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มาตรฐานสินคาเกษตร 

ซอสพริก 

1  ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ครอบคลุม ซอสพริก (chili sauce) สําหรับบริโภคโดยตรง  รวมท้ังเพ่ือการบริการ

อาหาร (catering) หรือเพ่ือการแบงบรรจุ  แตไมรวมถึงซอสพริกท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับนําไปแปรรูปตอ  

2  นิยาม  

ซอสพริก หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเหลวหรือขนสามารถเทออกจากภาชนะได เปนเนื้อเดียวกัน

หรือไมก็ได    ใชเปนเคร่ืองปรุงรส  หรือเคร่ืองจิ้ม เตรียมจากสวนประกอบท่ีดี สะอาด  นํามาผสมและผาน

กระบวนการที่ทําใหไดคุณภาพตามท่ีตองการ  และผานกระบวนการใหความรอนท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกัน

มิใหเนาเสีย กอนหรือหลังบรรจุในภาชนะปดสนิท  

3  ชนิด 

ซอสพริก  มีชนิดตางๆดังตอไปนี้ 

3.1  ชนิดท่ีมีเนื้อพริก เมล็ดพริก และสวนประกอบท่ีบดละเอียดเปนเนื้อเดียวกันท้ังหมด 

3.2  ชนิดท่ีมีลักษณะเปนไปตามขอ 3.1 และมีสวนประกอบ เชน ช้ินเนื้อพริก หรือเมล็ดพริกกระจายอยู

ในเนื้อซอสพริกดวย 

3.3  ชนิดท่ีมีเนื้อพริกและเมล็ดพริกท่ีบดเปนช้ินเล็ก อาจแยกเปนช้ันหรือกระจายอยูท่ัวไปในผลิตภัณฑ  

3.4  ชนิดอ่ืนๆ ท่ีแตกตางจากขอ 3.1 ถึง ขอ 3.3 และเปนไปตามขอกําหนดอื่นท้ังหมดของมาตรฐานนี ้

และมีขอความที่ชัดเจนในฉลาก เพ่ือปองกันความสับสน หรือทําใหผูบริโภคเขาใจผดิ 
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4  สวนประกอบและเกณฑคุณลักษณะ 

4.1  สวนประกอบท่ีสําคัญ 

4.1.1  พริก  อาจอยูในรูป พริกสด  และ/หรือ พริกท่ีผานกระบวนการแปรรูปอ่ืน เชน พริกแหง พริกเผา 

พริกปน  พริกดอง หรือสารสกัดจากพริก  

4.1.2  น้ําตาล เชน น้ําตาลทราย ฟรักโทสซีรัป (fructose syrup) กลูโคสซีรัป (glucose syrup)
1/

  

4.1.3  น้ําสมสายชู หรือ กรดอ่ืนท่ีรับประทานได  

4.1.4  เกลือบริโภค 

4.1.5  น้ํา 

4.1.6  กระเทียม 

4.2   สวนประกอบอื่นท่ีอาจเติมได  

4.2.1  ผลไม เชน มะมวง มะละกอ มะขาม  

4.2.2  ผัก เชน มะเขือเทศ หอมหัวใหญ แครอท  

4.2.3  เคร่ืองเทศ (spice) และพืชผักสมุนไพร (herb) 

4.2.4  อ่ืนๆ ท่ีบริโภคไดตามความเหมาะสม  

4.3  เกณฑคุณลักษณะ 

4.3.1  ขอกําหนดท่ัวไป  

ซอสพริกมีกล่ิน กล่ินรส และลักษณะเนื้อตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ อาจมีสีตางๆ ตามชนิดของ

วัตถุดิบ และเทออกไดงาย 

4.3.2  คาความเปนกรด-เบส (pH) ของผลิตภัณฑ ไมเกิน 4.5 

4.3.3  ตําหนิและเกณฑการยอมรับ  

ตําหนิของซอสพริก พบไดไมเกินเกณฑการยอมรับตําหนิตามตารางท่ี 1 

 

