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มาตรฐานสินค้าขา้วหอมมะลิไทย 

ทา้ยประกาศกระทรวงพาณชิย์ เรื่องกําหนดให้ขา้วหอมมะลิไทยเปน็สินค้ามาตรฐาน 
และมาตรฐานสินค้าขา้วหอมมะลิไทย (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 

 
          ข้อ 1 คํานิยาม 
 (1) “ข้าวหอมมะลิไทย” (THAI HOM MALI RICE) หมายความว่า ข้าวกล้อง และข้าวขาวที่แปรรูป
มาจากข้าวเปลือกเจ้าพันธ์ุข้าวหอมที่ไวต่อช่วงแสง ซึ่งผลิตในประเทศไทยในฤดูนาปี และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ประกาศรับรองว่าเป็นพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 และพันธ์ุ กข15 ซึ่งมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับว่า
เป็นข้าวใหม่หรือข้าวเก่า เมื่อหุงเป็นข้าวสวยแล้ว เมล็ดข้าวสวยจะอ่อนนุ่ม  
 (2) “อมิโลส” (Amylose) หมายความว่า แป้งชนิดหน่ึงที่มีอยู่ในเมลด็ข้าว เมื่อหุงแล้วทําให้ข้าวสวย
มีความอ่อนนุ่มหรือกระด้าง แตกต่างกันไปตามปริมาณอมิโลส 
 (3) “ข้าว” (Rice) หมายความว่า ข้าวเจ้าและข้าวเหนียว (Oryza sativa L.) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปใด 
 (4) “ข้าวเปลือก” (Paddy) หมายความว่า ข้าวที่ยังไม่ผ่านการกะเทาะเอาเปลือกออก 
 (5) “ข้าวกล้อง” (Cargo rice, Loonzain rice, Brown rice, Husked rice) หมายความว่า ข้าว     
ที่ผ่านการกะเทาะเอาเปลือกออกเท่าน้ัน 
 (6) “ข้าวขาว” (White rice) หมายความว่า ข้าวที่ได้จากการนําข้าวกล้องเจ้าไปขัดเอารําออกแล้ว 
 (7) “ส่วนของเมล็ดข้าว” (Parts of rice kernels) หมายความว่า ส่วนของข้าวเต็มเมล็ดแต่ละส่วนที่
แบ่งตามความยาวของเมล็ดออกเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กัน 
 (8) “ข้าวเต็มเมล็ด” (Whole kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่อยู่ในสภาพเต็มเมล็ด ไม่มีส่วนใด
หักและให้รวมถึงเมล็ดข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 9 ส่วนขึ้นไป 
 (9) “ต้นข้าว” (Head rice) หมายความว่า เมล็ดข้าวหักที่มีความยาวมากกว่าข้าวหัก แต่ไม่ถึง
ความยาวของข้าวเต็มเมล็ด และให้รวมถึงเมล็ดข้าวแตกเป็นซีกที่มีเน้ือที่เหลืออยู่ต้ังแต่ร้อยละ 80 ของเมล็ด 
 (10) “ข้าวหัก” (Brokens) หมายความว่า เมล็ดข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 2.5 ส่วนขึ้นไป แต่
ไม่ถึงความยาวของต้นข้าว และให้รวมถึงเมล็ดข้าวแตกเป็นซีกที่มีเน้ือที่เหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเมล็ด 
 (11) “ปลายข้าวซีวัน” (Small brokens C1) หมายความว่า เมล็ดข้าวหักขนาดเล็กที่ร่อนผ่าน
ตะแกรงเบอร์ 7 
 (12) “ข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน” (Undermilled kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่
ผ่านการขัดสีตํ่ากว่าระดับการขัดสีที่กําหนดไว้สําหรับข้าวแต่ละชนิด 
 (13) “ข้าวเมล็ดแดง” (Red kernels)   หมายความว่า เมล็ดข้าวที่มีรําสีแดงหุ้มอยู่ทั้งเมล็ดหรือ
ติดอยู่เป็นบางส่วนของเมล็ด 
 (14) “ข้าวเมล็ดเหลือง” (Yellow kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่มีบางส่วนหรือทั้งเมล็ด
กลายเป็นสีเหลืองอย่างชัดแจ้ง 
 (15) “ข้าวเมล็ดท้องไข่” (Chalky kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวเจ้าที่เป็นสีขาวขุ่นเหมือน
ชอล์กมีเน้ือที่ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของเน้ือที่เมล็ดข้าว 
 (16) “ข้าวเมล็ดเสีย” (Damaged kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่เสียอย่างเห็นได้ชัดแจ้งด้วย
ตาเปล่าซึ่งเกิดจากความช้ืน ความร้อน เช้ือรา แมลง หรืออ่ืน ๆ 
 (17) “ข้าวเมล็ดลีบ” (Undeveloped kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่ไม่เจริญเติบโตตาม
ธรรมดาที่ควรจะเป็น มีลักษณะแฟบ แบน 
 (18) “ข้าวเมล็ดอ่อน” (Immature kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่มีสีเขียวอ่อนได้จาก
ข้าวเปลือกที่ยังไม่แก่ 
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 (19) “เมล็ดพืชอ่ืน” (Other seeds) หมายความว่า เมล็ดพืชอ่ืน ๆ ที่มิใช่เมล็ดข้าว 
 (20) “วัตถุอ่ืน” (Foreign matter) หมายความว่า สิ่งอ่ืน ๆ ที่มิใช่ข้าวรวมทั้งแกลบและรําที่หลุด
จากเมล็ดข้าว 
 (21) “ระดับการขัดสี” (Milling degree) หมายความว่า ระดับของการขัดสีข้าว แบ่งออกเป็น 3 
ระดับ ดังน้ี 
  (21.1) “สีดีพิเศษ” (Extra well milled) หมายความว่า การขัดสีเอารําออกเกือบ
ทั้งหมดจนเมล็ดข้าวมีลักษณะสวยงามเป็นพิเศษ 
  (21.2) “สีดี” (Well milled) หมายความว่า การขัดสีเอารําออกเกือบทั้งหมดจนเมล็ด
ข้าวมีลักษณะสวยงามดี 
  (21.3) “สีดีปานกลาง” (Reasonably well milled) หมายความว่า การขัดสีเอารํา
ออกเป็นส่วนมากจนเมล็ดข้าวมีลักษณะสวยงามพอสมควร 
 (22) “ตะแกรงเบอร์ 7” (Sieve No.7) หมายความว่า ตะแกรงโลหะรูกลม หนา 0.79 
มิลลิเมตร (0.031 นิ้ว) และเส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.75 มิลลิเมตร (0.069 น้ิว) 
 (23)  “ร้อยละ”หมายความว่า ร้อยละโดยนํ้าหนัก 

