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ในการปฎิบัติงาน ใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภคมีคุณภาพสอดคลองกับขอกําหนดที่มีอยูในมาตรฐาน
ระหวางประเทศและของประเทศคูคา เนื่องจากกุงเยือกแข็งเปนสินคาสงออกที่สําคัญและมีการบริโภค
กันมากในประเทศ เอกสารนี้มีรายละเอียดดานเทคนิคสําหรับขอกําหนดความปลอดภัยและคุณภาพ
สําคัญ โดยครอบคลุมกุงเยือกแข็ง ทั้งกุงดิบ หรือกึ่งสุก หรือสุก และมีขอกําหนดเกี่ยวกับ สวนประกอบ
ที่จําเปนและปจจัยคุณภาพ วัตถุเจือปนอาหาร สารปนเปอน ยาสัตวตกคาง สุขลักษณะ การแสดง
เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอยาง การตรวจสอบและการวิเคราะห รวมถึง การยอมรับรุนสินคา
มาตรฐานฯ นี้ กําหนดขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง
CODEX STAN 92-1981, Rev.1-1995, Codex Standard for Quick Frozen Shrimps or Prawns:
Codex Alimentarius: Volume 9A-Fish and Fishery Product. 2nd ed. Joint FAO/WHO Food Standard
Programme, FAO, Rome.
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

กุงเยือกแข็ง
1. ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ใชสาํ หรับกุงที่ทําจากกุงดิบ กึ่งสุก หรือ กุงสุก และตองผาน
กระบวนการทําเยือกแข็งอยางรวดเร็ว ตามที่ระบุในขอ 2.2

2. คุณลักษณะ
2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ
2.1.1 กุงเยือกแข็ง (quick frozen shrimp) หมายถึง ผลิตภัณฑจากกุงที่อยูในวงศพีนีไอดี (Penaeidae)
แพนดาลิดี (Pandalidae) แครนกอนนิดี (Crangonidae) และพาลีโมนิดี (Palaemonidae) แลวจึง
นําไปเขากระบวนการทําใหเยือกแข็งอยางรวดเร็ว
2.1.2 กุงเยือกแข็งในภาชนะบรรจุเดียวกันตองเปนสกุลเดียวกันแตอาจจะมาจากตางชนิด ซึ่งใหคุณสมบัติ
ทางประสาทสัมผัสคลายกัน
2.2 ลักษณะของกระบวนการผลิตกุงเยือกแข็ง
2.2.1 น้ําที่ใชสําหรับลวก ตม และทําใหเย็นตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยน้ําบริโภค หรือเปนน้ําทะเลที่สะอาดไดมาตรฐานทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานน้ําบริโภคของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
2.2.2 กุงผานการเตรียมอยางเหมาะสมตามลักษณะชนิดของผลิตภัณฑ
2.2.3 กระบวนการทําเยือกแข็งอยางรวดเร็ว จะตองทําตามขอกําหนดดังนี้ :
(1) เครื่องมือที่ใชทําเยือกแข็งจะตองทําใหผลิตภัณฑผานชวงของอุณหภูมิของการเกิดผลึกน้ําแข็งสูงสุดได
อยางรวดเร็ว
(2) กระบวนการทําเยือกแข็งจะถือวาสมบูรณ เมื่ออุณหภูมิที่จุดกึ่งกลางของผลิตภัณฑเทากับ -18 ๐C
หรือต่ํากวา ภายหลังที่อุณหภูมิของผลิตภัณฑคงที่ (Thermal stabilization)
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(3) กุงเยือกแข็งและการบรรจุจะตองทําใหเกิดการสูญเสียน้ํา (Dehydration) และการเติมออกซิเจน
(Oxidation) นอยที่สุด
(4) กุงเยือกแข็งจะเก็บไวที่อุณหภูมิ -18 oC หรือต่ํากวาตลอดเวลาเพื่อรักษาคุณภาพใหคงเดิมระหวาง
การเก็บรักษา การขนสงและการจัดจําหนาย
2.3 รูปแบบของผลิตภัณฑ
2.3.1 ผลิตภัณฑมีรูปแบบใดก็ได โดยตองเปนไปตามขอกําหนดทั้งหมดของมาตรฐานนี้
2.3.2 ผลิตภัณฑมีการอธิบายรายละเอียดบนฉลากอยางพอเพียง เพื่อปองกันปญหาที่จะทําใหผูบริโภคเกิด
ความสับสนและเขาใจผิด
2.3.3 การบรรจุกุงเยือกแข็งใชการนับจํานวนกุงตอหนวยน้ําหนักหรือตอหีบหอ

