หลักเกณฑ์เฉพาะสําหรับการรับรองผลิตภัณฑ์
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน
(Appendix: Specific Certification Scheme for Agricultural Products in
accordance with Thai Agricultural Standard for Peanut Kernel : Maximum
Level of Aflatoxin)
ขอบข่าย
การรับรองสินค้าถั่วลิสงตามหลักเกณฑ์นี้ ครอบคลุมการรับรองผลิตภัณฑ์ (product certification) ของเมล็ด
ถั่วลิสงแห้งดิบที่นํามาใช้เป็นอาหาร
หลักเกณฑ์เฉพาะฉบับนี้ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินการความเท่าเทียมตามมาตรา 30
คํานิยาม
ให้เป็นไปตามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง และดังต่อไปนี้
2.1 เมล็ดถั่วลิสง (peanut kernel) หมายถึง เมล็ดที่ได้หลังจากการนําถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกไปกะเทาะเปลือก
ออกแล้วได้เมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบ ไม่รวมถึงเมล็ดถั่วลิสงที่ใช้ทําพันธุ์
2.2 ผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสง (peanut kernel producer) หมายถึง ผู้ที่นําถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกมากะเทาะแยก
เมล็ดถั่วลิสงออกได้เมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบเพื่อการค้า ทั้งนี้รวมถึงผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ และคลังสินค้าเมล็ดถั่ว
ลิสง เพื่อการค้า
2.3 ผู้ประกอบการโรงกะเทาะถั่วลิสง หมายถึง ผู้ที่นําถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกมากะเทาะแยกเมล็ดถั่วลิสงออกเพื่อ
การค้า
2.4 ผู้รวบรวม หมายถึง ผู้ประกอบการที่รวมหรือนําเมล็ดถั่วลิสงจากโรงกะเทาะ หรือเมล็ดถั่วลิสงนําเข้า หรือ
จากแหล่งอื่นๆ เพื่อเก็บรักษาไว้รอจําหน่าย
2.5 ผู้บรรจุหีบห่อ หมายถึง ผู้ประกอบการที่นําเมล็ดถั่วลิสงมาบรรจุ หรือแบ่งบรรจุเพื่อการค้าที่เข้าข่ายเป็น
โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
2.6 คลังสินค้า หมายถึง ผู้ประกอบการที่นําเมล็ดถั่วลิสงมาเก็บรักษาไว้เพื่อจําหน่ายในลักษณะของเมล็ดถั่ว
ลิสงแห้งดิบต่อไป คลังสินค้าอาจเป็นผู้เดียวกับผู้ประกอบการโรงกะเทาะ ผู้บรรจุหีบห่อ หรือผู้รวบรวมได้ ซึ่งใช้
ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงใบเดียวกัน
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ส่วนที่ 1 ข้อกําหนดทั่วไปสําหรับผู้ขอการรับรอง/ผู้ได้รับการรับรอง
1.1 ข้อกําหนดสําหรับผู้ขอการรับรอง/ผู้ได้รับการรับรอง
1.1.1 ผู้ขอการรับรอง/ผู้ได้รับการรับรอง
1.1.1.1 สิทธิและหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไป ข้อ ก) ถึงข้อ ญ) และเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
ฎ) ผู้ขอการรับรองตามหลักเกณฑ์นี้ คือ ผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงเพื่อการค้า ซึ่งอาจเป็น
(1) ผู้ประกอบการโรงกะเทาะถั่วลิสง หรือ
(2) ผู้รวบรวม หรือ
(3) ผู้บรรจุหีบห่อ หรือ
(4) คลังสินค้า

1.2 การยืน่ คําขอการรับรองมาตรฐาน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไป
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ส่วนที่ 2 กระบวนการในการรับรอง

