ประกาศกระทรวงพาณิชย
เรื่อง กําหนดใหขาวโพดเปนสินคามาตรฐานและมาตรฐานสินคาขาวโพด (ฉบับที่ ๓)*
พ.ศ. ๒๕๔๔
__________________________________
ตามที่ไดมีประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหขาวโพดเปนสินคามาตรฐานและ
มาตรฐานสินคาขาวโพด ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๗ ไปแลวนั้น
เพื่อใหการกําหนดมาตรฐานสินคาขาวโพดเปนไปดวยความเหมาะสม อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติมาตรฐานสินคาขาออก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมาตรฐานสินคา จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑. ใหยกเลิกมาตรฐานสินคาขาวโพด ทายประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดให
ขาวโพดเปนสินคามาตรฐานและมาตรฐานสินคาขาวโพด ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๗ และยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหขาวโพดเปนสินคามาตรฐานและมาตรฐานสินคาขาวโพด
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๗ และใหใชมาตรฐานสินคาขาวโพดทายประกาศฉบับนี้แทน
ขอ ๒. ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๖๐ วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
(ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก
(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

*

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๘ง วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔

มาตรฐานสินคาขาวโพด*
ทายประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหขาวโพดเปนสินคามาตรฐานและ
มาตรฐานสินคาขาวโพด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๑. คํานิยาม
(๑) “ขาวโพด” หมายความวา เมล็ดของขาวโพดที่กะเทาะออกจากฝกแลว
(๒) “เมล็ดดี” หมายความวา เมล็ดที่ไมลีบ ไมเสีย ไมถูกแมลงทําลาย ไมแตก
และไมใชเมล็ดสีอื่น
(๓) “เมล็ดสีอื่น” หมายความวา เมล็ดที่มีสีไมตรงตามที่ตกลงกัน
(๔) “เมล็ดลีบ” หมายความวา เมล็ดที่มีลักษณะลีบผิดปกติ
(๕) “เมล็ดเสียบางสวน” หมายความวา เมล็ดเนาขึ้นรา หรือไมมีแปงแตบางสวน
(๖) “เมล็ดเสียมาก” หมายความวา เมล็ดเนาขึ้นรา หรือไมมีแปงทั้งเมล็ดหรืองอก
(๗) “เมล็ดที่ถูกแมลงทําลาย” หมายความวา เมล็ดที่ถูกแมลงกัดหรือเจาะ
(๘) “เมล็ดแตก” หมายความวา เมล็ดที่แตกเปนชิ้นเหลืออยูนอยกวากึ่งหนึ่งของ
เมล็ดเต็มที่มีลักษณะสมบูรณตามพันธุและไมใชเมล็ดลีบ เมล็ดเสีย หรือเมล็ดที่ถูกแมลงทําลาย
(๙) “วัตถุอื่น” หมายความวา วัตถุที่ไมใชขาวโพด
ขอ ๒. ใหแบงมาตรฐานสินคาขาวโพดออกเปน ๒ ชั้น ดังนี้
(๑) ขาวโพดชั้นหนึ่ง
(๒) ขาวโพดชั้นสอง
ขอ ๓. ใหกําหนดมาตรฐานสินคาของขาวโพดแตละชั้นไว ดังตอไปนี้
ก. ขาวโพดชั้นหนึ่ง ตองเปนเมล็ดดี หากจะมี
(๑) เมล็ดสีอื่น ตองไมเกินรอยละ ๑.๐ โดยน้ําหนัก
(๒) เมล็ดเสียบางสวนและเมล็ดเสียมากรวมกัน ตองไมเกิน รอยละ ๔.๐ โดย
น้ําหนัก แตเมล็ดเสียมากตองไมเกินรอยละ ๑.๕ โดยน้ําหนัก
(๓) เมล็ดที่ถูกแมลงทําลาย ตองไมเกินรอยละ ๒.๐ โดยน้ําหนัก
(๔) เมล็ดแตกและเมล็ดลีบรวมกัน ตองไมเกินรอยละ ๒.๐ โดยน้ําหนัก
(๕) วัตถุอื่น ตองไมเกินรอยละ ๑.๕ โดยน้ําหนัก และตองไมมีเมล็ดพืชน้ํามัน
หรือวัตถุมีพิษ

