เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๖ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : ซอสพริก
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ดวยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร เห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง
ซอสพริก เปนมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อสงเสริม
สินคาเกษตรใหไดคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญั ติ
มาตรฐานสิน คาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงออกประกาศ
เรื่ อง กํ า หนดมาตรฐานสิ น คา เกษตร : ซอสพริ ก มาตรฐานเลขที่ มกษ. 8401 - 2552 ไวเ ป น
มาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ธีระ วงศสมุทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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มาตรฐานสินคาเกษตร

ซอสพริก
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ครอบคลุม ซอสพริก (chili sauce) สําหรับบริโภคโดยตรง รวมทั้งเพื่อการบริการ
อาหาร (catering) หรือเพื่อการแบงบรรจุ แตไมรวมถึงซอสพริกที่มีวัตถุประสงคสําหรับนําไปแปรรูปตอ

2 นิยาม
ซอสพริก หมายถึง ผลิต ภัณฑที่มีลักษณะเหลวหรือขน สามารถเทออกจากภาชนะได เปนเนื้อเดีย วกัน
หรือไมก็ได ใชเปนเครื่องปรุงรส หรือเครื่องจิ้ม เตรียมจากสวนประกอบที่ดี สะอาด นํามาผสมและผาน
กระบวนการที่ทําใหไดคุณภาพตามที่ตองการ และผานกระบวนการใหความรอนที่เหมาะสม เพื่อปองกัน
มิใหเนาเสีย กอนหรือหลังบรรจุในภาชนะปดสนิท

3 ชนิด
ซอสพริก มีชนิดตางๆดังตอไปนี้
3.1 ชนิดที่มีเนื้อพริก เมล็ดพริก และสวนประกอบที่บดละเอียดเปนเนื้อเดียวกันทั้งหมด
3.2 ชนิดที่มีลักษณะเปนไปตามขอ 3.1 และมีสวนประกอบ เชน ชิ้นเนื้อพริก หรือเมล็ดพริกกระจายอยู
ในเนื้อซอสพริกดวย
3.3 ชนิดที่มีเนื้อพริกและเมล็ดพริกที่บดเปนชิ้นเล็ก อาจแยกเปนชั้นหรือกระจายอยูทั่วไปในผลิตภัณฑ
3.4 ชนิดอืน่ ๆ ที่แตกตางจากขอ 3.1 ถึง ขอ 3.3 และเปนไปตามขอกําหนดอื่นทั้งหมดของมาตรฐานนี้
และมีขอความที่ชัดเจนในฉลาก เพื่อปองกันความสับสน หรือทําใหผูบริโภคเขาใจผิด
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4 สวนประกอบและเกณฑคุณลักษณะ
4.1 สวนประกอบที่สําคัญ
4.1.1 พริก อาจอยูในรูป พริกสด และ/หรือ พริกที่ผานกระบวนการแปรรูปอื่น เชน พริกแหง พริกเผา
พริกปน พริกดอง หรือสารสกัดจากพริก
4.1.2 น้ําตาล เชน น้ําตาลทราย ฟรักโทสซีรัป (fructose syrup) กลูโคสซีรัป (glucose syrup)1/
4.1.3 น้ําสมสายชู หรือ กรดอื่นที่รับประทานได
4.1.4 เกลือบริโภค
4.1.5 น้ํา
4.1.6 กระเทียม
4.2 สวนประกอบอื่นที่อาจเติมได
4.2.1 ผลไม เชน มะมวง มะละกอ มะขาม
4.2.2 ผัก เชน มะเขือเทศ หอมหัวใหญ แครอท
4.2.3 เครื่องเทศ (spice) และพืชผักสมุนไพร (herb)
4.2.4 อื่นๆ ที่บริโภคไดตามความเหมาะสม
4.3 เกณฑคุณลักษณะ
4.3.1 ขอกําหนดทัว่ ไป
ซอสพริกมีกลิ่น กลิ่นรส และลักษณะเนื้อตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ อาจมีสีตางๆ ตามชนิดของ
วัตถุดิบ และเทออกไดงาย
4.3.2 คาความเปนกรด-เบส (pH) ของผลิตภัณฑ ไมเกิน 4.5
4.3.3 ตําหนิและเกณฑการยอมรับ
ตําหนิของซอสพริก พบไดไมเกินเกณฑการยอมรับตําหนิตามตารางที่ 1