2.1 กระบวนการในการรับรองมาตรฐาน
กระบวนการในการรับรองมาตรฐาน แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
2.1.1 เกณฑ์ที่ใช้ในการรับรอง
ให้พิจารณาตามเกณฑ์ที่ระบุในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน
(มกษ. 4702) สําหรับรายการการตรวจประเมิน (checklist) นั้น ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสามารถ
กําหนดรูปแบบรายการการตรวจประเมินตามความเหมาะสม โดยอาจปรับใช้จากรายการการตรวจประเมินที่
จัดทําไว้เป็นตัวอย่างตามตารางที่ 2 ตัวอย่างแบบรายการการตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ด
ถั่วลิสง : ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซินได้
กรณีการตรวจประเมินครั้งแรกหรือตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ ให้ผู้ตรวจประเมินดําเนินการชักตัวอย่างเพื่อ
การวิเคราะห์ โดยพิจารณาความเสี่ยงและวิธีการชักตัวอย่างตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 2.1.4 การชักตัวอย่างเพื่อการ
วิเคราะห์ ของภาคผนวก: หลักเกณฑ์เฉพาะสําหรับการรับรองผลิตภัณฑ์นี้ กรณีการตรวจติดตามประจําปี
ผู้ตรวจประเมินอาจดําเนินการชักตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง และประวัติการ
ตรวจประเมินที่ผ่านมา
2.1.2 ขั้นตอนการรับรอง
2.1.2.1 การตรวจประเมินครั้งแรก
ผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงต้องนําข้อกําหนดต่างๆ ใน มกษ.4702 ที่จะขอรับการรับรองไปปฏิบัติแล้วก่อนการตรวจ
ประเมิน
การตรวจประเมินจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานในปีแรก ผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงต้องมีข้อมูลในบันทึก
ย้อนหลังไปอย่างเพียงพอที่จะให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสามารถตรวจประเมินได้ แต่ไม่น้อยกว่า 1
เดือน ส่วนการชักตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.4 การชักตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์
ของหลักเกณฑ์เฉพาะสําหรับการรับรองผลิตภัณฑ์รายสินค้านี้
2.1.2.2 การตรวจติดตามประจําปี (กรณีใบรับรองมีอายุมากกว่า 1 ปี)
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไป
2.1.2.3 การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไป
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2.1.3 ระยะเวลาในการเข้าตรวจประเมินมาตรฐานสินค้าเกษตร
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไป
2.1.4 การชักตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์
2.1.4.1 ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานต้องชักตัวอย่างสําหรับวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน โดยชักตัวอย่าง
ณ สถานประกอบการของผู้ผ ลิตเมล็ ดถั่ วลิ ส ง (ผู้ประกอบการโรงกะเทาะ ผู้ รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่ อ และ
คลังสินค้า) เพื่อประกอบการรับรองในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การตรวจประเมินครั้งแรก หรือ การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ
(2) ผู้ตรวจประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะมีอะฟลาทอกซินปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐาน เช่น
บันทึกผลวิเคราะห์ของผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงพบปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมดปนเปื้อนเกินเกณฑ์ที่กําหนด
บ่อยครั้ง สภาพการผลิตและการเก็บรักษามีความชื้นสูง และการคัดแยกเมล็ดไม่เหมาะสม เป็นต้น
(3) การตรวจประเมินหรือการตรวจติดตามครั้งก่อนหน้านี้ พบข้อบกพร่องร้ายแรง
(4) เมื่อมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องว่าเมล็ดถั่วลิสงมีปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมดปนเปื้อนเกิน
กว่าที่กําหนด และผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานพิจารณาแล้วว่ามีความจําเป็นต้องมีการชักตัวอย่าง
2.1.4.2 หลักเกณฑ์ในการชักตัวอย่าง
2.1.4.2.1 วิธีชัก ตัว อย่า งเมล็ด ถั่ว ลิส งเพื่อ วิเ คราะห์อ ะฟลาทอกซิน ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้าย ก ของ
ภาคผนวก: หลักเกณฑ์เฉพาะสําหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง :
ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซินนี้

2.1.4.2.2 ใส่ตัวอย่างลงในภาชนะที่ป้องกันความชื้นได้ หรือถุงพลาสติกปิดสนิท ถุงละ 1 ตัวอย่าง พร้อมทั้ง
เขียนรายละเอียดให้ชัดเจนในแต่ละตัวอย่าง ได้แก่
(1) ชื่อตัวอย่าง
(2) สถานที่เก็บตัวอย่าง
(3) วัน เดือน ปี ที่เก็บตัวอย่าง
(4) ผู้เก็บตัวอย่าง หรือผู้ส่งตัวอย่าง
นอกจากนี้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานควรส่งตัวอย่างไปถึงห้องปฏิบัติการภายใน 3 วัน หากไม่สามารถ
กระทําได้ให้เก็บรักษาตัวอย่างเมล็ดถั่วลิสงในสภาพแห้งไม่ชื้น
2.1.4.2.3 หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไป
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2.1.4.2.4 วิธีวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน
วิธีการตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน มกษ.4702 โดยเป็นไปดังนี้
ตารางที่ 1 วิธวี ิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมด
ข้อกําหนด