*

ความเดิมถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหขาวโพดเปนสินคามาตรฐานและมาตรฐาน
สินคาขาวโพด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๘ง
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ และใหใชความใหมแทน ดังที่พิมพไวนี้

๒
(๖) ความชื้นโดยเฉลี่ยตองไมเกินรอยละ ๑๔.๕ โดยน้ําหนัก แตตองไมมี
สวนใดสวนหนึ่งมีความชื้นเกินรอยละ ๑๕.๐ โดยน้ําหนัก
ข. ขาวโพดชั้นสอง ตองเปนเมล็ดดี หากจะมี
(๑) เมล็ดสีอื่น ตองไมเกินรอยละ ๓.๐ โดยน้ําหนัก
(๒) เมล็ดเสียบางสวนและเมล็ดเสียมากรวมกันตองไมเกินรอยละ ๖.๐ โดย
น้ําหนัก แตเมล็ดเสียมากตองไมเกินรอยละ ๒.๐ โดยน้ําหนัก
(๓) เมล็ดที่ถูกแมลงทําลาย ตองไมเกินรอยละ ๓.๐ โดยน้ําหนัก
(๔) เมล็ดแตก และเมล็ดลีบรวมกันตองไมเกินรอยละ ๓.๐ โดยน้ําหนัก
(๕) วัตถุอื่น ตองไมเกินรอยละ ๒.๐ โดยน้ําหนัก และตองไมมีเมล็ดพืชน้ํามัน
หรือวัตถุมีพิษ
(๖) ความชื้น ตองไมเกินรอยละ ๑๕.๕ โดยน้ําหนัก
ขอ ๔. ในกรณี ที่ มีขอโต แยงหรือปญ หาข อพิ พ าทใด ๆ เกี่ยวกับ ขอ ๓. ให ถือตัวอยางที่
สํานักงานมาตรฐานสินคาจัดทําขึ้นครั้งหลังสุดเปนมาตรฐาน
ขอ ๕. ในกรณีที่มีการซื้อขายขาวโพดตามตัวอยาง หรือเงื่อนไขที่คูกรณีตกลงกันไวตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานมาตรฐานสินคา และขาวโพดนั้นตองมีมาตรฐานไมต่ํากวาตัวอยาง
หรือเงื่อนไขที่คูกรณีตกลงกันไว
ขอ ๖. ในกรณีที่สงขาวโพดออกโดยบรรจุกระสอบปาน
กระสอบที่ใชบรรจุตองเปน
กระสอบใหมที่มีลักษณะ ขนาด และน้ําหนักเชนเดียวกับกระสอบบรรจุขาวสารอยูในสภาพเรียบรอย
เหมาะสําหรับการสงออก ไมขาด ไมรั่ว ไมมีกลิ่นเหม็น และตองเย็บปากกระสอบใหแนนดวยเชือกปาน
เย็บกระสอบสองเสนคู เย็บ ไปและกลับ ดังนี้
๖.๑ เที่ยวละไมนอยกวา ๘ เข็ม สําหรับกระสอบที่มีความกวางไมเกิน ๖๐ เซนติเมตร
๖.๒ เที่ยวละไมนอยกวา ๑๑ เข็ม สําหรับกระสอบที่มีความกวางเกินกวา ๖๐ เซนติเมตร
แตไมเกิน ๘๖ เซนติเมตร
ในกรณีที่ใชกระสอบหรือวัตถุที่ใชบรรจุหุมหอ ตลอดจนการเย็บ ปดผนึกไวเปน
อยางอื่นใหผูทําการคาขาออกแจงรายละเอียดไวในคํารองขอใหออกใบรับรองมาตรฐานสินคา
ในกรณีที่สงขาวโพดออกโดยไมบรรจุกระสอบ แตมีความจําเปนตองใช
กระสอบบรรจุขาวโพดบรรทุกไปกับเรือใหญบางสวน เพื่อปองกันการเคลื่อนไหวของขาวโพดในระวาง
เรือที่บรรทุกออกไป กระสอบที่ใชบรรจุขาวโพดนั้นจะเปนกระสอบที่ใชแลวก็ไดแตตอง แข็งแรงทนทาน
อยูในสภาพเรียบรอย ไมขาด ไมรั่ว ไมมีกลิ่นเหม็น และตองเย็บปากกระสอบใหแนน เพื่อปองกันมิให
ขาวโพดในกระสอบไหลหรือทะลักออกมาไดระหวางการขนถาย

