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1     ขอ้มูลเกยีวกบัสารเคมหีรอืเคมภีณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ 
และ/หรอื จาํหนา่ย 

 

1.1 การระบุผลติภณัฑ ์
ชอผลติภณัฑ์ื  

แอมโมเนีย, ปราศจากนํา 
 
หมายเลข EC (from EINECS): 231-635-3 
หมายเลข CAS: 7664-41-7 
Index-Nr. 007-001-00-5 
สตูรเคม ีNH3 
หมายเลข REACH Registration: 
01-2119488876-14 
 

1.2 การใชงานทรีะบุชดเจนของสารเคมหีรอืเคมภีณัฑแ์ละ้ ั
การใชคําแนะนํากบั้  

การใชงานทรีะบุชดเจน้ ั  
สาหรับงานอตุสาหกรรมและเป็นมอือาชพ ดําเนนิการประเมนิํ ี
ความเสยงกอ่นทจีะใชี  ้
การใชคําแนะนํากบั้  

การใชงานของผูบ้รโิภค้  

 

1.3 รายละเอยีดของผูอ้อกเอกสารความปลอดภยั 

 รายละเอยีดผูผ้ลติ 
บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ชน ั 15 อาคารบางนาทาวเวอร ์2/3 หมู ่14 ถ.บางนา-ตราด  
กโิลเมตรท ี6.5 ต.บางแกว้ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 
โทรศพท ์ั (66) 2338-6100   โทรสาร (66) 2312-0126 
อเีมล: csc.lg.th@linde.com  
 

1.4 หมายเลขโทรศพทฉุ์กเฉนิั  

หมายเลขโทรศพทฉุ์กเฉนิั  (24 ชวัโมง): 1384 

 

2     ขอ้มูลระบุความเป็นอนัตราย 

 

2.1 การจาํแนกประเภทสารเคมหีรอืเคมภีณัฑ ์

 

การจาํแนกประเภทตามมาตรฐาน Regulation (EC) No 

1272/2008/EC (CLP/GHS) 
ก๊าซภายใตค้วามดัน (ก๊าซเหลว) - ก๊าซบรรจภุายใตค้วามดัน 
อาจระเบดิได ้เมอืไดรั้บความรอ้น 
ก๊าซไวไฟ ประเภทท ี2 – ก๊าซไวไฟ 
ความเป็นพษิเฉียบพลัน: ทางการสดูดม/หายใจเขา้ไป ประเภท
ท ี3 – เป็นพษิถา้สดูดมเขา้ไป 
การกัดกรอ่นและการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง ประเภทท ี1B - ทํา
ใหผ้วิหนังไหมอ้ยา่งรนุแรงและทําลายดวงตา 
ความเป็นอนัตรายเฉียบพลันตอ่สงแวดลอ้มในนํา ประเภทท ีิ 1 – 
เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สงมชีวติในนําิ ี  
EUH071- กัดกรอ่นทางเดนิหายใจ 
 
การจาํแนกประเภทตามมาตรฐาน Directive 67/548/EEC & 

1999/45/EC 

R10 | T; R23 | C; R34 | N; R50  
สารไวไฟ 
เป็นพษิเมอืสดูดม 
เกดิแผลไหมไ้ด ้(ตอ่ตา ทางเดนิหายใจ และผวิหนัง) 
เป็นพษิมากตอ่สงมชีวติในนําิ ี  
ความเสยงทมีตีอ่มนษุยแ์ละสงแวดลอ้มี ิ  

ก๊าซเหลว 
 
2.2 องคป์ระกอบของฉลาก 

- รูปสญลกัษณ์ั  

 

 
 

           - คําสญญาณั   

 อันตราย 
 

- ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 

H280 ก๊าซบรรจภุายใตค้วามดัน อาจระเบดิ
ได ้เมอืไดรั้บความรอ้น 

H221 ก๊าซไวไฟ 
H331 เป็นพษิถา้สดูดมเขา้ไป 
H314 ทําใหผ้วิหนังไหมอ้ยา่งรนุแรงและ

ทําลายดวงตา 
H400 เป็นพษิรา้ยแรงตอ่สงมชีวติในนําิ ี  
EUH071 กัดกรอ่นทางเดนิหายใจ 
  
- ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั 
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการป้องกนั 
P210 เกบ็ใหห้า่งจากความรอ้น/ประกาย

ไฟ/เปลวไฟ ผวิทรีอ้น -หา้มสบูบหุร ี
P280 สวมถงุมอืป้องกัน/ชดุป้องกัน/

อปุกรณป้์องกันดวงตา/อปุกรณ์
ป้องกันหนา้ 

P260 หา้มหายใจเอาฝุ่ น/ละอองสารเขา้ไป 
P273 หลกีเลยีงการรัวไหลสสูงแวดลอ้ม่ ิ  
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการตอบสนอง 
P377 ไฟไหมจ้ากการรัวไหลของก๊าซ หา้ม

ดับ เวน้เสยแตส่ามารถหยดุการี
รัวไหลไดอ้ยา่งปลอดภัย 

P381 กําจัดแหลง่กําเนดิไฟทังหมดถา้
สามารถทําไดอ้ยา่งปลอดภัย 

P303+P361+P353+P315 ถา้สมผัสผวิหนัง ั (หรอืเสนผม้ ) ถอด
เสอผา้ทปีนเปือนทังหมดออกทันท ีื
ลา้งผวิหนังดว้ยนําไหลรนิ/ ฝักบัว 
รับคําแนะนําจากแพทยห์รอืพบ
แพทยทั์นท ี
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P304+P340+P315 ถา้หายใจเขา้ไป ใหย้า้ยผูป่้วยไปยงั

ททีมีอีากาศ บรสิทุธ ิและใหพ้กัผอ่น
ในลักษณะทหีายใจไดส้ะดวก รับ
คําแนะนําจากแพทยห์รอืพบแพทย์
ทันท ี

P305+P351+P338+P315 ถา้เขา้ดวงตา ลา้งดว้ยนําเป็นเวล
หลายๆนาท ีใหถ้อดคอนแทคเลนส์
ออก หากถอดออกไดง้่าย ใหล้า้งตา
ตอ่ไป รับคําแนะนําจากแพทยห์รอื
พบแพทยทั์นท ี

