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แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร  

เมล็ดถั่วลิสง : ข้อก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน 

1.ขอบข่าย 

1.1  แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซินนี้

เป็นการอธิบายการน ามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน 

(มกษ.4702) ไปใช ้

1.2  เกณฑ์การตัดสินเพื่อการตรวจสอบ การออกใบรับรอง และการให้เครื่องหมายรับรองส าหรับผู้ผลิต

เมล็ดถั่วลิสง ให้ยึดถือตาม มกษ.4702 

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในแนวปฏิบัตินี้ ให้เป็นไปตาม มกษ.4702 และดังต่อไปนี้ 

2.1 ผู้ประกอบการโรงกะเทาะถั่วลิสง หมายถึง ผู้ที่น าถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกมากะเทาะแยกเมล็ดถั่วลิสงออก

เพื่อการค้า 

2.2 ผู้รวบรวม หมายถึง ผู้ประกอบการที่รวมหรือน าเมล็ดถั่วลิสงจากโรงกะเทาะ หรือเมล็ดถั่วลิสงน าเข้า 

หรือจากแหล่งอื่นๆ เพื่อเก็บรักษาไว้รอจ าหน่าย  

2.3 ผู้บรรจุหีบห่อ หมายถึง ผู้ประกอบการที่น าเมล็ดถั่วลิสงมาบรรจุ หรือแบ่งบรรจุเพื่อการค้าที่เข้าข่าย

เป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

2.4 คลังสินค้า หมายถึง ผู้ประกอบการที่น าเมล็ดถั่วลิสงมาเก็บรักษาไว้ เพื่อจ าหน่ายในลักษณะของ

เมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบต่อไป ซึ่งโดยปกติจะเก็บเมล็ดถั่วลิสงแต่ละรุ่นไว้นานกว่า 30 วัน   คลังสินค้าอาจเป็น

ผู้เดียวกับผู้ประกอบการโรงกะเทาะ ผู้บรรจุหีบห่อ หรือผู้รวบรวมได้ ซึ่งใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสง

ใบเดียวกัน 

2.5 ผู้น าเข้า หมายถึง ผู้น าเข้าเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบ เพื่อจ าหน่ายโดยตรง หรือ เป็นวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นอาหาร 

หรือเพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นอาหาร 

2.6 ผู้ส่งออก หมายถึง ผู้ส่งออกเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบ เพื่อจ าหน่ายโดยตรง หรือเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นอาหาร 

หรือเพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นอาหาร 
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3. ค าอธิบายมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง: ข้อก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน 

(มกษ.4702)    

แนวปฏิบัตนิี้จัดท าขึ้นเพื่ออธิบายสาระส าคัญของเกณฑ์ก าหนดใน มกษ.4702 และเป็นเอกสารส าหรับผู้ที่น า

มาตรฐานดังกล่าวไปใช้ท าความเข้าใจ ทั้งนี้เนื้อหาในกรอบเป็นเกณฑ์ก าหนดตาม มกษ.4702 โดยมีค าอธิบาย

อยู่ใต้กรอบ ดังนี้ 

มกษ.4702 ข้อก าหนดท่ี 1 ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดปริมาณและการควบคุมอะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบที่น ามาใช้

เป็นอาหาร เพื่อบังคับใช้ในการผลิต การค้า และการควบคุมตรวจสอบเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบที่ผลิต น าเข้า 

หรือส่งออก  

ค าอธิบายข้อก าหนดที่ 1 

(1) เมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบ หมายถึง เมล็ดถั่วลิสงตามนิยามข้อก าหนดที่ 2.4 ใน มกษ.4702 ซึ่งหมายถึง 

เมล็ดท่ีได้หลังจากการน าถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกไปกะเทาะเปลือกออก ไม่รวมถึงเมล็ดถั่วลิสงที่ใช้ท าพันธุ์ 

(2) มกษ.4702 ใช้บังคับในการผลิต การค้า และการควบคุมตรวจสอบเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบที่ผลิต น าเข้า 

หรือส่งออก ดังนั้นผู้ที่อยู่ในขอบข่ายการบังคับตาม มกษ.4702 ต้องขอใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสง 

ผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก แล้วแต่กรณี จากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

(2.1) ผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงที่ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสง คือ  

(2.1.1) ผู้ประกอบการโรงกะเทาะถั่วลิสง หรือ  

(2.1.2) ผู้รวบรวม หรือ  

(2.1.3) ผู้บรรจุหีบห่อ หรือ 

(2.1.4) คลังสินค้า  

ผู้จ าหน่ายเมล็ดถั่วลิสงที่มีการปฏิบัติเข้าข่ายผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ หรือคลังสินค้า ต้องขออนุญาตเป็น

ผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงตาม มกษ.4702  

(2.2) ผู้น าเข้าและผู้ส่งออกเมล็ดถั่วลิสง 

กรณีผู้น าเข้าด าเนินการที่เข้าข่ายผู้บรรจุหีบห่อตามข้อ (2.1.3) หรือคลังสินค้าตามข้อ (2.1.4) ของแนวปฏิบัตินี้

ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงและได้รับการรับรองตาม มกษ.4702 นอกเหนือจากใบอนุญาต

เป็นผู้น าเข้า 
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ในการแจ้งการน าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ (แบบ มกษ.8 ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูล)

ผู้น าเข้าต้องแจ้งสถานที่เก็บเมล็ดถั่วลิสง ซึ่งสถานที่เก็บที่เข้าข่ายคลังสินค้าตามข้อ (2.2.4) ของแนวปฏิบัตินี้

ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงด้วย 

มกษ.4702 ข้อก าหนดท่ี 2 นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

ข้อก าหนดที่ 2.1 อะฟลาทอกซิน (aflatoxin) หมายถึง สารพิษที่สร้างขึ้นโดยเชื้อรา โดยเฉพาะแอสเพอร์จิลลัส 

ฟลาวัส (Aspergillus flavus) และแอสเพอร์จิลลัส พาราซิติคัส (Aspergillus parasiticus) อะฟลาทอกซิน

โดยทั่วไปทีพ่บในถั่วลิสง มี 4 ชนิด คือ อะฟลาทอกซิน บี1 (B1) บี2 (B2) จ1ี (G1) และจี2 (G2)  

ข้อก าหนดที่ 2.2 อะฟลาทอกซินทั้งหมด (total aflatoxins) หมายถึงผลรวมของปริมาณอะฟลาทอกซิน 

บี1 (B1) บี2 (B2) จ1ี (G1) และจี2 (G2)  

ข้อก าหนดที่ 2.3 ถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก (dried in-shell peanut) หมายถึง ฝักถั่วลิสงที่ปลิดออกจากต้น 

และน าไปตากหรืออบให้แห้งแล้ว   

ข้อก าหนดที่ 2.4 เมล็ดถั่วลิสง (peanut kernel) หมายถึง เมล็ดที่ได้หลังจากการน าถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก

ไปกะเทาะเปลือกออกแล้วได้เมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบ ไม่รวมถึงเมล็ดถั่วลิสงที่ใช้ท าพันธุ์ 

ข้อก าหนดที่ 2.5 ผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสง (peanut kernel producer) หมายถึง ผู้ที่น าถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก

มากะเทาะแยกเมล็ดถั่วลิสงออกได้เมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบเพื่อการค้า ทั้งนี้รวมถึงผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ และ

คลังสินค้าเมล็ดถั่วลิสง เพื่อการค้า 

ค าอธิบายข้อก าหนดที่ 2 

ข้อก าหนดที่ 2.5 ของ มกษ.4702 ผู้ประกอบการโรงกะเทาะ ผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ และคลังสินค้า  