 

                                                
1/ 
ไมรวมถึงสารใหความหวานท่ีเปนวัตถุเจือปนอาหาร 
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ตารางที่ 1 เกณฑการยอมรบัตําหนขิองซอสพริก 

(ขอ 4.3.3) 

ตําหนิ เกณฑการยอมรับ 

(1) ส่ิงแปลกปลอมท่ีเปนช้ินสวนจากพืช ไมพบ 

(2) ช้ินสวนวัตถุดิบท่ีมีสีผิดปกติ ไมเกิน 3 ช้ิน ในตัวอยาง 100 g (กรัม)   
หมายเหตุ 
(1) สิ่งแปลกปลอมที่เปนช้ินสวนจากพืช หมายถึง สวนใดสวนหนึ่งของพืช เชน กานพริก ใบพริก ขั้วพริก กาน

กระเทียม หรือช้ินสวนของพืชอ่ืน ที่ใชผลิตซอสพริก ซึ่งมิไดมีวัตถุประสงคใชเปนสวนประกอบของ 

ซอสพริก ที่ไมเปนอันตรายตอผูบริโภค แตมีผลกระทบตอลักษณะปรากฏโดยรวมของผลิตภัณฑ 
(2)  ช้ินสวนวัตถุดิบที่มีสีผิดปกติ หมายถึง ช้ินสวนวัตถุดิบที่มีสีผิดปกติที่ไมมีอันตรายตอผูบริโภค เชน เมล็ด

หรือช้ินสวนของพริกที่มีสีดําผิดปกติ 

4.4  การจําแนกผลิตภัณฑบกพรอง  

ผลิตภัณฑในภาชนะบรรจุใดๆ ท่ีไมเปนไปตามเกณฑคุณลักษณะตามรายการในขอ 4.3.1 หรือ ขอ 4.3.2 

หรือ ขอ 4.3.3 ตารางท่ี 1 (1) หรือ (2) ขอใดขอหนึ่งถือวาเปนผลิตภัณฑบกพรอง   

4.5   การยอมรับดานเกณฑคุณลักษณะ  

ผลิตภัณฑซอสพริก ถือวามีคุณลักษณะเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 4.3 เม่ือผลการตรวจสอบพบวา 

4.5.1  ทุกตัวอยางมีคณุลักษณะเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 4.3.2 

4.5.2  จํานวนผลิตภัณฑบกพรองตามท่ีระบุในขอ 4.3.1 หรือ ขอ 4.3.3 ตารางท่ี 1 (1) หรือ (2) ไมเกิน

จํานวนท่ียอมรับได เม่ือใชแผนการชักตัวอยาง ตามตารางแผนการชักตัวอยางในภาคผนวก ข  

5 วัตถุเจือปนอาหาร  

การใชวัตถุเจือปนอาหารกลุมสารกันเสีย  สารกันหืน สารเสริมฤทธ์ิกันหืน สารชวยใหสีคงตัว สารปรับ

ความเปนกรด สารชวยเนื้อสัมผัส สารชวยทําใหขน สี สารใหความหวานที่ไมใชน้ําตาล และสารเสริมรส 

ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่ เ ก่ียวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคา เกษตร  

ท่ีเก่ียวกับ วัตถุเจือปนอาหาร 
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6  สารปนเปอน 

6.1  สารพิษตกคาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของและขอกําหนดใน มกษ. 9002 มาตรฐานสินคาเกษตร 

เร่ือง สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐานสินคาเกษตร เร่ือง 

สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดท่ีปนเปอนจากสาเหตุท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได 

6.2  สารปนเปอนอ่ืน 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตร ท่ีเก่ียวกับ 

สารปนเปอน 

7  สุขลักษณะ 

7.1  การปฏิบัติในการผลิตซอสพริก ใหเปนไปตาม มกษ. 9023 มาตรฐานสินคาเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ

การปฏิบัติ : หลักการท่ัวไปเก่ียวกับสุขลักษณะอาหาร    

7.2  จุลินทรีย  

เกณฑกําหนดจุลินทรีย ใหเปนไปตามตารางที่  2  

ตารางที่ 2  เกณฑกําหนดจุลินทรียในซอสพริก 

(ขอ 7.2) 

ชนิดจุลินทรีย n c จํานวนจุลินทรีย 

1. จํานวนจุลินทรียท้ังหมด  5 0 ไมเกิน 1x10
4
 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 1x10
3
  cfu/g  
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ชนิดจุลินทรีย n c จํานวนจุลินทรีย 

6. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส 

(Clostridium perfringens)    

5 0 ไมเกิน 1x10
2
 cfu/g  

7. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.)  5 0 ไมพบใน 25 g     

หมายเหตุ 

n  หมายถึง จํานวนตัวอยางท่ีตองนํามาตรวจสอบจากสินคาแตละรุน  
c  หมายถึง จํานวนตัวอยางสูงสุดท่ียอมใหพบจุลินทรียในระดับสูงกวาคากําหนด 

cfu/g  หมายถึง     colony forming unit per gram 

กรณีผูประกอบการมีระบบการประกันคุณภาพในการผลิต เชน หลักเกณฑการปฏิบัติ : หลักการท่ัวไป

เก่ียวกับสุขลักษณะอาหาร (Code of Practice : General Principles of Food Hygiene )/ ระบบการ

วิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติที่ตองควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point หรือ HACCP 

System)  และประวัติการผลิตท่ีดี อาจลดจํานวนคร้ังในการชักตัวอยางเพ่ือตรวจสอบ  

7.3  การยอมรับดานจุลินทรีย  
ผลิตภัณฑซอสพริก ถือวามีสุขลักษณะเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 7.2 เม่ือผลการตรวจสอบทุกตัวอยาง

เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด   

8 การบรรจุ 

8.1  การบรรจุขั้นต่ํา 

ภาชนะบรรจุตองบรรจุผลิตภัณฑในปริมาณไมนอยกวา 90% ของความจุในภาชนะบรรจุ ท้ังนี้ ยอมใหมี

ชองวางเหนือผลิตภัณฑในภาชนะบรรจุไดตามความจําเปนเม่ือผลิตตามหลักการผลิตท่ีดี  

กรณีภาชนะบรรจไุมคงรูป (flexible container) ตองบรรจุใหเต็มเทาท่ีปฏิบตัิได  

8.2  การจําแนกผลิตภณัฑบกพรอง  

ผลิตภัณฑในภาชนะบรรจุใด ท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดสําหรับปริมาณบรรจุขั้นตํ่า ท่ีกําหนดในขอ 8.1     

ถือวาเปนผลิตภัณฑบกพรอง  

8.3  การยอมรับดานการบรรจุ  

ผลิตภัณฑซอสพริก ถือวามีคุณลักษณะเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 8.1 เม่ือจํานวนผลิตภัณฑบกพรอง

ตามท่ีระบุในขอ 8.2 ไมเกินจํานวนท่ียอมรับได เม่ือใชแผนการชักตัวอยาง ตามตารางในภาคผนวก ข 
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9  ฉลาก 

ใหแสดงฉลากตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และอยางนอยตองมีขอความระบุในเอกสารกํากับ

สินคา หรือฉลาก หรือแสดงไวท่ีภาชนะบรรจุก็ได โดยขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จ

หรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

9.1   ซอสพริกในภาชนะบรรจุท่ีจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ใหแสดงขอความที่ภาชนะบรรจุ โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

9.1.1  ช่ือผลิตภัณฑ เชน “ซอสพริก” หรือช่ืออ่ืนท่ีมีความหมายตามมาตรฐานนี้ 
9.1.2  สวนประกอบท่ีสําคัญ เรียงลําดับตามปริมาณจากมากไปนอย โดยหากเปนสวนประกอบท่ีอางถึง

