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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
DIPROPYLENE GLYCOL 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   DIPROPYLENE GLYCOL 
การน าไปใช:้   สารเคมีส าหรับอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  าหน่าย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั 
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานครฯ 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: 
ไม่มีสารท่ีเป็นอนัตราย หรือของผสมตามระบบ Globaly Harmonised System (GHS) 
ข้อความแสดงอนัตราย:  
ไม่มีขอ้มูล 
ข้อควรระวงั:  
ไม่มีขอ้มูล 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: DPG; 2,2-Dihydroxyisopropyl Ether; Methyl-2(Methyl-2) Oxybispropanol 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
DIPROPYLENE GLYCOL 100 25265-71-8 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา ผวิหนงั และเยือ่เมือก ปฏิบติัตามวธีิการ
    ป้องกนัตนเองท่ีก าหนดทุกคร้ัง ใหย้า้ยออกจากบริเวณท่ีอนัตราย ถอดรองเทา้ และ
    เส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนออก แสดงเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัฉบบัน้ีใหแ้พทย ์
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การหายใจเข้าไป: ไม่คาดว่าจะมีอนัตรายร้ายแรงท่ีเกิดจากการหายใจเขา้ไปภายใตส้ภาวะการใช้งาน
ปกติ หลีกเล่ียงการสูดดมไอระเหยร้อน หรือละอองฝอยท่ีมีความเขม้ข้นสูงมาก ยา้ย
ไปสู่ท่ีอากาศบริสุทธ์ิ ถา้สูดละอองลอย และหมอกเขา้ไป ใหป้รึกษาแพทยถ์า้จ  าเป็น  

การสัมผสัผวิหนัง: ลา้งผวิหนงัดว้ยสบู่อ่อนๆ และน ้าใหส้ะอาดหมดจด 
การสัมผสัดวงตา:  ลา้งดวงตาโดยใหน้ ้าไหลผา่นเป็นเวลา 15 นาที ใหถ้อดคอนแทคเลนส์ออกหาก
    มองเห็น และถอดออกไดง่้าย ใหล้า้งตาต่อไป ถา้การระคายเคืองท่ีตายงัคงอยู ่ให้
    ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 
การกลนืกนิ: ไม่คาดวา่จะมีอนัตรายร้ายแรงท่ีเกิดจากการกินเขา้ไปภายใตส้ภาวะการใชง้านปกติ 
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
เพลิงขนาดเล็ก: ใชส้ารเคมีแหง้, CO2, พน่ละอองน ้าหรือ โฟมทนแอลกอฮอล ์ 
เพลิงขนาดใหญ่: ใชน้ ้าพน่, หมอกน ้าหรือ โฟมทนแอลกอฮอล ์
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
อยา่ใชน้ ้าฉีดใส่ 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ความร้อนจากไฟสามารถสร้างไอระเหยติดไฟได ้หากผสมกบัอากาศ และโดนประกายไฟ ไอระเหยอาจเผาไหมใ้น
พื้นท่ีโล่ง หรือจุดระเบิดในพื้นท่ีปิด ไอระเหยอาจมีน ้าหนกัมากกวา่อากาศ อาจมีการเคล่ือนตวัเป็นระยะทางไกลบน
พื้นดินก่อนติดไฟ และวาบกลบัไปท่ีตน้ทางของไอระเหย ละอองหรือไอหมอกละเอียด อาจติดไฟไดท่ี้อุณหภูมิต ่ากวา่
จุดวาบไฟปกติ ดบัไฟจากระยะท่ีปลอดภยั หรือต าแหน่งท่ีไดรั้บการปกป้อง ความร้อนอาจสะสมจนเกิดแรงดนั
เพียงพอ ท าใหมี้การปะทุในภาชนะบรรจุ/ไฟกระจายตวั/ท าใหมี้โอกาสเส่ียงมากข้ึนจากอาการไหม/้การบาดเจบ็ ใชน้ ้า
พน่ หรือหมอกในการท าความเยน็ หลีกเล่ียงการท าใหเ้ป็นฟองหรือระเบิดไอน ้า ของเหลวท่ีเผาไหมอ้าจลอยบนผวิน ้ า 
แมว้า่จะเป็นสารท่ีละลายไดใ้นน ้า อาจไม่เหมาะสมในการใชด้บัไฟ โดยการเจือจางในน ้า แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทนัที หากของเหลวท่ีเล็ดรอดไปในท่อน ้าทิ้ง/น ้าสาธารณะ 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถงัแรงดนัโพสิทีฟในตวั (SCBA) ชุดป้องกนัส าหรับนกัผจญเพลิงมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัท่ีจ  ากดั 
 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล การท าความสะอาดจะตอ้งด าเนินการโดยเจา้หนา้ท่ีท่ี

มีเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม และผา่นการฝึกอบรมเท่านั้น 
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ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  พยายามป้องกนัไม่ใหส้ารไหลเขา้สู่ท่อระบายน ้า หรือแหล่งน ้า  
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
    ดบัไฟทั้งหมดจากตน้เพลิง หยดุการร่ัวไหล ป้องกนัการร่ัวไหลไปยงัท่อน ้าเสีย/
    แหล่งน ้าสาธารณะ แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพลิงไหม ้และส่ิงแวดลอ้ม กกั/เก็บ
    กูก้ารร่ัวไหลในพื้นท่ีขนาดใหญ่ ซบัสารเคมีท่ีหกร่ัวในปริมาณนอ้ยดว้ยของแขง็ท่ีไม่
    ท าปฏิกิริยา ซบัสารท่ีร่ัวไหลปริมาณนอ้ยดว้ยของแขง็เฉ่ือย ใชภ้าชนะก าจดัท่ี 

เหมาะสม เม่ืออยูใ่นน ้า วตัถุสามารถละลายน ้าได ้และอาจลอยหรือจม จ ากดั หรือ
 เก็บอยา่งรวดเร็วเพื่อลดการแพร่กระจายสารตกคา้ง เพื่อลดอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติใน
 น ้า รายงานใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบียบ  

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:   
จดัการกบัภาชนะบรรจุเปล่าดว้ยความระมดัระวงั ผลิตภณัฑท่ี์หลงเหลืออยูอ่าจลุกไหมไ้ด ้หากไดรั้บความร้อน ควร
ลา้งภาชนะบรรจุเปล่าใหส้ะอาดหมดจดดว้ยน ้าสะอาดปริมาณมาก น ้าช าระลา้งสามารถน าไปใชใ้นการเจือจาง
ผลิตภณัฑแ์บบเขม้ขน้ใดๆ ก่อนใชง้าน หรือสามารถก าจดัทิ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
ปิดภาชนะบรรจุใหแ้น่นหนาเม่ือไม่ไดใ้ชง้าน ป้องกนัจากความช้ืน เก็บรักษาใหห่้างจากความร้อน สารเคมีสามารถ 
ท าลายพลาสติกบางรูปแบบได ้หา้มเก็บร่วมกบัผลิตภณัฑ์ท่ีออกซิไดส์ และติดไฟไดด้ว้ยตวัเอง ขอ้แนะน าในการเก็บ 
รักษาทัว่ไป: เหล็กกลา้คาร์บอน/เหล็กละมุนซ่ึงมีการเคลือบผวิดา้นใน หรือเหล็กกลา้ไร้สนิม 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: ปรึกษาหน่วยงานทอ้งถ่ินเก่ียวกบัหลกัเกณฑร์ะดบัการเปิดรับท่ี
        ยอมรับได ้
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ไม่มีค  าแนะน าเก่ียวกบัการระบายอากาศท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้ป็นพิเศษ เม่ือใชง้าน
           ภายใตส้ภาวะปกติ 
มาตรการป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ไม่มีค  าแนะน าพิเศษเก่ียวกบัอุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจท่ีตอ้งสวมใส่เม่ือ

ใชง้านภายใตส้ภาวะปกติ ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้สวมใส่หนา้กากท่ีมีอากาศส่ง
มาตามท่อหรือ หน้ากากท่ีมีถงัอากาศในตวัซ่ึงท างานในโหมดแรงดนับวกตามท่ีได้
แนะน าหรืออนุมติัโดยหน่วยงานท่ีเหมาะสม 
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การป้องกนัมือ: โดยทัว่ไปไม่ถือว่ามีอนัตรายต่อผิวหนงั ใช้ถุงมือทนสารเคมีให้เหมาะสมกบัสภาพ
การใชง้าน สวมถุงมือทนสารเคมี เช่น ถุงมือไนไตรล ์ลาเทก็ซ์  

การป้องกนัดวงตา:  แวน่ตานิรภยัแบบป้องกนัดา้นขา้ง สวมแวน่ตานิรภยัในกรณีท่ีของเหลวอาจกระเด็น
    หรือเกิดละอองเขา้ตาได ้
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: ไม่มีค  าแนะน าพิเศษเก่ียวกบัเส้ือผา้/อุปกรณ์ป้องกนัผวิหนงัท่ีตอ้งสวมใส่เม่ือใชง้าน

