เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย (Material Safety Datasheet; MSDS)
เอกสารฉบับนี เป็ นเอกสารสําคัญทีลูกค้า ผูใ้ ช้งาน หรื อผูท้ ีทํางานเกียวข้องกับปูนซี เมนต์ จะต้องทําความเข้าใจ
ข้อมูลในเอกสารชุ ดนีก่อนทีจะเริ มใช้งาน เนือหาเอกสารฉบับนีครอบคลุมตังแต่ขนตอนการจั
ั
ดส่ ง การจัดเก็บ
การใช้งาน และ การกําจัดทิง
ปูนซีเมนต์ (Cement)
1. ข้ อมูลเกีย. วกับสารเคมี/บริ ษัทผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ าย (Identification of Substance/Preparation and Supplier)
ผู้ผลิต/ผู้จัดส่ งสิ นค้ า:
บริ ษทั เอสซี จี ซิ เมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
เลขที 1 ถนนปูนซิ เมนต์ไทย บางซื อ กรุ งเทพฯ 10800
ข้ อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์ :
ปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์
1. ปูนงานโครงสร้าง เอสซี จี (ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภท 1)
2. ปูนงานโครงสร้าง เอสซี จี (ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภท 1) (P)
3. ปูนงานโครงสร้าง เอสซี จี (ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภท 1) ALC
4. ปูนรับกําลังอัดเร็ ว เอสซี จี (ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภท 3)
5. ปูนงานหล่อ เอสซี จี
ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิก
1. ปูนงานโครงสร้าง เอสซี จี สู ตรไฮบริ ด
ปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์ ปอซโซลาน
1. ปูนทนนําทะเล เอสซี จี
2. ปูนปอซโซลาน เอสซี จี
3. ปูนทนทานพิเศษ เอสซี จี
อันตรายจากสารประกอบ (Hazard Information)
2. องค์ ประกอบ/ข้ อมูลเกีย. วกับส่ วนผสม (Composition/Information on Ingredients)
ปูนซี เมนต์มีลกั ษณะเป็ นผงสี เทาอมเขียวจนถึงสี เทาเข้ม ไม่มีกลิน ไม่ละลายนํา เมือนํามาผสมกับนําจะมี
คุณสมบัติเป็ นวัสดุเชือมประสาน นิยมใช้ในงานก่อสร้างอย่างแพร่ หลาย
2.1 ลักษณะด้านเคมี

สารประกอบหลักของปูนซี เมนต์ คือ แคลเซี ยมซิ ลิเกต แคลเซี ยมอลูมิเนต และแคลเซี ยมซัลเฟต และมี
สารประกอบรอง คือ อัลคาไล ไลม์ (Lime) และคลอไรด์ อยูบ่ า้ งเล็กน้อย ทังนีปริ มาณสารประกอบขึนอยูก่ บั
วัตถุดิบและสารประกอบ-เพิมเติม เช่น เถ้าลอย (Fly Ash) หิ นปูน (Limestone) ตะกรันจากเตาถลุงเหล็ก
(Granulated Blast Furnace Slag) เป็ นต้น และ สารผสมเพิมทีอนุญาตให้ใส่ ได้ เช่น สารช่วยในกระบวนการบด
ปูนซี เมนต์ สารกระจายกักฟองอากาศ เป็ นต้น
2.2 ส่ วนผสมทีเป็ นอันตราย
2.2.1 ไลม์ (Lime) แคลเซี ยมซิ ลิเกต และอัลคาไล ทีมีอยูใ่ นปูนซี เมนต์ เป็ นสารประกอบทีสามารถ
ละลายนําได้ และเมือนําไปผสมกับนําจะก่อให้เกิดสารละลายทีมีคุณสมบัติเป็ นด่างซึ งอาจเป็ น
อันตรายได้
2.2.2 เกลือของกรดอินทรี ยใ์ นสารกระจายกักฟองอากาศเป็ นสารประกอบทีละลายนําได้ และเมือนําไป
ผสมกับนํา จะเป็ นตัวช่วยให้การเกิดสารละลายทีมีคุณสมบัติเป็ นด่าง
3. ข้ อมูลบ่ งชีSอนั ตราย (Hazards Identification)
3.1 เมือนําปูนซี เมนต์ไปผสมกับนํา หรื อเมือปูนซี เมนต์ได้รับความชืนจากการสัมผัสกับของเหลวจาก
ร่ างกาย เช่น
เหงือ หรื อ นําตา จะทําให้เกิดส่ วนผสมมีคุณสมบัติเป็ นด่างแก่ หากสัมผัสโดนผิวหนัง จะก่อให้เกิดอันตราย
ต่อผิวหนังชันนอกและจะเข้าไปทําลายผิวหนังชันใน ปฏิกิริยาเคมีทีทําให้เกิดแผลไหม้นนจะค่
ั
อยๆเกิด
เพิมขึน โดยอาจปราศจากความเจ็บปวดในช่วงระยะเวลาแรกๆ หากสัมผัสกับดวงตาจะก่อให้เกิดอาการ
ระคายเคือง เป็ นแผลไหม้ โดยความรุ นแรงจะเพิมขึนตามระยะเวลาทีสัมผัส