3. สวนประกอบ
3.1 สวนประกอบหลัก
3.1.1 กุง ตองมีคุณภาพดี มีความสด สะอาด และเหมาะสมสําหรับการบริโภค
3.1.2 น้ําเคลือบ (ถามี) น้ําที่ใชสําหรับเคลือบหรือใชเตรียมสารละลายสําหรับเคลือบตองเปนน้ําที่สะอาดมี
คุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยน้ําบริโภค ถาใชน้ําทะเลในการเคลือบตอง
เปนน้ําทะเลที่สะอาดไดมาตรฐานทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานน้ําบริโภคของประกาศกระทรวงสาธารณสุข1
และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่ทําใหคุณภาพของกุงไมเปนที่ยอมรับ
3.2 สวนประกอบอื่น
ตองมีคณ
ุ ภาพระดับทีใ่ ชสําหรับอาหารได (food grade)

1

คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย
(ก) ตรวจพบบักเตรีชนิดโคลิฟอรม นอยกวา 2.2 ตอน้ําบริโภค 100 มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(ข) ตรวจไมพบบักเตรีชนิด อี.โคไล
(ค) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค

3
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4. ปจจัยคุณภาพ
ผลิตภัณฑจะตองมีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานฯนี้ ไมพบขอบกพรองตามที่ระบุในขอ 11

5. วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives)
ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหารที่ใหใชในกุงเยือกแข็งใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

6. สารปนเปอน
ชนิดและปริมาณสารปนเปอนในกุงเยือกแข็งใหเปนไปตามขอกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของและขอกําหนดของ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารปนเปอน

7. ยาสัตวตกคาง
ชนิดและปริมาณยาสัตวตกคางในกุงเยือกแข็งใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐานภัย
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง ยาสัตวตกคาง

