
    ช่ือผลิตภณัฑ ์:  เอวิธอร ์เบิรด์ อะเวยT์M สารไล่นกด้วยการมองเหน็และการรบักล่ิน 
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เอกสารนี้ปรบัปรงุเมือ่ พฤษภาคม 2561 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท ์: 0-2583-0495 

 

ส่วนที่ 1 – การบ่งชีท้างเคมขีองผลติภณัฑแ์ละผูผ้ลติ/จําหน่าย 

บรษิทั เอน็ซสิเทก็ส ์จํากดั 

8/351 หมู่ที่ 3 ตําบลบา้นใหม ่

อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท์ 025830495 

สารออกฤทธ์ิ :   น้ํามนัสะระแหน่และพรกิไทยขาว 

ช่ือผลิตภณัฑ์ :   เอวิธอร ์เบิรด์ อะเวย์TM สารไล่นกด้วยการมองเหน็และการรบักล่ิน 

ประโยชน์ :   ใชไ้ลน่กด้วยการมองเหน็และการรบักลิน่ 

เร่ิมใช้ :    เมษายน  2558   ปรบัปรุง :  พฤษภาคม 2561 และมอีายุ  5 ปีนับจากวนัทีเ่ริม่ใช ้

ส่วนที่ 2 - การบ่งชีค้วามเป็นอนัตราย 

ลกัษณะของวตัถอุนัตราย 

ไมเ่ป็นสนิค้าอนัตรายตาม  Australian Dangerous Goods (ADG) Code. 

SUSMP Classification:  ไมไ่ด้ถกูจดัไว ้

ADG Classification:   ไมไ่ด้ถกูจดัไว ้ไมเ่ป็นสนิค้าอนัตรายตาม ADG Code IATA หรอื IMDG/IMSBC 

UN Number:   ไมไ่ด้ถกูจดัไว ้

รูปสญัลกัษณ์ความเป็นอนัตราย 

  

คาํสญัญาณ GHS  คาํเตือน 
ข้อความแสดงความเป็นอนัตราย 

 P317:  อาจทาํใหเ้กดิอาการแพ้ทีผ่วิหนงั 

การป้องกนั 

 P102:  เก็บใหห้า่งจากเด็ก 

การตอบสนอง 

 P370+P378:   ในกรณีเกดิเพลงิไหม ้ใชค้าร์บอนไดออกไซด,์ เคมผีงหรอืโฟมเพือ่การดบัเพลงิ 

การเกบ็รกัษา 

 P402+P404:   เก็บในทีแ่หง้ เก็บในภาชนะทีปิ่ดสนิท 

 P403+P235:   เก็บในทีม่กีารระบายอากาศได้ด ีเกบ็ในทีเ่ยน็ 

การกาํจดั 

 P501:   กําจดัสาร/ภาชนะบรรจุโดยวธิกีารหอ่กระดาษแลว้ทิง้ลงถงัขยะ หากมปีรมิาณมากใหเ้รยีกศนูยบ์รกิารกําจดัของเสยี 

คาํอธิบายคร่าวๆกรณีฉุกเฉิน 

ลกัษณะทางกายภาพ และสี: เจลสน้ํีาตาลอ่อน 

กล่ิน:   ออ่นมากหากมกีลิน่ 
อนัตรายต่อสุขภาพ:              ไมม่ผีล 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ทางการหายใจ: 

ทางการหายใจในระยะสัน้: จากขอ้มลูทีม่ผีลติภณัฑน์ี้ไมเ่ป็นอนัตราย   
ทางการหายใจในระยะยาว:    ไมม่ขีอ้มลูสําหรบัผลกระทบด้านสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางการหายใจในระยะยาว 

การสมัผสัผิวหนัง: 

การสมัผสัในระยะสัน้:   จากขอ้มลูทีม่ผีลติภณัฑน์ี้ไมเ่ป็นอนัตราย ผลติภณัฑอ์าจทาํใหเ้กดิการระคายเคอืงแต่ไมน่่าจะมอีาการอืน่ๆ  
การสมัผสัในระยะยาว:   ไมม่ขีอ้มลูสําหรบัผลกระทบด้านสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัผวิหนงัในระยะยาว 
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เอกสารนี้ปรบัปรงุเมือ่ พฤษภาคม 2561 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท ์: 0-2583-0495 

