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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
CYCLOHEXANONE 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   CYCLOHEXANONE 
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนครฯ 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 
รูปภำพ 

 
 
ค ำสัญญำณ                                                                      อนัตรำย 
 
ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟ  
2.) อนัตรำยหำกกลืนกิน เม่ือสัมผสัผวิหนงัหรือสูดดม  
3.) ท ำใหเ้กิดอำกำรระคำยเคืองผวิหนงั 
4.) ท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อดวงตำอยำ่งรุนแรง  
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน พื้นผวิท่ีร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟ และแหล่งก ำเนิดอ่ืนๆ- หำ้มสูบบุหร่ี  
2.) หลีกเล่ียงกำรสูดดมละออง ควนัไอ สเปรย ์ 
3.) สวมถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัตำ/อุปกรณ์ป้องกนัใบหนำ้ 
4.) ใชม้ำตรกำรป้องกนักำรปล่อยไฟฟ้ำสถิตย ์ 
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5.) หำกเขำ้ดวงตำ: ลำ้งดว้ยน ้ ำสะอำดดว้ยควำมระมดัระวงัหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่อยูแ่ละสำมำรถ
ท ำได ้ใหล้ำ้งดวงตำต่อ 
6.) ถำ้สัมผสัหรือรู้สึกไม่สบำย: โทรหำศูนยพ์ิษวทิยำหรือแพทย ์/ ปรึกษำแพทย ์
7.) หำกสัมผสัผวิหนงั: ลำ้งดว้ยน ้ำมำกๆ 
8.) ปิดภำชนะบรรจุใหแ้น่นสนิท 
9.)ใหต่้อสำยดินท่ีภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ 
10.)ใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่ท ำให้เกิดประกำยไฟ 
11.) หำกอยูบ่นผวิหนงั (หรือขน): ใหเ้ปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออกทนัที ลำ้งผวิหนงัดว้ยน ้ำหรือใชฝั้กบวั 
12.) จดัเก็บในพื้นท่ีท่ีมีกำรระบำยอำกำศท่ีดี เก็บไวใ้นท่ีเยน็ 
13.) ก ำจดัสำร ภำชนะบรรจุภณัฑ ์ตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: Pimelic ketone, Cyclohexyl ketone, Ketohexamethylene, anone, sextone 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
CYCLOHEXANONE 100 108-94-1 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   แสดงเอกสำรขอ้มูลดำ้นควำมปลอดภยัเม่ือพบแพทย ์
การหายใจเข้าไป: กรณีท่ีหำยใจเอำไอระเหยเขำ้ไปใหเ้คล่ือนยำ้ยรับอำกำศบริสุทธ์ิ ใหผู้ป่้วยพกัฟ้ืนตวั 

ในกรณีท่ีหำยใจไม่สะดวกใหอ้อกซิเจนช่วยหำยใจ ถำ้หยุดหำยใจใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วย
หำยใจหรือใหอ้ยูใ่นกำรดูแลของแพทย ์ไม่ควรใชว้ธีิช่วยหำยใจแบบปำกต่อปำก 
ควรใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือท่ีเหมำะสม  

การสัมผสัผวิหนัง: ถอดเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนออก ลำ้งบริเวณผวิหนงัท่ีสัมผสัออกดว้ยสบู่และน ้ำ อยำ่งนอ้ย 
15 นำที พบแพทย ์หำกระคำยเคืองผวิหนงั ใหไ้ปพบแพทย ์ 

การสัมผสัดวงตา: หำกสำรเคมีน้ีเขำ้ตำ ลำ้งออกดว้ยน ้ำปริมำณมำกทนัทีอยำ่งนอ้ย 15 นำที พบแพทย ์
การกลนืกนิ: ลำ้งปำกดว้ยน ้ำ ห้ามท าให้อาเจียน ไม่ควรใหส่ิ้งใดๆ เขำ้ปำกผูป่้วยท่ีหมดสติ รักษำ

ควำมอบอุ่นของผูป่้วย ควรใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือท่ีเหมำะสม พบแพทย ์ 
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ดบัเพลิงดว้ยคำร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแหง้หรือโฟม ในกรณีเพลิงไหมใ้นแทงคห์ล่อเยน็ดว้ยน ้ำละอองฝอย 
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สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่ควรใชก้ระแสน ้ำท่ีเป็นล ำตรง อำจจะท ำใหเ้ปลวไฟกระจำยและลุกลำม 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ไอระเหยอำจระเบิดเม่ือสัมผสักบัอำกำศ อำจเป็นประกำยไฟท่ียอ้นกลบัมำและเป็นบริเวณกวำ้ง 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
อุปกรณ์ป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจและสวมชุดป้องกนัมำตรฐำน 

