
 

เงื่อนไข การให้บริการของห้องปฎบิัติการ 
บริษัท ยูเออี-อิเดะอะ แอดวานซ์ แอนนาไลติคอล จ ากัด 

1. ขอบข่ายงานที่ให้บริการทดสอบ 
ห้องปฎิบัติการ บริษัท ยูเออี-อิเดะอะ แอดวานซ์ แอนนาไลติคอล จ ากัด มีบริการด้านงานทดสอบดังนี้  
• สารประกอบไดออกซิน/ฟิวแรนใน อากาศท่ีปล่อยจากปล่อง บรรยากาศท่ัวไป น ้า น ้าเสยี ดิน ตะกอนดิน  

และกากของเสยี 

2. การขอใช้บริการและน าส่งตัวอย่างเพ่ือการทดสอบ 
2.1 การน าส่งตัวอย่าง 

2.1.1. ลูกค้า/ผู้ใช้บริการสามารถน าส่งตวัอย่างได้ที่ ห้องปฏิบัติการทดสอบไดออกซิน  
ตั้งอยู่ทีอ่าคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (ตึกสถาบันพลาสติก)  
86/6 ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 02 077 9496  
ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. 

2.1.2. ลูกค้า/ผู้ใช้บริการส่งตัวอย่างมาที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ พร้อมกรอกรายละเอียดในแบบบันทึกค าขอรับ
บริการทดสอบ (UIA.F.7.1.01) ท้ายเอกสาร 

2.2 การเก็บตัวอย่าง/ปริมาณตัวอย่าง/ส่งคืนตัวอย่าง 

บริษัท ยูเออี-อิเดะอะ แอดวานซ์ แอนนาไลติคอล จ ากัด ไม่มีบริการเก็บตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน 

ในแต่ละงานทดสอบดังนี ้
2.2.1. ตัวอย่างอากาศที่ระบายออกจากปล่อง บริษัทฯ จะว่าจ้าง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นผู้เก็บตัวอย่าง โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อประสานงานทีมเก็บตัวอย่างและลูกค้า 
ในเรื่องสถานท่ีและวันท่ีเก็บตัวอย่าง 
หมายเหตุ หากลูกค้ามีความพร้อมในการเก็บตัวอย่างเอง (ลูกค้าได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ในขอบข่ายการเก็บตัวอย่างไดออกซิน/ฟิวแรน ตาม EPA method 23) หรือ ลูกค้ามีความต้องการที่จะ
ว่าจ้างบริษัทอื่นที่มีความพร้อมในการเก็บตัวอย่างเป็นผู้เก็บตัวอย่าง บริษัทฯ จะเตรี ยม XAD-2 Trap 
Quartz fiber filter และ ขวดส าหรับเก็บสารละลายที่ใช้ล้างอุปกรณ์เก็บตัวอย่างให้ลูกค้าน าไปใช้งาน และ
ส่งคืนอุปกรณ์ให้ครบถ้วนในวันที่มาส่งตัวอย่าง 

2.2.2. ตัวอย่างอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริษัทฯ จะว่าจ้างให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นผู้เก็บตัวอย่าง  
หมายเหตุ หากลูกค้ามีความพร้อมในการเก็บตัวอย่างเอง ให้ลูกค้าเข้ารับการฝึกอบรมการใช้เครื่องเก็บ
ตัวอย่างอากาศในบรรยากาศของบริษัทฯ และยืมเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศทั่วไป เพื่อน าใปใช้
ในการเก็บตัวอย่างเองและส่งคืนเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศทั่วไปในวันที่มาส่งตัวอย่าง 

2.2.3. ตัวอย่างดิน กากตะกอนดิน และกากของเสีย ต้องการปริมาณตัวอย่างอย่างน้อย 1 ภาชนะบรรจุ  
และมีปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 100 กรัม ข้ึนไป โดยจ านวนตัวอย่างข้ึนกับจ านวนตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ 



 

2.2.4. ตัวอย่างน ้าเสียต้องการปริมาณตัวอย่างอย่างน้อย 1 ภาชนะบรรจุ และมีปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 4 ลิตร  
ขึ้นไป ตัวอย่างน ้า/น ้าผิวดิน อาจต้องการปริมาตรรวมมากกว่า 4 ลิตรขึ้นกับค่ามาตรฐานท่ีลูกค้าก าหนด 