1/

ไมรวมถึงสารใหความหวานที่เปนวัตถุเจือปนอาหาร
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ตารางที่ 1 เกณฑการยอมรับตําหนิของซอสพริก
(ขอ 4.3.3)
ตําหนิ

เกณฑการยอมรับ

(1) สิ่งแปลกปลอมที่เปนชิ้นสวนจากพืช

ไมพบ

(2) ชิ้นสวนวัตถุดิบที่มีสีผิดปกติ

ไมเกิน 3 ชิ้น ในตัวอยาง 100 g (กรัม)

หมายเหตุ
(1) สิ่งแปลกปลอมที่เปนชิ้นสวนจากพืช หมายถึง สวนใดสวนหนึ่งของพืช เชน กานพริก ใบพริก ขั้วพริก กาน
กระเที ยม หรื อ ชิ้ น ส ว นของพื ช อื่ น ที่ ใ ช ผ ลิ ต ซอสพริ ก ซึ่ ง มิ ไ ด มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ ช เ ป น ส ว นประกอบของ
ซอสพริก ที่ไมเปนอันตรายตอผูบริโภค แตมีผลกระทบตอลักษณะปรากฏโดยรวมของผลิตภัณฑ
(2) ชิ้นสวนวัตถุดิบที่มีสีผิดปกติ หมายถึง ชิ้นสวนวัตถุดิบที่มีสีผิดปกติที่ไมมีอันตรายตอผูบริโภค เชน เมล็ด
หรือชิ้นสวนของพริกที่มีสีดําผิดปกติ

4.4 การจําแนกผลิตภัณฑบกพรอง
ผลิตภัณฑในภาชนะบรรจุใดๆ ที่ไมเปนไปตามเกณฑคุณลักษณะตามรายการในขอ 4.3.1 หรือ ขอ 4.3.2
หรือ ขอ 4.3.3 ตารางที่ 1 (1) หรือ (2) ขอใดขอหนึ่งถือวาเปนผลิตภัณฑบกพรอง
4.5 การยอมรับดานเกณฑคุณลักษณะ
ผลิตภัณฑซอสพริก ถือวามีคุณลักษณะเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในขอ 4.3 เมื่อผลการตรวจสอบพบวา
4.5.1 ทุกตัวอยางมีคณ
ุ ลักษณะเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในขอ 4.3.2
4.5.2 จํานวนผลิตภัณฑบกพรองตามที่ระบุในขอ 4.3.1 หรือ ขอ 4.3.3 ตารางที่ 1 (1) หรือ (2) ไมเกิน
จํานวนที่ยอมรับได เมื่อใชแผนการชักตัวอยาง ตามตารางแผนการชักตัวอยางในภาคผนวก ข

5 วัตถุเจือปนอาหาร
การใชวัตถุเ จือปนอาหารกลุมสารกันเสีย สารกันหืน สารเสริมฤทธิ์กันหืน สารชวยใหสีคงตัว สารปรับ
ความเปนกรด สารชวยเนื้อสัมผัส สารชวยทําใหขน สี สารใหความหวานที่ไมใชน้ําตาล และสารเสริมรส
ให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งและข อ กํ า หนดของมาตรฐานสิ น ค า เกษตร
ที่เกี่ยวกับ วัตถุเจือปนอาหาร
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6 สารปนเปอน
6.1 สารพิษตกคาง

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของและขอกําหนดใน มกษ. 9002 มาตรฐานสินคาเกษตร
เรื่อง สารพิษตกคา ง : ปริมาณสารพิษตกคา งสูง สุด และ มกษ. 9003 มาตรฐานสิน คา เกษตร เรื่อง
สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
6.2 สารปนเปอนอื่น
ใหเ ปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่ เกี่ย วของและขอกําหนดของมาตรฐานสิน คาเกษตร ที่ เกี่ย วกั บ
สารปนเปอน

7 สุขลักษณะ
7.1 การปฏิบัติในการผลิตซอสพริก ใหเปนไปตาม มกษ. 9023 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ
การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
7.2 จุลินทรีย
เกณฑกําหนดจุลินทรีย ใหเปนไปตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑกําหนดจุลินทรียในซอสพริก
(ขอ 7.2)
ชนิดจุลินทรีย