ในช่ือผลิตภัณฑ ใหแสดงปริมาณเปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณ  
9.1.3  วัตถุเจือปนอาหาร หรือสารเติมแตง ถามีการใชใหระบุ ช่ือประเภท พรอมดวยชื่อเฉพาะหรือ

หมายเลขของวัตถุเจือปนอาหารตามที่กําหนดใน CAC/GL 36-1989 Codex Class Names and the 

International Numbering System for Food Additives หรือเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

9.1.4  ช่ือ และท่ีตั้งของผูผลิต หรือผูนําเขา หรือผูแบงบรรจุ หรือผูจัดจําหนายสําหรับสินคาท่ีจําหนายใน

ประเทศ และช่ือและท่ีตั้งของผูผลิต หรือผูสงออก หรือผูแบงบรรจุ หรือผูจัดจําหนายสําหรับสินคาท่ีผลิต

เพ่ือการสงออก แลวแตกรณี  
9.1.5  ปริมาณสุทธิ  
9.1.6  วัน เดือน ป ท่ีผลิต และ/หรือ ขอความ “ควรบริโภคกอน วัน เดือน ป”  

9.1.7  คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี) 

9.1.8  คําแนะนําในการบริโภค (ถามี) 
กรณีท่ีผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีท่ีมีภาษาอ่ืนรวมดวยจะตองมี

ความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน  กรณีท่ีผลิตเพ่ือการสงออก ใหเปนไปตามขอตกลงของ

ประเทศคูคา  

9.2  ซอสพริกในภาชนะบรรจุท่ีมิไดจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ใหแสดงขอความท่ีเอกสารกํากับ 

สินคา หรือฉลาก หรือแสดงไวท่ีภาชนะบรรจุ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

9.2.1  ช่ือผลิตภัณฑ เชน “ซอสพริก” หรือช่ืออ่ืนท่ีมีความหมายตามมาตรฐานนี้ 

9.2.2  ช่ือ และท่ีตั้งของผูผลิต หรือ ผูแบงบรรจุ หรือ ผูจัดจําหนาย 

9.2.3  ปริมาณสุทธิ  
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9.2.4  วัน เดือน ป ท่ีผลิต และ/หรือ ขอความ “ควรบริโภคกอน วัน เดือน ป”  

กรณีท่ีผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีท่ีมีภาษาอ่ืนรวมดวยจะตองมี

ความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน กรณีท่ีผลิตเพ่ือการสงออก ใหเปนไปตามขอตกลงของ

ประเทศคูคา  

10 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ  หรือเครือ่งหมายรับรอง  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง 

11 วิธีวิเคราะห ชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

11.1 วิธีวิเคราะห 

ใหใชวิธีท่ีกําหนดในตารางที่ 3 ดังนี้  

ตารางที่ 3 วิธีวิเคราะห 

(ขอ 11.1) 

ขอกําหนด วิธีวิเคราะห หลักการ 

1. คุณลักษณะทั่วไปดาน สี กลิน่ 

กลิ่นรส และลกัษณะเนื้อ 

 (ขอ 4.3.1) 

ตรวจพนิิจ  - 

2. คาความเปนกรด-เบส 

(ขอ 4.3.2) 

AOAC 981.12 หรือวิธีวิเคราะหท่ี

มีความถูกตองเทียบเทา 

Potentiometry 

3. ตําหนิดานส่ิงแปลกปลอมท่ี

เปนช้ินสวนจากพืช และ ช้ินสวน

วัตถุดิบท่ีมีสีผิดปกติ (ขอ 4.3.3) 

(1) เขยาตัวอยางซอสพริกใหเขากัน 

(2) เทตัวอยางซอสพริกในจาน

กระเบ้ืองสีขาว ปริมาณ 100 g  

(3) ตรวจพนิิจตําหน ิ(ขอ 3.2.3.2) 