 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการจดัเก็บ 
P403 จัดเกบ็ในพนืททีมีกีารระบายอากาศ

ไดด้ ี
P405 จัดเกบ็ในสถานททีปิีดล็อกได ้
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการกําจดั 
 ไมม่ ี
 

2.3 อนัตรายอนืๆ 

เมอืมกีารสมผัสกับของเหลวอาจทําใหผ้วิหนังไหมด้ว้ยความั
เย็น 
 

3     องคป์ระกอบและขอ้มูลเกยีวกบัสวนผสม่  

 

สารเคม/ีเคมภีณัฑ:์ สารเคม ี
 
3.1 สารเคม ี

แอมโมเนีย, ปราศจากนํา 
หมายเลข CAS: 7664-41-7 
Index-Nr.: 007-001-00-5 
หมายเลข EC (from EINECS): 231-635-3 
หมายเลข REACH Registration: 
01-2119488876-14 
ไมม่อีงคป์ระกอบหรอืสงเจอืปนอนื  ทสีงผลตอ่การจําแนกิ ่
ประเภทของผลติภัณฑ ์
 
3.2 เคมภีณัฑ ์
ไมเ่กยีวขอ้ง 
 
4     มาตรการปฐมพยาบาล 

 

4.1 ลกัษณะของมาตรการปฐมพยาบาล 

ขอ้มูลการปฐมพยาบาลโดยทวัไป 

เคลอืนยา้ยผูป้ระสบภัยไปยงับรเิวณทอีากาศบรสิทุธแิละสวม
อปุกรณค์รอืงชวยหายใจ่   จัดผูป้ระสบภัยใหน้อนในทา่ทผีอ่น
คลาย  พรอ้มโทรเรยีกแพทย ์ใชอปุกรณเ์ครอืงชวยหายใจถา้้ ่
หยดุหายใจ 
การปฐมพยาบาลเมอืสดูดม 
เคลอืนยา้ยผูป้ระสบภัยไปยงับรเิวณทอีากาศบรสิทุธแิละสวม
อปุกรณค์รอืงชวยหายใจ่   จัดผูป้ระสบภัยใหน้อนในทา่ทผีอ่น

คลาย  พรอ้มโทรเรยีกแพทย ์ใชอปุกรณเ์ครอืงชวยหายใจถา้หยดุ้ ่
หายใจ 
การปฐมพยาบาลเมอืสมผสัผวิหนงั ั / ตา 

หากเกดิเคมเีผาไหมอ้ยา่งรนุแรงตอ่ผวิหนังและกระจกตา การปฐม
พยาบาลเป็นวธิกีารรักษาทเีหมาะสมและควรรักษาทันท ี ควรพบ
แพทยฉุ์กเฉนิกอ่นใชผลติภัณฑ์้   ใหถ้อดเสอผา้ทมีกีารปนเปือน ื
ลา้งบรเิวณทสีมผัสกับสารดว้ยนําอยา่งนอ้ย ั 15 นาท ีใหล้า้งตา
ดว้ยนําไหลผา่นทันทอียา่งนอ้ย 15 นาท ีพรอ้มไดรั้บความเชอื
เหลอืทางการแพทย ์
การปฐมพยาบาลเมอืกลนืกนิ 

โอกาสในการสมผัสดว้ยการั กลนืกนิเป็นไปไดน้อ้ยมาก 
 

 4.2 ลกัษณะอาการและผลกระทบทสีาคญัํ , ทงัฉบัพลนัและ
ตามมา 

หากเกดิเคมเีผาไหมอ้ยา่งรนุแรงตอ่ผวิหนังและกระจกตา การปฐม
พยาบาลเป็นวธิกีารรักษาทเีหมาะสมและควรรักษาทันท ี ควรพบ
แพทยฉุ์กเฉนิกอ่นใชผลติภัณฑ์้   อาจเกดิอาการปอดบวมได ้
 
4.3 ขอ้บง่ชความจาํเี ป็นของหนว่ยแพทยฉุ์กเฉนิและการ
รกัษาพเิศษ 
ไดรั้บความเชอเหลอืทางการแพทย์ื   รักษาดว้ยการฉีดสเปรค์อรต์ิ
โคสตรีอยดทั์นทหีลังจากการสดูดม 
 
5     มาตรการผจญเพลงิ 

 

5.1 สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทเีหมาะสม 

ละอองนํา, ผงแหง้, คารบ์อนไดออกไซค,์ โฟม ฉีดนําเป็น 
ละอองคลมุเปลวไฟ 
สารดบัเพลงิทไีมเ่หมาะสม 

ไมค่วรใชนําแข็งแหง้้  
 

5.2 การเกดิอนัตรายเฉพาะจากสารเคมหีรอืเคมภีณัฑ ์

ความเป็นอนัตรายเฉพาะ 

ภาชนะอาจฉีกขาดหรอืระเบดิเมอืทอ่สมผัสกบัไฟั  
อนัตรายจากการเผาไหมข้องผลติภณัฑ ์
กระบวนการยอ่ยสลายดว้ยความรอ้นสามารถสรา้งควันของสารกัด
กรอ่นและ/หรอืสารพษิขนึไดห้ากมสีารทตีามมารวมอยูใ่นการเผา
ไหม:้ 
ไนโตรเจน ไดออกไซด,์ ไนตรกิ ออกไซด ์
 
5.3 คําแนะนําสาหรบันกัผจญเพลงิํ  

วธิกีารเฉพาะ 

ถา้เป็นไปไดใ้หห้ยดุการไหลของผลติภัณฑ ์และ ยา้ยภาชนะบรรจุ
ออกหรอืหลอ่เย็นดว้ยนําทจีดุป้องกันเหต ุอยา่ใหนํ้าทงิ 
จากเหตฉุุกเฉนิเขา้สรูะบบนําเสยหรอืระบบระบายนํา่ ี  

อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษสาหรบันกัผจญเพลงิํ  

สวมชดุป้องกันสารเคมทีเีหมาะสม (Type 1) ซงมอีปุกรณช์วยึ ่
หายใจรวมอยูด่ว้ย 

คูม่อื: 
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EN 943-2:2002:  ชดุป้องกันซงสามารถป้องกันของเหลวและึ
ก๊าซเคม,ี ละอองของเหลวและอนุภาคของแข็ง ประสทธิิ ภาพที
ตอ้งการตอ้งเหมาะสมกบัก๊าซ (Type 1) เหมาะสมทจีะป้องกัน
สารเคมสีาหรับทมีฉุกเฉินํ  (ET) 
 
6     มาตรการการจดัการเมอืมกีารรวัไหลของสารโดย
อุบตัเิหตุ 

 

6.1 มาตรการความปลอดภยัสวนบุคคล่ , อุปกรณ์ป้องกนั
ภยั และวธิกีารปฏบิตักิรณีฉุกเฉนิ 

อพยพคนออกจากพนืท ี สวมใสอ่ปุกรณเ์ครอืงชวยหายใจและ่
ชดุป้องกันสารเคมตีอ้งแน่ใจวา่มอีากาศถา่ยเทอยา่งเพยีงพอ  
ตรวจสอบความเขม้ขน้ของผลติภณัฑท์หีกและรัวไหล  ทําลาย
แหลง่ทมีาของกระบวนการเผาไหม ้ 
 
6.2 ขอ้ควรระวงัดา้นสงแวดลอ้มิ  

พยายามหยดุการหกและรัวไหล  ลดไอระเหยดว้ยการพน่หมอก
หรอืละอองนํา 
 
6.3 วธิกีารและวสัดุสาหรบักกัเก็บและกอบกู ้ํ  

พนืทอีากาศถา่ยเท ฉีดคลมุพนืทดีว้ยนํา ลา้งอปุกรณท์มีกีาร
ปนเปือน หรอืพนืททีมีกีารรัวไหลดว้ยนําทมีากพอ  รักษาพนืที
หลบภัยใหป้ราศจากแหลง่ทมีาของการเผาไหม ้ จนกระทัง
ของเหลวทหีกลน้ออกมาระเหยไป (พนืดนิปราศจากนําคา้
แข็ง) 
 
6.4 อา้งองิจากสวนอนืๆ่  

ดทูสีวนท ี่ 8 และ 13 
 

7     การขนถา่ยเคลอืนยา้ยและการจดัเก็บ 

 

7.1 มาตรการสาหรบัการขนถา่ยเคลอืนยา้ยทปีลอดภยัํ  
ใชเครอืงมอืเฉพาะอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมกับผลติภัณฑนี์้  ที
ใหทั้งความดันและอณุหภมู ิ ตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายก๊าซหากเกดิขอ้
สงสยั  ไมอ่นุญาตใหอ้ัดก๊าซซาลงในท่อบรรจุํ   ป้องกันการดดู 
นํากลับของท่อบรรจ ุเก็บใหห้า่งจากแหลง่กําเนดิการจดุตดิไฟ 
(รวมถงึการเกดิไฟฟ้าสถติ)  ไลอ่ากาศออกจากระบบกอ่นบรรจุ
ก๊าซอา้งถงึคําแนะนําการขนถา่ยของผูจํ้าหน่าย ใหห้ลกีเลยีง
โอกาสเสยงโดยการขี อคําแนะนําพเิศษกอ่นใชงาน หลกีเลยีง้
การดดูกลับของนํา, กรด และดา่ง ทําความสะอาดระบบดว้ยก๊าซ
เฉือย (ตัวอยา่งเชนฮเลยีมหรอืไนโตรเจน่ ี ) กอ่นใชก๊าซ้  และเมอื
ระบบไมม่กีารใชงาน ประเมนิความเสยงของอากาศทจีะทําให ้้ ี
เกดิการระเบดิและอปุกรณท์ใีชงานตอ้งป้องกันการระเบดิไ้ ด ้ใช ้
เฉพาะอปุกรณท์ไีมส่ามารถเกดิประกายไฟ   ไมค่วรสบูบหุรขีณะ
ขนถา่ยผลติภัณฑ ์  เฉพาะบคุคลทมีปีระสบการณแ์ละเหมาะสม
เทา่นันททํีาการขนถา่ยก๊าซภายใตค้วามดัน ป้องกันทอ่จาก
ความเสยหายดา้นกายภาพี  ไมล่าก กลงิไถล หรอืทําตก  ไมค่วร
ใชเปลวไฟหรอือปุกรณทํ์าความรอ้นไฟฟ้้ าเพอืเพมิความดันของ
ทอ่บรรจโุดยตรง  อยา่ถอดหรอืแกไ้ขฉลากของผูจํ้าหน่ายซงึ
ระบคุวามจขุองทอ่  ในการเคลอืนยา้ยทอ่แมว้า่จะเป็นระยะสนก็ั
ควรใชเครอืงมอืทเีหมาะสม้  เชน รถลาก่ , รถเข็น, รถบรรทกุมอื 

ฯลฯ  สวมใสฝาวาลว์ปลอ่ยก๊าซหรอืปลัก และฝาครอบวาลว์ทันททีี่
มกีารถอดอปุกรณอ์อก  ตรวจสอบการรัวของระบบก๊าซกอ่นใชงาน้  
(หรอืความถกูตอ้งตามระเบยีบ)  ถา้ผูใ้ชงานเกดิความยากลําบาก้
ตอ่การใชงานของวาลว์ทอ่้  ใหห้ยดุใชงานแลว้ตดิตอ่ผูจํ้าหน่าย้    
ปิดวาลว์ทอ่บรรจหุลังจากใชงานและเมอืใชหมดแลว้ทกุครัง้ ้   
ถงึแมว้า่ยังมกีารเชอมตอ่กับอุื ปกรณเ์ครอืงมอือยู ่ ไมค่วรซอมหรอื่
แกไ้ขเปลยีนแปลงวาลว์ทอ่บรรจ ุหรอือปุกรณป้์องกนัความ
ปลอดภัย ทําความสะอาดฝาวาลว์ปลอ่ยก๊าซและสงเจอืปนอนืๆ ิ
โดยเฉพาะนํามันและนํา  ไมค่วรถา่ยโอนก๊าซจากทอ่บรรจหุนงึไป
ยังอกีทอ่บรรจหุนงึแนะนําใหม้กีารตดิตังและประกอบปลักระหวา่ง
ทอ่ก๊าซและอปุกรณค์วบคมุความดัน  ตอ้งขนถา่ยสารเคมใีห ้
สอดคลอ้งกับผลติภัณฑส์ขุอนามัยซงเกยีวกับอตุสาหกรรมและึ
ความปลอดภัย  ตอ้งแน่ใจวา่เครอืงมอืเพยีงพอตอ่การใชงาน้   
 
7.2 สภาวะการจดัเก็บทปีลอดภยัรวมถงึภาวะทไีมเ่ขา้กนั 

รักษาความปลอดภยัของทอ่บรรจโุดยการป้องกันการลม้ของทอ่
บรรจ ุ จัดเกบ็ทอ่บรรจทุอีณุหภมูตํิากว่า 50 องศาเซลเซยสี  ในที
อากาศถา่ยเทไดส้ะดวก   แยกการจัดเก็บระหวา่งก๊าซออกซเดนท์ิ
และสารออกซเดนทอ์นืๆ สงเกตใหก้ารจัดเก็บทอ่บรรจเุป็นไปตามิ ั
กฏขอ้บงัคับและความประสงคข์องแตล่ะพนืท ีไมค่วรจัดเก็บทอ่
บรรจไุวใ้นพนืททีมีโีอกาสเกดิการกัดกรอ่น ควรจัดเก็บทอ่บรรจไุว ้
ในพนืททีมีอีากาศ ถา่ยเทไดส้ะดวกและเหมาะสม  ปลอดภยัจาก
การตก/ลม้  ควรมกีารตรวจสอบสภาพทัวไปและการรัวไหลของ
การจัดเก็บทอ่บรรจตุามระยะเวลาทกีําหนด ควรสวมใสตัวป้องกัน่
วาลว์ทอ่บรรจหุรอืฝาครอบวาลว์  พนืทจัีดเก็บทอ่บรรจคุวรเป็น
พนืทปีลอดเปลวไฟ  หา่งจากแหลง่กําเนดิความรอ้นและการจดุตดิ
ไฟ   เก็บใหห้า่งจากวัตถดุบิทตีดิไฟง่าย   เครอืงมอือปุกรณไ์ฟฟ้า
ทังหมดควรจัดเก็บในพนืททีสีอดคลอ้งกบัความเสยงของอากาศทีี
จะทําใหเ้กดิการระเบดิโดย" Technische Regeln Druckgase (TRG) 
280 Ziffer 5" 
 
7.3 การใชงานเฉพาะในขนัตอนสดุทา้ย้  

ไมม่ ี
 

8     การควบคุมการรบัสมผสัและการป้องกนัสวนบคุคลั ่  

 

8.1 ปจัจยัทมีผีลตอ่การควบคุม 

คา่กําหนดของการรับสมผัสั  
ชนดิ คา่ หมายเหตุ 
TLV (ACGIH) 25ppm 2011 
Germany - AGW 20ppm TRGS 900 
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คา่อนุพันธข์องระดับผลกระทบ 
ชนดิ การรบัสมผสัั       คา่ ประชากร ผลกระทบ 

DNEL 
ทางผวิหนัง
ระยะยาว 

6.8 mg/kg 
bw/day ผูทํ้างาน ทังระบบ 

DNEL ทางผวิหนัง
ระยะสนั 

6.8 mg/ 
bw/day kg ผูทํ้างาน ทังระบบ 

DNEL การสดูดมระยะ
สนั 

36 mg/m3 

ผูทํ้างาน เฉพาะสวน่  
DNEL การสดูดม 

ระยะยาว 
14 mg/m3 

ผูทํ้างาน เฉพาะสวน่  
 

คา่ทํานายความเขม้ขน้ของผลกระทบ 
ชนดิ การจดัแบง่ดา้น

สงแวดลอ้มิ  คา่ 

PNEL นําบรสิทุธ  ิ 0.0011 mg/l 
PNEL ทางทะเล 0.0011 mg/l 
 
8.2 การควบคุมการรบัสมผสัั  
การควบคุมทางวศิวกรรม 

ควรมเีอกสารและการควบคมุสาหรับการประเมนิความเสํ ยีง ใน
แตล่ะพนืทกีารทํางานทเีขา้ขา่ยมคีวามเสยงตอ่การใชี ้
ผลติภัณฑ ์ มกีารเลอืกใช ้PPE ใหถ้กูตอ้งเกยีวขอ้งกับความเสยง ี
ควรคํานงึถงึคําแนะนําดังนี เคลอืนยา้ยผลติภัณฑใ์นระบบปิด ใช ้
เฉพาะอปุกรณท์ตีดิตังถาวรไมรั่วไหล (เชน่ ลวดเชอม ทอ่นําสงื ่ ) 
ใชเครอืงตรวจจั้ บก๊าซเมอืมปีรมิาณของก๊าซพษิรัวไหล คงระดับ
ความเขม้ขน้ใหตํ้าพอ และตํากวา่ขอบเขตการระเบดิ ใหม้ี
อากาศถา่ยเทอยา่งพอเพยีง ในระบบความดันตํา ควรมกีาร
ตรวจสอบการรัวไหลของก๊าซเป็นประจํา ตอ้งขนถา่ยสารเคมใีห ้
สอดคลอ้งกับผลติภัณฑส์ขุอนามัยซงเกยีวกับอตุสาหกรรมและึ
ความปลอดภัยคํานงึถงึระบบการอนุญาตในการทํางาน เชน ่
กจิกรรมการซอมบํารงุ่   
อุปกรณ์ป้องกนัสวนบคุคล่  

การป้องกนัตาและหนา้ 

ป้องกันตา, หนา้ และผวิหนังจากการกระเด็นของนําเคม ีลา้งมอื 
แขนและหนา้หลังจากการขนยา้ยผลติภัณฑเ์คม ีกอ่นทาน
อาหาร สบูบหุรแีละใชเครอืงมอืทางหอ้งปฏิ้ บัตกิาร และ
หลังจากการทํางานเสร็จขณะนัน ใสอปุกรณป้์องกันหนา้เมอื่  
มกีารขนถา่ยและแยกระบบการเชอมตอ่ื   เพอืความปลอดภัยของ
ตา ควรสวมแวน่หรอือปุกรณป้์องกันหนา้ตาม EN 166 ควร
หลกีเลยีงการสมผัสกับนําเคมกีระเด็นั  สวมใสอปุกรณป้์องกันตา่
ตาม EN 166 เมอืมกีารใชก้๊าซ แนะนําใหใ้ชหนา้กากแบบเต็ม้
หนา้ 
คูม่อื:  
EN 136 Respiratory protective devices. Full face masks, 
Requirements, testing, marking. 
การป้องกนัผวิหนงั 
การป้องกนัมอื 