 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร  
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: อพยพคนไปยงัพื้นท่ีปลอดภยั ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหยหรือหมอกควนั เคล่ือนยำ้ย

แหล่งก ำเนิดไฟ สวมอุปกรณ์ช่วยในกำรหำยใจ สวมชุดป้องกนัท่ีหน่วงกำรติดไฟ
จำกไฟฟ้ำสถิตย ์ปิดทำงร่ัวไหลหำกมีควำมเส่ียง และน ำคนออกจำกท่ีบริเวณน้ี อยู่
เหนือลมและกำรหกร่ัวไหล  

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ป้องกนักำรไหลลงสู่ท่อระบำยน ้ำ ชั้นใตผ้วิดิน บ่อน ้ำ หำกมีกำรร่ัวไหลปริมำณมำก
ลงสู่แหล่งน ้ำ ท่อน ้ำหรือปนเป้ือนดิน ควรแจง้เจำ้หนำ้ท่ีใหท้รำบ ในกรณีท่ีมีปริมำณ
มำกในระบบบ ำบดัน ้ำเสียหรือดิน 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
เม่ือหกร่ัวไหล: อำจเกิดปฏิกิริยำกบัสำรท่ีติดไฟเกิดไฟหรือระเบิดและเกิดควนัพิษ 
ท ำกำรป้องกนักำรเกิดไฟฟ้ำสถิตย ์(ซ่ึงอำจเกิดกำรจุดไฟของไอระเหยของ
สำรอินทรีย)์ ดูดซบัดว้ยวสัดุท่ีเฉ่ือย ( เช่น ทรำย,ซิลิกำเจล ) ป้องกนักำรไหลลงสู่ท่อ
ระบำยน ้ำ ใตผ้วิดิน แหล่งน ้ำ ; ไอระเหยอำจเกิดกำรระเบิดในชั้นบรรยำกำศ ขนยำ้ย
เก็บใน steel drums เพื่อก ำจดัทนัที 
 

7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 

เก็บในภำชนะท่ีปิดสนิท ป้องกนักำรปลดปล่อยไฟฟ้ำสถิตย ์(ซ่ึงไอระเหยของสำรอินทรียน้ี์อำจติดไฟ) ใชพ้ื้นท่ีท่ีมี 

อำกำศถ่ำยเทสะดวก ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหยหรือควนัเขำ้ไป หลีกเล่ียงกำรสัมผสักบัผวิหนงั ดวงตำและเส้ือผำ้  

สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  

ปิดภำชนะบรรจุให้แน่นเก็บท่ีอุณหภูมิห้องในท่ีแห้ง เย็นและ ระบำยอำกำศได้ดี เก็บให้ห่ำงจำกควำมร้อนและ

แหล่งก ำเนิดไฟ เก็บให้พน้จำกแสงแดดและวสัดุท่ีเขำ้กันไม่ได้ เก็บในภำชนะเดิม อุปกรณ์ไฟฟ้ำควรป้องกนัตำม

มำตรฐำนท่ีเหมำะสม 
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8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 50 ppm  
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:  ผลิตภณัฑน้ี์ควรใชใ้นพื้นท่ีท่ีระบำยอำกำศเพียงพอ โดยเฉพำะพื้นท่ีอบั

อำกำศ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ, ตูดู้ดควนั และหลอดไฟ ควรใชแ้บบป้องกนักำร
ระเบิด 

อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: หำกสัมผสัเกินค่ำท่ีก ำหนด หรือถำ้ระคำยเคือง หรือมีอำกำรท่ีเกิดข้ึน สวมเคร่ือง

ป้องกนัระบบหำยใจ แบบเต็มหนำ้ ชนิดเอนกประสงค ์(US)   
การป้องกนัมือ: ป้องกนัดว้ยถุงมือ ในกรณีท่ีสัมผสัโดยตรงควรใชถุ้งมือท่ีท ำมำจำกวสัดุ butyl 

rubber  
การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตำป้องกนัสำรเคมีท่ีมีท่ีครอบตำ 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัท่ีสำมำรถป้องกนัสำรเคมี/หน่วงกำรติดไฟจำกไฟฟ้ำสถิตย ์สวม