สารระคายเคือง

ข้ อปฏิบัติเมื.อเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency Action)
4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)
4.1 สัมผัสเข้าทางตา

ห้ามขยีตา หากใส่ คอนเท็คเลนส์ให้รีบถอดออก แล้วล้างตาทันทีดว้ ยนําสะอาดปริ มาณมาก อย่างน้อย 15
นาที จากนันให้รีบไปพบจักษุแพทย์ทนั ที
4.2 สัมผัสกับผิวหนัง
ให้ถอดเสื อผ้าออก และล้างผิวหนังส่ วนทีสัมผัสด้วยสบู่และนําสะอาด หากเกิดอาการระคายเคือง แสบร้อน
หรื อ พบสิ งผิดปกติบนผิวหนังให้ไปพบแพทย์ สําหรับเสื อผ้าทีเปื อนปูนซี เมนต์ ควรถอดและต้องซักให้สะอาด
ก่อนนํากลับมาใช้
4.3 เข้าสู่ ร่างกายทางปาก
กลัวปากด้วยนําสะอาด ห้ามทําให้อาเจียน และถ้าคนไข้ยงั มีสติ ให้ดืมนํามากๆ และรี บพาไปพบแพทย์
4.4 เข้าสู่ ร่างกายทางทางเดินหายใจ
กรณี เกิดการระคายเคืองจากการหายใจเข้าไป ให้รีบออกไปในทีทีมีอากาศถ่ายเทสะดวก หากยังมีอาการ
ระคายเคืองจมูกหรื อทางเดินหายใจ มีอาการแสบหรื ออักเสบ หรื อหายใจขัดให้รีบไปพบแพทย์
5. มาตรการการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)
ปูนซี เมนต์เป็ นวัสดุไม่ติดไฟ และไม่ก่อให้เกิดการสันดาปกับวัสดุอืน ในกรณี ทีมีไฟลุกไหม้ สามารถใช้
นําดับไฟได้ โดยนําทีสัมผัสกับปูนซี เมนต์อาจมีสภาพเป็ นด่างสู ง
6. มาตรการเมื.อมีการปล่ อยสารโดยอุบัติเหตุ (Accidental Release Measures)
6.1 การป้ องกันส่ วนบุคคล (โปรดดูขอ้ 8.3)
6.2 การทําความสะอาด:
เก็บเศษปูนซี เมนต์ทีหกเลอะในสภาวะทีแห้ง (ถ้าเป็ นไปได้) โดยไม่ทาํ ให้ฟุ้งกระจาย หากปูนซี เมนต์สัมผัส
กับนํา ปูนซี เมนต์จะแข็งตัว และไม่ควรให้เด็กเข้าไปอยูใ่ นบริ เวณทีมีการทําความสะอาด
6.3 มาตรการด้านสิ งแวดล้อม:
ป้ องกันไม่ให้ปูนซี เมนต์เจือปนสู่ ท่อระบายนํา ท่อนําเสี ย หรื อแม่นาํ ลําคลอง
การป้องกัน (Precautions)
7. การจัดเก็บและการยกเคลือ. นย้ าย (Storage & Handling)
7.1 การจัดเก็บ:
ปูนซี เมนต์ถุงควรจัดเก็บอย่างมันคงและปลอดภัย การกองเก็บปูนซี เมนต์ถุงสู งหลายชัน อาจล้มลงมาทับผูท้ ี
ปฏิบตั ิงานบริ เวณทีกองเก็บปูนซี เมนต์ถุงได้ การจัดเก็บปูนซี เมนต์ในสภาพปากถุงปิ ดสนิท ควรเก็บในทีร่ มและ
แห้งทีมีอากาศถ่ายเทสะดวก และไม่ควรลากถุงปูนซี เมนต์กบั พืน การจัดเก็บควรจัดเก็บแยกตามวันทีรับสิ นค้า
(สิ นค้าทีรับมาก่อนควรนําไปใช้งานก่อน) สําหรับปูนซี เมนต์ผงต้องเก็บในไซโลทีแห้ง สามารถกันนําและ
สะอาดปราศจากสารปนเปื อน

ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ควรเข้าไปอยูใ่ นสถานทีจัดเก็บทีอับอากาศ เช่น ภายในไซโล ถัง เต้ารถขนส่ ง ตูค้ อนเทนเนอร์
หรื อสถานทีจัดเก็บใด ทีขาดมาตรการป้ องกันอย่างเพียงพอเพือป้ องกันการขาดอากาศหรื อเสี ยชีวติ ทังนี
ปูนซี เมนต์สามารถก่อตัวขึนติดภายในผนังทีจัดเก็บ และสามารถล้มลงมาทับผูป้ ฏิบตั ิงานทีเข้าไปในทีจัดเก็บได้
(ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานปฏิบตั ิตามกฎหมายเรื อง สภาพแวดล้อมในการทํางานในทีอับอากาศ)
7.2 การยกเคลือนย้าย:
ขณะยกปูนซี เมนต์ถุง เนื องจากผิวของถุงบางถุงอาจมีผงปูนซี เมนต์ติดอยู่ ดังนันในการยกถุงปูนซี เมนต์ ควร
ใส่ เสื อผ้าทีสามารถป้ องกันการสัมผัสผงปูนซี เมนต์โดยตรง การยกเคลือนย้ายให้ปฎิบตั ิตามกฎหมาย เรื อง
กําหนด อัตรานําหนักทีนายจ้างให้ลูกจ้างทํางานได้
8. การควบคุมการฟุ้ งกระจาย และการป้องกันส่ วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)
8.1 การควบคุมการฟุ้ งกระจาย สําหรับปูนซี เมนต์ เถ้าลอย และหิ นปูน ให้ปฎิบตั ิตามกฎหมาย ความ
ปลอดภัยในการทํางานเกียวกับภาวะแวดล้อม
8.2 มาตรการด้านวิศวกรรม
ในพืนทีทีมีการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นผง ควรมีการควบคุมโดยวิธีการทางวิศวกรรม
8.3 เครื องมือป้ องกันส่ วนบุคคล
เพือหลีกเลียงผงปูนซี เมนต์หรื อปูนซี เมนต์เปี ยกสัมผัสกับผิวหนังหรื อเข้าสู่ ร่างกายทางปาก ห้ามรับประทาน
อาหารและเครื องดืม หรื อสู บบุหรี ขณะทํางาน และหลังจากทํางานกับปูนซี เมนต์ หรื อทํางานในสถานทีจัดเก็บ
ปูนซี เมนต์ ควรอาบนําชําระร่ างกายด้วยสบู่และนําสะอาดทันที
8.3.1 การป้ องกันระบบทางเดินหายใจ
ให้สวมใส่ เครื องมือ เพือป้ องกันระบบทางเดินหายใจทีผ่านมาตรฐาน (เช่น ผ่านมาตรฐาน HSE เป็ นต้น)