ภายใตส้ภาวะปกติ ในกรณีท่ีอาจเกิดการสัมผสักบัผวิหนงัระหวา่งการใชง้าน ควร
ปฏิบติัตามหลกัสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี 

มาตรการสุขอนามัย:  ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกนัตวัตามการประเมินลกัษณะเฉพาะของอุปกรณ์ป้องกนักบั
    งานท่ีจะด าเนินการ สภาวะแวดลอ้ม ระยะเวลาการใชแ้ละอนัตราย/หรือความเส่ียงท่ี
    อาจเกิดข้ึนระหวา่งการใช ้เตรียมพื้นท่ีจ่ายน ้าส าหรับลา้งตา และลา้งตวักรณีฉุกเฉิน
    ไวใ้นจุดใกลเ้คียงหากมีการไดรั้บสารท่ีเป็นอนัตราย ใชแ้นวทางดา้นสุขอนามยัส่วน
    บุคคลท่ีเหมาะสม ลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร ด่ืมน ้า สูบบุหร่ี หรือเขา้หอ้งน ้า 

  
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลว ใส ไม่มีกล่ิน อตัราการระเหย :   ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว :   < -20 °C ความหนาแน่น :    1.020-1.025 g/cm3 ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  7.4 การละลายน า้ :  ละลายน ้ า 

จุดเดอืด  :   227 °C ความหนืด  :   118 mm2/s ท่ี  20 °C, 32 mm2/s ท่ี 40 °C 

ความดนัไอ :  0.013 hPa ท่ี  25 °C ความหนาแน่นของไอ  : 4.6 (อากาศ= 1 ท่ี 15-20°C) 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง  : 332 °C จุดวาบไฟ : 128 - 132 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล 
ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่สามารถ
ใชไ้ด ้

อุณหภูมขิองการสลายตวั : ไม่ไดก้ าหนด ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : -0.462 ท่ี 21.7 °C 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:    ไม่มีขอ้มูล 
การเกดิปฏิกริิยา:     ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย:  ไม่คาดวา่จะเกิดข้ึน สารน้ีมีความคงตวัเม่ือมีการใชง้าน และจดัเก็บ 

อยา่งเหมาะสม 
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สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:    สภาวะท่ีมีอุณหภูมิสูง ,มีการออกซิไดซ์ 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:    กรดแก่, ไอโซไซยาเนตส์, ตวัออกซิไดซ์ท่ีมีฤทธ์ิแรง 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว:  การสลายตวัเน่ืองจากความร้อนอาจท าใหเ้กิดคาร์บอนมอนอกไซด ์ 

และไอระเหยอ่ืนๆ ท่ีเป็นพิษ 
 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): >5000 mg/kg 
    LD50 (Dermal, rabbit): >5000 mg/kg 
    LC50 (Inhalation, rat): >2.34 mg/l - 4h 
อาการทีป่รากฎ:   สัมผสัผวิหนงั: อาจมีฤทธ์ิระคายเคืองเล็กนอ้ยต่อผิวหนงัไดช้ัว่คราว  
    หากกลืนกิน: การกินเขา้ไปในปริมาณสูงอาจก่อใหเ้กิดความรู้สึกไม่สบาย หรือการ
    ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร และล าไส้ และการกดระบบประสาทส่วนกลาง 
    (ท าใหเ้กิดอาการอ่อนเพลีย วงิเวยีนศีรษะ และอาจท าใหข้าดสมาธิ พร้อมกบัเป็นลม
    หมดสติ โคม่าและเสียชีวติในกรณีท่ีไดรั้บสารเกินขนาดอยา่งรุนแรง) 
ความเป็นพษิเร้ือรัง: ความเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ: หนูแรทตวัผู ้และหนูไมซ์ตวัเมียท่ีกินไดโพรไพลีน

ไกลคอลเขา้ไปหลายกรัมเป็นเวลา 90 วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงของอณัฑะ และรอบ
การเป็นสัดซ่ึงเป็นผลมาจากความเป็นพิษทางคลินิก และความเป็นพิษ ทัว่ทั้งระบบ 
การอ่อนแอลง และการตาย จากขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัสารประกอบท่ีมีโครงสร้างทาง
เคมีเหมือนกนัช้ีวา่สารน้ีไม่น่าจะมีผลต่อการเจริญพนัธ์ุ หรือการสืบพนัธ์ุท่ีระดบัการ
สัมผสัท่ีต ่ากวา่น้ี ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดการเจบ็ป่วย หรือการเสียชีวติ 