คําแนะนํา: สวมถงุมอืและรอ้งเทา้เซฟตขีณะขนยา้ยทอ่ก๊าซ, ถงุ
มอืป้องกันสารเคมใีหเ้ป็นไปตาม EN 374 ควรสวมถงุมอื
ตลอดเวลาททํีาการขนถา่ยผลติภัณฑถ์า้มกีารประเมนิความ
เสยงทรีะบมุาวา่มคีวามจําเป็นวัตถดุบิทสีามารถสมผัสได ้ี ั
เวลานานและสมผัสโดยตรงั  

Material: Butyl rubber (Butyl) 
Min. Breakthrough time: 480 min 
Glove thickness: 0.7 mm 
Guideline: EN 374-1/2/3 Protective gloves against chemicals 
and micro- organisms.  
Protection index: 6 
 
คําแนะนํา: วัตถดุบิทเีหมาะสาหรับการสมผัสระยะสน และํ ั ั /หรอื 
ของเหลวกระเด็น 
Material: Chloroprene 
Min. Breakthrough time: 30 min 
Glove thickness: 0.5 mm 
Guideline: EN 374-1/2/3 Protective gloves against chemicals 
and micro- organisms. 
Protection index: 2 
 
การป้องกนัรา่งกาย 
ป้องกันตา, หนา้ และผวิหนังจากการสมผัสกบัผลติภัณฑ ์จัดเก็บั
เสอผา้สาหรับป้องกันสารเคมใีหพ้รอ้มใชงานสาหรับกรณีฉุกเฉินื ํ ้ ํ  
เลอืกใชอปุกรณป้์องกันสวนบคุคลสาหรับรา่งกายใหเ้หม้ ่ ํ าะสมกับ
ความเสยงทจีะเกดิขนึี  
คูม่อื : EN 943: Protective clothing against liquid and gaseous 
chemicals, aerosols and solid particles. Performance 
requirements for gas-tight (Type 1) chemical protective suits 
for emergency teams 
การป้องกนัทวัไป/อนืๆ 

สวมถงุมอืและรอ้งเทา้เซฟตขีณะขนยา้ยทอ่ก๊าซ  EN ISO 20345 
อปุกรณเ์ครอืง -มอืป้องกันภัยสวนบคุคล่ - รองเทา้เซฟต ี
การป้องกนัการหายใจ 

จัดเกบ็อปุกรณเ์ครอืงชวยหายใจใหพ้รอ้มใชงานกรณีฉุกเฉิน่ ้   ใช ้
SCBA ทคีวามเขม้ขน้ระดับสงู การเลอืกอปุกรณป้์องกันระบบ
ทางเดนิหายใจ (RPD) ควรมพีนืฐานจากความรูห้รอืคาดการณจ์าก
ระดับการรับสมผัสั  ความเป็นอนัตรายของผลติภัณฑ ์และขอบเขต
ความปลอดภัยในการทํางานเป็นตัวเลอืก RPD ควรใชอปุกรณ์้
ป้องกันระบบทางเดนิหายใจ (RPE) เมอืมกีารประเมนิความเสยงี  
คูม่อื: EN 136 Respiratory protective devices. Full face masks, 
Requirements, testing, marking. 
 
Material:  
Filter K 
Guideline:  
EN 14387: Respiratory protective devices. Gas filter(s) and 
combined filter(s). Requirements, testing, marking 

ความเป็นอนัตรายจากความรอ้น 

ถา้มคีวามเสยงทจีะสมผัสกับของเหลวเคมีี ั  ควรใชอปุกรณป้์องกัน้
ทเีหมาะสมกับอณุหภมูทิตํีามาก  ๆ

การควบคุมดา้นสงแวดลอ้มิ  

อา้งถงึกฏขอ้บงัคับและความประสงคข์องแตล่ะพนืทใีนเรอืงการ
ควบคมุการปลดปลอ่ยสบูรรยากาศ่   ดจูากสวนท ี่ 13 วธิีการเฉพาะ
สาหรับการบําบัดก๊าซเสยจัดใหพ้นืทมีอีากาศถา่ยเทอยา่งพอเพยีงํ ี  
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9     คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

 

9.1 ขอ้มูลบนพนืฐานของคุณสมบตัดิา้นกายภาพและเคม ี

ลกัษณะทวัไป 

ลกัษณะปรากฎ/ ส:ี ก๊าซไมม่สี ี
กลนิ: กลนิแอมโมเนีย  
จดุเรมิตน้ของกลนิ: จดุเรมิตน้ของกลนิไมเ่พยีงพอในการ
เตอืนการสมผัสทมีากเกนิไปั  
คา่ pH: ถา้ละลายในนํามผีลทําให ้pH เปลยีนแปลง 
จดุหลอมเหลว: -77.7 องศาเซลเซยสี  
จดุเดอืด: -33 องศาเซลเซยสี  
จดุวาบไฟ: ไมเ่กยีวขอ้ง 
ชวงไวไฟ่ : 15 %( v)-30 %( v) 
ความดนัไอทอุีณหภมู ิ20 องศาเซลเซยสี : 8.6 bar 
ความหนาแนน่สมพทัธ์ั , กา๊ซ (อากาศ=1): 0.6 
ความสามารถในการละลายนํา: ละลายได ้
สมัประสทธกิารแบง่สวนิ ่ : นอรม์อล-ออกทานอล/นํา : < 1 
logPow 
อุณหภมูติดิไฟอตัโนมตั:ิ 630 องศาเซลเซยสี   

คุณสมบตัดิา้นการระเบดิ: 

Explosive acc. EU legislation: ไมร่ะเบดิ 
Explosive acc.transp.reg. : ไมร่ะเบดิ 
คุณสมบตัดิา้นออกซไดซงิ ิ : ไมเ่กยีวขอ้ง 

นําหนกัโมเลกุล: 17 g/mol 
อุณหภมูวิกิฤต: 132.4 องศาเซลเซยสี   
ความหนาแนน่สมพทัธ์ั , ของเหลว (นาํ =1): 0.7 

 