มีความหมายตามข้อ 2 นิยามในแนวปฏิบัตินี้ 

มกษ.4702 ข้อก าหนดท่ี 3 ข้อก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน และการควบคุม 

ข้อก าหนดท่ี 3.1 ปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมด (total aflatoxins) ในเมล็ดถั่วลิสงต้องไม่เกิน 20 μg/kg 

(ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) 

ค าอธิบายข้อก าหนดที่ 3.1 

อะฟลาทอกซินโดยทั่วไปที่พบในถั่วลิสง มี 4 ชนิด คือ อะฟลาทอกซิน บี1 (B1) บี2 (B2) จี1 (G1) และ จี2 (G2) 

ซึ่งทั้ง 4 ชนิดรวมเรียกว่า “อะฟลาทอกซินทั้งหมด (total aflatoxins)” ซึ่งต่อไปในแนวปฏิบัตินี้ จะเรียกว่า 

“อะฟลาทอกซิน”  
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อะฟลาทอกซิน เป็นสารพิษจากเชื้อราที่มีอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภค มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชัดเจน

ว่าท าให้เกิดมะเร็งตับแก่ผู้บริโภค โดยผลการประเมินความเสี่ยงของผู้บริโภคในประเทศไทย แสดงว่า

ถั่วลิสงเป็นประเภทอาหารส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคได้รับอะฟลาทอกซิน ปริมาณอะฟลาทอกซิน 20 μg/kg 

(ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม หรือ ส่วนในพันล้านส่วน) ก าหนดขึ้นจากผลการประเมินความเส่ียงของผู้บริโภค

ในประเทศไทย โดยพิจารณาทั้งความเส่ียงของผู้บริโภค และความสามารถในการปฏิบัติของผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสง 

และยังสอดคล้องกับข้อก าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน 

มกษ.4702 ข้อก าหนดที ่3.2 ผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงต้องมีมาตรการควบคุมการผลิต ดังต่อไปนี้ 

ข้อก าหนดท่ี 3.2.1 คัดแยกเมล็ดขึ้นรา เมล็ดแตกหัก เมล็ดเสียหาย และส่ิงแปลกปลอมก่อนส่งจ าหน่าย 

และบันทึกข้อมูลการคัดแยกเมล็ดไว้เป็นหลักฐาน โดยเมล็ดที่มีข้อบกพร่องท่ีคัดออกต้องแยกเก็บในภาชนะ

ที่ติดป้ายบ่งชี้อย่างชัดเจน และห้ามน าไปจ าหน่ายเพื่อบริโภคหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงที่ใช้เป็นอาหาร  

ค าอธิบายข้อก าหนดที่ 3.2.1 

การคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงถือเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญอย่างย่ิงต่อคุณภาพของเมล็ดถั่วลิสงที่จะน าไปใช้บริโภค 

เนื่องจากสามารถช่วยลดปริมาณการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในกระบวนการผลิตลงได้  

(1) ผู้ประกอบการโรงกะเทาะถั่วลิสง ต้องคัดแยกเมล็ดขึ้นรา เมล็ดแตกหัก เมล็ดเสียหาย และส่ิงแปลกปลอม

ก่อนส่งจ าหน่าย และบันทึกข้อมูลการคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงไว้เป็นหลักฐาน กรรมวิธีการผลิตเมล็ดถั่วลิสง

มีข้ันตอนตามภาพที่ 2 

(2)  ผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ และคลังสินค้า ควรคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงซ้ า เมื่อมีเหตุให้สงสัยว่ามีความเส่ียง

ต่อการเพิ่มขึ้นของอะฟลาทอกซิน เช่น สภาพการเก็บรักษาไม่ดี 

(3) บริเวณคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงควรแยกเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน เช่น ในกรณีของโรงกะเทาะ

ควรแยกเป็นสัดส่วนจากบริเวณกะเทาะ มีแสงสว่างเพียงพอที่จะแยกความแตกต่างของสีเมล็ดถั่วลิสง 

หรือแยกเมล็ดถั่วลิสงที่มีข้อบกพร่องออกได้  

การคัดแยกเมล็ดถั่วลิสง
1/
อาจท าโดยแรงงานคน หรือใช้เครื่องคัดเมล็ดถั่วลิสง หรือใช้ 2 วิธีร่วมกัน 

ทั้งนี้ควรประเมินประสิทธิภาพของการคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงอย่างสม่ าเสมอ โดยสุ่มเก็บเมล็ดถั่วลิสงที่คัดแยกแล้ว

มาตรวจสอบหาปริมาณอะฟลาทอกซินเทียบกับปริมาณอะฟลาทอกซินที่ก าหนดตาม มกษ.4702 

 

_______________________________ 
1/
 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดแยกเมล็ดถั่วลิสง สามารถดูเพิ่มเติมได้จากมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง 

การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงกะเทาะ (มกษ.4901-2555) 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนด าเนินการของโรงกะเทาะถั่วลิสง 

  

รับซื้อถั่วลิสงทั้งเปลือก 

ปรับปรุงสภาพ  

เก็บรักษาถั่วลิสงทั้งเปลือก 

เพื่อรอกะเทาะ  

กะเทาะและคัดขนาด 

คัดแยกเมล็ด 

เก็บรักษาเมล็ดถั่วลิสง 

ขนส่งเมล็ดถั่วลิสง 

รับซื้อเมล็ดถ่ัวลิสง  

บรรจุ 

เมล็ดถั่วลิสงดี 
เมล็ดถั่วลิสงท่ีมีข้อบกพร่อง 

เมล็ดที่มีข้อบกพร่องที่คัดแยกไว้ :  

เมล็ดแตกหัก เมล็ดลีบ เมล็ดงอก เมล็ดมีสี

หรือกล่ินผิดปกติ และเมล็ดเสียหายจาก

ความเย็นหรือเคร่ืองจักรกล 

วิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซิน 

(ไม่เกิน 20 μg/kg) 

เมล็ดที่มีข้อบกพร่องที่ต้องคัดออก : 

เมล็ดขึ้นรา เมล็ดที่มีร่องรอยการ

ท าลายของศัตรูพืช  

วิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซิน 

ไม่เกิน 20 μg/kg เกิน 20 μg/kg 

จัดการตามท่ีระบุไว้ในข้อ (4.2)  

ของค าอธิบายข้อก าหนดท่ี 3.2.1 

เมล็ดท่ีมีข้อบกพร่องท่ีต้องคัดออก 

จัดการตามท่ีระบุไว้ในข้อ (4.1) 

ของค าอธิบายข้อก าหนดท่ี 3.2.1 
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(4) การจัดการกับเมล็ดถั่วลิสงที่มีข้อบกพร่อง เป็นดังต่อไปนี้ 

(4.1) เมล็ดที่มีข้อบกพร่องที่ต้องคัดออก ได้แก่ เมล็ดขึ้นรา และเมล็ดที่มีร่องรอยการท าลายของ

ศัตรูพืช  เมล็ดที่มีข้อบกพร่องเหล่านี้มักพบปริมาณอะฟลาทอกซิน เกินกว่า 20 μg/kg จึงต้องแยกต่างหาก 

แล้วท าลาย เช่น น าไปฝัง เพื่อป้องกันการน าไปใช้ท าถั่วลิสงป่น หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงที่ใช้เป็น

อาหาร โดยหากจะน าเมล็ดดังกล่าวไปใช้ด้านอื่นที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ใช้เป็นส่วนประกอบหรือแปรรูปเพื่อใช้เป็น

อาหารสัตว์ ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดลักษณะของอาหารสัตว์

เส่ือมคุณภาพ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ. 2558 หรือน าไปใช้

ประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่อาหารหรืออาหารสัตว์ เช่น น าไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตปุ๋ย หรือวัตถุดิบส าหรับผลิต 

ไบโอดีเซล ทั้งนี้ ต้องมีบันทึกข้อมูลการจัดการเมล็ดท่ีต้องคัดออก 

(4.2) เมล็ดที่มีข้อบกพร่องที่คัดแยกไว้ ได้แก่ เมล็ดแตกหัก  เมล็ดลีบ เมล็ดงอก เมล็ดมีสีหรือกลิ่น
ผิดปกติ เมล็ดเสียหายจากความเย็นหรือเครื่องจักรกล เมล็ดเสียหายแบบอื่น ต้องตรวจวิเคราะห์

ปริมาณอะฟลาทอกซิน หากพบว่ามีปริมาณอะฟลาทอกซินเกินกว่า 20 μg/kg เป็นเมล็ดท่ีมีข้อบกพร่องท่ีต้อง

คัดออก ให้ด าเนินการตามข้อ (4.1) กรณีพบปริมาณอะฟลาทอกซินไม่เกิน 20 μg/kg สามารถน าไป

จ าหน่ายเพื่อบริโภคหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงที่ใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ต้องมีบันทึกข้อมูลการตรวจ

วิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินและการจัดการเมล็ดถั่วลิสงที่คัดแยกไว้  

(5) การบันทึกข้อมูลการคัดแยกเมล็ดไว้เป็นหลักฐาน 

ใหร้ะบุการจัดการเมล็ดถั่วลิสงที่มีข้อบกพร่องในแบบบันทึกข้อมูลการคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงและส่ิงแปลกปลอม 

(ตัวอย่างแบบบันทึกที่ 1 ข้อมูลการคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงและส่ิงแปลกปลอมใน ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบบันทึก

ข้อมูล) เช่น กรณีจ าหน่ายเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตปุ๋ย หรือวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์ ให้บันทึกข้อมูลปริมาณ 

และผู้ซื้อ (ผู้รวบรวมวัตถุดิบอาหารสัตว์) ไว้เพื่อการตรวจสอบรับรอง หรือระบุการใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

มกษ.4702 ข้อก าหนดที่ 3.2.2 เพื่อให้มั่นใจว่าเมล็ดถั่วลิสงที่ส่งจ าหน่ายมีปริมาณอะฟลาทอกซินไม่เกิน

ปริมาณที่ก าหนดในข้อ 3.1 ผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสง ในกรณีของโรงกะเทาะต้องตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซิน

ในเมล็ดถั่วลิสงทุกรุ่นก่อนจ าหน่าย ในกรณีของผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ และคลังสินค้า ให้สุ่มตรวจสอบ

ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสงที่อยู่ระหว่างเก็บรักษา และเก็บบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบนั้นไว้

เพื่อให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินเมื่อได้รับการร้องขอ 

ค าอธิบายข้อก าหนดที่ 3.2.2 

การตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินโดยผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงในเมล็ดถั่วลิสงทุกรุ่นก่อนจ าหน่าย เพื่อให้

มั่นใจว่าเมล็ดถั่วลิสงมีปริมาณอะฟลาทอกซินไม่เกินปริมาณที่ก าหนด และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ

การคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงอย่างสม่ าเสมอ  
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(1) การตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสง 

ผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสง ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงกะเทาะถั่วลิสง ผู้รวบรวมผู้บรรจุหีบห่อ และคลังสินค้า  

ต้องควบคุมและตรวจสอบให้มั่นใจว่า เมล็ดถั่วลิสงในความครอบครองก่อนจ าหน่ายเพื่อใช้บริโภคหรือ

เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอาหาร  มีปริมาณอะฟลาทอกซินไม่เกิน 20 μg/kg 

ผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงสามารถตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินด้วยตนเองหรือส่งตรวจวิเคราะห์โดย

ห้องปฏิบัติการภาครัฐหรือเอกชน (ดูเพิ่มเติมค าอธิบายข้อก าหนดที่ 5 วิธีวิเคราะห์อะฟลาทอกซินในแนวปฏิบัตินี้) 

(1.1) กรณีของโรงกะเทาะ 

ต้องตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสงทุกรุ่นก่อนจ าหน่าย ทั้งนี้ 

รุ่น (lot) หมายถึง เมล็ดถั่วลิสงที่ผลิตขึ้นแต่ละครั้งโดยใช้กรรมวิธีการผลิตและผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน 

เพื่อให้ได้เมล็ดถั่วลิสงปริมาณที่ก าหนด มีคุณสมบัติ และคุณภาพที่สม่ าเสมอตามข้อตกลงทางการค้าและ

ส่งมอบในช่วงเวลาเดียวกัน 

ตัวอย่าง 

(1.1.1) เมล็ดถั่วลิสงที่กะเทาะรุ่นเดียวกัน แล้วคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงโดยใช้เกณฑ์การคัดขนาดเดียวกัน 

และแบ่งส่งจ าหน่ายลูกค้า 2 ราย ถือเป็นรุ่นเดียวกัน 

(1.1.2) กรณีคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงโดยมีเกณฑ์การคัดแยกแตกต่างกัน ถือเป็นรุ่นที่แตกต่างกัน 

(1.1.3) กรณีสินค้าที่ผลิตรุ่นเดียวกันส่งมอบคราวเดียวกัน ให้กับลูกค้ารายเดียวกันแต่มีเมล็ดถั่วลิสง

หลายขนาด และผู้ประกอบการโรงกะเทาะมั่นใจว่าแต่ละขนาดไม่มีความแตกต่างด้านปริมาณอะฟลาทอกซิน 

ให้ถือเป็นรุ่นเดียวกัน แต่กรณีไม่ม่ันใจให้ชักตัวอย่างแยกกันในแต่ละขนาด 

(1.2) กรณีของผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ และคลังสินค้า 

ให้ผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ และคลังสินค้า สุ่มตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสงที่อยู่ระหว่าง

เก็บรักษา กรณีที่จะใช้ผลการวิเคราะห์อะฟลาทอกซินจากผู้ประกอบการโรงกะเทาะถั่วลิสง หรือผู้น าเข้า 

ในการยืนยันปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสงที่ครอบครองไว้ เป็นดังต่อไปนี้ 

(1.2.1) เมล็ดถั่วลิสงที่เก็บรักษาในสภาพที่ไม่มีความเส่ียงสูง เช่น เก็บในที่ระบายอากาศได้ดี วางเมล็ดถั่วลิสง

บนฐานรอง มีช่องระบายอากาศระหว่างแถวที่วางกับผนังห้อง มีช่องว่างระหว่างแถวของภาชนะบรรจุ 

ตรวจสอบและควบคุมอันตรายที่เกิดจากความชื้น และเฝ้าระวังการเข้าท าลายของศัตรูโรงเก็บ ให้ใช้ผลวิเคราะห์

กอ่นหน้านี้ได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน ถ้าเก็บรักษาไว้นานกว่านั้น ให้วิเคราะห์ซ้ า 
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(1.2.2) เมล็ดถั่วลิสงที่เก็บรักษาในสภาพที่มีความเส่ียงสูง เช่น บริเวณเก็บรักษามีความชื้นสูงกว่าปกติ 

หรือพบว่าเมล็ดถั่วลิสงได้รับความชื้นจากภายนอก หรือวางเมล็ดถั่วลิสงหรือเมล็ดถั่วลิสงที่อยู่ในภาชนะ

บรรจุกับพื้นโดยปราศจากวัสดุรองรับ ให้ใช้ผลวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ถ้าเก็บรักษา

ไว้นานกว่านั้น ให้วิเคราะห์ซ้ า 

(1.2.3) เมล็ดถั่วลิสงเก็บรักษาในสภาพควบคุม เช่น จัดเก็บในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 

เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ วางเมล็ดถั่วลิสงบนฐานรอง มีช่องระบายอากาศระหว่างแถวที่วางกับผนังห้อง 

และมีช่องว่างระหว่างแถวของภาชนะบรรจุ ให้ใช้ผลวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ได้นานกว่า 60 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาที่

จะใช้ผลวิเคราะห์นั้นได้ขึ้นกับสภาพการควบคุม และผลการศึกษาการประเมินความใช้ได้ (validation) 

ของสภาพควบคุมนั้นที่ควรเป็นปัจจุบัน 

(2) กรณีที่พบว่าผลวิเคราะห์อะฟลาทอกซินเกิน 20 μg/kg การคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงซ้ าจะช่วยลดเมล็ด

ถั่วลิสงที่ปนเปื้อนอะฟลาทอกซินได้ ทั้งนี้ให้บันทึกข้อมูลการคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงซ้ า และผลวิเคราะห์

อะฟลาทอกซินหลังการคัดแยกซ้ า 

มกษ.4702 ข้อก าหนดท่ี 3.2.3 ให้เก็บบันทึกข้อมูลตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ไว้ไม่น้อยกว่า 2 ป ี

ค าอธิบายข้อก าหนดที่ 3.2.3 

การบันทึกข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการตามสอบ (traceability) ระบบการผลิต และจ าเป็นต้องใช้ส าหรับ

การตรวจสอบของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจประเมิน 

(1) ข้อมูลที่ต้องบันทึกและเก็บไว้ ได้แก่ 

(1.1) ข้อมูลการคัดแยกเมล็ดถั่วลิสง เช่น การจัดการกับเมล็ดถั่วลิสงที่คัดแยกไว้ และน้ าหนักของเมล็ดถั่วลิสง

ที่คัดแยกไว้ (ตัวอย่างแบบบันทึกที่ 1 ข้อมูลการคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงและสิ่งแปลกปลอม ในภาคผนวก ก 

ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูล)  

(1.2) ผลการตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสง (ตัวอย่างแบบบันทึกที่ 2 ข้อมูลปริมาณ

อะฟลาทอกซินหลังการคัดแยกเมล็ดถั่วลิสง/ระหว่างการเก็บรักษา ในภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูล) 

(2) วิธีการบันทึก 

บันทึกข้อมูลทุกครั้งหลังการปฏิบัติงานโดยใช้แบบบันทึกที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งลงชื่อผู้ปฏิบัติงานและ

ผู้ควบคุมก ากับไว้ทุกครั้ง  

(3) เอกสารหรือแบบบันทึก ให้เก็บไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ป ี
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มกษ.4702 ข้อก าหนดที่ 3.3 ผู้ส่งออกเมล็ดถั่วลิสงต้องแสดงหลักฐานว่าเมล็ดถั่วลิสงที่ส่งออกเป็นเมล็ด

ถั่วลิสงที่ผลิตมาจากผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงที่ได้รับใบอนุญาตและใบรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรฉบับนี้ 

พร้อมผลการตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินซึ่งมีปริมาณไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนดของประเทศคู่ค้า  

ค าอธิบายข้อก าหนดที่ 3.3 

เมล็ดถั่วลิสงที่ผลิตจากผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงที่ได้รับใบอนุญาตและใบรับรองตาม มกษ.4702 ต้องมีปริมาณ

อะฟลาทอกซินไม่เกิน 20 μg/kg แต่เนื่องจากบางประเทศมีข้อก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซินต่ ากว่า 20 μg/kg

จึงต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศคู่ค้าด้วย 

(1) คุณสมบัติของผู้ส่งออกเมล็ดถั่วลิสง 

ผู้ส่งออกเมล็ดถั่วลิสงต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ (แบบ มกษ.4 

ในภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูล) 

(2) หลักฐานที่ใช้ในการส่งออกเมล็ดถั่วลิสงตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ได้แก่ 

(2.1) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตร (แบบ มกษ.2 ในภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูล) 

ของผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงที่จะน ามาส่งออก 

(2.2) ส าเนาใบรับรองการเป็นผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงที่ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานออกให้ตาม มกษ.4702 

(2.3) ผลการวิเคราะหอ์ะฟลาทอกซินตามวิธทีี่ระบุในตารางที่ 1 ของ มกษ.4702 (ข้อก าหนดที่ 5.1) ทั้งนี้ 

(2.3.1) กรณีเมล็ดถั่วลิสงเก็บรักษาในสภาพที่ไม่มีความเส่ียงสูง เช่น เก็บในที่ระบายอากาศได้ดี ให้ใช้ผล

วิเคราะหไ์ด้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับจนถึงวันส่งออก  

(2.3.2) กรณีเมล็ดถั่วลิสงเก็บรักษาในสภาพที่มีความเส่ียงสูง เช่น บริเวณเก็บรักษามีความชื้นสูงกว่าปกติ 

หรือพบว่าเมล็ดถั่วลิสงได้รับความชื้นจากภายนอก หรือวางเมล็ดถั่วลิสงหรือเมล็ดถั่วลิสงที่อยู่ในภาชนะ

บรรจุกับพื้นโดยปราศจากวัสดุรองรับให้ใช้ผลวิเคราะห์ได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจนถึงวันส่งออก 

(2.3.3) กรณีเมล็ดถั่วลิสงเก็บรักษาในสภาพควบคุมเพื่อให้มีความเส่ียงของการเพิ่มปริมาณอะฟลาทอกซินต่ า 

เช่น เก็บรักษาในห้องปรับอุณหภูมิ และ/หรือ ความชื้นสัมพัทธ์ หรือเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ 

ทั้งนี้ต้องมีผลการศึกษาการประเมินความใช้ได้ (validation) ของสภาพควบคุมนั้นที่ควรเป็นปัจจุบันด้วย

ให้ใช้ผลวิเคราะห์ได้เป็นระยะเวลานานกว่า 60 วัน  

(2.4) หนังสือแจ้งการส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ (แบบ มกษ.7 ในภาคผนวก ก ตัวอย่าง

แบบบันทึกข้อมูล) หรือแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที ่มกอช. ก าหนด  
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มกษ.4702 ข้อก าหนดท่ี 3.4 ผู้น าเข้าเมล็ดถั่วลิสงต้องแสดงหลักฐานว่าเมล็ดถั่วลิสงที่น าเข้าผลิตมาจากผู้ผลิต

ที่มีการควบคุมการผลิตตามข้อ 3.2 และมีผลการตรวจสอบอะฟลาทอกซินไม่เกินปริมาณที่ก าหนด

ในข้อ 3.1 จากหน่วยราชการที่มีอ านาจหน้าที่ หรือห้องปฏิบัติการที่เป็นที่ยอมรับ  

ค าอธิบายข้อก าหนดที่ 3.4 

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และเพื่อให้ม่ันใจว่าเมล็ดถั่วลิสงน าเข้ามาจากผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงที่มีการควบคุม

การผลิตตามข้อก าหนดที่ 3.2 ของ มกษ.4702 และเมล็ดถั่วลิสงน าเข้ามีปริมาณอะฟลาทอกซินไม่เกิน 

20 μg/kg 

ผู้น าเข้าต้องควบคุมและตรวจสอบให้มั่นใจว่าเมล็ดถั่วลิสงในความครอบครองต้องมีปริมาณอะฟลาทอกซิน

ไม่เกิน 20 μg/kg โดยใช้วิธีมาตรฐานที่ระบุในข้อก าหนดท่ี 5.1-5.2 ของ มกษ.4702 

(1) คุณสมบัติของผู้น าเข้าเมล็ดถั่วลิสง 

ผู้น าเข้าเมล็ดถั่วลิสงต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้น าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ (แบบ มกษ.6  

ในภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูล) 

(2) หลักฐานที่ใช้ในการน าเข้าเมล็ดถั่วลิสงตามข้อก าหนดท่ี 3.4 ได้แก่ 

(2.1) ส าเนาใบรับรองที่มีการรับรองส าเนาโดยผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงตาม มกษ.4702 หรือมาตรฐานสากล

ซึ่งเป็นไปตาม มกษ.4702 ได้แก่ มาตรฐาน Recommended International Code of Practice General 

Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969) หรือ มาตรฐาน Hazard Analysis and Critical 

Control Point (HACCP) ของ CODEX หรือมาตรฐาน ISO 22000 ซึ่งออกโดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

(2.1.1)  ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่หรือผู้ประกอบการตรวจสอบ

มาตรฐานของไทยที่ได้รับใบอนุญาตให้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจาก มกอช. หรือ 

(2.1.2)  ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่  หรือผู้ตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานของต่างประเทศที่มีข้อตกลง หรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน และได้รับการรับรองหรือยอมรับจาก มกอช.  

(2.2) ผลการตรวจสอบอะฟลาทอกซินที่ก ากับใบขนสินค้าขาเข้าจากห้องปฏิบัติการที่เป็นที่ยอมรับ  

ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดขีดความสามารถและคุณสมบัติ

ห้องปฏิบัติการของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานโดยใช้วิธีวิเคราะห์ตามตารางที่ 1 

ของ มกษ.4702 (ข้อก าหนดท่ี 5.1) 

(2.3) มีหนังสือแจ้งการน าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ (แบบ มกษ.8 ในภาคผนวก ก ตัวอย่าง

แบบบันทึกข้อมูล)  
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ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือกับประเทศไทยเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐานซึ่งกันและกัน ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ผู้ตรวจสอบและรับรองของ

ต่างประเทศ และห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองหรือเป็นที่ยอมรับสามารถสอบถามได้จาก มกอช. 

 

 
  

มกษ.4702 ข้อก าหนดท่ี 4 วิธีชักตัวอย่าง 

การชักตัวอย่างให้ใช้วิธีชักตัวอย่างที่ก าหนดในภาคผนวกของเอกสารมาตรฐานทั่วไปส าหรับสารปนเปื้อน

และสารพิษในอาหารและอาหารสัตว์ (CODEX STAN 193 General Standard for Contaminants and 

Toxins in Food and Feed) ฉบับแก้ไขปรับปรุงล่าสุดหรือ ภาคผนวก ก วิธีชักตัวอย่างเมล็ดถั่วลิสง 

เพื่อวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน 

มกษ.4702 ภาคผนวก ก วิธีชักตัวอย่างเมล็ดถั่วลิสงเพื่อวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน 

ชักตัวอย่างเมล็ดถั่วลิสงเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของรุ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้  ตามหลัก

วิชาการ ดังต่อไปนี้ 

ข้อก าหนดท่ี ก.1 ตัวอย่างที่สุ่มเก็บในแต่ละจุด ต้องมีน้ าหนักประมาณ 200 g (กรัม)  

ข้อก าหนดที่ ก.2 จ านวนจุดที่ต้องสุ่มเก็บตัวอย่างขึ้นกับขนาดของรุ่นตามที่แสดงในตารางที่ ก.1 และ ก.2  

ตารางที่ ก.1 แสดงขนาดรุ่น น้ าหนักของส่วนที่แบ่ง จ านวนจุดที่เก็บตัวอย่าง น้ าหนักตัวอย่างรวม  

ในรุ่นที่มีน้ าหนักเกิน 15 ตัน 

 (ข้อก าหนดท่ี ก.2) 

ขนาดรุ่น (ตัน) น้ าหนักหรือจ านวน 

ส่วนที่แบ่ง (sublots) 
จ านวนจุดที่เก็บตัวอย่าง 

น้ าหนักตัวอย่างรวม 

(กิโลกรัม) 

> 500 100 ตัน 100 20 

> 125 - 500 5 ส่วน 100 20 

> 25 - 125  25 ตัน 100 20 

> 15 - 25 1 ส่วน 100 20 

ที่มา: คู่มือการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก, กรมวิชาการเกษตร 

(2555); Commission Regulation (EC) No.401/2006; Commission Regulation (EU) 

No.178/2010; ภาคผนวกของเอกสารมาตรฐานทั่วไปส าหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารและ

อาหารสัตว์ (CODEX STAN 193 General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed) 
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ค าอธิบายข้อก าหนดที่ 4 และ ก.1-ก.2 

การปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงไม่สม่ าเสมอ (non-homogeneous) ดังนั้นปริมาณและวิธีชักตัวอย่าง

จึงมีความส าคัญ เพื่อให้ได้ตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนที่ดีของรุ่นหนึ่งๆ  

(1) วิธีชักตัวอย่าง 

ผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสง ผู้น าเข้า และผู้ส่งออกต้องใช้วิธีชักตัวอย่างตามภาคผนวก 1 ของมาตรฐานทั่วไป

ส าหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารและอาหารสัตว์ (Annex 1, CODEX STAN 193 General 

Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed)  หรือ ภาคผนวก ก วิธีชักตัวอย่างเมล็ด

ถั่วลิสงเพื่อวิเคราะห์อะฟลาทอกซินของ มกษ.4702 และน าตัวอย่างรวมส่งห้องปฏิบัติการทั้งหมดโดยไม่ต้อง

ลดขนาดตัวอย่างด้วยตนเอง ยกเว้นผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงที่อาจน าตัวอย่างรวมที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้

มกษ.4702 ภาคผนวก ก วิธีชักตัวอย่างเมล็ดถั่วลิสงเพื่อวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน 

ตารางที่ ก.2 แสดงขนาดรุ่น จ านวนจุดที่เก็บตัวอย่าง น้ าหนักตัวอย่างรวม และจ านวนตัวอย่างส่ง

ห้องปฏิบัติการ ในรุ่นที่มีน้ าหนักไม่เกิน 15 ตัน 

(ข้อก าหนดท่ี ก.2) 

ขนาดรุ่น (ตัน) จ านวนจุดที่เก็บ

ตัวอย่าง 

น้ าหนักตัวอย่างรวม 

(กิโลกรัม) 

จ านวนตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ 

< 0.1 10 2 1 

> 0.1 -  0.2 15 3 1 

> 0.2 -  0.5 20 4 1 

> 0.5 -  1.0 30 6 1 

> 1.0 -  2.0 40 8 1 

> 2.0 -  5.0 60 12 2 ตัวอย่าง ตัวอย่างละเท่าๆ กัน  

> 5.0 -  10.0 80 16 2 ตัวอย่าง ตัวอย่างละเท่าๆ กัน  

> 10.0 -  15.0 100 20 2 ตัวอย่าง ตัวอย่างละเท่าๆ กัน  

ที่มา: คู่มือการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก, กรมวิชาการเกษตร 

(2555); Commission Regulation (EC) No.401/2006; Commission Regulation (EU) 

No.178/2010; ภาคผนวกของเอกสารมาตรฐานทั่วไปส าหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารและ

อาหารสัตว์ (CODEX STAN 193 General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed) 
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ชุดตรวจสอบอะฟลาทอกซินด้วยตนเอง (ดูเพิ่มเติมค าอธิบายข้อก าหนดที่ 5.2.4 ชุดตรวจสอบอะฟลาทอกซิน

ในแนวปฏิบัตินี้) 