วิธีวิเคราะห์1/

หลักการ

ปริมาณอะฟลาทอกซิน เอโอเอซี (AOAC) 991.31
ทั้งหมด

อิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ (Immunoaffinity
column; Aflatest)

เอโอเอซี (AOAC) 993.17

โครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (Thin layer
chromatography)

เอโอเอซี (AOAC) 975.36

โรเมอร์มินิคอลัมน์ (Romer minicolumn)

อีเอ็น (EN) 12955
ไอเอสโอ (ISO) 16050

โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ที่มี
โพสต์คอลัมน์ดีไรเวไทเซชัน และอิมมูโน-แอฟ
ฟินิตีคอลัมน์สาํ หรับทําความสะอาด (HPLC
with post column derivatization and
immunoaffinity column clean up)

เอโอเอซี (AOAC) 979.18

ฮอลาเดย์ -เวลาสโค มิ นิ ค อลั ม น์ (HoladayVelasco minicolumn)

_______________________________
1/

วิธีวิเคราะห์ให้อ้างอิงเอกสารฉบับล่าสุด

กรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมดตามตารางที่ 1 ให้เลือกวิธีอื่นที่พิจารณาแล้วว่ า เป็ น
วิธีวิเคราะห์ที่สามารถตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินที่ปริมาณเท่ากับหรือต่ํากว่าค่าปริมาณอะฟลาทอกซินสูงสุด
(20 ไมโครกรัม ต่อกิโ ลกรัม ) และเป็นวิธีที่มีคุณ สมบัติก ารใช้ง าน (performance
characteristics)
เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นวิธีวิเคราะห์ที่ประกาศโดยองค์การแห่งชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศด้านมาตรฐาน หรือตีพิมพ์
ในเอกสารคู่มือ หรือสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล
(2) เป็นวิธีวิเคราะห์ที่มีผลการประเมินความใช้ได้ (validation) ของผลการทดสอบว่ามีความถูกต้อง และ
เหมาะสม โดยห้องปฏิบัติการที่มีการร่วมศึกษากับเครือข่าย (collaborative study) ตามหลักเกณฑ์ที่
สอดคล้องกับองค์การนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป
(3) กรณีไม่มีวิธีวิเคราะห์ตาม (1) หรือ (2) ให้ใช้วิธีวิเคราะห์ที่ได้ประเมินความใช้ได้ของผลการทดสอบว่ามี
ความถูกต้องและเหมาะสมโดยห้องปฏิบัติการที่มีระบบคุณภาพแห่งเดียว (single laboratory validation)
ตามหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ
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2.1.5 ใบบรับรอง มกษ. 4702
การรับรอองจะมีผลนับตั้งแต่วันที่คณะทบทวนขอ
ณ
องผู้ประกอบกการตรวจสอบบมาตรฐานตัดดสินให้การรับรอง
บ หรือ
หลังจากคความไม่สอดคคล้องได้รับการแก้ไข และรระบุวันที่ให้การรับรองในเอกสารการรับรรอง
ใบรับรองงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทัท่วไป และเพิ่ มเติมตามประกาศคณะกรรรมการมาตรฐฐานสินค้าเกษษตร เรื่อง
กําหนดหหลักเกณฑ์ วิธการ
ธี และเงื่อนไขการออกกใบรับรองมาาตรฐานสินค้าเกษตรที
า
่มีก ฎกระทรวงกํกําหนดให้
เป็น มาตตรฐานบัง คับ ลงวันที่ 244 พฤศจิกายนน 2552 หรืรือฉบับที่แก้ไขเปลี
ข ่ยนแปลลง และผู้ประะกอบการ
ตรวจสอบบมาตรฐานต้องเก็
อ บรักษาข้ข้อมูลเหล่านี้ใหห้เป็นปัจจุบนั ทั้งนี้ใบรับรอองมีอายุไม่เกิน 3 ปี

