
เอกสารรบัรองการขจดัการปนเป้ือน / Declaration of Decontamination
(สามารถดาวนโ์หลดไดท้ี ่/ see download: www.prominent.com ) 

ตามระเบยีบขอ้บังคับทางกฎหมายและเพือ่ปกป้องพนักงานของเรา รวมถงึอปุกรณ์ในการปฏบัิตงิาน เราจะตอ้งไดรั้บ 
"เอกสารรับรองการขจัดการปนเป้ือน" ทีม่กีารลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร กอ่นทีจ่ะสามารถเริม่ดําเนนิงานตามคําสั่งงานของคณุ
จะตอ้งตดิเอกสารนีไ้วด้า้นนอกบรรจภุณัฑ ์มฉิะน ัน้ เราจะไมส่ามารถรบัสนิคา้ทีค่ณุจดัสง่มาได ้
Because of legal regulations and for the safety of our employees and operation equipment, we need the “declaration of decontamination”, with your signature, 
before your order can be handled. 
Please make absolutely sure to attach it to the outside of the packaging. Otherwise we can not accept your shipment. 

ที่อยู่ สําหร บัการจ ัดส่ ง:
Please return your products to: 

ProMinent Fluid Controls TH Co. Ltd.
2991/7 Visuthanee Office Park,
Ladprao Road, Klongchan, Bangkapi
Bangkok 10240
Thailand

ในกรณีที่มีข้ อสงสัย: 
Please direct your inquiry to: 

โทรศัพท์  / phone: +66 2 376 00 08-12

โทรสาร / fax: +66 2 376 00 13

pfc@prominent.co.th 

ชนดิอปุกรณ ์/ Type of instrument/sensor:
หมายเลขลําดบัประจาํสนิคา้ / Serial number:
ขอ้มลูเกีย่วกบักระบวนการ / Process data
อณุหภมู ิ[°C] / Temperature [°C]:
แรงดัน [บาร]์ / Pressure [bar]:

คําเตอืนเกีย่วกบัตวักลาง / 
Mediums and warnings: 

ตัวกลาง / 
ความเขม้ขน้ / 

medium / 
concentration 

เลขทะเบยีน 
CAS / 

Identification 

ไวไฟ / 
flammable 

เป็นพษิ / 
toxic 

มฤีทธิก์ัดกรอ่น / 
corrosive 

เป็นอันตรายตอ่สขุภาพ / 
ระคายเคอืง / 

harmful / irritant 

อืน่ๆ* / 
other* 

ไมจั่ดวา่เป็นสารอันตราย / 
harmless 

ตัวกลางทีอ่ยูใ่นกระบวนการ / 
Process medium 

ตัวกลางสําหรับกระบวนการ 
ทําความสะอาด / 

Medium for process cleaning 

ตัวกลางสําหรับการทําความสะอาด
ขัน้สดุทา้ย / 

Returned part cleaned with 

กรอกขอ้มลูและทําเครือ่งหมายกากบาทหนา้ขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้ง ดําเนนิการตามคําเตอืนทีแ่สดงไว ้ใหแ้นบเอกสารขอ้มลูเกีย่วกับความปลอดภัย 
และระเบยีบขอ้บังคับพเิศษในการใชง้าน (หากม)ี / 
Please tick should one of the above be applicable, include security sheet and, if necessary, special handling instructions. 

* จดุระเบดิได;้ มคีวามสามารถในการตดิไฟ; เป็นอันตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม; เป็นอันตรายตอ่เครือ่ง; มสีารกัมมันตรังสปีระกอบ /
* explosive; oxidizing; dangerous for the environment; biological risk; radioactive

คําอธบิายเกีย่วกบัขอ้ผดิพลาดและขอ้มลูอืน่ๆ / Reason for return:

ขอ้มลูเกีย่วกบัผูส้ง่ / Company data
บรษัิท / Company:

บคุคลสําหรับตดิตอ่ประสานงาน / Contact:

ทีอ่ยู ่/ Address:

โทรศัพท ์/ Phone:
โทรสาร / Fax:
อเีมล / E-Mail:

หมายเลขคําสั่งงานของคณุ / 
Your order no: 

"เราขอยนืยนัวา่ เรามกีารดําเนนิงานตามเอกสารรบัรองดงักลา่วขา้งตน้อยา่งครบถว้นสมบรูณ ์ตรงตามขอ้เท็จจรงิเทา่ทีเ่รามขีอ้มลูอยู ่
และมกีารทําความสะอาดชิน้สว่นทีส่ง่คนือยา่งดแีลว้ ชิน้สว่นดงักลา่วจงึปราศจากสารตกคา้งในปรมิาณทีก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายได"้ 
”We hereby certify that the returned parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free from any residues in dangerous quantities.” 

แผนก (กรณุาพมิพด์ว้ยตัวพมิพใ์หญ)่ และลายเซ็น / Company stamp and legally binding signature

หมายเลขเอกสารคําชีแ้จง: 
Process number: 

สถานที,่ วันที ่/ Place date

http://www.prominent.com
mailto:pfc@prominent.co.th
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