8. สุขลักษณะ
8.1 ตองไมพบสิ่งแปลกปลอมใดๆที่เปนอันตรายตอผูบริโภค
8.2 ตองปลอดจากเชื้อจุลินทรียที่มีชีวิตและเจริญไดในระหวางการเก็บรักษาภายใตสภาวะปกติ และไมพบ
สารใดๆรวมทั้งสารที่เกิดจากเชื้อจุลินทรียในปริมาณที่ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือสารที่เกิดจาก
เชื้อจุลินทรียที่จะเปนอันตรายตอผูบริโภค โดยขอกําหนดจุลินทรียใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของและ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
การวิเคราะหจลุ ินทรีย ใหปฏิบัตติ ามขอ 10.2.3
8.3 ผลิตภัณฑที่ครอบคลุมโดยมาตรฐานนี้ ควรผานการเตรียมและจัดการที่เหมาะสม ตามขอกําหนดการ
ปฏิบัติวาดวยเรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003) และ
การปฏิบัติที่ดีในการผลิตสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา เลม 1: ขอกําหนดทั่วไป (มกอช. 7410)
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9. เครื่องหมายและฉลาก
9.1 ภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑขายปลีก
ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของและมาตรฐาน เรื่อง ฉลากสําหรับอาหารที่ผานการบรรจุแลว (CODEX STAN
1-1985 (Rev.1-1991, 1999, 2001, 2004 and 2005)) และขอกําหนดเพิ่มเติมดังนี้
อยางนอยฉลากที่ภาชนะบรรจุตองมีขอความดังตอไปนี้
(1) ระบุคําวา “กุง” และตอทายดวยชื่อสามัญตามชนิดของกุง เชน กุงกุลาดําเยือกแข็ง กรณีที่กุงตางชนิด
จากสกุลเดียวกันผสมกัน ใหใสชื่อสามัญของชนิดกุงที่ผสมกัน เพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิดตอผูบริโภคใน
ประเทศที่มีการจําหนาย
(2) ใหระบุผลิตภัณฑวาเปนผลิตภัณฑกุงดิบ กึ่งสุก หรือ สุก
(3) รูปแบบของผลิตภัณฑ จะตองระบุอยูใกลชื่อผลิตภัณฑ
(4) สําหรับผลิตภัณฑที่มีการเคลือบ ตองแสดงน้ําหนักสุทธิของผลิตภัณฑที่ไมรวมถึงสวนที่เคลือบ
(5) ถาเคลือบดวยน้ําทะเล ใหระบุไวในฉลากดวย
(6) น้ําหนักสุทธิเปน กรัม หรือ กิโลกรัม
(7) วัน เดือน ป ที่ผลิต และ วัน เดือน ปที่หมดอายุ
(8) ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต ผูแบงบรรจุ สําหรับอาหารที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผูนําเขาและ
ประเทศผูผลิตสําหรับอาหารนําเขา แลวแตกรณี
(9) รุนการผลิต
(10) คําแนะนําในการเก็บรักษา ใหระบุวาเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิไมสูงกวา -18oC
ในกรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกโดยเฉพาะ ขอ (6) ถึง ขอ (7) ใหเปนไปตามขอตกลงของประเทศคูคา
9.2 ภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑขายสง
ใหมีขอความตามขอ 9.1 ที่ภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑขายสง หรือในเอกสารกํากับสินคาก็ได ยกเวน
ขอมูลที่เปนชื่อผลิตภัณฑ รุนการผลิต ชื่อและสถานที่ตั้งของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุตองอยูบนผลิตภัณฑ
และคําแนะนําในการเก็บรักษาตองอยูที่ภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑขายสงเทานั้น
รุนการผลิต ชื่อ และสถานที่ตั้งของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุอาจแทนดวยเครื่องหมายการคา ถาเครื่องหมาย
การคานั้นมีการระบุอยางชัดเจนในเอกสารกํากับสินคา
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10. วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
10.1 การชักตัวอยาง
10.1.1 การชักตัวอยางใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของและขอกําหนดมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง การชักตัวอยาง ตัวอยางที่นําสงหองปฏิบัติการตรวจสอบตองมีปริมาณ
อยางนอย 1 kg
10.1.2 การชักตัวอยางสําหรับการหาน้าํ หนักสุทธิใหเปนตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของและ
ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง การชักตัวอยาง
10.2 วิธีวิเคราะห
10.2.1 การตรวจสอบทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพ
การตรวจสอบทางประสาทสัมผัสและกายภาพ ใหตรวจสอบโดยบุคคลที่ผานการฝกฝนมาโดยเฉพาะ โดยมี
ขั้นตอนการตรวจสอบทางประสาทสัมผัสและกายภาพเปนไปตามขอ 10.2.1.1 และมีวิธีตามขอ 10.2.1.2
ถึง ขอ 10.2.1.5 และแนวทางการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสําหรับปลาและสัตวน้ํามีเปลือกใน
หองปฎิบัติการ Guidelines for the Sensory Evaluation of Fish and Shellfish in Laboratories
(CAC/GL 31-1999)
10.2.1.1 ขั้นตอนการตรวจสอบทางประสาทสัมผัสและกายภาพ
(1) ตรวจสอบน้ําหนักสุทธิตามวิธีปฏิบัติในขอยอย 10.2.1.2
(2) ตรวจสอบการสูญเสียน้ําในกุงเยือกแข็ง หรือวัดพื้นที่ผิวที่สูญเสียน้ํา โดยคํานวณในหนวยเปอรเซ็นต