2.2 รูปแบบการลงงโทษ
ให้เป็นไปปตามหลักเกณ
ณฑ์ทั่วไป

2.3 การรใช้เครื่องหหมายรับรอง
ให้เป็นไปปตามหลักเกณ
ณฑ์ทั่วไป และะเพิ่มเติมดังนี้
2.3.1 เคครื่องหมายรับรองมาตรฐา
บ
นสินค้าเกษตตร
ผู้ผลิตเม ล็ดถั่วลิสงหรืรือผู้ได้รับการรรับรองสาม ารถแสดงเครืรื่องหมายรับรองมาตรฐา นสินค้าเกษตตร (มกษ.)
ผลิตผลหหรือผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องหหมาย Q ไว้ทสี่สิิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด หรือปป้ายของสินค้้า

กษ 03 44702 52 0556 000001
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการรแสดงเครื่องหหมายรับรอง Q และรหัสสําหรั
า บสินค้าเมมล็ดถั่วลิสง
(กรณีไได้รับการรับรอองสินค้าเมล็ดถั
ด ่วลิสง (รหัส 056) ในจังหวั
ห ดลําปาง (รหัส 52) ตาม มกษ. เมล็ดถั่วลิสง :
ข้อกําหนนดปริมาณอะฟลาทอกซิน (มกษ. 4702)) โดยกรมวิชาการเกษตร
า
(รรหัส 03))
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ที่มา : คู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
พ.ศ. 2551 พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2558
หมายเหตุ รหัสผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน รหัสจังหวัด และรหัสสินค้า สามารถอ้างอิงตามคู่มือการ
แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
ฉบับที่เป็นปัจจุบัน

2.4

การเรียกคืนสินค้า

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไป
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ส่วนที่ 3 ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

3.1 ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไป

3.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไป

3.3 สิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไป

3.4 ข้อกําหนดในการปฏิบัตงิ านของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไป

3.5 ผู้ตรวจประเมิน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไป

3.6 การลงโทษผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไป
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างแบบรายการการตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน
ชื่อสถานที่ผลิตเมล็ดถั่วลิสง…………………………………………………………………วันที่ตรวจ...............................
ข้อกําหนด

เกณฑ์การพิจารณา

1. ข้อกําหนดด้านการคัดแยกเมล็ด
1.1 คั ด แยกเมล็ ด ขึ้ น รา 1.1 ผู้ ที่ ทํ า หน้ า ที่ คั ด แยกเมล็ ด ถั่ ว ลิ ส ง
เมล็ดแตกหัก เมล็ดเสียหาย สามารถคัดแยกเมล็ดขึ้นรา เมล็ดแตกหัก
และสิ่ งแปลกปลอมก่ อ นส่ ง เมล็ดเสียหาย และสิ่งแปลกปลอมออกได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยพิ จ ารณาจาก
จําหน่าย
ลั ก ษณะของเมล็ ด ดี แ ละเมล็ ด เสี ย ที่
ผู้ปฏิบัติงานคัดแยก
1.2 เมล็ดที่มีข้อบกพร่อง 1.2.1 เมล็ ดถั่ วลิ สงที่ มี ข้ อบกพร่ องแต่ มี
ที่ คั ด ออกต้ อ งแยกเก็ บ ใน ป ริ ม า ณ อ ะ ฟ ล า ท อ ก ซิ น ไ ม่ เ กิ น 20
ภาชนะที่ติดป้ายบ่งชี้อย่าง ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม สามารถนําไป
ชั ด เจน และห้ า มนํ า ไป จํ า หน่ า ยเพื่ อ บริ โ ภคหรื อ แปรรู ป เป็ น
จํ า หน่ า ยเพื่ อ บริ โ ภคหรื อ ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงที่ใช้เป็นอาหารได้
แปรรูป เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ถั่ว 1.2.2 เมล็ดถั่วลิสงที่มีข้อบกพร่องและมี
ปริมาณอะฟลาทอกซินเกิน 20 ไมโครกรัม
ลิสงที่ใช้เป็นอาหาร
ต่อกิโลกรัม ต้องแยกต่างหาก มีป้ายบ่งชี้
ชั ด เจน ห้ า มจํ า หน่ า ยเป็ น อาหาร แต่
สามารถขายเป็นอาหารสัตว์ หรือวัตถุดิบ
เพื่อสกัดน้ํามัน หรือทําลายทิ้ง
1.3 มีบันทึกข้อมูลการคัด มีการเก็บหลักฐานข้อมูลการคัดแยกเมล็ด
แยกเมล็ ดไว้เป็ นหลั กฐาน ไว้อย่างน้อย 2 ปี
ทั้งนี้ให้เก็บบันทึกข้อมูลไว้
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการตรวจหาปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสง
2. 1 เ ม ล็ ดถั่ วลิ ส ง ที่ ส่ ง 2.1.1 โรงกะเทาะต้องตรวจสอบปริมาณ
จํ า หน่ า ยต้ อ งมี ป ริ ม าณ อะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสงทุกรุ่นก่อน
อะฟลาทอกซิน ไม่เ กิน จําหน่าย
20 μg/kg (ไมโครกรัมต่อ 2.1.2 ให้ผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ และ
ค ลั ง สิ น ค้ า สุ่ ม ต ร ว จ ส อ บ ป ร ิม า ณ
กิโลกรัม)
- โรงกะเทาะต้องตรวจสอบ อะฟลาทอกซิน ในเมล็ด ถั ่ ว ลิส งที ่อ ยู่
ปริมาณอะฟลาทอกซินใน ระหว่ างการเก็ บรั กษา
เมล็ ด ถั่ ว ลิ ส งทุ ก รุ่ น ก่ อ น 2.1.3 หากผลวิ เคราะห์ อะฟลาทอกซิ น