2.2.5. กรณีที่ลูกค้าขอรับตัวอย่างคืน (เฉพาะตัวอย่าง น ้า ดิน ตะกอนดิน และกากของเสีย เท่านั้น) ลูกค้าต้องแจ้ง
ให้ บริษัทฯ ทราบและ บริษัทฯ จะเก็บรักษาตัวอย่างและน าส่งคืนลูกค้า  

2.3 การรับผลทดสอบ 

ตัวอย่างทั่วไปก าหนดระยะเวลารบัผลการทดสอบ 30 วัน อาจมากกว่าหรือน้อยกว่า ทั้งนี้ห้องปฎิบัติการจะพิจารณา
เป็นกรณีไป โดยจะพิจารณาจากจ านวนรายการทดสอบ และปริมาณตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบ 

3. การรายงานผลการทดสอบ 

ผลการทดสอบ บริษัทฯ จะรายงานค่าในหน่วยผลรวมของสมมูลความเป็นพิษ (I-TEQ) โดยใช้ค่าความเป็นพิษจาก 
NATO/CCMS, 1988 (I-TEF) หรือ WHO (2006) และรายงานค่าปริมาณต ่าสุดที่ตรวจพบ (Limit of Detection: LOD) ในกรณีที่
ทดสอบ/วิเคราะห์แล้วไม่พบสารประกอบไดออกซิน/ฟิวแรน จะรายงานในรูปน้อยกว่าค่าปริมาณต ่าสุดที่ตรวจพบ (<LOD) 

4. การรายงานค่าความไม่แน่นอนของการวัด 

บริษัทฯ จะรายงานค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบลงในรายงานผลทดสอบ ในรายการทดสอบที ่ได้ร ับรอง
ความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบ เมื่อลูกค้าร้องขอ 

5. การจ้างเหมาช่วงการทดสอบ 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการการจ้างเหมาช่วงการทดสอบ 

  



 

6. ขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ 

ตารางที่ 1 รายการทดสอบและขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบมีดังนี ้

รายการทดสอบ ช่วงของการทดสอบ หน่วย1/ 

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) 
2,3,7,8-TCDD 
1,2,3,7,8-PeCDD 
1,2,3,4,7,8-HxCDD 
1,2,3,6,7,8- HxCDD 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 
OCDD 
Polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) 
2,3,7,8-TCDF 
1,2,3,7,8-PeCDF 
2,3,4,7,8-PeCDF 
1,2,3,4,7,8-HxCDF 
1,2,3,6,7,8-HxCDF 
2,3,4,6,7,8-HxCDF 
1,2,3,7,8,9-HxCDF 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 
1,2,3,4,7,8,9- HpCDF 
OCDF 
Dioxin-liked Polychlorinated biphenyls (DL-PCBs)2/ 
3,3',4,4'-TetraCB (#77) 
3,4,4',5-TetraCB (#81) 
3,3',4,4',5-PentaCB (#126) 
3,3',4,4',5,5'-HexaCB (#169) 
2,3,3',4,4'-PentaCB (#105) 
2,3,4,4',5-PentaCB (#114) 
2,3',4,4',5-PentaCB (#118) 
2',3,4,4',5-PentaCB (#123) 
2,3,3',4,4',5-HexaCB (#156) 
2,3,3',4,4',5'-HexaCB (#157) 
2,3',4,4',5,5'-HexaCB (#167) 
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB (#189) 

 
0.000500-0.100 
0.00125-0.250 
0.000250-0.0500 
0.000250-0.0500 
0.000250-0.0500 
0.000250-0.0500 
0.00000500-0.00100 
 
0.000050-0.0100 
0.000125-0.0250 
0.000250-0.0500 
0.000250-0.0500 
0.000250-0.0500 
0.000250-0.0500 
0.000250-0.0500 
0.000250-0.0500 
0.000250-0.0500 
0.00000500-0.00100 
 
0.0000000250-0.0000100 
0.0000000750-0.0000300 
0.0000250-0.01000 
0.00000750-0.00300 
0.000000150-0.0000600 
0.0000000750-0.0000300 
0.000000150-0.0000600 
0.0000000750-0.0000300 
0.000000150-0.0000600 
0.0000000750-0.0000300 
0.0000000750-0.0000300 
0.0000000750-0.0000300 

ng-I-TEQ 
 
 
 