โดยตรวจส่ิงแปลกปลอมท่ีเปน

ช้ินสวนจากพืช และตรวจนับช้ินสวน

วัตถุดิบท่ีมีสีผิดปกต ิ

- 
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ขอกําหนด วิธีวิเคราะห หลักการ 

4. จํานวนจุลินทรียท้ังหมด 

(ขอ 7.2) 

BAM (USFDA- Bacteriological 

Analytical Manual) หรือวิธีวิเคราะห

ท่ีมีความถูกตองเทียบเทา 

Microbiological Enumeration 

5. ยีสตและรา (ขอ 7.2) 

 

BAM หรือวิธีวิเคราะหท่ีมีความ

ถูกตองเทียบเทา 
Microbiological Enumeration 

6. เอสเคอริเคีย โคไล  

(Escherichia coli) (ขอ 7.2) 

BAM หรือวิธีวิเคราะหท่ีมีความ 

ถูกตองเทียบเทา 

MPN และ biochemical 

testing  

7. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  

(Staphylococcus aureus)      

(ขอ 7.2) 

BAM หรือวิธีวิเคราะหท่ีมีความ

ถูกตองเทียบเทา 

Microbiological detection 

 

8. แบซิลลัส ซีเรียส
 

(Bacillus cereus) (ขอ 7.2)  

 

BAM หรือวิธีวิเคราะหท่ีมีความ

ถูกตองเทียบเทา 

Microbiological detection 

9. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส 

(Clostridium perfringens)    

(ขอ 7.2)  

BAM หรือวิธีวิเคราะหท่ีมีความ

ถูกตองเทียบเทา 

Microbiological detection 

10. แซลโมเนลลา  

(Salmonella spp.) (ขอ 7.2) 

ISO 6579 Microbiological of 

Food and Animal Feeding Stuffs-

Horizontal Method for Detection 

of Salmonella spp.หรือวิธีวิเคราะห

ท่ีมีความถูกตองเทียบเทา 

Microbiological detection 

11. การบรรจุขั้นต่ํา (ขอ 8.1) รายละเอียดตามภาคผนวก ก Gravimetry 

12. ปริมาณสุทธิ (ขอ 9.1 (5) 

และ ขอ 9.2 (3)) 

รายละเอียดตามภาคผนวก ก Gravimetry 
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11.2  การชักตัวอยาง 

ใหเปนไปตามภาคผนวก ข    

11.3  เกณฑตัดสิน 

ตัวอยางซอสพริกตองเปนไปตามขอ 4.5 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7.3 ขอ 8.3 และขอ 9 ทุกขอ จึงจะถือวา  

ซอสพริกรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานนี้  
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ภาคผนวก ก 

วิธีวิเคราะห  

ขอ (11.1) 

ก.1  ปริมาณสุทธิ  

ก.1.1  น้ําหนักสุทธิ 

ก.1.1.1  ช่ังซอสพริกท้ังภาชนะบรรจุ 

ก.1.1.2  เปดฝาภาชนะบรรจุ เทตัวอยางซอสพริกออกจากภาชนะจนหมด ลางทําความสะอาดภาชนะ

และทําใหแหง แลวนํามาช่ังน้ําหนักพรอมฝา 

ก.1.1.3  ผลตางระหวางน้ําหนักท่ีช่ังไดจากขอ ก.1.1.1 กับน้าํหนักท่ีไดจากขอ ก.1.1.2 เปนน้ําหนักสุทธิ  

ก.1.2  ปริมาตรสุทธิ 

ก.1.2.1  ทําเคร่ืองหมาย ณ ระดับสูงสุดของซอสพริกในภาชนะบรรจุ   

ก.1.2.2   เปดฝาภาชนะบรรจุ เทตัวอยางซอสพริกออกจากภาชนะจนหมด ลางทําความสะอาดภาชนะ

และทําใหแหง แลวนํามาช่ังน้ําหนัก ไมรวมฝา 

ก.1.2.3  เติมน้ํากล่ันอุณหภูมิ 20 
o
C (องศาเซลเซียส) ในภาชนะบรรจุท่ีไดจากขอ ก.1.2.2 จนถึง 