ผ่าน ไม่ผ่าน

เหตุผล/ข้อบกพร่อง/
คําแนะนํา
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ข้อกําหนด

เกณฑ์การพิจารณา

ทั้งหมดเกิน 20 μg/kg ให้ผู้ผลิตเมล็ดถั่ว
จําหน่าย
- ผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ ลิ ส งมีม าตรการดํ า เนิน การ เช่ น การคั ด
แ ล ะ ค ลั ง สิ น ค้ า ใ ห้ สุ่ ม แยกเมล็ ด ซ้ํ า เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ได้ คั ด แยก
ตรวจสอบปริมาณอะฟลา เ ม ล็ ด ถั่ ว ลิ ส ง ที่ ดี แ ล ะ มี ป ริ ม า ณ
ทอกซิ น ในเมล็ ด ถั่ ว ลิ ส งที่ อะฟลาทอกซินไม่เกินที่กําหนด
อยู่ระหว่างเก็บรักษา
2.2 มี บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การ มีการเก็บหลักฐานข้อมูลการคัดแยกเมล็ดซ้ํา
ตรวจสอปริ ม าณอะฟลา และผลวิ เ คราะห์ อ ะฟลาทอกซิ น ไว้
ทอกซิ น ในเมล็ ด ถั่ ว ลิ ส ง อย่างน้อย 2 ปี
ทั้งนี้ให้เก็บบันทึกข้อมูลไว้
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการชักตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์
3. การชักตัวอย่างเพื่อการ 3.1 การตรวจประเมินครั้งแรก หรือ การ
วิเคราะห์
ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ ให้ชักตัวอย่าง
ตามแผนการชักตัวอย่างที่กําหนดไว้ใน มกษ.
4702 แล้ ว ส่ ง วิ เ คราะห์ โดยปริ ม าณ
อะฟลาทอกซิ น ทั้ ง หมดต้ อ งไม่ เ กิ น 20
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
3.2 การตรวจติ ดตาม ให้ ชั กตั วอย่ างตาม
แผนการชั กตั วอย่ างที่ กํ าหนดไว้ ใน มกษ.
4702 แล้วส่งวิเคราะห์ เมื่อพิจารณาแล้ ว
เห็ นว่ ามี ความเสี่ ยงสู งที่ จะมี อะฟลาทอกซิ น
ปนเปื้อนเกินเกณฑ์ที่กําหนด