ของน้ําหนักกุงหรือพื้นผิวของกุงที่มีขอบกพรอง
(3) ละลาย (thaw) ตัวอยางตามขอ 10.2.1.4 จากนั้นนํากุงแตละตัวของหนวยตัวอยางมาตรวจหา
ขอบกพรองตามขอ 11 เชน สิ่งแปลกปลอม
(4) ตรวจนับจํานวนผลิตภัณฑตามขอ 10.2.1.3
(5) ประเมินกลิ่น และการเปลี่ยนสีตามขอกําหนด
(6) กลิ่น และกลิ่นรส ซึ่งไมสามารถตัดสินไดในตัวอยางที่ยังไมผานการทําใหสุก ใหทําการยืนยันโดยตัด
ชิ้นเนื้อนั้นจากหนวยตัวอยางใหเปนขนาดประมาณ 100 g ถึง 200 g และทําใหสุกทันทีโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ในหัวขอยอย 10.2.1.5 แลวทําการทดสอบกลิ่น กลิ่นรส ทันที
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10.2.1.2 การตรวจสอบน้ําหนักสุทธิ
(1) น้ําหนักสุทธิของผลิตภัณฑที่ไมมีการเคลือบ
น้ําหนักสุทธิของกุงเยือกแข็งที่ไมมีการเคลือบ (ไมรวมน้ําหนักของภาชนะบรรจุ) ของแตละหนวยตัวอยาง
ซึ่งเปนตัวแทนรุนสินคา ตองตรวจสอบในสภาพที่ผลิตภัณฑยังคงเยือกแข็ง ยกเวนกรณีที่มีการตกลงเฉพาะ
(2) น้ําหนักสุทธิของผลิตภัณฑที่มีการเคลือบ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
(2.1) เปดภาชนะบรรจุของกุงเยือกแข็งทันที หลังจากนําออกจากหองเก็บที่อุณหภูมิตา่ํ
(2.1.1) สําหรับผลิตภัณฑกุงดิบ ใหวางผลิตภัณฑในภาชนะและใหน้ําสะอาดทีอ่ ุณหภูมิหองไหลผานทาง
ดานลางของภาชนะในอัตราประมาณ 25 l/min
(2.1.2) สําหรับผลิตภัณฑกุงกุงสุกและกุงกึ่งสุก วางผลิตภัณฑในภาชนะที่มีน้ําบริโภค มีอุณหภูมิประมาณ
27°C และมีปริมาณอยางนอย 8 เทาของน้ําหนักกุง ที่ระบุไวในฉลาก แชผลิตภัณฑกุงไวในน้ําจนกระทั่ง
น้ําแข็งละลายหมด สําหรับผลิตภัณฑแชแข็งในลักษณะกอน ใหกลับกอนแชหลายๆครั้ง ในระหวางการ
ละลาย ตรวจสอบการละลายอยางสมบูรณ โดยที่สามารถแยกตัวกุงออกจากกันไดงา ย
(2.2) ชั่ ง น้ํ า หนั ก ของตะแกรงลวดซึ่ ง มี ต าตะแกรงเป น ช อ งสี่ เ หลี่ ย มขนาด 2.8 mm. (ตาม ISO
Recommendation R565) หรือ ใชตะแกรงขนาด 2.38 mm (ตามมาตรฐาน US No. 8 Standard
Screen) ที่แหงและสะอาด
(2.2.1) ถาปริมาณกุงที่บรรจุมีน้ําหนักรวม 500 g หรือนอยกวา ใชตะแกรงที่มีเสนผานศูนยกลาง 20 cm
(2.2.2) ถาปริมาณกุงที่บรรจุมีน้ําหนักรวมมากกวา 500 g ใชตะแกรงที่มีเสนผานศูนยกลาง 30 cm
(2.3) หลังจากสวนที่เคลือบที่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสไดวา หลุดออกแลว และกุงแยกออกไดงา ย ใหเท
ลงบนตะแกรงที่ไดชั่งไวกอนหนาแลว และเอียงเปนมุม 20 องศา เพื่อสะเด็ดน้ํา เปนเวลา 2 นาที
(2.4) คํานวณน้ําหนักสุทธิ น้ําหนักสุทธิ = น้ําหนักตะแกรงรวมกุงที่สะเด็ดน้ําแลว-น้ําหนักตะแกรง
10.2.1.3 การนับจํานวนกุง
เมื่อมีการระบุจํานวนบนฉลาก จะตองมีการหาจํานวนกุง ทําโดยการนับจํานวนตัวกุงในภาชนะบรรจุหรือ
จากตัวอยางทีเ่ ปนตัวแทนแลวหารดวยน้ําหนักกุงที่แทจริง เพื่อคิดจํานวนตัวตอหนวยน้ําหนัก
10.2.1.4 วิธีการละลาย
ละลายหนวยตัวอยางโดยใสผลิตภัณฑไวในถุงพลาสติกแลวแชในน้าํ ที่มีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมหิ อง
(อุณหภูมิไมสงู กวา 35°C) ทิ้งใหละลายอยางสมบูรณ ตรวจสอบโดยการบีบถุงเบาๆเปนครั้งคราว โดยไมทาํ
ใหลักษณะของเนื้อกุงเสียหาย จนกระทั่งกึง่ กลางของผลิตภัณฑนิ่มหรือผลึกน้าํ แข็งละลายหมด
10.2.1.5 วิธีการทําใหสุก สําหรับตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส เพื่อยืนยันเรื่อง กลิ่นและกลิ่นรส
ลักษณะเนื้อผิดปกติ
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วิธีตอไปนี้เปนการใหความรอนกับ ตัวอยางกุงเยือกแข็งตามขอ 10.2.1.1(6) จนกระทั่งอุณหภูมิภายในที่จุด
กึ่งกลาง อยูระหวาง 65 oC ถึง 70 oC และผลิตภัณฑตองไมสุกเกินไป เวลาที่ใชขึ้นอยูกับขนาดของกุง โดย
อุณหภูมิที่ใช เวลาและวิธีการใหความรอนตองมีการทดสอบมากอน
วิธีอบ (baking) หอตัวอยางกุงเยือกแข็งดวยอะลูมิเนียมฟอยล แลววางบนถาดหรือกระทะกน
แบนกอน จึงนําไปอบ
วิธีนึ่ง (steaming) หอตัวอยางกุงเยือกแข็งดวยอะลูมิเนียมฟอยล วางบนตะแกรงที่อยูเหนือน้ําเดือด
ในภาชนะที่มีฝาปด
วิธีตมทั้งถุง (boil-in-bag) นําตัวอยางกุงเยือกแข็งใสในถุงทนความรอนและปดใหสนิท แลวตมในน้ํา
เดือดจนสุก
วิธีไมโครเวฟ (microwave) นําตัวอยางกุงเยือกแข็งใสในภาชนะที่ใชสําหรับไมโครเวฟ ถาใช
ถุงพลาสติกควรตรวจสอบใหมั่นใจวาไมมีกลิ่นถุงพลาสติกติดอยู และทําใหสุกตามคูมือการใชเครื่อง
10.2.2 การตรวจวิเคราะหทางเคมี
ปริมาณสารประกอบฟอสเฟต วิเคราะหตาม AOAC (1984) ขอ 2.021 57 ถึงขอ 2.025 หรือวิธีอื่นที่
เทียบเทา
ปริมาณสารประกอบซัลเฟอรไดออกไซด ใชวิธีวิเคราะหตาม Modified Rankine (Japan Food Hygiene
Association 1989.) หรือวิธีอื่นที่เทียบเทา
10.2.3 การตรวจวิเคราะหจุลินทรีย
ใหใชวิธีวิเคราะหตาม USFDA/Bacteriological Analytical Manual ฉบับลาสุดหรือวิธีอื่นที่เทียบเทา