 
 
 
 
ng-I-TEQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ng-TEQ 
(WHO 2006) 

หมายเหตุ 1/ ค านวนค่าสมมลูความเป็นพิษจาก NATO/CCMS, 1988 (I-TEF) 
2/ การทดสอบ DL-PCBs จะทดสอบเมื่อลูกค้าร้องขอและมีค่าใช้จ่ายในการทดสอบเพิ่ม  



 

ตารางที่ 2 วิธีการทดสอบของแต่ละตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ หน่วย 
1. อากาศเสียทีร่ะบายออก 

จากปล่อง  
(Emission Gas) 

PCDDs 
PCDFs 
 

 

UIA.T.01 based on U.S.EPA, Code of 
Federal Regulations Search Result, 40 
CFR Chapter I-Part 60---Test Method 
23---Determination of Polychlorinated 
dibenzo-p-dioxins and Polychlorinated 
dibenzofurans form stationary sources, 
Revised as of July 1, 2018 

ng-I-TEQ 
ng-TEQ 
(WHO2006) 
 

DL-PCBs In-house method based on JIS K 0311-
2005 Method for determination of 
tetra-through octachlorodibenzo-p-
dioxins, tetra-through 
octachlorodibenzofurans Dioxin-liked 
Polychlorinated biphenyls in stationary 
source emission. 

ng-TEQ 
(WHO2006) 
 

2. อากาศในบรรยากาศทั่วไป 
(Ambient air) 

PCDDs 
PCDFs 
DL-PCBs 

In-house method based on Manual on 
Determination of Dioxins in Ambient 
Air. Office of Dioxin Control & Air 
Quality Management Division 
Environmental Management Bureau 
Ministry of the Environment, Japan 

pg-I-TEQ/m3 

pg-TEQ/m3 

(WHO2006) 
 
 

3. น ้า/น ้าเสีย/น ้าผิวดิน 
(Water / Wastewater / 
Treated Wastewater / 
Surface water) 

PCDDs 
PCDFs 

 

In-house method based on U.S.EPA 
Method 8290A Polychlorinated 
dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and  
POLYCHLORINATED DIBENZO-p-
DIOXINS (PCDDs) and Polychlorinated 
dibenzofurans (PCDFs) by High-
resolution gas chromatography/High-
resolution mass spectrometry 
(HRGC/HRMS). 
 

pg-I-TEQ/l 
pg-TEQ/l 

(WHO2006) 
 
 

  



 

ตารางที่ 2 (ต่อ) วิธีการทดสอบของแต่ละตัวอย่าง 

ตัวอย่างท่ีทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ หน่วย 
3. น ้า/น ้าเสยี/น ้าผิวดิน (ต่อ) DL-PCBs In-house method based on JIS K 0312-

2005 Method for determination of 
tetra-through octachlorodibenzo-p-
dioxins, tetra-through 
octachlorodibenzofurans and dioxin-
like polychlorinatedbiphenyls in 
industrial water and waste water 

pg-TEQ/l 
(WHO2006) 
 
 

4. ดิน/กากตะกอนดิน/ 
กากของเสีย 
(Soil / Sediment / 
Sludge) 

PCDDs 
PCDFs 

 

In-house method based on U.S. EPA 
Method 8290A Polychlorinated 
dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and  
POLYCHLORINATED DIBENZO-p-
DIOXINS (PCDDs) and Polychlorinated 
dibenzofurans (PCDFs) by High-
resolution gas chromatography/High-
resolution mass spectrometry 
(HRGC/HRMS) 

ng-I-TEQ/g 
ng-TEQ/g 
(WHO2006) 
 

DL-PCBs In-house method based on Manual on 
Determination of Dioxins in Soil and 
Bottom Sediment. Ministry of the 
Environment, Japan 
 

ng-TEQ/g 
(WHO2006) 
 

ตารางที่ 3 ผลรวมของค่าปริมาณต ่าสุดที่ตรวจพบ (Limit of Detection: LOD) ของแต่ละตัวอย่าง 

ตัวอย่างท่ีทดสอบ 
ค่าปริมาณ PCDDs + PCDFs 
ต ่าสุดที่ตรวจพบ2/ 
(Limit of Detection: LOD) 