ระดับท่ีทําเคร่ืองหมายตามขอ ก.1.2.1 แลวช่ังน้ําหนัก 

ก.1.2.4  ผลตางระหวางน้ําหนักท่ีไดจากขอ ก.1.2.3 กับขอ ก.1.2.2 เปนปริมาตรสุทธิ (กําหนดใหน้ํา

กล่ันหนัก 1 g มีปริมาตรเทากับ 1 ml (มิลลิลิตร)) 

ก.2  การบรรจุขั้นตํ่า 

ก.2.1  ความจขุองภาชนะ 

ก.2.1.1  เปดฝาภาชนะบรรจุ เทตัวอยางซอสพริกออกจากภาชนะจนหมด ลางทําความสะอาดภาชนะ

และทําใหแหง แลวนํามาช่ังน้ําหนัก ไมรวมฝา 
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ก.2.1.2  เติมน้ํากล่ันอุณหภูมิ 20 
o
C ในภาชนะบรรจุท่ีไดจากขอ ก.2.1.1 จนถึงระดับขอบลางของปาก

ขวด แลวช่ังน้ําหนัก  

ก.2.1.3  ผลตางระหวางน้ําหนักท่ีไดจากขอ ก.2.1.2 กับขอ ก.2.1.1 เปนความจุของภาชนะบรรจุ 

(กําหนดใหน้ํากล่ันหนัก 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 

ความหมายของคําท่ีใชมีดังตอไปนี้ 

ข.1.1  รุน (lot) ในท่ีนี้ หมายถึง สินคาท่ีมาจากแหลงผลิตเดียวกัน ผลิตภายใตสภาวะเดียวกัน  

มีสวนประกอบอาหาร และรูปแบบของผลิตภัณฑ และภาชนะบรรจุชนิดและขนาดเดียวกัน  

ข.2  การชักตัวอยาง  

ใหชักตัวอยาง โดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน ตามจํานวนท่ีกําหนดในตารางท่ี ข.1 หรือตารางท่ี ข.2  หรือ

ตารางท่ี ข.3  สงหนวยปฏิบัติการตรวจวิเคราะห เพ่ือนําไปตรวจสอบ ฉลาก เคร่ืองหมายรับรอง การบรรจุ 

เกณฑคุณลักษณะ  และชักตัวอยาง จํานวน 5 หนวยตัวอยาง เพ่ือตรวจวิเคราะหจํานวนจุลินทรีย (กรณี

ภาชนะบรรจุท่ีมีปริมาณบรรจุนอยกวา 500 g ตองเก็บใหมีปริมาณเพียงพอตอการวิเคราะห) สําหรับการ

วิเคราะหวัตถุเจือปนอาหาร และสารปนเปอน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางของขอกําหนดใน 

กฎหมายและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรท่ีเก่ียวของ 

ตารางที่ ข.1 แผนการชักตัวอยางซอสพริกในภาชนะบรรจุท่ีมีน้ําหนักสุทธิ                                     

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 แผนการชักตัวอยางซอสพริกในภาชนะบรรจุท่ีมีน้ําหนักสุทธิ 

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 แผนการชักตัวอยางซอสพริกในภาชนะบรรจุท่ีมีน้ําหนักสุทธิ  

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 7 
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ภาคผนวก ค 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณท่ีใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le Systéme 

International d’ Unités) ยอมรับใหใชได ดังนี้  

ปริมาณ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย  

ปริมาตร มิลลิลิตร(milliliter) ml 

มวล กรัม (gram) g 

กิโลกรัม (kilogram) kg 

อุณหภูมิ  องศาเซลเซียส (degree celsius) 
o
C 

 