         ข้อ 2 ให้แบ่งสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
(1) ข้าวขาว 
(2) ข้าวกล้อง 

          ข้อ 3 ให้แบ่งสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยประเภทข้าวขาวออกเป็น 6 ชนิด ดังน้ี 
(1) ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์  
(2) ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ 
(3) ข้าวขาว 10 เปอร์เซ็นต์ 
(4) ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์ 
(5) ข้าวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ 
(6) ข้าวขาวหักเอวันเลิศ 

          ข้อ 4 ให้แบ่งสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยประเภทข้าวกล้องออกเป็น 4 ชนิด ดังน้ี 
(1) ข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์  
(2) ข้าวกล้อง 5 เปอร์เซ็นต์    
(3) ข้าวกล้อง 10 เปอร์เซ็นต์ 
(4) ข้าวกล้อง 15 เปอร์เซ็นต์ 

 ข้อ 5  สินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย ตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ต้องมีมาตรฐานดังต่อไปน้ี 
(1) มีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.0 โดยปริมาณ 
(2) มีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 14.0 
(3) มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นข้าวเมล็ดยาว 
(4) ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่ 
(5) มีขนาดเมล็ด ดังน้ี 
       - ความยาวเฉล่ียของข้าวเต็มเมล็ด ที่ไม่มีส่วนใดหักต้องไม่ตํ่ากว่า 7.0 มิลลิเมตร 
       - อัตราส่วนความยาวเฉลี่ยต่อความกว้างเฉลี่ยของข้าวเต็มเมล็ดที่ไมม่ีส่วนใดหัก  
         ต้องไม่ตํ่ากว่า 3.2 : 1 
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 (6)  มีคุณสมบัติทางเคมี ดังน้ี 
       - มีปริมาณอมิโลส ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 13.0 และไม่เกินร้อยละ 18.0 ที่ระดับความช้ืนร้อยละ 14.0 
       - มีค่าการสลายเมล็ดขา้วในด่าง ระดับ 6 - 7 

ข้อ 6 ให้กําหนดมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย ประเภท และชนิดข้าวขาว ตามข้อ 3 ไว้ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์  

ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี ดังน้ี 
ส่วนผสม   ประกอบด้วย 
ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.0   
ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 4.5 
ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 5.0 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7 
ไม่เกินร้อยละ 0.5 และปลายข้าวขาวซีวัน ไม่เกินร้อยละ 0.1  
นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ 0.5 
ข้าวเมล็ดเหลือง ไม่เกินร้อยละ 0.2 
ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 3.0 
ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 0.25 
ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเปลือก   ไม่เกิน 5 เมลด็ต่อข้าว 1 กิโลกรัม 
ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง
รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 0.2 
ระดับการขัดสี  สีดีพิเศษ 

(2)  ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ 
ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี ดังน้ี 
ส่วนผสม   ประกอบด้วย 
ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.0 
ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 3.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7.5 ส่วนไม่เกินร้อยละ 7.0 
ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 3.5 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7 
ไม่เกินร้อยละ 0.5 และปลายข้าวขาวซีวัน ไม่เกินร้อยละ 0.1 
นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 7.5 ส่วนขึ้นไป 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไม่เกินร้อยละ 2.0 
ข้าวเมล็ดเหลือง  ไม่เกินร้อยละ 0.5 
ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 6.0 
ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 0.25 
ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ 1.5 
ข้าวเปลือก   ไม่เกิน 8 เมลด็ต่อข้าว 1 กิโลกรัม 
ข้าวเมล็ดลีบ ข้าวเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง 
รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 0.3 
ระดับการขัดสี  สีดี 
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 (3) ข้าวขาว 10 เปอร์เซ็นต์ 
ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี ดังน้ี 
ส่วนผสม   ประกอบด้วย 
ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.0 
ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 3.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7.0 ส่วนไม่เกินร้อยละ 12.0 
ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 3.5 ส่วน และไมผ่่านตะแกรงเบอร์ 7 
ไม่เกินร้อยละ 0.7 และปลายข้าวขาวซีวัน ไม่เกินร้อยละ 0.3 
นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 7.0 ส่วนขึ้นไป 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไม่เกินร้อยละ 2.0 
ข้าวเมล็ดเหลือง  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 7.0 
ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 0.5 
ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ 1.5 
ข้าวเปลือก   ไม่เกิน 13 เมล็ดต่อข้าว 1 กิโลกรัม 
ข้าวเมล็ดลีบ ข้าวเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง 
รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 0.4 
ระดับการขัดสี  สีดี 

(4)  ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์ 
ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี ดังน้ี 
ส่วนผสม   ประกอบด้วย 
ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.0 
ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 3.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 6.5 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 17.0 
ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 3.0 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7  
ไม่เกินร้อยละ 2.0 และปลายข้าวขาวซีวัน ไม่เกินร้อยละ 0.5 
นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 6.5 ส่วนขึ้นไป 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไม่เกินร้อยละ 5.0 
ข้าวเมล็ดเหลือง  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 7.0 
ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ 2.0 
ข้าวเปลือก   ไม่เกิน 13 เมล็ดต่อข้าว 1 กิโลกรัม 
ข้าวเมล็ดลีบ ข้าวเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง 
รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 0.4 
ระดับการขัดสี  สีดีปานกลาง 
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(5)  ข้าวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ 
ต้องเป็นข้าวที่ได้จากการสีข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ และมสี่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังน้ี 
ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
ข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 5.0 ส่วน และไมผ่่านตะแกรงเบอร์ 7 ไม่เกินร้อยละ 10.0
นอกน้ันเป็นข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป     
ในจํานวนทั้งหมดน้ีอาจมีข้าวเต็มเมล็ดได้ไม่เกินร้อยละ 15.0 และปลายข้าวขาวซีวัน 
ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเหนียวไม่เกินร้อยละ 1.5  
ในจํานวนน้ีอาจมีปลายข้าวเหนียวซีวัน ไม่เกินร้อยละ 0.5 
วัตถุอ่ืนไม่เกินร้อยละ 0.5 

(6)  ข้าวขาวหักเอวันเลิศ 
ต้องเป็นข้าวที่ได้จากการสีข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ข้าวขาว 5 เปอร์เซน็ต์ หรือ 
ข้าวขาว 10 เปอร์เซ็นต์ และมีส่วนผสมของเมล็ดข้าวดังน้ี 
ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
ข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 6.5 ส่วน และไม่ผา่นตะแกรงเบอร์ 7 ทั้งจํานวน         
ในจํานวนทั้งหมดน้ีอาจมีข้าวหักที่มคีวามยาวต้ังแต่ 6.5 สว่นขึ้นไป และข้าวเต็มเมล็ด 
รวมกันไม่เกินร้อยละ 15.0 และปลายข้าวขาวซีวัน  ไม่เกินร้อยละ 5.0 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเหนียวไม่เกินร้อยละ 1.5 
ในจํานวนน้ีอาจมีปลายข้าวเหนียวซีวันไม่เกินร้อยละ 0.5 
วัตถุอ่ืนไม่เกินร้อยละ 0.5 
 

