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รายการทดสอบทางจุลชีววิทยา  

ชนิดตัวอยาง รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

1. - Seafood products 
    - Fisheries products (Frozen) 

 Salmonella spp. ISO 6579-1 : 2017 

  Listeria spp. /  
 Listeria monocytogenes 

ISO 11290-1 : 2017 part 1 : 
Detection method. 

 Coliform bacteria AOAC (2016) 991.14 

 Escherichia coli FDA BAM online, 2017   
(Chapter 4) 

 Staphytococcus aureus AOAC (2016) 2003.11 

 Enterobacteriaceae AOAC (2016) 2003.01 

 Vibrio cholerae  ISO 21872-1 : 2017 (E) part 1 : 
Detection of potentially 
enteropathogenic Vibrio 
parahaemolyticus, Vibrio 
cholera and Vibrio vulnificus. 

 Aerobic Plate Count FAD BAM online, 2001 
(Chapter 3) 

 Salmonella spp. AOAC (2016) 2016.01 

 Listeria spp. AOAC (2016) 2016.07 

 Listeria monocytogenes AFNOR Certificate Reference 
No.3M 01/15-09/16 
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ชนิดตัวอยาง รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

2. Frozen breaded cheese 
product 
 
 

Salmonella spp. AOAC (2016) 2016.01 
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รายการทดสอบทางดานเคมี 

ชนิดตัวอยาง รายการทดสอบ วิธีทดสอบ หมายเหตุ 

4. - Shrimp and Fish 
(Fresh) 
    - Frozen raw 
shrimp product 
    - Frozen cooked 
shrimp product  
    - Frozen breaded 
shrimp product   
 

sulphur dioxide In-house method CLTC-
008 
In connection with: 
- AOAC (2016) 990.28 
- Laboratory manual on 
analysis methods and 
procedure for fish 
products Determination 
of Sulphur dioxide 
(Residual SO2) by Rankine 
method. 2nd Edition, 1992 
Japan. 

ผูใชบริการควร
ตรวจสอบชวงการ
ทดสอบวาเปนไปตาม
ขอกําหนดของกรม
ประมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chloramphenicol Euro Proxima B.V., 
Chloramphenicol EIA kit 
5091 CAP (21) 07.10 

5. - Shrimp (Fresh) 
   - Frozen raw shrimp 
product 
   - Frozen cooked 
shrimp product  
   - Frozen breaded 
shrimp product   
 
 
 
 

Malachite green Euro Proxima B.V., 
Malachite green EIA : 
5161 MG/LMG 1p (10) 
02.10 
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6. - Shrimp (Fresh) 
   - Frozen raw shrimp 
product 
   - Frozen cooked 
shrimp product  
   - Frozen breaded 
shrimp product   

Fluoroquinolones 
group  

Euro Proxima B.V., 
Fluoroquinolones EIA : 
5101 FLUQG (13) 03.14 

ผูใชบริการควร
ตรวจสอบชวงการ
ทดสอบวาเปนไปตาม
ขอกําหนดของกรม
ประมง 

 
 
 
 
 
 

 