9.2 ขอ้มูลอนืๆ 
ถงึแมว้า่สารเคมตัีวนีมขีอ้มลูทางดา้นการตดิไฟ แตทํ่าใหต้ดิไฟ
ในอากาศไดย้ากและมกีารจําแนกประเภทเป็นสารไมไ่วไฟ 
 
10     ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

 

10.1 การเกดิปฏกิริยิา 

ไมเ่กดิปฏกิรยิาภายใตส้ภาวะปกต ิ
 
10.2 ความเสถยีรทางดา้นเคม ี
มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ
 
10.3 ความเป็นไปไดข้องการเกดิปฏกิรยิาทเีป็นอนัตราย 

อาจเกดิการระเบดิโดยการรวมตัวกับบรรยากาศในอากาศ  อาจ
ทําปฏกิรยิาอยา่งรนุแรงกับตัวออกซเดนท์ิ  
 
10.4 สภาวะทคีวรหลกีเลยีง 
เกบ็ใหห้า่งจากความรอ้น/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พนืผวิทรีอ้น – 
หา้มสบูบหุร ี
 
10.5 วตัถทุไีมส่ามารถเขา้กนัได ้
ตัวออกซไดซง อากาศเป็นตัวออกซไดซิ ิ ิ  ์อาจทําปฏกิรยิาอยา่ง
รนุแรงกับกรดทําปฏกิรยิากบันําเกดิเป็นดา่งกัดกรอ่น  สามารถ

กัดกรอ่นโลหะสงกะสั  ี สามารถกัดกรอ่นทองเหลอืง, Cu, Zn, Au, 
Ag และ Hg   สาหรับวัตถทุเีขา้กันไดด้ทู ีํ ISO- 11114 
 
10.6 อนัตรายจากการสลายตวัของผลติภณัฑ ์
การใชงานและการจัดเกบ็ภายใตส้ภาวะปกตจิะไมเ่กดิการสลายตัว้
ของผลติภัณฑห์ากมเีปลวไฟมาเกยีวขอ้งจะทําใหเ้กดิสารพษิ
และ/หรอื ไอกัดกรอ่น โดยกระบวนการยอ่ยสลายดว้ยความรอ้น 
ไนโตรเจน ไดออกไซด,์ ไนตรกิออกไซด ์
 
11     ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

 

11.1 ขอ้มูลผลกระทบดา้นพษิวทิยา 

ความรุนแรงของพษิทางปาก 

ปรมิาณ : LD50 
ชนดิ : หนู 
ปรมิาณในหน่วยมาตรฐาน mg/kg: 350 mg/kg 
ความรุนแรงของการสดูดมพษิ 

ปรมิาณ : LC50 
ชนดิ : หนู 
เวลาของการรับสมผัสั  : 1 ชัวโมง 
ปรมิาณในหน่วยทไีมม่าตรฐาน : 9500ppm 

 

ปรมิาณ : LC50 
ชนดิ : หนู 

เวลาของการรับสมผัสั  : 4 ชัวโมง 
ปรมิาณในหน่วยทไีมม่าตรฐาน : 2000ppm 

ความรุนแรงของพษิทางผวิหนงั 

ไมม่เีกยีวขอ้ง 

ความรุนแรงของพษิทางชองทางอนื่  

ไมม่เีกยีวขอ้ง 

การระคายเคอืงทางผวิหนงั 

ทําใหร้ะคายเคอืง 

การระคายเคอืงทางตา 

ทําใหร้ะคายเคอืง 

อาการภมูแิพ ้

สารเคมชีนดินีไมจั่ดอยูใ่นประเภทสารททํีาใหเ้กดิอาการภมูแิพ ้
การประเมนิการกลายพนัธุ ์

ไมม่เีหตกุารณท์กีอ่ใหเ้กดิการกลายพันธุ ์
การประเมนิการเป็นสารกอ่มะเร็ง 

ไมม่เีหตกุารณส์งผลใหเ้กดิเป็นสารกอ่มะเร็ง่  
การประเมนิความเป็นพษิจากการเจรญิพนัธุ ์

ผลติภัณฑนี์ไมส่งผลตอ่การเจรญิพันธุ์่  
การประเมนิความผดิปกตทิางสายพนัธุ ์

ไมม่กีารระบถุงึผลกระทบความผดิปกตทิางสายพันธุ ์
ขอ้มูลความเป็นพษิทสีาคญัอนืๆํ  

อาจเกดิการอกัเสบของระบบทางเดนิหายใจและผวิหนัง  หากมี
การสดูดมในปรมิาณมากเกดิอาการหลอดลมหดเกร็ง  กลอ่งเสยงี
บวมนํา และเกดิเยอืหุม้เซลลเ์ทียม  ระคายเคอืงตอ่ตา 
 
12     ขอ้มูลผลกระทบตอ่ระบบนเิวศ 
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12.1 ความเป็นพษิ 

เป็นพษิตอ่ระบบนํา  หลกีเลยีงการปลอ่ยสสูงแวดลอ้ม่ ิ   
ผลติภัณฑนี์ไมค่วรปลอ่ยออกสผูิ่ วนํา หรือ สงแวดลอ้มิ  
ทางนํา 
ความเป็นพษิตอ่ปลาทยีาวนานและรุนแรง 

ชนดิ : Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 
เวลาของการรับสมผัสั  : 96 ชัวโมง 
ชนดิของปรมิาณ : LC50 
ปรมิาณในหน่วยมาตรฐาน mg/l: 0.16-1.1 mg/l 
ความเป็นพษิตอ่ปลาทยีาวนานและรุนแรง 

ชนดิ : Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) 
ชนดิของปรมิาณ : NOEC 
ปรมิาณในหน่วยมาตรฐาน mg/l: 1.2 mg/l 
ความเป็นพษิทรีุนแรงตอ่สตวน์ําทไีมม่กีระดูกสนหลงัั ั  

ชนดิ : ไรนํา ( Daphnia magna) 
ชนดิของปรมิาณ : NOEC 
ปรมิาณในหน่วยมาตรฐาน mg/l: 0.79 mg/l 
 
ชนดิ : ไรนํา ( Daphnia magna) 
เวลาของการรับสมผัส ั : 48 ชัวโมง 
ชนดิของปรมิาณ : EC50 
ปรมิาณในหน่วยมาตรฐาน mg/l : 25.4 mg/l 
ความเป็นพษิตอ่สตวน์ําั  