 

การสมัผสัดวงตา: 

การสมัผสัในระยะสัน้:   จากขอ้มลูทีม่ผีลติภณัฑน์ี้ไมเ่ป็นอนัตราย  
การสมัผสัในระยะยาว:  ไมม่ขีอ้มลูสําหรบัผลกระทบด้านสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัดวงตาในระยะยาว 

การกลืนกิน:  

การได้รบัในระยะสัน้:   จากขอ้มลูทีม่ผีลติภณัฑน์ี้ไมเ่ป็นอนัตราย  
การได้รบัในระยะยาว:  ไมม่ขีอ้มลูสําหรบัผลกระทบด้านสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกลนืกนิในระยะยาว 

สถานภาพในการเป็นสารก่อมะเรง็ : 

SWA:  ไมม่นีัยสําคญัวา่มสี่วนประกอบอยูใ่นกลุม่สารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย SWA 
NTP:  ไมม่นีัยสําคญัวา่มสี่วนประกอบอยูใ่นกลุม่สารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย NTP 
IARC:  ไมม่นีัยสําคญัวา่มสี่วนประกอบอยูใ่นกลุม่สารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ โดย IARC 

ส่วนที่ 3 - องคป์ระกอบและขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนผสม 

ส่วนประกอบ CAS No % ความเข้มข้น TWA (mg/m3) STEL (mg/m3) 

น้ํามนัสะระแหน่ 8006-90-4 30 g/kg ไมม่คี่ากําหนด ไมม่คี่ากําหนด 

พรกิไทยขาว ไมม่ ี 50 g/kg ไมม่คี่ากําหนด ไมม่คี่ากําหนด 

ส่วนประกอบอืน่ๆทีไ่มเ่ป็นอนัตราย                     เตมิจนครบ 100          ไมม่คี่ากําหนด ไมม่คี่ากําหนด 

ส่วนผสมทัง้หมดมีอยู่ใน the European Pharmacopeia สาํหรบัการประยุกต์ใช้โดยตรง และ/หรือ การบริโภคโดยมนุษย ์

ผลติภณัฑท์างการค้าอาจมอีตัราส่วนของส่วนประกอบคลาดเคลือ่นบ้างเลก็น้อย นอกจากนี้ยงัสามารถใชส้่วนผสมอื่นทีไ่มเ่ป็นอนัตรายจํานวนเลก็น้อยไดอ้กีด้วย 

ค่าขดีจํากดั  SWA TWA เป็นค่าเฉลี่ยของความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศเมือ่คํานวณในเวลาทํางานปกติ 8 ชัว่โมงและสําหรบัการทํางาน 5 วนัต่อสปัดาห์ STEL (ขดีจํากดัการรบัสารในระยะสัน้) เป็นค่าขดีจํากดัไม่ควรเกนิกว่า 15 นาทแีละ

ไม่ควรรบัซํ้ามากกว่า 4 ครัง้ต่อวนั ระหว่างการรบัสารเพือ่หาค่าการทดสอบของ STEL ควรใชเ้วลาอยา่งน้อยทีสุ่ด 60 นาที ค่าขดีจํากดัของ TWA จะดูจากค่าสูงสุดทีถู่กใชเ้พราะว่าจะเกดิจากผลของสารทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็และเกดิ

เพยีงชัว่คราวเท่านัน้ 

ส่วนที่ 4 - มาตราการปฐมพยาบาล 

ข้อมูลทัว่ไป:   

กรณีสูดดม:  ควรยา้ยไปอยูใ่นทีม่อีากาศบรสิุทธิแ์ละใหค้วามรู้สกึสบาย 

การสมัผสัผิวหนัง:  ค่อยๆเกลีย่เจลทีม่ากเกนิไปออก แลว้ลา้งออกด้วยน้ําสะอาดจนกวา่ผลติภณัฑจ์ะออกหมด 