11. ขอบกพรอง
ผลิตภัณฑลักษณะดังตอไปนี้ถือวามีขอบกพรอง
(1) การสูญเสียน้ํา
มีการสูญเสียน้ําโดยเห็นเปนสีขาวหรือสีเหลืองอยางชัดเจนบนพื้นผิว ซึ่งลงลึกไปถึงชิ้นเนื้อกุง โดยไม
สามารถขูดออกดวยมีดหรือเครื่องมือแหลมคมไดงาย ซึ่งเปนน้ําหนักมากกวา 10% ของน้ําหนักกุงในแต
ละตัวอยางหรือมีพื้นที่สูญเสียน้ํามากกวา 10 % ของแตละกอน (block) ผลิตภัณฑ
(2) สิ่งแปลกปลอม
สิ่งที่ปะปนมากับตัวอยางที่ไมใชชิ้นสวนของกุง แมไมเปนอันตรายตอผูบริโภค แตสามารถมองเห็นไดงาย
โดยวิธีการตรวจพินิจดวยตาเปลาหรือวิธีการอื่น รวมทั้งการใชแวนขยาย และสิ่งแปลกปลอมนั้นแสดงให
เห็นถึงการผลิตที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑการปฏิบัติที่ดีในการผลิตและสุขาภิบาล
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(3) กลิ่นและกลิ่นรส
กุงที่มีกลิ่นหรือกลิ่นรสไมพึงประสงค อยางชัดเจน และคงทน ซึ่งบงชี้ถึงการเสื่อมสภาพ หรือการหืน หรือ
กลิ่นของอาหารที่ใชเลี้ยงกุง
(4) การเปลี่ยนสี
สีของกุงเปลี่ยนเปนสีดํา เขียว หรือ เหลือง สีใดสีหนึ่งหรือหลายสีรวมกันบนพื้นที่มากกวา 10% ของผิวกุง
แตละชิ้น/ตัวและรวมกันมากกวา 25% ของตัวอยาง