8.3.2 การป้ องกันมือ เท้าและผิวหนัง
ควรสวมใส่ เสื อผ้าและอุปกรณ์ทีสามารถป้ องกันการสัมผัสกับปูนซี เมนต์ หรื อส่ วนผสมปูนซี เมนต์
(คอนกรี ต หรื อมอร์ ตาร์ ) เช่น ถุงมือกันนํา กางเกงขายาวกันนํา และรองเท้ากันนํา เป็ นต้น ทังนี ต้องมันใจว่า
ปูนซี เมนต์เปี ยกไม่สามารถซึ มเข้ารองเท้าได้ และไม่ควรคุกเข่าลงไปบนปูนซี เมนต์เปี ยก เพราะจะสัมผัสถูก
ผิวหนังส่ วนทีไม่ได้ป้องกัน หากเสื อผ้าหรื ออุปกรณ์ทีสวมใส่ เลอะปูนซี เมนต์เปี ยก ให้ถอดออกและล้างทําความ
สะอาดผิวหนังบริ เวณนันโดยทันที

8.3.3 การป้ องกันตา
ให้ใส่ แว่นตากันฝุ่ นทีผ่านมาตรฐาน (เช่นผ่านมาตรฐาน HSE เป็ นต้น) เพือป้ องกันไม่ให้ผงปูนซี เมนต์
หรื อปูนซี เมนต์เปี ยกเข้าตา

ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Information)
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical & Chemical Properties)
คุณสมบัติจะเปลียนแปลงไปตามสิ งเหล่านี
ก) คุณสมบัติจาํ เพาะของปูนซี เมนต์
ข) ส่ วนผสมทีใส่ ลงไปเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของวัสดุ
9.1 ข้อมูลเชิงกายภาพ:
คุณสมบัติทางกายภาพ (ปูนซีเมนต์ ผง)
ขนาดอนุภาคเฉลีย
5 – 30 ไมครอน
กลิน
N/A
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
N/A
ความหนืด
N/A
จุดเยือกแข็ง
N/A
จุดเดือด
N/A
จุดหลอมเหลว
N/A
จุดวาบไฟ
N/A (ไม่ติดไฟ)
การระเบิด
N/A
ความหนาแน่น
2,800 – 3,200 กก. /ลบ.ม.

ความหนาแน่น (Dry Bulk Density)
ความสามารถในการละลายนํา
9.2 ข้อมูลเชิงเคมี:
ส่ วนผสมหลัก:

1,100 – 1,600 กก. /ลบ.ม.
N/A

3CaO – SiO2
2CaO – SiO2
3CaO – Al2O3
4CaO – Al2O3 -Fe2O3
CaCO3
CaSO4 x H2O

10. ความเสถียรและความว่ องไวต่ อปฎิกริยา (Stability & Reactivity)
สภาวะทีทําให้เกิดความไม่เสถียรทางเคมี: ไม่มี
อันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์: ไม่มี
ข้อควรระวังพิเศษ: ไม่มี
สามารถเกิดสภาวะเป็ นด่างเมือสัมผัสความชืน

11. ข้ อมูลทางพิษวิทยา (Toxicological Information)
11.1 ผลกระทบระยะสัน
11.1.1 สัมผัสเข้าทางตา
ผงปูนซี เมนต์แม้เพียงเล็กน้อยจะทําให้เกิดการระคายเคืองทางตาได้ การได้รับฝุ่ นละอองในปริ มาณมากๆ
สามารถก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีทาํ ให้เกิดบาดแผลทีกระจกตาได้
11.1.2 สัมผัสทางผิวหนัง
ผงปูนซี เมนต์หรื อส่ วนผสมปูนซี เมนต์กบั นําจะมีฤทธิrเป็ นด่าง เป็ นสาเหตุของผิวหนังอักเสบจากการ
ระคายเคือง ในรายทีรุ นแรงอาจจะทําให้เกิดผิวหนังไหม้และในบางคนอาจจะมีอาการผิวหนังอักเสบจากการแพ้ได้
11.1.3 การเข้าสู่ ร่างกายทางทางเดินหายใจ
ผงปูนซี เมนต์อาจก่อเกิดการระคายเคืองต่อเยือบุจมูก และทางเดิน หายใจ
11.2 ผลกระทบเรื อรัง

การฟุ้ งกระจาย อาจจะก่อให้เกิดอาการไอ จาม และเมือสัมผัสถูกผิวหนังจะมีอาการผิวหนังอักเสบ
เรื อรังได้ ถ้ามีการสัมผัสอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะผูท้ ีมีอาการแพ้ โดยความรุ นแรงของอาการจะเกิดจากการ
สัมผัสปูนซี เมนต์เปี ยกมากกว่าปูนซี เมนต์แห้ง
11.3 ข้อมูลทางการแพทย์จากสาเหตุการฟุ้ งกระจาย
การสู ดดมฝุ่ นละออง จะส่ งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ อาจทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้
เช่น โรคถุงลมปอดโป่ งพอง โรคหอบหื ด และยังทําให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และดวงตาได้
12. ข้ อมูลทางนิเวศวิทยา (Ecological Information)
12.1 ระดับความเป็ นพิษในนํา
ปูนซี เมนต์ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมอย่างมีนยั สําคัญ (ไม่สามารถระบุค่า LD50 ได้แต่เมือปูนซี เมนต
ปนเปื อนกับแหล่งนําในปริ มาณมากพอจะก่อให้เกิดความเป็ นด่าง (ค่า pH ทีสู งขึน) ซึ งอาจส่ งผลกระทบต่อ
สิ งมีชีวติ ในนํา
12.2 ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand)
ปูนซี เมนต์ไม่ส่งผลต่อค่า BOD (Not Applicable)
13. ข้ อแนะนําในการกําจัดกาก หรือวัสดุทไี. ม่ ใช้ แล้ ว (Disposal Consideration)
การนําถุงปูนซี เมนต์เปล่า หรื อปูนซี เมนต์ส่วนเกินไปทิง ควรพิจารณาตามกฎหมายทีกําหนด และห้ามไม่ให้
เด็กเข้าไปในบริ เวณดังกล่าว
การจําแนกเศษวัสดุปูนซีเมนต์ ทไี. ม่ ใช้ แล้ ว
เมือถุงปูนซี เมนต์ หรื อปูนซี เมนต์ส่วนเกินกลายเป็ นเศษวัสดุทีไม่ใช้แล้ว เศษวัสดุดงั กล่าว ทีไม่ปนเปื อน
วัสดุอนั ตราย
จัดเป็ นวัสดุทีไม่ใช้แล้วทีไม่อนั ตราย
เศษวัสดุปูนซีเมนต์ ทที. งิS ในบริเวณทีไ. ม่ ใช่ เขตทีพ. กั อาศัย (ไม่รวมสิ งเจือปนทีติดมา)
แหล่ งทีม. าของเศษวัสดุปูนซีเมนต์

คําจํากัดความ

การจําแนกประเภท/
ลักษณะสํ าคัญ

บริ เวณงานก่อสร้าง โรงงานคอนกรี ตผสมเสร็ จ
โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรี ต และร้านค้าปลีก

เป็ นสารอนินทรี ย ์

วัสดุไม่อนั ตราย

การบริ หารจัดการเศษวัสดุปูนซีเมนต์ ทไี. ม่ ใช้ แล้ ว
กําจัดโดยวิธีการฝังกลบเท่านัน โดยเศษวัสดุทีสามารถฝังกลบได้จะต้องเป็ นวัสดุทีไม่ปนเปื อนของเสี ยอันตราย
(การนําวัสดุทีปนเปื อนของเสี ยอันตรายมาผ่านกระบวนการกําจัดสิ งทีเป็ นอันตราย แล้วนําฝังกลบนันไม่
สามารถทําได้)