การสมัผสัดวงตา:  ค่อยๆเชด็เจลออกจากดวงตา ลา้งดวงตาด้วยน้ําอุ่น ควรใหน้ํ้าไหลผา่นเบาๆ ควรระมดัระวงัใหม้ากในบุคคลทีใ่สค่อนเทคเลนส ์
กรณีกลืนกิน:  หากกลนืกนิหา้มทาํใหอ้าเจยีน  ใหล้า้งปากด้วยน้ําสะอาดและพบแพทย ์

ส่วนที่ 5 - มาตราการผจญเพลงิ 

อนัตรายจากอคัคีภยัและการระเบิด:  ความเสีย่งหลกัจากการดบัเพลงิ คอื การสูดดมก๊าซทีเ่กดิจากความรอ้นและเป็นพษิหรอืออกซเิจน (หรอืทัง้สองอยา่ง) ก๊าซหงุต้ม ไมม่คีวามเสีย่งที่

จะเกดิการระเบดิจากผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นเพลงิไหม ้อาจเกดิกระแสความร้อนหรอืเกดิการปะทเุมือ่มกีระแสน้ํามากระทบของเหลวทีร่้อนโดยตรง ส่วนประกอบของผลติภณัฑท์ีส่ลายตวัออกมา

หลงัจากถูกเผาไหมอ้าจเป็นพษิหากสูดดม ควรสวมเครื่องป้องกนั 

สารดบัเพลิง : สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม คอื ฉดีพน่น้ําเป็นละออง คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมแีหง้หรอืโฟม  

การผจญเพลิง: หากพบวา่มผีลติภณัฑจ์าํนวนมากอยูใ่นกองเพลงิ ใหเ้รยีกรถดบัเพลงิ  
จุดวาบไฟ:   มากกวา่  100 oC 
ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าสูงสุด: ไมม่ขีอ้มลู 
ขีดจาํกดัการติดไฟ ค่าตํา่สุด: ไมม่ขีอ้มลู 
อุณหภมิูสามารถติดไฟได้เอง:  มากกวา่  250 oC 

ระดบัการติดไฟ :   ไมม่ขีอ้มลู 

ส่วนที่ 6 - มาตราการจดัการเมื่อมกีารหกรัว่ไหลของสาร 

เม่ือมีการหกรัว่ไหลของสาร: ผลติภณัฑน์ี้ถูกขายในบรรจุภณัฑข์นาดเลก็ หากเกดิการหกหรอืรัว่ไหล จงึไมเ่ป็นสิง่ทีน่่ากงัวล สําหรบัการหกรัว่ไหลเพยีงเลก็น้อย ใหท้าํการลา้งลงทอ่ระบาย

น้ําและภาชนะบรรจุทีห่มดแลว้ใหท้ิง้ลงถงัขยะ แมว้า่การใชง้านจะไมม่ชีดุป้องกนัก็ตามแตค่วรสวมถุงมอืเพื่อป้องกนัไมใ่หม้อืสมัผสักบัผลติภณัฑ ์ในกรณีทีท่าํหก รัว่ไหลของสารในปรมิาณมาก 

ใหป้้องกนัไมใ่หไ้หลลงสู่ทอ่ระบายน้ําหรอืทางน้ํา   



    ช่ือผลิตภณัฑ ์:  เอวิธอร ์เบิรด์ อะเวยT์M สารไล่นกด้วยการมองเหน็และการรบักล่ิน 
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เอกสารนี้ปรบัปรงุเมือ่ พฤษภาคม 2561 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท ์: 0-2583-0495 

 

ส่วนที่ 7 - การขนถ่าย เคลื่อนยา้ย ใชง้านและเกบ็รกัษา 

การจดัการ:  รายละเอยีดการป้องกนัส่วนบุคคลใหต้รวจสอบจากส่วนที่  8 ของเอกสารขอ้มลูเพื่อความปลอดภยัฉบบันี้และต้องปฏบิตัติาม วธิกีารเก็บรกัษาควรปฏบิตัติามวธิกีารดา้นลา่งนี้ใต้