หน่วย 
ปริมาณตัวอย่าง 
โดยประมาณ 

1. อากาศเสียที่ระบายออกจากปล่อง (Emission Gas)1/ 0.00501 ng-I-TEQ - 

2. อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient air) 0.00501 pg-I-TEQ/m3 1000 m3 

3. น ้า/น ้าเสีย/น ้าผิวดิน 1.25 pg-I-TEQ/l 4 l 

4. ดิน/กากตะกอนดิน/กากของเสีย 0.000501 ng-I-TEQ/g 10 g 

หมายเหตุ /1 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้เก็บตัวอย่าง จึงรายงานผลในหน่วยต่อตัวอย่าง ไม่ได้รายงานต่อปริมาตรอากาศ 
  /2 ผลรวมของค่าปริมาณต ่าสุดที่ตรวจพบคือผลรวมของค่าปริมาณต ่าสุดที่ตรวจพบของแต่ละไอโซเมอร์ 



 

7. การควบคุมและประกันคุณภาพผลทดสอบ 

ห้องปฎิบัติการมีการควบคุมคุณภาพวิธีการทดสอบสารไดออกซิน/ฟิวแรน ดังนี้ 

7.1 การตรวจสอบ Method Blank 

ด าเนินการตรวจสอบ Method Blank พร้อมกับการวิเคราะห์ตัวอย่าง และผลการท า Blank ของตัวอย่างต่างๆ  

ได้น าไปประเมินการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมีหรือการปนเปื้อนระหว่างการเตรียมตัวอย่าง โดยในแต่ละชุดของตัวอย่าง  

จะมีการท า Blank จ านวน 1 ตัวอย่าง ต่อการวิเคราะห์ตัวอย่าง ทุก 10 ตัวอย่างหรือทุกชุดของการวิเคราะห์ โดยค่าที่วัดได้ควรมี

ค่าน้อยกว่าค่า Limit of Detection กรณีมีค่ามากกว่าต้องไม่เกิน 10% ของความเข้มข้นต ่าสุดของตัวอย่าง จึงยอมรับได้ 

7.2 การตรวจสอบกราฟมาตรฐาน Calibration Check (CC)  

Relative Response Factor (RRF) ของกราฟมาตรฐาน 

ใช้สารที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ 5 ความเข้มข้นในการสร้างกราฟมาตรฐาน (Calibration Curve) โดยกราฟมาตรฐาน

ต้องเป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด และก่อนการทดสอบตัวอย่างให้ท าการฉีดสารละลายมาตรฐานความเข้มข้นที่ 3 เพื่อท าการตรวจสอบ

กราฟมาตรฐานก่อนการใช้งาน 

7.3 การวิเคราะห์ด้วยการเติมสารที่ทราบค่ามาตรฐาน (Matrix Spike) 

ในการตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ไดออกซิน ท าได้โดยเติมสารมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นลงใน

ตัวอย่างควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (Accuracy) ของการวิเคราะห์ ค่าที่ทดสอบได้ ต้องมีค่าอยู่ใน

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

8. การรักษาความเป็นกลางและความลับ 

8.1 ความเป็นกลาง (Impartiality) 

บริษัทฯ ปฏิบัติงานและสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระและต้องหลีกเลี่ยงความเกี่ยวข้องใด ๆ ในกิจกรรมที่เสี่ยง  

ต่อความเชื่อถือ ในด้านความสามารถ ความเป็นกลาง ความคิดเห็นหรือจรรยาบรรณ บริษัทฯ จัดระบบเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหาร

และบุคคลากรของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ ปราศจากอิทธิพลทางการค้า การเงิน หรือความกดดันใด ๆ ที่อาจมีผล

ต่อความเห็นทางวิชาการ ซึ่งอาจมีผลเสียต่อคุณภาพของงาน หากมีความเสี่ยงด้านความเป็นกลางดังกล่าวเกิดขึ้น ห้องปฏิบัตกิาร

จะมีการจัดการหรือก าหนดมาตรการเพื่อขจัดหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว และก าหนดให้มีการทบทวน ปรับปรุงการชี้บ่งของ

กิจกรรมใหม่ ๆ ตามความเหมาะสม 

8.2 การรักษาความลับ (Confidentiality) 

ห้องปฏิบัติการมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากการทบทวนข้อสัญญา  