จํานวนจุลินทรีย

n

c

1. จํานวนจุลินทรียทั้งหมด

5

0

ไมเกิน 1x104 cfu/g

2. ยีสตและรา

5

0

ไมเกิน 10 cfu/g

3. เอสเคอริเคีย โคไล
(Escherichia coli)

5

0

นอยกวา 3 ใน 1 g โดยวิธี MPN ( most
probable number)

4. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส
(Staphylococcus aureus)

5

0

ไมพบใน 0.1 g

5. แบซิลลัส ซีเรียส
(Bacillus cereus)

5

0

ไมเกิน 1x103 cfu/g
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ชนิดจุลินทรีย

n

c

6. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส
(Clostridium perfringens)

5

0

ไมเกิน 1x102 cfu/g

7. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.)

5

0

ไมพบใน 25 g

หมายเหตุ
n
หมายถึง
c
หมายถึง
cfu/g หมายถึง

จํานวนจุลินทรีย

จํานวนตัวอยางที่ตองนํามาตรวจสอบจากสินคาแตละรุน
จํานวนตัวอยางสูงสุดที่ยอมใหพบจุลินทรียในระดับสูงกวาคากําหนด
colony forming unit per gram

กรณีผูประกอบการมีระบบการประกันคุณภาพในการผลิต เชน หลักเกณฑการปฏิบัติ : หลักการทั่วไป
เกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (Code of Practice : General Principles of Food Hygiene )/ ระบบการ
วิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติที่ตองควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point หรือ HACCP
System) และประวัติการผลิตที่ดี อาจลดจํานวนครั้งในการชักตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
7.3 การยอมรับดานจุลินทรีย
ผลิตภัณฑซอสพริก ถือวามีสุขลักษณะเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในขอ 7.2 เมื่อผลการตรวจสอบทุกตัวอยาง
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด

8 การบรรจุ
8.1 การบรรจุขั้นต่ํา
ภาชนะบรรจุตองบรรจุผลิตภัณฑในปริมาณไมนอยกวา 90% ของความจุในภาชนะบรรจุ ทั้งนี้ ยอมใหมี
ชองวางเหนือผลิตภัณฑในภาชนะบรรจุไดตามความจําเปนเมื่อผลิตตามหลักการผลิตที่ดี
กรณีภาชนะบรรจุไมคงรูป (flexible container) ตองบรรจุใหเต็มเทาที่ปฏิบตั ิได
8.2 การจําแนกผลิตภัณฑบกพรอง
ผลิตภัณฑในภาชนะบรรจุใด ที่ไมเปนไปตามขอกําหนดสําหรับปริมาณบรรจุขั้นตํ่า ที่กําหนดในขอ 8.1
ถือวาเปนผลิตภัณฑบกพรอง
8.3 การยอมรับดานการบรรจุ
ผลิตภัณฑซอสพริก ถือวามีคุณลักษณะเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในขอ 8.1 เมื่อจํานวนผลิตภัณฑบกพรอง
ตามที่ระบุในขอ 8.2 ไมเกินจํานวนที่ยอมรับได เมื่อใชแผนการชักตัวอยาง ตามตารางในภาคผนวก ข