ชนดิ : Algae (Chlorella vulgaris) 
เวลาของการรับสมผัส ั : 432 ชัวโมง 
ชนดิของปรมิาณ : EC50 
ปรมิาณในหน่วยมาตรฐาน mg/l : 2.7 mg/l 
ความเป็นพษิตอ่ปลาเรอืรงั 

ชนดิ : Channel catfish (Ictalurus punctatus) 
เวลาของการรับสมผัส ั : 31 วัน 
ปรมิาณในหน่วยมาตรฐาน mg/l : 0.048 mg/l 
เนือหาผลกระทบของความเป็นพษิสมพันธก์บัคา่ความเขม้ขน้ั
ของการวเิคราะห ์
ความเป็นพษิเรอืรงัตอ่สตวน์ําทไีมม่กีระดูกสนหลงัั ั  

ชนดิ : ไรนํา ( Daphnia magna) 
เวลาของการรับสมผัส ั : 4 วัน 
ปรมิาณในหน่วยมาตรฐาน mg/l : 0.79 mg/l 
ผลติภัณฑไ์มไ่ดรั้บการทดสอบ  เนือหาไดม้าจากโครงสรา้ง หรอื
องคป์ระกอบ ทเีหมอืนกันของผลติภัณฑ ์
 

12.2 การคงอยู ่และการสลายตวั 

สามารถยอ่ยสลายทางชวภาพี   ไมน่่าคงอยูไ่ด ้

 

12.3 ความสามารถในการสะสมทางชวภาพี  

สารเคมไีมส่ามารถสะสมทางชวภาพได ้ี  
 

12.4 การเคลอืนไหวในดนิ 

สารเคมมีกีารเคลอืนไหวในดนินอ้ย  สารเคมสีามารถละลายในนํ
ได ้
 

12.5 ผลลพัธข์องการประเมนิ PBT และ vPvB 

ไมม่กีารจําแนกประเภทของ PBT และ vPvB  
 

12.6 ผลขา้งเคยีงอนืๆ 

คา่ pH อาจเปลยีนในระบบนเิวศนท์างนํา ขนึอยูกั่บสภาวะ 
และความเขม้ขน้ ปัจจบุันเกดิการรบกวนระบบการยอ่ยสลายทาง
ชวภาพจากการแอกทเิวเต็ดสลัดจ์ี  
 
 
13     ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

 
13.1 วธิกีารบําบดัของเสยี 
ไมค่วรปลอ่ยสบูรรยากาศ่  สามารถดักจับก๊าซก๊าซดว้ยสารละลาย
กรดซลฟลรูกิสามารถดักจัั บก๊าซดว้ยนํา เกดิสารพษิและก๊าซกัด
กรอ่นจากกระบวนการเผาไหมจ้งึควรดักจับกอ่นการปลอ่ยออกสู่
บรรยากาศ  ไมค่วรปลอ่ยออกสพูนืททีสีามารถสะสมแลว้กอ่ใหเ้กดิ่
อันตราย  อา้งถงึ The EIGA code of practice (DOC.30 "Disposal of 
Gases", downloadable at http://www.eiga.org) สาหรับํ
คําแนะนําอนืๆของวธิีการกําจัดทเีหมาะสม ตดิตอ่ผูแ้ทนจําหน่าย
หากตอ้งการคําแนะนํา ควบคมุทอ่บรรจโุดยผูแ้ทนจําหน่ายเทา่นัน 
ก๊าซในทอ่บรรจทุมีคีวามดัน (รวมถงึสารประกอบไฮโดรคารบ์อน) 
บรรจสุารเคมทีเีป็นอันตราย 
EWC Nr. 16 05 04* 

 
14     ขอ้มูลสาหรบัการขนสงํ ่  

 

ADR/RID 

 

14.1 UN number 

1005 
 
14.2 UN ชอในการขนสงื ่  

แอมโมเนีย, ปราศจากนํา 
 
14.3 ระดบัของอนัตรายในการขนสง่ 

Class   2 
Classification Code  2TC 
Labels   2.3,8 
Hazard number  268 
Tunnel restriction code:  (C/D) 
 
14.4 กลุม่การบรรจ ุ(คําแนะนาํการบรรจ)ุ 

P200 
 
14.5 การเป็นอนัตรายตอ่สงแวดลอ้มิ  

เป็นอันตรายตอ่สงแวดลอ้มิ  
 
14.6 ขอ้ควรระวงัเฉพาะสาหรบัผูใ้ชงานํ ้  

ไมม่ ี
 
IMDG 
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14.1 UN number 

1005 
 
14.2 UN ชอในการขนสงื ่  

แอมโมเนีย, ปราศจากนํา 
 
14.3 ระดบัของอนัตรายในการขนสง่ 

Class 2.3 
Labels 2.3,8 
EmS F-C, S-U 
 
14.4 กลุม่การบรรจ ุ(คําแนะนาํการบรรจ)ุ 

P200 
 
14.5 การเป็นอนัตรายตอ่สงแวดลอ้มิ  

เป็นอันตรายตอ่สงแวดลอ้มิ  
 
14.6 ขอ้ควรระวงัเฉพาะสาหรบัผูใ้ชงานํ ้  

ไมม่ ี
  
14.7 การขนสงในปรมิาณมาก อา้งถงึ ่ Annex ll of 

MARPOL73/78 และ the IBC Code 

ไมเ่กยีวขอ้ง 
 

IATA 

 

14.1 UN number 

1005 
 
14.2 UN ชอในการขนสงื ่  

แอมโมเนีย, ปราศจากนํา 
 
14.3 ระดบัของอนัตรายในการขนสง่ 

Class 2.3 
Labels 2.3,8 
 
14.4 กลุม่การบรรจ ุ(คําแนะนาํการบรรจ)ุ 

P200 
 
14.5 การเป็นอนัตรายตอ่สงแวดลอ้มิ  

เป็นอันตรายตอ่สงแวดลอ้มิ  
 
14.6 ขอ้ควรระวงัเฉพาะสาหรบัผูใ้ชงานํ ้  

ไมม่ ี
 
ขอ้มูลการขนสงอื่ น ๆ 
หลกีเลยีงการขนสงบนยานพาหนะทพีนืทบีรรทกุไมไ่ดแ้ยกออก่
จากชองคนขับ ตรวจสอบใหแ้น่ใจคนขับรถตระหนักถงึอันตราย่
ทอีาจเกดิขนึจากการบรรทกุและรูว้า่จะทําอยา่งไรในกรณีทเีกดิ
อบุัตเิหตหุรอืเหตฉุุกเฉินขนึ กอ่นทจีะขนสงสนคา้แน่ใจวา่พวก่ ิ
เขามคีวามปลอดภัยอยา่งแน่นอน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่วาลว์ปิด