หวัขอ้ “การเก็บรกัษา” เพื่อมคีวามเสีย่งน้อยต่อคนทีใ่ชผ้ลติภณัฑใ์นสถานทีป่ฏบิตังิานและหลกีเลีย่งการสมัผสัหรอืการปนเป้ือนของผลติภณัฑด์้วยสารปฏปัิกษ์ตามรายชือ่ในส่วนที่   10  
การเกบ็รกัษา:  ควรเก็บผลติภณัฑไ์มใ่หโ้ดนแสง ผลติภณัฑค์วรเก็บในภาชนะเดมิในทีแ่หง้ เยน็ มกีารระบายอากาศทีด่แีละพน้จากการโดนแสงแดดโดยตรง และแน่ใจวา่ผลติภณัฑจ์ะไมเ่ขา้

ไปสมัผสักบัสารทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ในส่วนที่  10 ตรวจสอบเรือ่งการบรรจุ และ การเกบ็รกัษาตามคําแนะนําบนฉลาก 

ส่วนที่ 8 - การควบคุมการรบัสมัผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 

ตามมาตรฐานออสเตรเลยี จะมกีารจดัเตรยีมคําแนะนําทัว่ไปในเรื่องชดุป้องกนัและอุปกรณ์: 

อุปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ: AS/NZS 1715  ถุงมอืป้องกนั: AS 2161  ชดุปฏบิตังิาน: AS/NZS 4501 เซ็ต 2008 เครื่องป้องกนัดวงตา: AS 1336 และ AS/NZS 1337  รองเทา้ป้องกนัที่

เกีย่วกบังานทีท่าํ: AS/NZS 2210 

SWA Exposure Limits TWA (mg/m3) STEL (mg/m3) 

ขดีจํากดัของการระเบดิยงัไมม่ที ีก่ําหนดโดย SWA ดงันัน้ จงึยงัไมม่กีารแสดงผลใดๆจากสว่นผสมของผลติภณัฑน์ี้ 

ไมจ่ําเป็นตอ้งมอีุปกรณ์ชนดิพเิศษในกรณีทีม่เีหตุการณ์เพยีงเลก็น้อย 

การระบายอากาศ:  ไมม่ขีอ้กําหนดใหร้ะบายอากาศเป็นพเิศษ อยา่งไรก็ด ีควรแน่ใจวา่สถานทีท่าํงานมคีวามสะอาดและมฝีุ่ นละอองน้อยทีส่ดุ 
อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา: ไมม่คีวามจําเป็นต้องใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั 
อุปกรณ์ป้องกนัผิวหนัง: ไมม่คีวามจําเป็นต้องใชอ้ปุกรณ์ป้องกนั 
ประเภทวสัดุป้องกนั: แนะนําใหส้วมเสื้อผา้เพือ่ป้องกนัและควรทาํจากยางหรอื PVC 
อุปกรณ์ป้องกนัทางการหายใจ: ไมม่คีวามจําเป็นทีจ่ะต้องใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั ยกเวน้ในบรเิวณพื้นทีจ่ํากดั 

ส่วนที่ 9 - คุณสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

ลกัษณะทางกายภาพและสี :    เจลสน้ํีาตาลอ่อน 

กล่ิน :                           ออ่นมากหากมกีลิน่ 

จุดเดือด :      มากกวา่ 100 oC ที ่100 kPa. 