กับลูกค้าหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการจะด าเนินการแจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อน

เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ยกเว้นข้อมูลที่เปิดเผยโดยลูกค้าเองหรือกรณีมีข้อตกลงระหว่างห้องปฏิบัติการกับลูกค้า นอกจาก

ข้อมูลดังกล่าวแล้ว จะถือว่าเป็นขอ้มูลที่เป็นสิทธ์ิของลูกค้าและต้องเก็บเป็นความลับ  



 

9. การสื่อสารและประสานงานลูกค้าระหว่างการทดสอบ 

9.1 การติดต่อสอบถามข้อมูล 

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการทดสอบสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องปฏิบัติการ บริษัท ยูเออี -อิเดะอะ แอดวานซ์ แอนนาไลติคอล จ ากัด 

เลขท่ี 86/6 อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (ตึกสถาบันพลาสติก) ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรุงเทพ 10110 โทรศัพท:์ 02-077-9496 อีเมล์: theeranan@uia.co.th หรือ wirote@uia.co.th  

 

9.2 แผนที่ตั้งของ ห้องปฏิบัติการ บริษัท ยูเออ-ีอิเดะอะ แอดวานซ์ แอนนาไลติคอล จ ากัด 

 

 
https://goo.gl/maps/DiTLobs93EZojWwn9 

mailto:theeranan@uia.co.th
mailto:wirote@uia.co.th
https://goo.gl/maps/DiTLobs93EZojWwn9


UIA.F.7.1.01-1(0)-3Jan2019

หน้าที่.........../...........

เลขที่ (No.)

ส่วนที่ 1 : ส ำหรบัลูกค้ำ (Customer)
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน (Company name) :

ที่อยู่ (Address) : 

ชื่อผู้ติดต่อ (Contact Person) :

โทรศัพท์ (Tel.) :

โครงการ (Project) :

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampler) : สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling location) :

พารามิเตอร์ (Parameter) : วิธีทดสอบ (Test Method) :

ล าดับ ประเภท วนัที่เก็บ เวลา จ านวน หมายเลขปฏิบัติการ
No. Type Sampling Date Time Amount (ส าหรับเจา้หน้าที่)

หมายเหตุ (Remarks) : 

ผู้รบับรกิำร/ส่งตัวอย่ำง :
(Requested by)

วันที่ :        …………...../…………………./………………… วันที่ : ...........................................    เวลา : ………………………น.

ส่วนที่ 2 : ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที่ (Staff only)
1 ❑ พิจารณาทบทวนค าขอ/ข้อตกลงแล้ว (Review Analysis request information already)

2 สภาพตัวอย่างภายนอก (Sample Condition) ❑สมบูรณ์ (Complete)  ❑ไม่สมบูรณ์ (Not complete) เนื่องจาก

3 ❑ ก าหนดทดสอบเสร็จภายในวันที่ (Completion Date) :

4 ❑ นอกขอบข่ายที่ขอการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

5 ❑ พร้อมให้การทดสอบ (Ready for testing)         ❑ ไม่พร้อมให้การทดสอบ (Not ready for testing)

6 ❑ การเปล่ียนแปลงภายหลังขอรับบริการ รายละเอียดการเปล่ียนแปลง :

หมายเหตุ (Remarks) : 

ผู้ทบทวน : วนัที่ : เวลา : น.

3 ซอย อุดมสุข 41 ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok  10260

Tel. 02-763-2828   Fax. 02-763-2879

แบบค ำขอรับบริกำรทดสอบ
Testing Request Form

รำยละเอียดตัวอย่ำงและรำยกำรวิเครำะหท์ี่ต้องกำร (Sample Information and Analysis Request)
ชื่อตัวอยา่ง ภาชนะบรรจุ

E-mail :

โทรสาร (Fax) :

 1  ค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty) :   ❑ ไม่ต้องการ (No) ❑ ต้องการ (Yes)

ผู้รบัค ำขอ/รบัตัวอย่ำง : 
(Received by)

 2  ตัวอย่าง (Sample) :   ❑ ไม่รับคืน (Dispose of sample)    ❑ รับคืน (Return sample)

บริษัท ยเูออี-อิเดะอะ แอดวำนซ์ แอนนำไลติคอล จ ำกัด 
UAE-IDEA Advance Analytical Company Limited

Sample Name Container