 การก่อมะเร็ง: ไม่ไดจ้  าแนกประเภท ไม่พบผลไม่พึงประสงค ์
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไม่มีขอ้มูล 
 

12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 

ความเป็นพิษต่อปลา:  ความเป็นพิษเฉียบพลนัต่อปลาต ่า 

ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: 

    ความเป็นพิษเฉียบพลนัต่อสัตวน์ ้าไม่มีกระดูกสันหลงัต ่า 

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:  เป็นพิษต ่าต่อพืชจ าพวกสาหร่าย 

ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ความเป็นพิษต่อจุลชีพในน ้าเน่าต ่า 

การยอ่ยสลายทางชีวภาพ:  ยอ่ยสลายไดเ้ร็ว, 64.5 - 93.4%  



      บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ากดั (ส านกังานใหญ่)           ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office)) 

                      82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ.์0-2392-3410-3 
              82/80  Soi Eakmai 22(nuan-noi) 63 Sukhumvit Rd, Klong Ton Nuea, Wattana, Bangkok 10110  E-mail :  service@modernchemical.co.th 
 

 

(หลงัจากผา่นไป 28 วนั ของการทดสอบการยอ่ยสลายทางชีวภาพ) 

ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: สารน้ีคาดวา่อาจมีการสะสมตวัทางชีวภาพ  

    ปัจจยัของความเขม้ขน้ชีวภาพ (BCF): 0.3 - 4.6   

การเคล่ือนยา้ยในดิน:  ความเสถียรในดินและในน ้า 

ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 

 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน รัฐหรือระหว่างประเทศส าหรับการก าจดัและ/

หรือทิ้งภาชนะบรรจุของแขง็หรือของเสียอนัตราย ของแข็งส าหรับฝังกลบในพื้นท่ีท่ี
ไดรั้บอนุญาต ของเหลวขน้ไหม ้เจือจางดว้ยเช้ือเพลิงความหนืด ต ่าและสะอาด เจือ
จางของเสียท่ีมีส่วนผสมของน ้า ท่ีสามารถยอ่ยสลายทางชีวภาพ 

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ไม่มีขอ้มูล  
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
ไม่ไดมี้ขอ้บงัคบัส าหรับการขนส่ง 
การขนส่งทางน า้ 
ไม่ไดมี้ขอ้บงัคบัส าหรับการขนส่ง 
การขนส่งทางอากาศ 
ไม่ไดมี้ขอ้บงัคบัส าหรับการขนส่ง 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
ข้อก าหนดระหว่างประเทศอื่นๆ 
 
สถานะสินคา้คงคลงัทัว่โลก 
ส่วนประกอบในการผลิตภณัฑน้ี์ไดม้าตรฐานทางเคมีหรือขอ้ยกเวน้ต่อไปน้ี 
             *ปฏิบติัตามตารางส าหรับค าอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัสถานะ หากจ าเป็น 
ประเทศ/ภูมิภาค สินค้าคงคลงั  ค าอธิบายสถานะ 
Australia AICS การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
Canada DSL การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
China IECSC การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
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Europe REACH ดูขอ้ปฏิบติัและกฏระเบียบของ REACH  
Japan  ENCS การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
Korea KECI การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
New Zealand  NZIoC การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
Philippines PICCS การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
United States of America  TSCA การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
Taiwan TCSCA การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
สถานะ REACH 
หากจดัซ้ือผลิตภณัฑจ์ากบริษทัในกลุ่มบริษทั LyondellBasell  
ซ่ึงจดทะเบียนในสหภาพยโูรปเราขอยนืยนัวา่ส่วนประกอบทางเคมีผา่นการจดทะเบียนแลว้เบ้ืองตน้ และหากมี
ขอ้ก าหนดภายใต ้REACH  
ไดมี้การจดทะเบียนถูกตอ้งรวมทั้งจะมีการจดทะเบียน ท่ีเก่ียวขอ้งตามก าหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นหลกัเกณฑข์อง REACH 
(กฏระเบียบ (สหภาพยโุรป) เลขท่ี 1907/2006) 
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่าเช่ือถือ แต่
อาจไม่ครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางของขอ้ควรระวงัในการจดัการ
ผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลากรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้ิจารณญานใน
การพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


