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รายการเอกสารประกอบการพิจารณาด�านเทคนคิสําหรับสารมลพิษในน้ําเสีย/น้ําทิ้ง 

โปรดทําเครื่องหมาย � ในช"อง        รายการสารมลพิษที่ต+องการขอขึ้นทะเบียน/ต"ออายุ/เพิ่มชนิดสารมลพิษ และระบุจํานวนเอกสารให+ครบถ+วน 

 

 ลําดับที่ 1 รายการ pH จํานวน (หน+า)  ลําดับที่ 4 รายการ BOD จํานวน (หน+า) 
 1. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่อง pH Meter และอุปกรณBวัดอุณหภูม ิ .............  1. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ BOD Incubator ............. 
 ตัวอย"าง   2. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตําแหน"ง ............. 
 2. สําเนาใบรับรอง (COA) สารละลายมาตรฐานบัฟเฟอรBสําหรับการปรับเทียบ .............  3. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก+วปริมาตร ............. 
 3. สําเนาใบรับรอง (COA) สารละลายมาตรฐานบัฟเฟอรB .............  4. สําเนาใบรับรอง (COA) สารมาตรฐานสาํหรับการควบคุมคุณภาพ ............. 
 สําหรับการควบคุมคุณภาพ   (Glucose-Glutamic Acid)  
    5. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบตู+เย็นเก็บตัวอย"าง (0-6 °C) ............. 

 ลําดับที่ 2 รายการ TSS จํานวน (หน+า)    
 1. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ Oven .............  ลําดับที่ 5 รายการ COD จํานวน (หน+า) 
 2. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตําแหน"ง .............  1. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเตาย"อย ............. 
 3. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก+วปริมาตร .............  2. สําเนาใบรับรองสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่อง Spectrophotometer …….…… 
 4. สําเนาใบรับรอง (COA) สารมาตรฐานสาํหรับการควบคุมคุณภาพ(ถ+ามี) .............  3. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตําแหน"ง ............. 
 เช"น Microcrystalline Cellulose, Sigmacell Cellulose,   4. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก+วปริมาตร ............. 
 Celite 545   5. สําเนาใบรับรอง (COA)สารมาตรฐาน KHP สําหรับการควบคุมคุณภาพ ............. 
 5. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบตู+เย็นเก็บตัวอย"าง (0-6 °C) .............  6. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบตู+เย็นเก็บตัวอย"าง (0-6 °C) ............. 

      
 ลําดับที่ 3 รายการ TDS จํานวน (หน+า)  ลําดับที่ 6 รายการ  TKN จํานวน (หน+า) 
 1. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ Oven .............  1. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเตาย"อย ............. 
 2. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตําแหน"ง .............  2. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตําแหน"ง ............. 
 3. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก+วปริมาตร .............  3. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก+วปริมาตร ............. 
 4. สําเนาใบรับรอง (COA) สารมาตรฐานสาํหรับการควบคุมคุณภาพ(ถ+ามี) .............  4. สําเนาใบรับรอง (COA)สารมาตรฐานสาํหรับการควบคุมคุณภาพ ............. 
 เช"น NaCl, KCl   เช"น NH4Cl, Nicotinic Acid, Glutamic Acid (ตามที่วิธีกําหนด)  
 5. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบตู+เย็นเก็บตัวอย"าง (0-6 °C) .............  5. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบตู+เย็นเก็บตัวอย"าง (0-6 °C) ............. 

 



แบบ ปอ.1-2 

F-ED-LR-01(2)-2/4 

รายการเอกสารประกอบการพิจารณาด�านเทคนคิสําหรับสารมลพิษในน้ําเสีย/น้ําทิ้ง 

 ลําดับที่ 7 รายการ Oil & Grease จํานวน (หน+า)  ลําดับที่ 10 รายการ Sulfide จํานวน (หน+า) 
 1. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตําแหน"ง .............  1. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่อง pH Meter ............. 
 2. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก+วปริมาตร .............  2. สําเนาใบรับรองผลสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่อง Spectrophotometer …………. 
 3. สําเนาใบรับรอง (COA) สารมาตรฐานสาํหรับการควบคุมคุณภาพ .............  (เฉพาะ Methylene blue Method)  

 เช"น  Hexadecane, Stearic acid (ตามที่วิธีกําหนด)   3. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตําแหน"ง ............. 
 4. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบตู+เย็นเก็บตัวอย"าง (0-6 °C) .............  4. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก+วปริมาตร ............. 

    5. สําเนาใบรับรอง (COA)สารมาตรฐาน Na2S.9H2O ............. 
 ลําดับที่ 8 รายการ Phenol จํานวน (หน+า)  6. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบตู+เย็นเก็บตัวอย"าง (0-6 °C) ............. 

 1. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ Spectrophotometer .............    

