเม่ือ : 26 มิถุนายน 2560 (2017)  

คีย / สัญลักษณ 
ACGIH -องคกรนักสุขศาสตรอุตสาหกรรมภาครัฐแหงประเทศอเมริกา; ADR - 

ขอตกลงของยุโรปวาดวยการขนสงสินคาอันตรายระหวางประเทศทางถนน; AU - ออสเตรเลีย; BOD -

ความตองการออกซิเจนในการยอยสลายทางชีวภาพ; C - เซลเซียส; CA - เเคนนาดา; CA/MA/MN/NJ/PA - 

รัฐแคลิฟอรเนีย/ รัฐเเมสซาชูเซตส/ รัฐมินนิโซตา/ รัฐนิวเจอรซีย/ รัฐเพนซิลเวเนีย; CAS -

ชุดตัวเลขที่ใชช้ีบงสารเคมีอันตราย; CERCLA - กฏหมายวาดวยความรับผิด การชดเชย 
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และความรับผิดชอบทางสิ่งแวดลอมอยางคลอบคลุมของสหรัฐอเมริกา; CFR - 

ประมวลกฎหมายและระเบียบของรัฐบาลกลาง (ประเทศสหรัฐอเมริกา); CLP - การจําแนกประเภท การติดฉลาก 

และบรรจุภัณฑ; CN - จีน; CPR - กฏขอบังคับผลิตภัณฑควบคุมของประเทศเเคนนาดา; DFG - 

มูลนิธิการวิจัยของประเทศเยอรมนี; DOT - กรมการขนสงแหงสหรัฐอเมริกา; DSD -คําสั่งวาดวยสารอันตราย; DSL - 

รายการวัสดุภายในประเทศ; EC - คณะกรรมาธิการยุโรป; EEC - ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป; EIN - 

รายการสารเคมีที่มีอยูในยุโรปที่ใชในเชิงพาณิชย; EINECS -บัญชีรายช่ือสารเคมีของยุโรปที่ใชเพื่อการพาณิชย; 

ENCS - ทําเนียบขอมูลสารเคมีใหมเเละที่มีอยูของประทศญ่ีปุน; EPA -องคการพิทักษสิ่งเเวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา; 

EU - สหภาพยุโรป; F - ฟาเรนไฮต; IARC - องคกรเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งระหวางประเทศ; IATA - 

สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ; ICAO - องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ; IDL - 

รายการการเปดเผยขอมูลของสวนผสม; IDLH -อันตรายตอชีวิตเเละสุขภาพในทันที; IMDG - 

การขนสงสินคาอันตรายระหวางประเทศทางทะเล; ISHL - 

กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพในอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุน; IUCLID - 

ฐานความรูเรื่องความปลอดภัยดานสารเคมี; JP - ญ่ีปุน; Kow - คาสัมประสิทธิ์การละลายของสารในช้ันของ octanol 

ตอนํ้า; KR KECI Annex 1- ประเทศเกาหลี KECI ภาคผนวก 1 - ทําเนียบขอมูลสารเคมีที่มีอยูเเลวของประเทศเกาหลี/ 

รายการสารเคมีที่มีอยูเเลวของประเทศเกาหลี; KR KECL Annexd 2 - ประเทศเกาหลี KECI ภาคผนวก 2 - 

ทําเนียบขอมูลสารเคมีที่มีอยูเเลวของประเทศเกาหลี/ รายการสารเคมีที่มีอยูเเลวของประเทศเกาหลี; KR - เกาหลี; 

LD50/LC50; LEL - คาขีดจํากัดตํ่าสุดของการระเบิด; LLV - คาระดับขีดจํากัด; LOLI - List Of LIsts™ - 

ฐานขอมูลกฏระเบียบของ ChemADVISOR; MAK - คาความเขมขนสูงสุดในสถานที่ทํางาน; MEL - 

คาขีดจํากัดสูงสุดในการสัมผัส; MX - เม็กซิโก; NDSL - บัญชีรายช่ือวัตถุนอกประเทศ (ประเทศแคนาดา); NFPA - 