(2) ความหมายของค าที่ใช้ในตารางที่ ก.1 และตารางที ่ก.2 ของ มกษ.4702 

(2.1) รุ่น (lot) หมายถึง เมล็ดถั่วลิสงที่ผลิตขึ้นแต่ละครั้งโดยใช้กรรมวิธีการผลิตและผลิตในช่วงเวลา

เดียวกัน เพื่อให้ได้เมล็ดถั่วลิสงปริมาณที่ก าหนดมีคุณสมบัติและคุณภาพที่สม่ าเสมอตามข้อตกลงทางการค้า

และส่งมอบในช่วงเวลาเดียวกัน 

(2.2) ส่วนทีแ่บ่ง (ของรุ่น) หรือรุ่นย่อย (sublot) หมายถึง ส่วนที่แบ่งมาจากรุ่นขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่า 

25 ตัน) ส าหรับการชักตัวอย่าง ทั้งนี้ส่วนที่แบ่งต้องแยกจากกันได้อย่างชัดเจน 

(2.3) ตัวอย่างขั้นต้น (increment/incremental sample/primary sample) หมายถึง เมล็ดถั่วลิสงที่ได้จาก

การชักตัวอย่างจากแต่ละกระสอบ หรือถุง หรือจุดของแต่ละรุ่นหรือรุ่นย่อยตามจ านวนจุดที่เก็บตัวอย่าง

ที่ระบุในตารางท่ี ก.1 และตารางท่ี ก.2 ของ มกษ.4702 

(2.4) ตัวอย่างรวม (aggregate sample/bulk sample) หมายถึง ปริมาณเมล็ดถั่วลิสงที่ได้จากการรวม

ตัวอย่างขั้นต้นในแต่ละรุ่นหรือรุ่นย่อย 

(2.5) ตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ (laboratory sample) หมายถึง ปริมาณเมล็ดถั่วลิสงที่ได้มาจากตัวอย่างรวม

ทั้งหมดหรือกรณีตัวอย่างรวมมีน้ าหนักมากกว่า 20 kg ให้ผสมตัวอย่างรวมให้เข้ากันดี ก่อนลดปริมาณ

ตัวอย่างลงให้เหลือ 20 kg 

(3) เมล็ดถั่วลิสงที่สุ่มเก็บในแต่ละจุดควรมีน าหนักประมาณ 200 g 

(4) วิธีการใช้ตารางที ่ก.1 และตารางท่ี ก.2 ของ มกษ.4702 

(4.1) กรณีขนาดรุ่นมากกว่า 15 ตัน 

การชักตัวอย่างเมล็ดถั่วลิสงจะต้องท าแยกกันในแต่ละรุ่น โดยจะต้องแบ่งเมล็ดถั่วลิสงในรุ่นนั้นออกเป็น

รุ่นย่อยหากสามารถแยกรุ่นย่อยได้อย่างชัดเจนโดยให้ได้น้ าหนักหรือจ านวนตามที่ก าหนดในตารางที่ ก.1

ของ มกษ.4702 เพื่อให้ได้ตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการขนาด 20 kg ในแต่ละรุ่นหรือรุ่นย่อย ทั้งนี้น้ าหนักของ

รุ่นย่อยสามารถหนักกว่าที่ระบุไว้ในตารางที่ ก.1 ของ มกษ.4702 ได้ไม่เกิน 20% 

(4.1.1) กรณีขนาดรุ่น > 25 – 125 ตัน และขนาดรุ่น > 500 ตัน 

จะต้องแบ่งเมล็ดถั่วลิสงในรุ่นนั้นออกเป็นรุ่นย่อย หากสามารถแยกรุ่นย่อยได้อย่างชัดเจน โดยให้ได้

น้ าหนักตามที่ก าหนดในตารางที่ ก.1 ของ มกษ.4702 เศษเหลือจากการแบ่งรุ่นย่อย ให้สุ่มเก็บตัวอย่างจาก

แต่ละจุดให้ไดข้นาดของรุ่นย่อยตามก าหนดในตารางที่ ก.1 หรือตารางที ่ก.2 ของ มกษ.4702  
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ตัวอย่าง รุ่นขนาด 35 ตัน  

สามารถแบ่งเป็นรุ่นย่อยน้ าหนัก 25-30 ตัน ได้จ านวน 1 รุ่นย่อย และมีเศษเหลือจากการแบ่งรุ่นย่อย 5-10 ตัน 

ทั้งนี้เศษเหลือจากรุ่นย่อยดังกล่าว สามารถเก็บตัวอย่างได้ตามท่ีก าหนดในตารางท่ี ก.2 ของ มกษ.4702 

ตัวอย่าง รุ่นขนาด 505 ตัน  

สามารถแบ่งเป็นรุ่นย่อยขนาด 101 ตัน ได้จ านวนรุ่นย่อยทั้งหมด 5 รุ่นย่อย ทั้งนี้ในแต่ละรุ่นย่อยต้องสุ่ม 100 จุด 

(4.1.2) กรณีขนาดรุ่น > 15 – 25 ตัน และขนาดรุ่น > 125 – 500 ตัน 

แบ่งเมล็ดถั่วลิสงในรุ่นนั้นออกเป็นรุ่นย่อย หากสามารถแยกรุ่นย่อยได้อย่างชัดเจน โดยให้ได้จ านวนตามที่ก าหนด

ในตารางที่ ก.1 ของ มกษ.4702 

ตัวอย่าง รุ่นขนาด 200 ตัน  

แบ่งเป็นรุ่นย่อยได้ 5 ส่วน แต่ละรุ่นย่อยมีน้ าหนัก 40 ตัน ทั้งนี้ในแต่ละรุ่นย่อยต้องสุ่ม 100 จุด 

(4.2) กรณีขนาดรุ่นไม่เกิน 15 ตัน  

ให้สุ่มเก็บตัวอย่างจากแต่ละจุดให้ได้ขนาดตามก าหนดในตารางที่ ก.2 ของ มกษ.4702 

ตัวอย่าง รุ่นขนาด 5 ตัน  

ให้สุ่มเก็บตัวอย่างจาก 60 จุด ให้ได้น้ าหนักตัวอย่างรวม 12 กิโลกรัม แล้วแบ่งตัวอย่างรวมนั้นออกเป็น 2 ตัวอย่าง 

ตัวอย่างละ 6 กิโลกรัม  

(4.3) การชักตัวอย่างจากเมล็ดถั่วลิสงที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ 

(4.3.1) เมล็ดถั่วลิสงบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ เช่น กระสอบ หรือรวมอยู่ในสถานที่เก็บ เช่น ตู้เก็บ 

(container) การชักตัวอย่างจะต้องใช้เครื่องชักตัวอย่าง (probe) ที่มีความยาวพอที่จะสุ่มตัวอย่างได้อย่างทั่วถึง 

สามารถสุ่มเก็บส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ได้และไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเมล็ดถั่วลิสง 

(4.3.2) เมล็ดถั่วลิสงที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ เช่น กระสอบ ความถี่ของกระสอบที่ต้องสุ่ม (sampling 

frequency; SF) จะต้องเป็นไปตามสมการ 

SF = (LT x IS) / (AS x IP)  

โดย  LT  =  น้ าหนักรุ่น (lot weight) 

 IS  =  น้ าหนักตัวอย่างข้ันต้น (incremental sample weight) 

 AS  =  น้ าหนักตัวอย่างรวม (aggregate sample weight) 

 IP  =  น้ าหนักบรรจุ (individual packing weight) 
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ตัวอย่าง รุ่นขนาด 50 ตัน (ขนาดรุ่น > 25 – 125 ตัน) ให้แบ่งรุ่นย่อยเป็น 2 รุ่นย่อย แต่ละรุ่นย่อยมีขนาด 25 ตัน 

รุ่นย่อยขนาด 25 ตัน น้ าหนักตัวอย่างขั้นต้น 200 g น้ าหนักตัวอย่างรวม 20 kg น้ าหนักบรรจุ 50 kg 

ต่อกระสอบ ความถี่ของกระสอบที่ต้องสุ่ม เท่ากับ (25000 x 0.2)/(20 x 50) = 5 กระสอบ 

จากตัวอย่างข้างต้น ความถี่ของกระสอบที่ต้องสุ่มเท่ากับ 5 กระสอบ หมายถึง ให้สุ่มตัวอย่างทุกๆ 5 กระสอบ 

จากจ านวนกระสอบทั้งหมด 500 กระสอบ (25 ตัน) ก็จะได้จ านวนกระสอบที่สุ่มเท่ากับ 100 กระสอบ 

ต่อรุ่นย่อยนั้น 

(5) หลังจากชักตัวอย่างแล้ว ควรส่งตัวอย่างให้ถึงห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด หากไม่สามารถกระท าได้  

ให้เก็บรักษาตัวอย่างในสภาพแห้งไม่ชื้น 

มกษ.4702 ข้อก าหนดท่ี ก.3 กรณีตัวอย่างท่ีอยู่ในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ 

ข้อก าหนดท่ี  ก.3.1 รุ่นมีขนาดเกิน 15 ตัน ให้มีจ านวนจุดที่ต้องสุ่มเก็บอย่างน้อย 50 จุด และมีน้ าหนัก

ตัวอย่างรวมเท่ากับ 20 กิโลกรัม 

ข้อก าหนดท่ี  ก.3.2  รุ่นมีขนาดไม่เกิน 15 ตัน ให้มีจ านวนจุดที่ต้องสุ่มเก็บเป็นครึ่งหนึ่งของจ านวนจุดที่

ก าหนดไว้ในตารางท่ี ก.2 และมีน้ าหนักตัวอย่างรวมตามท่ีก าหนดไว้ในตารางท่ี ก.2 

ข้อก าหนดท่ี  ก.3.3  กรณีไม่สามารถชักตัวอย่างตามที่ระบุไว้ในข้อ ก.3.1 และ ก.3.2 ได้ เนื่องจาก

การชักตัวอย่างท าให้สินค้าเกิดความเสียหาย (เช่น เนื่องจากภาชนะบรรจุถูกท าลาย สูญเสียสภาพ

สุญญากาศ) อาจใช้วิธีชักตัวอย่างอื่นได้ตามความเห็นชอบของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และ

บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

ค าอธิบายข้อก าหนดที่ ก.3 

การเก็บตัวอย่างจากภาชนะบรรจุสุญญากาศท าให้ภาชนะดังกล่าวสูญเสียความเป็นสุญญากาศ เพื่อรักษา

ความเป็นสุญญากาศของผลิตภัณฑ์ไว้ให้มากที่สุด ท าได้โดยลดจ านวนจุดที่เก็บตัวอย่างลงแต่คงน้ าหนัก

ตัวอย่างรวมไว้ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ ก.1 และตารางที ่ก.2 ของ มกษ.4702 

เมล็ดถั่วลิสงที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศให้มีจ านวนจุดท่ีเก็บตัวอย่างอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนจุด

ที่เก็บตัวอย่างท่ีระบุไว้ในตารางท่ี ก.1 และตารางท่ี ก.2 ของ มกษ.4702 

ถ้าไม่สามารถชักตัวอย่างตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดได้ เนื่องจากการชักตัวอย่างท าให้สินค้าเกิดความเสียหาย 

(เช่น เนื่องจากภาชนะบรรจุถูกท าลาย สูญเสียสภาพสุญญากาศ) อาจใช้วิธีชักตัวอย่างอื่นได้ตามความเห็นชอบ

ของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

หลังจากชักตัวอย่างแล้ว ควรส่งตัวอย่างให้ถึงห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด หากไม่สามารถกระท าได้ ให้เก็บรักษา

ตัวอย่างในสภาพแห้งไม่ชื้น 
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มกษ.4702 ข้อก าหนดที่ 5 วิธีวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน 

ข้อก าหนดที่ 5.1 วิธีวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมดให้ใช้ตามตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 วิธีวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมด 

(ข้อก าหนดที่ 5.1) 

ข้อก าหนด วิธีวิเคราะห์
1/

 หลักการ 

ปริมาณอะฟลาทอกซิน

ทั้งหมด 

เอโอเอซี (AOAC) 991.31 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-

แอฟฟินิตีคอลัมน์ส าหรับท าความสะอาด 

(HPLC with post column derivatization 

and immunoaffinity column clean up) 

เอโอเอซี (AOAC) 979.18 ฮอลาเดย์-เวลาสโค มินิคอลัมน์ (Holaday-

Velasco minicolumn) 

_______________________________ 

1/
วิธีวิเคราะห์ให้อ้างอิงเอกสารฉบับล่าสุด 

ข้อก าหนดที่ 5.2 กรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมดตามตารางที่ 1 ให้เลือกวิธีอื่นที่

พิจารณาแล้วว่าเป็นวิธีวิเคราะห์ที่สามารถตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินที่ปริมาณเท่ากับหรือต่ ากว่าค่าปริมาณ

อะฟลาทอกซินสูงสุดตามข้อ 3.1 และเป็นวิธีที่มีคุณสมบัติการใช้งาน (performance characteristics) เหมาะสม 

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

ข้อก าหนดที่  5.2.1  เป็นวิธีวิเคราะห์ที่ประกาศโดยองค์การแห่งชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศด้านมาตรฐาน 

หรือตีพิมพ์ในเอกสารคู่มือ หรือสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล 

ข้อก าหนดที่  5.2.2  เป็นวิธีวิเคราะห์ที่มีผลการประเมินความใช้ได้ (validation) ของผลการทดสอบว่ามีความถูกต้อง 

และเหมาะสม โดยห้องปฏิบัติการที่มีการร่วมศึกษากับเครือข่าย (collaborative study) ตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้อง

กับองค์การนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

ข้อก าหนดที่  5.2.3  กรณีไม่มีวิธีวิเคราะห์ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ให้ใช้วิธีวิเคราะห์ที่ได้ประเมินความใช้ได้ของ

ผลการทดสอบว่ามีความถูกต้องและเหมาะสมโดยห้องปฏิบัติการที่มีระบบคุณภาพแห่งเดียว (single laboratory 

validation) ตามหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ 
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ค าอธิบายข้อก าหนดที่ 5.1 และ 5.2.1-5.2.3 

วิธีวิเคราะห์ที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 1 ของ มกษ.4702 เป็นวิธีที่ระบุไว้ใน CODEX STAN 234-1999 

Recommended Methods of Analysis and Sampling ซึ่งได้รับการยอมรับและใช้อย่างแพร่หลายท่ัวโลก  

รายละเอียดในข้อก าหนดที่ 5.2.1-5.2.3 ของ มกษ.4702 ก าหนดขึ้นเพื่อให้เป็นทางเลือกส าหรับ

ห้องปฏิบัติการที่จะใช้วิธีวิธีวิเคราะห์ที่แตกต่างจากตารางที่ 1 ของ มกษ.4702 แต่ยังเป็นวิธีที่มีคุณสมบัติ

การใช้งานที่เหมาะสม (performance characteristics) มีคุณภาพ และเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดโดย 

CODEX ทั้งนี้ วิธีทดสอบโดยชุดตรวจสอบอะฟลาทอกซิน ต้องสามารถรายงานผลเป็นเชิงปริมาณ 

(quantitative method) ที่ระดับต่ ากว่า 20 μg/kg และมีผลการประเมินความใช้ได้ (validation) ของผล