12. การยอมรับรุนสินคา
รุนสินคา หมายถึง กุงเยือกแข็งที่มีรูปแบบของผลิตภัณฑ สวนประกอบ และขนาดบรรจุเปนอยางเดียวกัน
ที่ผลิตหรือสงมอบในคราวเดียวกัน
รุนสินคาจะถือวาเปนไปตามมาตรฐานนี้ ในกรณีดังตอไปนี้
12.1 ผลิตภัณฑตองเปนไปตามมาตรฐานนี้ เมื่อรุนของผลิตภัณฑที่ตรวจสอบเปนไปตามเกณฑการยอมรับ
ขอกําหนดเรื่องขอบกพรองในขอ 11 ตามแผนการชักตัวอยางที่เหมาะสม โดยผลิตภัณฑจะตองผานการ
ทดสอบตามวิธีการที่ระบุในขอ 10
12.2 จํานวนทั้งหมดของหนวยตัวอยางที่ไมเปนไปตามการนับจํานวนชิ้นกุงในขอ 2.3.3 รวมแลวตองไมเกิน
จํานวนที่ยอมรับไดตามแผนการชักตัวอยางที่เหมาะสมที่กําหนดในขอ 10
12.3 คาเฉลี่ยของน้ําหนักสุทธิของบรรจุภัณฑทั้งหมดที่ตรวจสอบตองไมนอยกวาน้ําหนักที่ระบุไว โดยแตละ
บรรจุภัณฑตองไมมีน้ําหนักนอยเกินไปโดยไมมีเหตุอันควร
12.4 ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร สารปนเปอน ยาสัตวตกคาง สุขลักษณะ
และขอกําหนดเรื่องฉลากที่ระบุในขอ 5 ถึงขอ 9
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ภาคผนวก
หนวย
หนวย SI และสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานฯ นี้ และหนวยที่ SI ยอมใหใชได มีดังนี้

ปริมาณ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

ไมโครกรัม (microgram)

µg

มิลลิกรัม (milligram)

mg

กรัม (gram)

g

กิโลกรัม (kilogram)

kg

มิลลิลิตร (milliliter)

ml

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(milligram per kilogram)

mg/kg

มิลลิเมตร (millimeter)

mm

เซนติเมตร (centimeter)

cm

มวล

ปริมาตร

ความยาว

พื้นที่
อุณหภูมิ
ความเขมของแสง

ตารางเซนติเมตร
(square centimeter)
องศาเซลเซียส
(degree Celsius)
ลักซ
(lux)

cm2
๐

C

lux

หนวย SI (International System of Units หรือ Le Système International d’ Unités; SI)