จุดเยือกแขง็และจุดหลอมเหลว :  ไมม่ขีอ้มลู ถาด/เจลอยูท่ ีอุ่ณหภูมปิกต ิ
การกลายเป็นไอ :   ไมม่ขีอ้มลู คาดวา่น่าจะตํ่ากวา่ 100 oC 
ความดนัไอ :   มคี่าเลก็น้อยทีอุ่ณหภูมปิกต ิ

ความหนาแน่นไอ :   ไมม่ขีอ้มลู 
ค่าความถ่วงจาํเพาะ :      0.9 g/cm3 

ความสามารถในการละลายน้ําได้ :  ละลายได้เลก็น้อย 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง :    ไมม่ขีอ้มลู 

การระเหย :     ระเหยเลก็น้อยทีอุ่ณหภูมปิกต ิ
ค่าขีดจาํกดัของกล่ินท่ีรบัได้ :    ไมม่ขีอ้มลู 
อตัราการระเหย :     ไมม่ขีอ้มลู 
ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจายในน้ํา/น้ํามนั :   ไมม่ขีอ้มลู 
สารอินทรียร์ะเหย :   มคี่าเป็นศนูย ์

อุณหภมิูท่ีลุกติดไฟได้เอง :   ไมม่ขีอ้มลู 

ส่วนที่ 10 - ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

การเกิดปฏิกิริยา : ผลติภณัฑน์ี้ไมน่่าทีจ่ะเกดิปฏกิริยิาหรอืสลายตวัภายใตก้ารเก็บรกัษาในสภาพปกต ิ อยา่งไรก็ด ีถ้ามขีอ้สงสยัใดๆ ใหต้ดิตอ่เอ็นซสิเทก็ส์ สําหรบัคําแนะนําอายผุลติภณัฑ ์
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง : ควรเก็บผลติภณัฑไ์มใ่หโ้ดนแสง ผลติภณัฑค์วรเก็บในภาชนะเดมิในทีแ่หง้ เยน็ มกีารระบายอากาศทีด่แีละแสงแดดส่องไมถ่งึ  
วสัดุท่ีเข้ากนัไม่ได้ : กรดแก่ เบสแก่ สารออกซไิดซ์อยา่งแรง 
การสลายตวัท่ีเกิดจากไฟ :  เมือ่เกดิการเผาไหมจ้ะเกดิคาร์บอนไดออกไซด์แต่หากเผาไหมไ้มส่มบูรณ์จะไดค้ารบ์อนมอนอกไซด์ อาจเกดิควนั และทาํใหเ้กดิน้ํา พษิของ

คาร์บอนมอนอกไซดจ์ะทาํใหเ้กดิการปวดศรีษะ อ่อนเพลยี คลืน่เหยีนอาเจยีน วงิเวยีน อาการมนึงง ประสาทตาเบลอ สญูเสยีการควบคุมในการตดัสนิใจและหมดสต ิสดุทา้ยอาจจะรนุแรงถงึขัน้

เสยีชวีติ  
Polymerisation:  ผลติภณัฑน์ี้ไมน่่าจะเกดิกระบวนการ polymerisation 



    ช่ือผลิตภณัฑ ์:  เอวิธอร ์เบิรด์ อะเวยT์M สารไล่นกด้วยการมองเหน็และการรบักล่ิน 
หน้าที ่4 ของ 4 

เอกสารนี้ปรบัปรงุเมือ่ พฤษภาคม 2561 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

ออกโดย : บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จาํกดั โทรศพัท ์: 0-2583-0495 

 

ส่วนที่ 11 - ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

ผลกระทบโดยทัว่ไป :  เมือ่ใชแ้ละทาํตามขอ้กาํหนด ผลติภณัฑจ์ะไมม่อีนัตรายใดๆจากประสบการณ์และขอ้มลูทีเ่ราม ี
อวยัวะเป้าหมาย :  ไมม่ขีอ้มลูระบุถงึอวยัวะเป้าหมายใดๆ 

การจาํแนกความเป็นอนัตรายของส่วนประกอบ 

ส่วนประกอบ      ความเส่ียงของเคมีภณัฑ ์

ตามฐานขอ้มลูของ HSIS แลว้ไมม่สี่วนประกอบใดในผลติภณัฑน์ี้ทีเ่ป็นอนัตราย 

ส่วนที่ 12 - ขอ้มูลดา้นนิเวศวทิยา 

ผลติภณัฑน์ี้เป็นผลติภณัฑจ์ากธรรมชาต ิคาดวา่น่าจะไมม่ผีลกระทบกบัสิง่มชีวีติในน้ําและพชื 