การทดสอบว่ามีความถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อก าหนดที่ 5.2.1 - 5.2.3 ข้อใดข้อหนึ่ง 

ข้อแนะน าในการเลือกใช้ห้องปฏิบัติการ 

(1) เลือกห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินด้วยวิธีวิเคราะห์ตามที่ก าหนดไว้ใน

ตารางที่ 1 วิธีวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมด มกษ.4702 

(2) ห้องปฏิบัติการที่มิได้ใช้วิธีวิเคราะห์อะฟลาทอกซินที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 วิธีวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซิน

ทั้งหมด ของ มกษ.4702 แต่ใช้วิธีวิเคราะห์ท่ีอยู่ในเง่ือนไขตาม ข้อก าหนดท่ี 5.2.1-5.2.3 ของ มกษ.4702 

(3) ห้องปฏิบัติการขึ้นทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ก าหนดขีดความสามารถ

และคุณสมบัติห้องปฏิบัติการของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 

มกษ.4702 ข้อก าหนดที่ 5.2.4 ชุดตรวจสอบอะฟลาทอกซิน (aflatoxin test kit) ให้ใช้กับการคัดกรอง

เบื้องต้นส าหรับการควบคุม และการตรวจสอบอะฟลาทอกซินโดยผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงตามข้อ 3.2.2 

โดยต้องเป็นชุดตรวจสอบที่ผ่านการประเมินความใช้ได้  

ค าอธิบายข้อก าหนดที่ 5.2.4 

ชุดตรวจสอบอะฟลาทอกซินสามารถคัดกรองปริมาณอะฟลาทอกซินเบื้องต้นได้  เป็นวิธีที่สะดวก และมีต้นทุน

ไม่สูงนัก เพื่อให้ผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสง สามารถวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินได้ ในกรณีที่ความพร้อมของ

เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรในการวิเคราะห์อาจแตกต่างไปจากวิธีที่ก าหนดไว้ 

(1) วิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ด้วยชุดตรวจสอบอะฟลาทอกซิน 

วิธีเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ จะบดตัวอย่างทั้งหมดหรืออาจลดขนาดตัวอย่างลงเหลือ 1 kg ก่อนบดก็ได ้

โดยการลดขนาดตัวอย่างท าได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 
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(1.1) กองเมล็ดถั่วลิสงเป็นรูปกรวยและแบ่งออกเป็น 4 ส่วน (ภาพที่ 3 การลดขนาดโดยกองเมล็ดถั่วลิสง

เป็นรูปกรวยและแบ่งออกเป็น 4 ส่วน (Coning and quartering)) 

(1.1.1) ผสมเมล็ดถั่วลิสงให้เข้ากันบนพื้นผิวที่สะอาด พูนเมล็ดจนเป็นกองรูปกรวย จากนั้นท าส่วนบนสุด

ให้เรียบและแบ่งเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน 

(1.1.2) น า 2 ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกัน (ข และ ค) ออกไป และน าส่วน ก และ ง มาท าซ้ าข้อ (1.1.1) 

จนกระทั่งลดตัวอย่างลงเหลือ 1 กิโลกรัม ก่อนน าไปใช้บดเพื่อเตรียมตัวอย่างต่อไป 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การลดขนาดโดยกองเมล็ดถั่วลิสงเป็นรูปกรวยและแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  

(Coning and quartering)
2/ 

(1.2) เครื่องแบ่งตัวอย่าง (Sample divider) มีหลายแบบ เช่น Multiple-slot (Riffle-type and blade) 

divider, Conical divider และ Centrifugal divider เป็นต้น 

(2) ชุดตรวจสอบอะฟลาทอกซินมีหลายชนิด ควรเลือกใช้ชุดตรวจสอบที่มีหลักการเป็นที่ยอมรับ เช่น 

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Method โดยผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงสามารถเลือกใช้ชุดตรวจสอบใดก็ได้ 

แต่ต้องมีข้อมูลการประเมินความใช้ได้จากผู้ผลิตชุดตรวจสอบนั้นๆ นอกจากนี้ชุดตรวจสอบควรอ่านผลได้

ด้วยสายตาได้ โดยสามารถแยกผลระหว่างปริมาณอะฟลาทอกซินที่สูงกว่าหรือต่ ากว่า 20 μg/kg 

นอกเหนือจากการอ่านผลด้วยการใช้เครื่องอ่านความเข้มสี เช่น Microplate Reader 

 

 

 

 

_______________________________ 
2/
 ที่มา: ดัดแปลงจากมาตรฐาน ISO เรื่อง Cereals, pulses and milled products – Sampling of static 

batches (ISO13690) 

ง ค 

ข ก 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูล 

ตัวอย่างแบบบันทึกที่ 1 ข้อมูลการคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงและสิ่งแปลกปลอม 

วันที ่
รหัส

รุ่น 

น้ าหนัก

รุ่น 

(kg) 

เมล็ดถ่ัวลิสงที่มีข้อบกพร่อง 

น้ าหนักของ

เมล็ดถ่ัวลิสงที่

คัดได ้(kg) 

ปริมาณ 

อะฟลาทอกซิน

ทั้งหมด (μg/kg) 

การจัดการกบัเมล็ดถ่ัวลิสงที่มี

ข้อบกพร่อง  

(จ าหน่ายเป็นวัตถุดิบเพ่ือผลิตปุ๋ย/

วัตถุดิบเพ่ือผลิตอาหารสัตว์/ท าลาย)  

ผู้รับ

ซื้อ 

ปริมาณ

(kg) 

ลงช่ือ

ผู้ปฏิบัติงาน 

   เมล็ดขึ้นรา/เมล็ดท่ีมีร่องรอยการท าลายจากศัตรูพืช       

เมล็ดงอก/เมล็ดแตกหัก/เมล็ดเสียหายอื่นๆ เช่น 

เมล็ดลีบ เมล็ดเสียหายจากความเย็นหรือเครื่องจักรกล 

เมล็ดมีสีหรือกลิ่นผิดปกติ 

     

   เมล็ดขึ้นรา/เมล็ดท่ีมีร่องรอยการท าลายจากศัตรูพืช       

เมล็ดแตกหัก/เมล็ดงอก/เมล็ดเสียหายอื่นๆ เช่น 

เมล็ดลีบ เมล็ดเสียหายจากความเย็นหรือเครื่องจักรกล

เมล็ดมีสีหรือกลิ่นผิดปกติ 

     

   เมล็ดขึ้นรา/เมล็ดท่ีมีร่องรอยการท าลายจากศัตรูพืช       

เมล็ดแตกหัก/เมล็ดงอก/เมล็ดเสียหายอื่นๆ เช่น 

เมล็ดลีบ เมล็ดเสียหายจากความเย็นหรือเครื่องจักรกล

เมล็ดมีสีหรือกลิ่นผิดปกติ 

     

ลงชื่อ.............................................................................................ผู้ควบคุม 
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ตัวอย่างแบบบันทึกที่ 2 ข้อมูลปริมาณอะฟลาทอกซินหลังขั้นตอนการคัดแยกเมล็ดถั่วลิสง/ 

ระหว่างการเก็บรกัษา 

วันที่ รหัสรุ่น น้ าหนักรุ่น  

(kg) 

ปริมาณอะฟลาทอกซิน 

(μg/kg) 

ปริมาณอะฟลาทอกซินหลังการคัดซ้ า
1/
 

(μg/kg)  

ลงชื่อ

ผู้ปฏิบัติงาน 

      

      

      

      

      

      

      

      

1/
 กรณีพบปริมาณอะฟลาทอกซินเกิน 20 μg/kg ในการคัดแยกเมล็ดครั้งแรก 

ลงชื่อ.............................................................................................ผู้ควบคุม 
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