รองเทำ้เซฟต้ี 
มาตรการสุขอนามัย:  หำ้มสูบบุหร่ี, กินอำหำร และด่ืมน ้ำ ในพื้นท่ีท ำงำน หลงัจำกเลิกงำนควรอำบน ้ำ และ

เปล่ียนเส้ือผำ้ 
 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลวใส มีกล่ินเฉพำะตวั อตัราการระเหย :   N/A 

จุดหลอมเหลว :  (-47) –( -26) °C ความหนาแน่น :   0.946 - 0.948 g/cm3 ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  7 การละลายน า้ :  ละลำยได ้90 g/l ท่ี 20 °C 

จุดเดอืด :   153-156 °C ความหนืด :   2.2 mPas 

ความดนัไอ :  4.5 mbar ท่ี 20 °C ความหนาแน่นของไอ :   3.4 (อำกำศ = 1) 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 1.1 – 1.3 %โดยปริมำตร  ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 9.4 %โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง  : 420 – 520 °C จุดวาบไฟ  : 43 - 44 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ : 3 ppm ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั : ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 0.81 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:   เสถียรภำยใตส้ภำวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:    ไม่มีขอ้มูล 
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ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: สำมำรถผสมกบัอำกำศ เกิดระเบิดไดท่ี้อุณหภูมิสูง, Oxidizing agents, 
Hydrogen peroxide, Nitric acid 

สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:   วสัดุท่ีเขำ้กนัไม่ได,้ แหล่งก ำเนิดไฟ, ควำมร้อน, เปลวไฟ, ประกำยไฟ,  
ไฟฟ้ำสถิตย ์

วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:    Reducing agents, plastics, Oxidants, chloroform, bromoform และother    
                                                                     organic solvent 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: คำร์บอนมอนอกไซด ์คำร์บอนไดออกไซด ์ 
 

               11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): 1800-1890 mg/kg 

LC50 (Inhalation, rat): >6.2 - 32.111 mg/l - 4h 
LC50 (Inhalation, rat): 19000 mg/m3 
LD50 (Dermal, rabbit): >794 - < 3160 mg/kg 

อาการทีป่รากฎ: ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองผวิหนงั เกิดอำกำรระคำยต่อดวงตำอยำ่งรุนแรง เส่ียงต่อ
กำรเกิดควำมเสียหำยต่อดวงตำอยำ่งรุนแรง อนัตรำยโดยกำรหำยใจ เม่ือสัมผสั
ผวิหนงั และกลืนกิน นอกจำกเกิดระคำยเคืองแดงแลว้ ท ำใหมี้อำกำรมึนหมดสติ 
เม่ือสูดดมท่ีควำมเขม้ขน้สูง มีควำมเป็นอนัตรำยท ำใหร้ะบบทำงเดินหำยใจหยุด
ท ำงำน 

ความเป็นพษิเร้ือรัง:  สำรน้ีไม่จดัอยูใ่นกลุ่มสำรก่อมะเร็งในมนุษย ์
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:   เม่ือท ำงำนกบัผลิตภณัฑท์ำงเคมีน้ีควรมีกำรจดักำรท่ีเหมำะสมและระมดัระวงั 
  
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC50 - Pimephales promelas: 527 - 732 mg/l - 96h  

LC50 - Fish, 96h: 630 mg/L 
LC50 - Fathead Minnow, 96h: 527 mg/l 

ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:  
EC50 - Daphnia magna: 820 mg/l - 96h 
EC50 - Daphnia magna: 800 mg/l - 24h  

ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  EC50 - Chlamydomonas: 32.9 mg/l - 72h 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: EC50 - Activated sludge:  >1000 mg/l – 30min 
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  90 – 100% / 28d, 87% / 14d 
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ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: เน่ืองจำกค่ำสัมประสิทธ์ิ n-octanol/น ้ำ ค่ำกำรเกิดกำรสะสมทำงชีวภำพ ไม่คำดวำ่จะ 
เกิด (log P(o/w): <1) 

กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  ไม่มีขอ้มูล 
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ผลิตภณัฑไ์ม่ไดมี้ส่วนร่วมค่ำ AOX ของน ้ำเสีย และไม่อนุญำตใหผ้ลิตภณัฑล์งสู่ดิน,  

แหล่งน ้ำ, ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย หรือดิน 
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์:                                    หำ้มทิ้งรวมกบัขยะครัวเรือน อยำ่ใหผ้ลิตภณัฑเ์ขำ้สู่ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย  กำรจ ำกดั 

ตอ้งปฏิบติัตำมกฏขอ้บงัคบัของรัฐ รหสัของเสียตำมบญัชีรำยช่ือของยุโรป(EWC)  
อำจไม่รวมผลิตภณัฑน้ี์ ดงันั้นสำมำรถจดัประเภทได ้เม่ือมีกำรใชง้ำน ตำม
วตัถุประสงคบ์ำงอยำ่ง  ในขอ้ตกลงเก่ียวกบัรหสัของเสียตอ้งถูกก ำหนดโดย
ส ำนกังำนหรือบริษทัก ำจดัของเสีย 

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  บรรจุภณัฑ ์อำจยงัมีควำมเป็นอนัตรำยทำงเคมี เม่ือวำ่งเปล่ำ เก็บใหห่้ำงจำกแหล่ง
ควำมร้อนและแหล่งก ำเนิดไฟ ส่งกลบัไปยงัผูจ้  ำหน่ำยส ำหรับกำรรีไซเคิลหำก
เป็นไปได ้

 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-NO: 1915      Class: 3     Packing group: III 
Proper shipping name: CYCLOHEXANONE 
การขนส่งทางน า้  
UN-NO: 1915      Class: 3     Packing group: III 
Ems: F-E S-D      
Proper shipping name: CYCLOHEXANONE 
การขนส่งทางอากาศ  
UN-NO: 1915     Class: 3     Packing group: III 
Proper shipping name: CYCLOHEXANONE 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture. 
 TSCA (Toxic Substances Control Act): Substance is listed 
 National regulations  
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Information on occupational restrictions: 
Council Directive 94/33/EC of 22 June 1994 on the protection of young people at work  
Council Directive 92/85/EEC Employment restrictions concerning pregnant and lactating women must be observed  
Major Accident Hazard - Seveso Directive 96/82/EC:  
Annex I - Categorie: 6  
FLAMMABLE  
(where the substance or preparation falls within the definition given in Note 3 (a))  
Other regulations, imitations and prohibitive regulations  
Regulation (EC) No 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer not regulated  
Regulation (EC) No 850/2004 on persistent organic pollutants and amending Directive 79/117/ EEC  
not regulated  
Substances of very high concern (SVHC) according to REACH, Article 57  
This product contains no SVHC above the legal limit of concentration ≥0,1% (w /w)  
REGULATION (EU) No 649/2012 concerning the export and import of dangerous chemicals (PIC 
procedure): not regulated  
Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out. 
 
Regulalatory information 

COMPONENT A B C D E F G H 
Cyclohexanone Listed Not 

Listed 
Not 

Listed 
Not 

Listed 
Not 

Listed 
Not 

Listed 
Not 

Listed 
Not 

Listed 
[A] Catalog of Hazardous Chemicals (2015 Edition), Notice 5th 2015, China State Administration of Work Safety. 
[B] Catalog of Priority Hazardous Chemicals for Environment Management, Notice 33th 2014, Ministry of 
Environmental Protection of PRC. 
[C] List of Toxic Chemicals Restricted to be Imported/Exported in China, Notice 85th 2013, Ministry of 
Environmental Protection of PRC.  
[D] Catalog of Stupefacient and Psychotropic Substances (2013Edition), Notice 230th 2013, China Food and Drug 
Administration.  
[E] Catalog of Hazardous Chemicals for Priority Management( First and Second batches), Notice 95th, 2011, Notice 
12th 2013, China State Administration of Work Safety  
[F] List of Ozone Depletion Chemicals Controlled to be Imported/Exported in China( First to Sixth batches), Notice 
from 2000 to 2012 Ministry of Environmental Protection of PRC.  
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[G] Dangerous Chemicals Directory Used to Manufacure Exploder(2011 Edition), Notice 25th Nov. 2011, Ministry 
of Public Security of PRC1.  
[H] Catalog of Highly Toxic Chemicals, Notice 142th 2003, China Ministry of Health.  
European/ International Regulations 
European Labeling in Accordance with EC Directives 
Hazard Symbols: XN 
 

Risk Phrases: 
R 10 Flammable 
R 20 Harmful by inhalation. 
 

Safety Phrases: 
S 25 Avoid contact with eyes. 
WGK (Water Danger/Protection): CAS#108-94-1: 1 
Canada CAS#108-94-1 is listed on Canada’S  DSL List 
 

US Federal 
TSCA; CAS#108-94-1 is listed on TSCA inventory 
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ แต่
อำจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควรระวงั
ในกำรจดักำรผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใช้
วจิำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