ข้ อมูลเพิม. เติม (Additional Information)
14. ข้ อมูลด้ านการขนส่ ง (Transport Information)
ปูนซี เมนต์ไม่อยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับการขนส่ งสิ นค้าทีเป็ นอันตราย
15. ข้ อบัญญัติทางกฎหมาย และข้ อมูลอืน. ๆ (Legislation & Other Information)
• ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื อง ความปลอดภัยในการทํางานเกียวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ.
2520
• กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริ หารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมใน
การทํางานในทีอับอากาศ พ.ศ. 2547
• กฎกระทรวงกําหนดอัตรานําหนักทีนายจ้างให้ลูกจ้างทํางานได้ พ.ศ. 2547
• ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิเกียวกับการจัดการสิ งปฏิกลู หรื อ
วัสดุทีไม่
ใช้แล้ว พ.ศ. 2551
บันทึกสํ าคัญ (Important Notes)
วัตถุประสงค์ของเอกสารชุดนี มีไว้เพือเป็ นแนวทางปฎิบตั ิดา้ นสุ ขอนามัย ความปลอดภัย และสิ งแวดล้อม
เกียวกับ การจัดส่ ง การกําจัด การจัดเก็บ และการใช้งานปูนซี เมนต์ ของบริ ษทั ในเครื อซิ เมนต์ไทย (SCG)
ข้อมูลในเอกสารชุ ดนีเป็ นข้อมูลทีถูกต้อง ณ วันทีทําเอกสารนี และมีผลใช้เฉพาะกับสิ นค้าทีบรรจุในบรรจุภณั ฑ์
ทีเอกสารชุดนีแนบเป็ นส่ วนหนึงเท่านัน ไม่รวมถึงสิ นค้าอืนใด
ด้วยเอกสารฉบับนี ผูซ้ ื อและผูใ้ ช้สินค้า จะทราบถึงอันตรายในการใช้งานของสิ นค้า ตามวัตถุประสงค์การใช้
งานของสิ นค้าปกติ หากท่านซื อสิ นค้านีเพือบุคคลอืน เป็ นหน้าทีของท่านในการแจ้งข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี
ให้แก่บุคคลดังกล่าวก่อนบุคคลดังกล่าวจะเริ มปฏิบตั ิงาน
เอกสารฉบับนีไม่เป็ นคู่มือในการประเมินความเสี ยงในการใช้งาน ผูซ้ ือ ผูจ้ าํ หน่าย ผูใ้ ช้ หรื อบุคคลทีสามยังมี
หน้าทีตามกฎหมายต่างๆ ในการใช้สินค้า และหน้าทีในการป้ องกันตัวเองจากอันตรายทีอาจเกิดจากสิ นค้า
ข้อมูลในเอกสารฉบับนีไม่สามารถครอบคลุมถึงจุดประสงค์ในการใช้อืน ทีนอกเหนื อจากจุดประสงค์ทีรองรับไว้
รวมถึง อาจครอบคลุมหรื อไม่ครอบคลุมถึงการใช้ และการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์อืนภายใต้ชือ เอสซี จี ซิ เมนต์ (SCG
Cement) การใช้งานข้อมูลเพียงบางส่ วนหรื อทังหมดของเอกสารฉบับนีนอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งานที
กําหนด อาจก่อให้เกิดความเสี ยงแก่ผใู ้ ช้งานได้ ซึ งเป็ นความเสี ยงของตัวผูใ้ ช้งานเอง

บริ ษทั เอสซี จี ซิ เมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด ขอสงวนสิ ทธิrไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายทีเกิดขึนกับผู ้
ปฎิบตั ิงานทังทางตรงและทางอ้อมจากข้อมูลหรื อวิธีการทีมีในเอกสารฉบับนี เว้นแต่ กรณี ทีพิสูจน์ได้วา่ มาจาก
ความผิดของบริ ษทั ฯ