มกษ. 8401–2552

6

9 ฉลาก
ใหแสดงฉลากตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และอยางนอยตองมีขอความระบุในเอกสารกํากับ
สินคา หรือฉลาก หรือแสดงไวที่ภาชนะบรรจุก็ได โดยขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จ
หรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
9.1 ซอสพริกในภาชนะบรรจุที่จํา หน า ยโดยตรงตอผู บริ โภค ใหแสดงขอความที่ภ าชนะบรรจุ โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
9.1.1 ชื่อผลิตภัณฑ เชน “ซอสพริก” หรือชื่ออื่นที่มีความหมายตามมาตรฐานนี้
9.1.2 สวนประกอบที่สําคัญ เรียงลําดับตามปริมาณจากมากไปนอย โดยหากเปนสวนประกอบที่อางถึง
ในชื่อผลิตภัณฑ ใหแสดงปริมาณเปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณ
9.1.3 วัตถุเจือปนอาหาร หรือสารเติมแตง ถา มีการใชใหระบุ ชื่อประเภท พรอมดว ยชื่อเฉพาะหรือ
หมายเลขของวัตถุเจือปนอาหารตามที่กําหนดใน CAC/GL 36-1989 Codex Class Names and the
International Numbering System for Food Additives หรือเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
9.1.4 ชื่อ และที่ตั้งของผูผลิต หรือผูนําเขา หรือผูแบงบรรจุ หรือผูจัดจําหนายสําหรับสินคาที่จําหนายใน
ประเทศ และชื่อและที่ตั้งของผูผลิต หรือผูสงออก หรือผูแบงบรรจุ หรือผูจัดจําหนายสําหรับสินคาที่ผลิต
เพื่อการสงออก แลวแตกรณี
9.1.5 ปริมาณสุทธิ
9.1.6 วัน เดือน ป ที่ผลิต และ/หรือ ขอความ “ควรบริโภคกอน วัน เดือน ป”
9.1.7 คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี)
9.1.8 คําแนะนําในการบริโภค (ถามี)
กรณีที่ผ ลิตเพื่อจํา หนายในประเทศตองใชขอความเปน ภาษาไทย กรณีที่มีภาษาอื่น รวมดวยจะตองมี
ความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออก ใหเปนไปตามขอตกลงของ
ประเทศคูคา
9.2 ซอสพริกในภาชนะบรรจุที่มิไดจํา หนา ยโดยตรงตอผูบริโภค ใหแสดงขอความที่เ อกสารกํา กับ
สินคา หรือฉลาก หรือแสดงไวที่ภาชนะบรรจุ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
9.2.1 ชื่อผลิตภัณฑ เชน “ซอสพริก” หรือชื่ออื่นที่มีความหมายตามมาตรฐานนี้
9.2.2 ชื่อ และที่ตั้งของผูผลิต หรือ ผูแบงบรรจุ หรือ ผูจัดจําหนาย
9.2.3 ปริมาณสุทธิ
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9.2.4 วัน เดือน ป ที่ผลิต และ/หรือ ขอความ “ควรบริโภคกอน วัน เดือน ป”
กรณีที่ผ ลิตเพื่อจํา หนายในประเทศตองใชขอความเปน ภาษาไทย กรณีที่มีภาษาอื่น รวมดวยจะตองมี
ความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออก ใหเปนไปตามขอตกลงของ
ประเทศคูคา

10 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครือ่ งหมายรับรอง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง

11 วิธีวิเคราะห ชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
11.1 วิธีวิเคราะห
ใหใชวิธีที่กําหนดในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 วิธีวิเคราะห
(ขอ 11.1)
ขอกําหนด

วิธีวิเคราะห

หลักการ

1. คุณลักษณะทั่วไปดาน สี กลิน่
กลิ่นรส และลักษณะเนื้อ
(ขอ 4.3.1)

ตรวจพินิจ

2. คาความเปนกรด-เบส
(ขอ 4.3.2)

AOAC 981.12 หรือวิธีวิเคราะหที่ Potentiometry
มีความถูกตองเทียบเทา

3. ตําหนิดานสิ่งแปลกปลอมที่
(1) เขยาตัวอยางซอสพริกใหเขากัน
เปนชิน้ สวนจากพืช และ ชิ้นสวน (2) เทตัวอยางซอสพริกในจาน
วัตถุดิบที่มีสีผิดปกติ (ขอ 4.3.3) กระเบื้องสีขาว ปริมาณ 100 g
(3) ตรวจพินิจตําหนิ (ขอ 3.2.3.2)
โดยตรวจสิ่งแปลกปลอมที่เปน
ชิ้นสวนจากพืช และตรวจนับชิน้ สวน
วัตถุดิบที่มีสีผิดปกติ

-

-
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ขอกําหนด
4. จํานวนจุลินทรียทั้งหมด
(ขอ 7.2)

8
วิธีวิเคราะห

หลักการ

BAM (USFDA- Bacteriological Microbiological Enumeration
Analytical Manual) หรือวิธีวิเคราะห
ที่มีความถูกตองเทียบเทา

5. ยีสตและรา (ขอ 7.2)

BAM หรือวิธีวิเคราะหที่มีความ
ถูกตองเทียบเทา

Microbiological Enumeration

6. เอสเคอริเคีย โคไล
(Escherichia coli) (ขอ 7.2)