ส่วนที่ 13 - ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

การกาํจดั : การกําจดัในปรมิาณน้อยและภาชนะบรรจุเปลา่ใหเ้อากระดาษหอ่แลว้ทิง้ลงถงัขยะ สําหรบัในปรมิาณมาก ถ้าไมส่ามารถเอากลบัมาใชใ้หมไ่ด้ ใหต้ดิต่อศูนยบ์รกิารกําจดัของเสยี 

ส่วนที่ 14 - ขอ้มูลการขนส่ง 

ADG Code:  ผลติภณัฑน์ี้ไมจ่ดัเป็นสนิค้าอนัตรายภายใต้เงือ่นไขของ ADG IATA หรอื IMDG/IMSBC ไมม่เีงือ่นไขพเิศษในการขนยา้ยทีจ่ําเป็นตามกฎขอ้บงัคบัอืน่ๆ 

ส่วนที่ 15 - ขอ้มูลดา้นกฏขอ้บงัคบั 

AICS:  ส่วนประกอบทัง้หมดทีม่คีวามสําคญัในสูตรพบได้ในฐานขอ้มลูเผยแพร่ของ NICNAS 

ส่วนที่ 16 - ขอ้มูลอื่นๆรวมทัง้ขอ้มูลการจดัทําและการปรบัปรุงแกไ้ขเอกสารขอ้มุลความปลอดภยั 

เอกสารขอ้มลูเพือ่การปลอดภยันี้ ประกอบด้วยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัเทา่นัน้  ขอ้มลูอื่นๆ สามารถดูได้จากเอกสารผลติภณัฑ ์

อกัษรย่อ: 

ADG Code  Australian Code for the Transport of Dangerous Goods by Road and Rail (7th edition) 

AICS   Australian Inventory of Chemical Substances 

SWA   Safe Work Australia, formerly ASCC and NOHSC 
CAS number  Chemical Abstracts Service Registry Number 

Hazchem Code  Emergency action code of numbers and letters that provide information to emergency services especially fire-fighters 

IARC   International Agency for Research on Cancer 

NOS   Not otherwise specified 

NTP   National Toxicology Program (USA) 

R-Phrase   Risk Phrase 

SUSMP   Standard for the Uniform Scheduling of Medicines & Poisons 

UN Number  United Nations Number 

โปรดอ่านฉลากทัง้หมดดว้ยความรอบคอบก่อนการใชผ้ลติภณัฑ ์

เอกสารเพือ่ความปลอดภยันี้ได้สรุปขอ้มูลดา้นสุขภาพและความปลอดภัยของผลติภณัฑ ์และการจดัการและการใชผ้ลติภณัฑ์อยา่งปลอดภัยในสถานทีป่ฏบิตังิานที่ไดร้บัมาจากความรูแ้ละขอ้มูลที่มอียูข่ณะจดัเตรยีมขอ้มูล จงึไม่ถือเป็น

ขอ้รบัประกนัคุณสมบตัเิฉพาะใดๆของผลติภณัฑ์ทีก่ล่าวถงึนี้ ผูใ้ชจ้ะตอ้งอ่านเอกสารขอ้มูลเพือ่ความปลอดภยัในคําอธบิายเกี่ยวกบัการจดัการและการใชใ้นสถานทีป่ฏบิตังิาน 
หากจําเป็นตอ้งมกีารชี้แจงหรอืต้องการขอ้มูลเพิม่เติมเพือ่ใหแ้น่ใจว่าสามารถประเมนิความเสี่ยงไดอ้ย่างเหมาะสม ผูใ้ชค้วรตดิต่อ บรษิัท เอน็ซสิเทก็ส์ จํากดั เพือ่ให้เราจะไดใ้หค้ําแนะนําเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์เราจะรบัผดิชอบ

ผลติภณัฑ์หากถูกขายตามเงือ่นไขและบรกิารตามมาตรฐานของเรา เอกสารจะสามารถใหลู้กคา้ไดเ้มือ่ถูกรอ้งขอ   
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