 ข้อ 7  ให้กําหนดมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย ประเภท และชนิดข้าวกล้อง ตามข้อ 4 ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) ข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์  
ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังน้ี 
ส่วนผสม   ประกอบด้วย 
ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 
ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วนไม่เกินร้อยละ 4.5 
นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเมล็ดแดง ไม่เกินร้อยละ 1.5 
ข้าวเมล็ดเหลือง  ไม่เกินร้อยละ 0.75 
ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 3.0 
ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 0.75 
ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ 1.5 
ข้าวเปลือก  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง
รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 5.0  
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(2) ข้าวกล้อง 5 เปอร์เซ็นต์ 
ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังน้ี 
ส่วนผสม   ประกอบด้วย 
ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.0 
ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 3.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7.5 ส่วนไม่เกินร้อยละ 7.0 
นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 7.5 ส่วนขึ้นไป 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเมล็ดแดง ไม่เกินร้อยละ 2.0 
ข้าวเมล็ดเหลือง  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 6.0 
ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ 1.5 
ข้าวเปลือก  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเมล็ดลีบ ข้าวเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง 
รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 6.0 

(3)  ข้าวกล้อง 10 เปอร์เซ็นต์ 
ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังน้ี 
ส่วนผสม   ประกอบด้วย 
ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.0 
ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 3.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7.0 ส่วนไม่เกินร้อยละ 12.0 
นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 7.0 ส่วนขึ้นไป 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเมล็ดแดง ไม่เกินร้อยละ 2.0 
ข้าวเมล็ดเหลือง  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 7.0 
ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ 1.5 
ข้าวเปลือก  ไม่เกินร้อยละ 2.0 
ข้าวเมล็ดลีบ ข้าวเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง 
รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 7.0 

 (4)  ข้าวกล้อง 15 เปอร์เซ็นต์ 
ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังน้ี 
ส่วนผสม   ประกอบด้วย 
ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65.0 
ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 3.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 6.5 ส่วนไม่เกินร้อยละ 17.0 
นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 6.5 ส่วนขึ้นไป 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเมล็ดแดง ไม่เกินร้อยละ 5.0 
ข้าวเมล็ดเหลือง  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
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ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 7.0 
ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 1.5 
ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ 2.5 
ข้าวเปลือก  ไม่เกินร้อยละ 2.0 
ข้าวเมล็ดลีบ ข้าวเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง 
รวมกันไม่เกินร้อยละ 8.0 

 
ข้อ 8 การวินิจฉัยเก่ียวกับมาตรฐานหรือคุณภาพของสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย ให้ถือผลการตรวจ

วิเคราะห์ตัวอย่างของสํานักงานมาตรฐานสินค้าหรือหน่วยงานที่สํานักงานมาตรฐานสินค้ามอบหมายเป็นเกณฑ์ 

 ในกรณีที่มีปัญหาข้อโต้แย้งเก่ียวกับผลการวินิจฉัย ให้ถือผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของสํานักงาน
มาตรฐานสินค้า หรือหน่วยงานที่สํานักงานมาตรฐานสินค้ามอบหมายแล้วแต่กรณีเป็นที่สุด 

ข้อ 9 ในกรณีที่ส่งสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยออกไปนอกราชอาณาจักร โดยบรรจุกระสอบหรือ
ภาชนะอ่ืนใด ผู้ทําการค้าขาออกต้องแสดงข้อความภาษาอังกฤษว่า “THAI HOM MALI RICE” ที่สามารถเห็นได้
ชัดเจนบนกระสอบหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุ หุ้มห่อ  

ให้ผู้ทําการค้าขาออก แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุที่ใช้บรรจุหุ้มห่อตลอดจนการเย็บปิดผนึก ไว้ในคําร้อง
ขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าด้วย 

ข้อ 10  ในกรณีที่สินค้าข้าวที่ส่งออกมีข้าวหอมมะลิไทยผสมตํ่ากว่าร้อยละ 92 โดยปริมาณ ไม่ถือว่าเป็น
สินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยตามประกาศน้ี 
  
 

 

 

 
 