สมาคมปองกันอัคคีภัยแหงชาติแหงสหรัฐอเมริกา; NIOSH - 

สถาบันเเหงชาติเพื่ออาชีวอนามัยเเละความปลอดภัยแหงสหรัฐอเมริกา; NJTSR - 

ทะเบียนความลับทางการคาของนิวเจอรซีย; NTP - ศูนยพิษวิทยาแหงชาติของสหรัฐอเมริกา; NZ - นิวซีเเลนด; OSHA 

- สํานักงานอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย; PEL - คาขีดจํากัดสารเคมีที่ยอมใหสัมผัสไดในสถานที่ทํางาน; PH - 

ฟลิปปนส; RCRA - กฏหมายวาดวยการอนุรักษเเละการกูคืนทรัพยากรของสหรัฐอเมริกา; REACH-การจดทะเบียน 

การประเมิน การอนุญาต และการจํากัดการใชสารเคมีของสหภาพยุโรป; RID - 

ขอตกลงของยุโรปวาดวยการขนสงสินคาอันตรายระหวางประเทศทางรถไฟ; SARA - 

กฎหมายวาดวยการแกไขซูเปอรฟนดและการใหอนุญาตซ้ําของสหรัฐอเมริกา; STEL - 

คาขีดจํากัดสําหรับการสัมผัสในระยะสั้น ๆ; TCCA - พระราชบัญญัติควบคุมสารเคมีที่เปนพิษของประเทศเกาหลี,; 

TDG - การขนสงสินคาอันตราย; TLV - คาขีดจํากัดสารเคมีที่สัมผัสไดในสถานที่ทํางาน ; TSCA - 

กฏหมายวาดวยการควบคุมสารพิษของสหรัฐอเมริกา; TW - ไตหวัน; TWA - 

คาความเขมขนเฉล่ียตลอดเวลาการทํางาน; UEL -คาขีดจํากัดสูงสุดของการระเบิด; UN/NA - องคการสหประชาชาติ/ 
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ช่ือผลิตภณัฑ์: เมทานอล SDS ID: Methanol-TH 
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อเมริกาเหนือ; US - สหรัฐอเมริกา; VLE - คาขีดจํากัดสารเคมีที่สัมผัสได (ประเทศเม็กซิโก); WHMIS - 

ระบบขอมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน (ประเทศแคนาดา).  

ขอมลูอื่น ๆ  
การจัดทําขอมูลน้ีไดดําเนินการอยางระมัดระวัง อยางไรก็ตาม ผูผลิตไมใหรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น 

รวมทั้งการรับประกันการซื้อขาย โดยตรงหรือโดยออมเกียวกับขอมูลน้ี 

ผูผลิตไมไดเปนตัวเเทนเเละปฏิเสธการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง โดยบังเอิญหรือจากอุบัติเหตุ 

ที่เปนผลสืบเน่ือง หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เปนผลมาจากการใชงานอยางถูกหรือผิดวิธี  

ขอสงวนสทิธิ์  
เปนที่เช่ือวาขอมูลขางตนมีความแมนยําและเปนขอมูลที่ดีที่สุดเทาที่เรามีอยูในปจจุบัน 

ผูใชควรทําการตรวจสอบดวยตัวเองเพื่อตัดสินถึงความเหมาะสมของขอมูลสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะของตน 

เอกสารฉบับน้ีมีจุดประสงคเพื่อใหบุคคลที่ไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสมที่ใชผลิตภัณฑน้ีนํามาใชเปนแนวทางสําหรั

บการดําเนินการกับสารในลักษณะที่มีการปองกันอันตรายลวงหนาอยางเหมาะสม บริษัท Methanex Corporation 

และบริษัทสาขาไมขอรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไมวาอยางแจงชัดหรือไมแจงชัด 

รวมทั้งสภาพการใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะ โดยไมมีขอจํากัด 

ในแงที่เก่ียวกับขอมูลที่ระบุไวในที่น้ีหรือผลิตภัณฑที่ขอมูลน้ันอางถึง ดวยเหตุน้ี Methanex Corp. 

จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายอันเปนผลจากการใชงานหรือการพึงพาอาศัยขอมูลน้ี.  
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