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Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อสาร:   Ammonium chloride  
ชื่อพอง:  Ammonium chloratum; Ammonium chloridum; Ammonium muriate; Sal ammoniac; 

Salmiac  
CAS Number:  12125-02-9 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

ชื่อสาร:   -  
UN Class:  -  
UN Number:  -  
UN Guide:  -  
 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

มวลตอโมล:   53.49    
สูตรโมเลกุล:   NH4CL 
 
 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน ระคายเคืองตอตา   
 
 

มาตรการปฐมพยาบาล 
เม่ือสูดดม:  ใหรับอากาศบริสุทธิ์ 
เม่ือถูกผิวหนัง:  ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก ถอดเสื้อผาที่เปอนออกทันที 
เม่ือเขาตา:  ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก โดยลืมตากวางในน้ําอยางนอย 10 นาที นําสงแพทยทันที 
เม่ือกลืนกิน:  ใหผูปวยดื่มน้ําปริมาณมาก กระตุนใหอาเจียนแลวนําสงแพทย 
ขอควรปฏิบัติสําหรับแพทย: เม่ือกลืนกินในปริมาณมาก: ลางทอง   
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มาตรการการผจญเพลิง 

สารดับไฟที่เหมาะสม 
                เลือกใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยูในบริเวณใกลเคียง   
ขอมูลอันตรายอื่น 
  เมื่อเกิดเพลิงไหม จะกอใหเกิดแกสหรือไอระเหยที่เปนอันตราย  
ในกรณีเพลิงไหมอาจกอใหเกิด 

 แอมโมเนีย , กรดไฮโดรคลอริก , คลอรีน   
ขอมูลอ่ืน 

 ไมลุกไหมติดไฟ 
 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

ขอควรระวังสวนบุคคล 
ไมควรทําใหเกิดฝุน  

มาตรการปกปองสิ่งแวดลอม 
ปองกันไมใหไหลลงสูระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดลอม  

วิธีทําความสะอาด/ดูดซับ 
กวาดขณะแหง สงไปกําจัด ทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอน 
 

 

การจัดการและการเก็บรักษา 

การจัดการ   
ไมมีขอบังคับอื่น   

การเก็บ   
               ปดใหแนน เก็บในที่แหง   
 
 

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

อุปกรณปองกันสวนบุคคล 
การปองกันระบบหายใจ:  จําเปน เมื่อมีฝุน   
การปองกันตา:    จําเปน   
การปองกันมือ:    จําเปน   
ขอควรปฏิบัติ:    เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมี ใหทาครีมปองกันผิวหนัง ลางมือหลังจากการใชสาร   
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สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะ                   ของแข็ง     
สี     ขาว     
กล่ิน     ไมมีกลิ่น     
คาพีเอช 50 g/l น้ํา   (20 °C)  4.5 - 5.5    
จุดหลอมเหลว     ไมมีขอมูล    
จุดเดือด     520 °C    
อุณหภูมิติดไฟ     ไมมีขอมูล    
จุดวาบไฟ     ไมมีขอมูล    
ขอบเขตการระเบิด  ลาง   ไมมีขอมูล    
                                 บน   ไมมีขอมูล    
ความหนาแนน    (20 °C)  1.53 g/cm3    
ความสามารถในการละลาย   น้ํา  (20 °C)  370 g/l    
    เอทานอล  (20 °C)  20 g/l    
อุณหภูมิสลายตัว    > 350 °C    
  
 
 

ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 

สภาวะที่ตองหลีกเล่ียง   
การใหความรอนสูง   

สารที่ตองหลีกเล่ียง   
ไฮดรอกไซดของโลหะอัลคาไล , คลอรีน , คลอเรต , ไนเตรต , ไนไตรต , สารประกอบของฮาโลเจน-ฮา

โลเจน   
ผลิตภัณฑจากการสลายตัวท่ีเปนอันตราย   

แอมโมเนีย , กรดไฮโดรคลอริก   
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ขอมูลทางพิษวิทยา 

พิษเฉียบพลัน   
LD50 (oral, rat):   1650 mg/kg  
LD50 (oral, mouse):  1300 mg/kg  
LDLo (oral, rabbit):  1000 mg/kg   
 
ขอมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา   
เม่ือหายใจเขาไป:   กอใหเกิดการระคายเคืองของเยื่อเมือก, ไอ และ หายใจลําบาก 
เม่ือสัมผัสผิวหนัง:   ระคายเคืองเล็กนอย 
เม่ือเขาตา:   ระคายเคือง 
เม่ือกลืนกิน:   ระคายเคืองตอเยื่อเมือก  
เม่ือกลืนกินในปริมาณมาก:  ปวดศีรษะ , คลื่นไส , หมดสติ   
 
 

ขอมูลเชิงนิเวศน 

พฤติกรรมในสิ่งแวดลอม 
Evaluation number (FRG) (bacteria):  2.4 ;  
Evaluation number (FRG) (fish):   3.6 ;  
Evaluation number (FRG) (mammal):  3.0  
 
ผลกระทบตอระบบนิเวศน 
ขอมูลสําหรับแอมโมเนียมไอออนโดยทั่วไป 
ผลกระทบทางชีวภาพ: ปลา: เปนพิษตั้งแต 0.3 mg/l; อาหารสําหรับปลา: เปนพิษตั้งแต 0.3 mg/l  
ขอมูลอ่ืนๆเก่ียวกับระบบนิเวศน 
ไมกอใหเกิดผลตอระบบนิเวศน หากมีการใชและจัดการกับผลิตภัณฑอยางเหมาะสม  
  

 

มาตรการการกําจัด 

ผลิตภัณฑ 
ไมมีกฎขอบังคับของอีซีวาดวยการกําจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือวาเปนของเสียเฉพาะ ประเทศ

สมาชิกอีซีมีกฎหมายและขอบังคับในการกําจัดของเสียเฉพาะเหลานั้น โปรดติดตอผูรับผิดชอบหรือบริษัทรับ
กําจัดของเสียที่ไดรับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกําจัด   
บรรจุภัณฑ 
                  กําจัดตามระเบียบราชการ หีบหอที่ปนเปอนสารเคมีใหจัดการเชนเดียวกับตัวสารเคมี สําหรับหีบหอที่
ไมเปอนใหกําจัดเหมือนของเสียตามบานหรือนํามาใชใหม หากไมมีขอกําหนดอื่นเปนพิเศษ ติดตอบริษัทผูผลิต
ตามที่ระบุในฉลาก   
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ขอมูลการขนสง 

ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสง   
 
 

ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 

การติดฉลากตามระเบียบอีซี   
สัญลักษณ:     Xn    อันตรายตอสุขภาพ   
ขอมูลเก่ียวกับอันตราย:    R 22-36    เปนอันตรายเมื่อกลืนกิน ระคายเคืองตอตา   
ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย:   S 22    หามสูดดมฝุน   
เลขอีซี:      017-014-00-8  EC label   
ระเบียบของเยอรมัน   
ระดับมลพิษตอแหลงน้ํา  1  (สารกอมลพิษ ระดับต่ํา)   
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