BAM หรือวิธีวิเคราะหที่มีความ
ถูกตองเทียบเทา

MPN และ biochemical
testing

7. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส
(Staphylococcus aureus)
(ขอ 7.2)

BAM หรือวิธีวิเคราะหที่มีความ
ถูกตองเทียบเทา

Microbiological detection

8. แบซิลลัส ซีเรียส
(Bacillus cereus) (ขอ 7.2)

BAM หรือวิธีวิเคราะหที่มีความ
ถูกตองเทียบเทา

Microbiological detection

9. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส BAM หรือวิธีวิเคราะหที่มีความ
(Clostridium perfringens)
ถูกตองเทียบเทา
(ขอ 7.2)

Microbiological detection

10. แซลโมเนลลา
(Salmonella spp.) (ขอ 7.2)

ISO 6579 Microbiological of
Microbiological detection
Food and Animal Feeding StuffsHorizontal Method for Detection
of Salmonella spp.หรือวิธีวิเคราะห
ที่มีความถูกตองเทียบเทา

11. การบรรจุขั้นต่ํา (ขอ 8.1)

รายละเอียดตามภาคผนวก ก

Gravimetry

12. ปริมาณสุทธิ (ขอ 9.1 (5) รายละเอียดตามภาคผนวก ก
และ ขอ 9.2 (3))

Gravimetry
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11.2 การชักตัวอยาง
ใหเปนไปตามภาคผนวก ข
11.3 เกณฑตัดสิน
ตัว อยา งซอสพริกตองเปน ไปตามขอ 4.5 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7.3 ขอ 8.3 และขอ 9 ทุกขอ จึงจะถือวา
ซอสพริกรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานนี้

มกษ. 8401–2552
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ภาคผนวก ก
วิธีวิเคราะห
ขอ (11.1)

ก.1 ปริมาณสุทธิ
ก.1.1 น้ําหนักสุทธิ
ก.1.1.1 ชั่งซอสพริกทั้งภาชนะบรรจุ
ก.1.1.2 เปดฝาภาชนะบรรจุ เทตัวอยางซอสพริกออกจากภาชนะจนหมด ลางทําความสะอาดภาชนะ
และทําใหแหง แลวนํามาชั่งน้ําหนักพรอมฝา
ก.1.1.3 ผลตางระหวางน้ําหนักที่ชั่งไดจากขอ ก.1.1.1 กับน้าํ หนักที่ไดจากขอ ก.1.1.2 เปนน้ําหนักสุทธิ
ก.1.2 ปริมาตรสุทธิ
ก.1.2.1 ทําเครื่องหมาย ณ ระดับสูงสุดของซอสพริกในภาชนะบรรจุ
ก.1.2.2 เปดฝาภาชนะบรรจุ เทตัวอยางซอสพริกออกจากภาชนะจนหมด ลางทําความสะอาดภาชนะ
และทําใหแหง แลวนํามาชั่งน้ําหนัก ไมรวมฝา
ก.1.2.3 เติมน้ํากลั่น อุณหภูมิ 20 oC (องศาเซลเซียส) ในภาชนะบรรจุที่ไดจากขอ ก.1.2.2 จนถึง
ระดับที่ทําเครื่องหมายตามขอ ก.1.2.1 แลวชั่งน้ําหนัก
ก.1.2.4 ผลตางระหวางน้ําหนักที่ไดจากขอ ก.1.2.3 กับขอ ก.1.2.2 เปนปริมาตรสุทธิ (กําหนดใหน้ํา
กลั่นหนัก 1 g มีปริมาตรเทากับ 1 ml (มิลลิลิตร))
ก.2 การบรรจุขั้นต่ํา
ก.2.1 ความจุของภาชนะ
ก.2.1.1 เปดฝาภาชนะบรรจุ เทตัวอยางซอสพริกออกจากภาชนะจนหมด ลางทําความสะอาดภาชนะ
และทําใหแหง แลวนํามาชั่งน้ําหนัก ไมรวมฝา
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ก.2.1.2 เติมน้ํากลั่นอุณหภูมิ 20 oC ในภาชนะบรรจุที่ไดจากขอ ก.2.1.1 จนถึงระดับขอบลางของปาก
ขวด แลวชั่งน้ําหนัก
ก.2.1.3 ผลตา งระหวางน้ํา หนักที่ไ ดจ ากขอ ก.2.1.2 กับขอ ก.2.1.1 เปน ความจุข องภาชนะบรรจุ
(กําหนดใหน้ํากลั่นหนัก 1 g มีปริมาตรเทากับ 1 ml)
การบรรจุขั้นต่ํา = ปริมาตรสุทธิ ในขอ ก.1.2.4 ×100
ความจุของภาชนะ ในขอ ก.2.1.3
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ภาคผนวก ข
วิธีชักตัวอยาง
(ขอ 11.2)
ข.1 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชมีดังตอไปนี้
ข.1.1 รุน (lot) ในที่นี้ หมายถึง สิน คา ที่มาจากแหลง ผลิต เดีย วกัน ผลิต ภายใตสภาวะเดีย วกั น
มีสวนประกอบอาหาร และรูปแบบของผลิตภัณฑ และภาชนะบรรจุชนิดและขนาดเดียวกัน
ข.2 การชักตัวอยาง
ใหชักตัวอยาง โดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน ตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ข.1 หรือตารางที่ ข.2 หรือ
ตารางที่ ข.3 สงหนวยปฏิบัติการตรวจวิเคราะห เพื่อนําไปตรวจสอบ ฉลาก เครื่องหมายรับรอง การบรรจุ
เกณฑคุณลักษณะ และชักตัวอยาง จํานวน 5 หนวยตัวอยาง เพื่อตรวจวิเคราะหจํานวนจุลินทรีย (กรณี
ภาชนะบรรจุที่มีปริมาณบรรจุนอยกวา 500 g ตองเก็บใหมีปริมาณเพียงพอตอการวิเคราะห) สําหรับการ
วิเ คราะหวัต ถุ เ จือปนอาหาร และสารปนเปอน ใหเ ปน ไปตามแผนการชักตัว อยา งของขอกํา หนดใน
กฎหมายและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรที่เกี่ยวของ
ตารางที่ ข.1 แผนการชักตัวอยางซอสพริกในภาชนะบรรจุที่มีน้ําหนักสุทธิ
นอยกวาหรือเทากับ 1 kg (กิโลกรัม)
(ขอ ข.2)
ขนาดรุน
(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ)