และไมรั่วไหล ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เตา้เสยบวาลว์หรอืปลัก ี (ที
ให)้ ตดิตังอยา่งถกูตอ้ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณป้์องกันวาลว์ 
(ทใีห)้ ตดิตังอยา่งถกูตอ้ง มรีะบบระบายอากาศทเีพยีงพอ มกีาร
ปฏบิัตสิอดคลอ้งกับกฎระเบยีบทใีชบังคับ้  
 

15     ขอ้มูลเกยีวกบักฎขอ้บงัคบั 

 

15.1 กฎขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยั, สขุภาพและ
สงแวดลอ้มิ / กฎหมายเฉพาะสาหรบัสารเคมแีละผลติภณัฑ์ํ  

Seveso Directive 96/82/EC : ครอบคลมุ 

 

กฏขอ้บงัคบัเพมิเตมิ 

Council Directive 89/391/EEC ในคํานําของมาตรการทสีนับสนุน
การพัฒนาดา้นความปลอดภัยและสขุภาพของผูป้ฏบิัตงิานใน
สถานททํีางาน 
Directive 94/9/EC อปุกรณเ์ครอืงมอืและระบบการป้องกันสาหรับํ
การใชงานในสภาวะอากาศทจีะทําใหเ้กดิการระเบดิ ้ (ATEX) 
Directive 89/686/EEC ในอปุกรณป้์องกันสวนบคุคล่  
Council Directive 67/548/EEC ในการประเมนิคา่ของกฎหมาย, 
กฎขอ้บงัคับ และการดําเนนิการเพอืใหส้อดคลอ้งกบัการแยก
ประเภท, การบรรจ ุและการตดิ 
ฉลากของอันตรายจากสารเคม ี
Directive 1999/45/EC เกยีวกับการประเมนิคา่ของกฎหมาย, กฎ
ขอ้บงัคับและการดําเนนิการเพอืใหส้อดคลอ้งกับการแยกประเภท, 
การบรรจ ุและการตดิ 
ฉลากของอันตรายจากสารผสม 
Directive 97/23/EC เกยีวกบัการประเมนิคา่ของกฎหมายสมาชกิ
ทเีกยีวขอ้งกบัเครอืงมอืวัดความดัน 
Pressure Vessel Regulation 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
Technische Regein fur Gefahrstoffe (TRGS) 
กฏขอ้บงัคับเพอืป้องกันการเกดิอบุัตเิหตเุกยีวกบัอตุสาหกรรม 
กฏขอ้บงัคบัระดบัสากลเพมิเตมิ 

เป็นอันตรายตอ่นํา 
ประเภทมลพษิทางนํา 

อา้งถงึ § 19 WGH Annex 1: WGK 2 (เป็นอันตรายตอ่นํา) 

 

15.2 การประเมนิความปลอดภยัของสารเคม ี

A CSA ไมไ่ดรั้บดําเนนิการ 

 

16     ขอ้มูลอนืๆ 
ใหแ้น่ใจวา่เป็นไปตามกฎขอ้บงัคับระหวา่งประเทศและทอ้งถนิ  ให ้
แน่ใจวา่ผูป้ฎบิัตกิารเขา้ใจอันตรายจากความเป็นพษิ ตอ้งควบคมุ
เรอืงความเป็นอนัตรายของสภาวะขาดอากาศหายใจ และตอ้ง
เขม้งวดระหวา่งการฝึกอบรม กอ่นทจีะใชผลติภัณฑนี์ใน้
กระบวนการใหมห่รอืในการทดลองควรมกีารศกษาความเขา้กันได ้ึ
ของวัสดแุละความปลอดภัยใหแ้น่ชดั 
คําแนะนํา 

ขณะททํีาการจัดเตรยีมเอกสารฉบับนีมกีารใชความระมัดระวัง้
อยา่งพอสมควรสามารถนําไปใชโดยไมแ่สดงความรับผดิชอบตอ่้
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อบุัตเิหตหุรอืความเสยหายใดๆเชอวา่รายละเอยีดในเอกสารี ื
ฉบบันีมคีวามถกูตอ้ง ณ ขณะทจัีดทําขนึ 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 

Hommel : Handbook of gangerous goods, Kühn-Birett: 
Merkblätter gefährliche Arbeitsstoffe 
เอกสารอา้งองิ 

เอกสารความปลอดภัยฉบับนีไดร้วบรวมขอ้มลูการใชงานจาก้
หลากหลายแหลง่ทมีารวมกันโดยไมจํ่าเพาะตอ่ทใีดทหีนงึ 
European Chemical Agency: ขอ้มลูในการลงทะเบยีนของ
สารเคม ี(http:// 
apps.echa.europa.eu/registered/registered-
sub.aspx#search 
European Chemical Agency: คําแนะนําในการรวบรวมเอกสาร
ความปลอดภัย 
Matheson Gas Data Book, 7th Edition 
European Industrial Gases Association (EIGA) Doc. 169/11 
Classification and Labelling guide 
National Institute for Standards and Technology (NIST) 
Standard Reference Database Number 69 
The European Chemical Industry Council (CEFIC) ERICards 
ISO 10156:2010 Gased and gas mixtures--การคํานวณโอกาส
ทจีะเกดิไฟและความสามารถในการออกซไดซงิ ิ  สาหรับการํ
เลอืกใชวาลว์ปลอ่ยออก้  
The ESIS (EUROpean chemical Substances 5 Information 
System) platform of the former European Chemicals Bureau 
(ECB) ESIS (http:// ecb.jrc.ec.europa.eu/eis/) 
United States of America's National Library of Medicine's 
toxicology data network TOXNET 
(http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html) 
International Programme on Chemical Safety 
(http://www.inchem.org/) Substance specific information 
from suppliers 
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