 2. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่อง pH Meter .............  ลําดับที่ 11 รายการ Metal จํานวน (หน+า) 
 3. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก+วปริมาตร .............  1. สําเนาใบรับรองการตรวจสอบสมรรถนะเครื่องวิเคราะหBโลหะ ............. 
 4. สําเนาใบรับรอง (COA) สารมาตรฐานฟmนอลสําหรบัการควบคุมคุณภาพ .............  2. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตําแหน"ง ............. 
 5. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบตู+เย็นเก็บตัวอย"าง (0-6 °C) .............  3. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก+วปริมาตร ............. 

    4. สําเนาใบรับรอง (COA)สารมาตรฐานโลหะสําหรับการควบคุมคุณภาพ ............. 
 ลําดับที่ 9รายการ Formaldehyde จํานวน (หน+า)  5.สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบตู+เย็นเก็บตัวอย"าง (0-6 °C) ............. 

 1. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ Spectrophotometer .............    

 2. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเตาย"อย (ถ+ามี) .............  ลําดับที่ 12 รายการ Cyanide จํานวน (หน+า) 
 3. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตําแหน"ง .............  1. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ Spectrophotometer ............. 
 4. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่อง pH Meter และอุปกรณBวัดอุณหภูมิ   .............  (เฉพาะ Colorimetric Method)  

 ตัวอย"าง   2. สําเนาใบรับรองการตรวจสอบสมรรถนะเครื่อง FIA …………. 
 5. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก+วปริมาตร .............     (เฉพาะ Flow Injection Analysis)  

 6. สําเนาใบรับรอง (COA) สารมาตรฐานฟอรBมลัดไีฮดB .............  3. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตําแหน"ง ............. 
 7. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบตู+เย็นเก็บตัวอย"าง (0-6 °C) .............  4. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก+วปริมาตร ............. 

    5. สําเนาใบรับรอง (COA)สารมาตรฐานไซยาไนดB ............. 
    6. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบตู+เย็นเก็บตัวอย"าง (0-6 °C) ............. 
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 ลําดับที่ 13 รายการ Free Chlorine จํานวน (หน+า)  ลําดับที่ 16 รายการ color จํานวน (หน+า) 
 1. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ Spectrophotometer .............  1. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ Spectrophotometer ............. 
 (เฉพาะ Colorimetric Method)   2. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตําแหน"ง ............. 
 2. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตําแหน"ง .............  3. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก+วปริมาตร ............. 
 3. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก+วปริมาตร .............  4. สําเนาใบรับรอง (COA)สารมาตรฐาน Platinum-Cobalt ............. 
 4. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบตู+เย็นเก็บตัวอย"าง (0-6 °C) .............  สําหรับการควบคุมคุณภาพ  

    5. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบตู+เย็นเก็บตัวอย"าง (0-6 °C) ............. 

 ลําดับที่ 14 รายการ Temperature จํานวน (หน+า)    
 1. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ Thermometer .............  ลําดับที่ 17 รายการ Hexavalent Chromium จํานวน (หน+า) 
    1. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่อง ............. 
 ลําดับที่ 15 รายการ Pesticide จํานวน (หน+า)  AAS/ICP/Spectrophotometer (ขึ้นอยู"กับวิธีที่ใช+)  

 1. ใบรับรองการตรวจสอบสมรรถนะเครื่องวิเคราะหB Pesticide .............  2. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตําแหน"ง ............. 
 2. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตําแหน"ง .............  3. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก+วปริมาตร ............. 
 3.  สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก+วปริมาตร .............  4. สําเนาใบรับรอง (COA)สารมาตรฐาน Chromium สําหรับการควบคุม ............. 
 4. สําเนาใบรับรอง (COA)สารมาตรฐาน Pesticide .............  สําหรับการควบคุมคุณภาพ  

 สําหรับการควบคุมคุณภาพ   5. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบตู+เย็นเก็บตัวอย"าง (0-6 °C) ............. 

 5. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบตู+เย็นเก็บตัวอย"าง (0-6 °C) .............    
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 ลําดับที่ 18 รายการ Trivalent Chromium จํานวน (หน+า)    
 1. สําเนาใบรับรองการตรวจสอบสมรรถนะเครื่องวิเคราะหBโลหะ .............    

 2. สําเนาใบรับรองการตรวจสอบสมรรถนะเครื่อง Spectrophotometer .............    
 3. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องแก+วปริมาตร .............    

 4. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องชั่ง 4 ตําแหน"ง .............    

 5. สําเนาใบรับรอง (COA)สารมาตรฐาน Chromium สําหรับการ .............    
 ควบคุมคุณภาพ     
 6. สําเนาใบรับรองผลการสอบเทียบตู+เย็นเก็บตัวอย"าง (0-6 °C) .............    

      

หมายเหตุ เครื่องมือ/อุปกรณี/สารเคมีที่ใช+ร"วมกันใช+สําเนา 1 ฉบับ เช"น เครื่องชั่ง,Oven เปsนต+น 

 

 