ขนาดตัวอยาง
(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ)

จํานวนที่
ยอมรับ

นอยกวา หรือเทากับ 4 800

6

1

4 801 – 24 000

13

2

24 001 – 48 000

21

3

48 001- 84 000

29

4

84 001 – 144 000

38

5

144 001 – 240 000

48

6

มากกวา 240 000

60

7
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ตารางที่ ข.2 แผนการชักตัวอยางซอสพริกในภาชนะบรรจุที่มีน้ําหนักสุทธิ
มากกวา 1 kg แตไมเกิน 4.5 kg
(ขอ ข.2)
ขนาดรุน
(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ)

ขนาดตัวอยาง
(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ)

จํานวนที่
ยอมรับ

นอยกวา หรือเทากับ 2 400

6

1

2 401 – 15 000

13

2

15 001 – 24 000

21

3

24 001 – 42 000

29

4

42 001 – 72 000

38

5

72 001 – 120 000

48

6

มากกวา 120 000

60

7

ตารางที่ ข.3 แผนการชักตัวอยางซอสพริกในภาชนะบรรจุที่มีน้ําหนักสุทธิ
มากกวา 4.5 kg ขึ้นไป
(ขอ ข.2)
ขนาดรุน
(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ)

ขนาดตัวอยาง
(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ)

จํานวนที่
ยอมรับ

นอยกวา หรือเทากับ 600

6

1

601 – 2 000

13

2

2 001 – 7 200

21

3

7 201 – 15 000

29

4

15 001 – 24 000

38

5

24 001 – 42 000

48

6

มากกวา 42 000

60
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ภาคผนวก ค
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le Systéme
International d’ Unités) ยอมรับใหใชได ดังนี้
ปริมาณ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

ปริมาตร

มิลลิลิตร(milliliter)

ml

มวล

กรัม (gram)

g

กิโลกรัม (kilogram)

kg

อุณหภูมิ

องศาเซลเซียส (degree celsius)

o

C