ผ่าน ไม่ผ่าน

เหตุผล/ข้อบกพร่อง/
คําแนะนํา
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บัญชีแนบท้าย ก ของภาคผนวก: หลักเกณฑ์เฉพาะสําหรับการรับรองผลิตภัณฑ์
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน
ชักตัวอย่างเมล็ดถั่วลิสงเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของรุ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ ตามหลักวิชาการ
ดังต่อไปนี้
ก.1 ตัวอย่างที่สุ่มเก็บในแต่ละจุด ต้องมีน้ําหนักประมาณ 200 กรัม
ก.2 จํานวนจุดที่ต้องสุ่มเก็บตัวอย่างขึ้นกับขนาดของรุ่นตามที่แสดงในตารางที่ ก.1 และ ก.2
ตารางที่ ก.1 แสดงขนาดรุน่ น้ําหนักของส่วนที่แบ่ง จํานวนจุดทีเ่ ก็บตัวอย่าง น้ําหนักตัวอย่างรวม
ในรุน่ ที่มีนา้ํ หนักเกิน 15 ตัน
(ข้อ ก.2)
ขนาดรุ่น (ตัน)
> 500
> 125 - 500
> 25 - 125
> 15 - 25

น้ําหนักหรือจํานวน
ส่วนที่แบ่ง (sublots)
100 ตัน
5 ส่วน
25 ตัน
1 ส่วน

จํานวนจุดที่เก็บตัวอย่าง
100
100
100
100

น้ําหนักตัวอย่างรวม
(กิโลกรัม)
20
20
20
20

ที่มา: คู่มือการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก, กรมวิชาการเกษตร
(2555); Commission Regulation (EC) No.401/2006;Commission Regulation (EU)
No.178/2010; ภาคผนวกของเอกสารมาตรฐานทั่วไปสําหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารและ
อาหารสัตว์ (CODEX STAN 193 General Standard for Contaminants and Toxins in Food and
Feed)
ตารางที่ ก.2 แสดงขนาดรุน่ จํานวนจุดที่เก็บตัวอย่าง น้าํ หนักตัวอย่างรวม และจํานวนตัวอย่างส่ง
ห้องปฏิบัติการ ในรุ่นที่มีน้ําหนักไม่เกิน 15 ตัน
(ข้อ ก.2)
ขนาดรุ่น (ตัน)

จํานวนจุดที่เก็บตัวอย่าง

< 0.1
> 0.1 - 0.2
> 0.2 - 0.5
> 0.5 - 1.0
> 1.0 - 2.0

10
15
20
30
40

น้ําหนักตัวอย่างรวม
(กิโลกรัม)
2
3
4
6
8

จํานวนตัวอย่างส่ง
ห้องปฏิบัติการ
1
1
1
1
1

12
ขนาดรุ่น (ตัน)

จํานวนจุดที่เก็บตัวอย่าง

> 2.0 - 5.0

60

> 5.0 - 10.0

80

> 10.0 - 15.0

100

น้ําหนักตัวอย่างรวม
(กิโลกรัม)
12
16
20

จํานวนตัวอย่างส่ง
ห้องปฏิบัติการ
2 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ
เท่าๆ กัน
2 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ
เท่าๆ กัน
2 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ
เท่าๆ กัน

ที่มา: คู่มือการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก, กรมวิชาการเกษตร
(2555); Commission Regulation (EC) No.401/2006; Commission Regulation (EU)
No.178/2010; ภาคผนวกของเอกสารมาตรฐานทั่วไปสําหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารและ
อาหารสัตว์ (CODEX STAN 193 General Standard for Contaminants and Toxins in Food and
Feed)
ก.3 กรณีตัวอย่างที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ
ก.3.1 รุ่นมีขนาดเกิน 15 ตัน ให้มีจํานวนจุดที่ต้องสุ่มเก็บอย่างน้อย 50 จุด และมีน้ําหนักตัวอย่างรวมเท่ากับ
20 กิโลกรัม
ก.3.2 รุ่นมีขนาดไม่เกิน 15 ตัน ให้มีจํานวนจุดที่ต้องสุ่มเก็บเป็นครึ่งหนึ่งของจํานวนจุดที่กําหนดไว้ในตารางที่ ก.2
และมีน้ําหนักตัวอย่างรวมตามที่กําหนดไว้ในตารางที่ ก.2
ก.3.3 กรณีไม่สามารถชักตัวอย่างตามที่ระบุไว้ในข้อ ก.3.1 และ ก.3.2 ได้ เนื่องจากการชักตัวอย่างทําให้สินค้าเกิด
ความเสียหาย (เช่น เนื่องจากภาชนะบรรจุถูกทําลาย สูญเสียสภาพสุญญากาศ) อาจใช้วิธีชักตัวอย่างอื่นได้ตาม
ความเห็นชอบของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน

