
 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เร่ือง  มาตรฐานสินค้าข้าว   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานสินค้าข้าว  เพื่อความเหมาะสมแก่ภาวะการผลิต 
และสถานการณ์การค้าข้าว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคหน่ึง  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก  
พ.ศ.  ๒๕๐๓  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  มาตรฐานสินค้าข้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวัน  นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  มาตรฐานสินค้าข้าว  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ลงวันที่  

๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
ข้อ ๔ ให้กําหนดมาตรฐานสินค้าข้าว  ตามรายละเอียดต่อท้ายประกาศน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อภิรดี  ตันตราภรณ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 



 
มาตรฐานสินค้าข้าว 

ทา้ยประกาศกระทรวงพาณชิย์  เรื่อง  มาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ. 2559 
หมวด ๑ คํานยิาม 
 ข้อ 1 ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานนี้ มีดังน้ี 
 (1)  มาตรฐานสินค้าข้าว (Rice Standards) หมายความว่า ข้อกําหนดขั้นตํ่าสําหรับข้าว   
แต่ละประเภทและชนิด สําหรับการค้าภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ 
 (2)  ข้าว (Rice) หมายความว่า ข้าวเจ้าและข้าวเหนียว (Oryza sativa L.) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปใด 

 (3)  ข้าวเปลือก (Paddy) หมายความว่า ข้าวที่ยังไม่ผ่านการกะเทาะเอาเปลือกออก 
 (4)  ข้าวกล้อง (Cargo rice, Loonzain rice, Brown rice, Husked rice) หมายความว่า ข้าว
ที่ผ่านการกะเทาะเอาเปลือกออกเท่าน้ัน 
 (5)  ข้าวขาว (White rice) หมายความว่า ข้าวที่ได้จากการนําข้าวกล้องเจ้าไปขัดเอารําออกแล้ว 
 (6)  ข้าวเหนียวขาว (White glutinous rice) หมายความว่า ข้าวที่ได้จากการนําข้าวกล้อง
เหนียวไปขัดเอารําออกแล้ว 
 (7)  ข้าวน่ึง (Parboiled rice) หมายความว่า ข้าวเจ้าที่ได้ผ่านกระบวนการทําข้าวน่ึงและขัด
เอารําออกแล้ว 
 (8)  พ้ืนข้าว (Rice classification) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่มีขนาดความยาวระดับต่าง ๆ 
ตามท่ีกําหนด ซึ่งเป็นส่วนผสมของข้าวแต่ละช้ันตามอัตราส่วนที่กําหนด  
 (9)  ช้ันของเมล็ดข้าว (Classes of rice kernels) หมายความว่า ช้ันของเมล็ดข้าวที่แบ่งตาม
ระดับความยาวของข้าวเต็มเมล็ด 
 (10)  ส่วนของเมล็ดข้าว (Parts of rice kernels) หมายความว่า ส่วนของข้าวเต็มเมล็ด แต่ละ
ส่วนที่แบ่งตามความยาวของเมล็ดออกเป็น ๑๐ ส่วน เท่า ๆ กัน 
 (11) ข้าวเต็มเมล็ด (Whole kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่อยู่ในสภาพเต็มเมล็ด ไม่มี
ส่วนใดหักและให้รวมถึงเมล็ดข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ ๙ ส่วนขึ้นไป 
 (12) ต้นข้าว (Head rice) หมายความว่า เมล็ดข้าวหักที่มีความยาวมากกว่าข้าวหัก แต่ไม่ถึง
ความยาวของข้าวเต็มเมล็ด และให้รวมถึงเมล็ดข้าวแตกเป็นซีกที่มีเน้ือที่เหลืออยู่ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ของเมล็ด 
 (13) ข้าวหัก (Brokens) หมายความว่า เมล็ดข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 2.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่
ถึงความยาวของต้นข้าว และให้รวมถึงเมล็ดข้าวแตกเป็นซีกที่มีเน้ือที่เหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเมล็ด 
 (14) ปลายข้าวซีวัน (Small brokens C1) หมายความว่า เมล็ดข้าวหักขนาดเล็กที่ร่อนผ่าน
ตะแกรงโลหะรูกลมเบอร์ ๗    
 (15) ข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน (Undermilled kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่ผ่าน
การขัดสีตํ่ากว่าระดับการขัดสีที่กําหนดไว้สําหรับข้าวแต่ละชนิด 
 (16) ข้าวเมล็ดแดง (Red kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่มีรําสีแดงหุ้มอยู่ทั้งเมล็ด หรือ
ติดอยู่เป็นบางส่วนของเมล็ด 
 (17) ข้าวเมล็ดเหลือง (Yellow kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่มีบางส่วนหรือทั้งเมล็ด
กลายเป็นสีเหลืองอย่างชัดแจ้ง ในกรณีข้าวน่ึงข้าวเมล็ดเหลืองหมายความว่ามีสีเหลืองเข้มบางส่วนหรือทั้ง
เมล็ดอย่างชัดแจ้ง 
 (18) ข้าวเมล็ดดํา (Black kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวน่ึงที่เป็นสีดําทั้งเมล็ดรวมทั้งที่เป็นสี
นํ้าตาลแก่ทั้งเมล็ด 
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 (19)  ข้าวเมล็ดดําบางส่วน (Partly black kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวน่ึงที่เป็นสีดํา
รวมท้ังที่เป็นสีนํ้าตาลแก่ ต้ังแต่ 2.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึงเต็มเมล็ด 
 (20)  ข้าวเมล็ดจุดดํา (Peck kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวน่ึงที่เป็นสีดําอย่างชัดแจ้ง 
รวมท้ังที่เป็นสีนํ้าตาลแก่อย่างชัดแจ้ง ไม่ถึง 2.5 ส่วน 
 (21)  ข้าวเมล็ดท้องไข่ (Chalky kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวเจ้าที่เป็นสีขาวขุ่นเหมือน
ชอล์ก มีเน้ือที่ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ของเน้ือที่เมล็ดข้าว 
 (22)  ข้าวเมล็ดเสีย (Damaged kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่เสียอย่างเห็นได้ชัดแจ้ง
ด้วยตาเปล่าซึ่งเกิดจากความช้ืน ความร้อน เช้ือรา แมลง หรืออ่ืน ๆ 
 (23)  ข้าวเมล็ดลีบ (Undeveloped kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่ไม่เจริญเติบโตตาม
ธรรมดาที่ควรจะเป็น มีลักษณะแฟบ แบน 
 (24)  ข้าวเมล็ดอ่อน (Immature kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่มีสีเขียวอ่อนได้จาก
ข้าวเปลือกที่ยังไม่แก่ 
 (25)  เมล็ดพืชอ่ืน (Other seeds) หมายความว่า เมล็ดพืชอ่ืน ๆ ที่มิใช่เมล็ดข้าว 
 (26) วัตถุอ่ืน (Foreign matter) หมายความว่า สิ่งอ่ืน ๆ ที่มิใช่ข้าวรวมท้ังแกลบและรําที่หลุด
จากเมล็ดข้าว 
 (27) ระดับการขัดสี (Milling degree) หมายความว่า ระดับของการขัดสีข้าว 
 (28) ตะแกรงเบอร์ ๗ (Sieve No.7) หมายความว่า ตะแกรงโลหะรูกลม หนา ๐.๗๙ มิลลิเมตร 
(๐.๐๓๑ น้ิว) และเส้นผ่านศูนย์กลางรู ๑.๗๕ มิลลิเมตร (๐.๐๖๙ น้ิว) 
 (29) ร้อยละ หมายความว่า ร้อยละโดยนํ้าหนัก ยกเว้นร้อยละของพ้ืนข้าว เป็นร้อยละโดย
ปริมาณ 

หมวด ๒ ชั้นของเมลด็ขา้วและระดบัการขดัส ี
 ข้อ 2 ช้ันของเมล็ดข้าว ให้แบ่งช้ันของเมล็ดข้าวออกเป็น 4 ช้ัน ดังน้ี 
 (1) ข้าวเมล็ดยาว ช้ัน 1 (Long grain class 1) หมายความว่า ข้าวเต็มเมล็ดที่มีขนาดความ
ยาวเกิน 7.0 มิลลิเมตร 
 (2) ข้าวเมล็ดยาว ช้ัน 2 (Long grain class 2) หมายความว่า ข้าวเต็มเมล็ดที่มีขนาดความ
ยาวเกิน 6.6 มิลลิเมตร ถึง 7.0 มลิลิเมตร 
 (3) ข้าวเมล็ดยาว ช้ัน 3 (Long grain class 3) หมายความว่า ข้าวเต็มเมล็ดที่มีขนาดความ
ยาวเกิน 6.2 มิลลิเมตร ถึง 6.6 มลิลิเมตร 
 (4) ข้าวเมล็ดสั้น (Short grain) หมายความว่า ข้าวเต็มเมล็ดที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 6.2 
มิลลิเมตร  
 ข้อ 3 ระดับการขัดสี ให้แบ่งระดับการขัดสีออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี  
 (1)  สีดีพิเศษ (Extra well milled) หมายความว่า การขัดสีเอารําออกเกือบทั้งหมดจนเมล็ด
ข้าวมีลักษณะสวยงามเป็นพิเศษ 
 (2) สีดี (Well milled) หมายความว่า การขัดสีเอารําออกเกือบทั้งหมดจนเมล็ดข้าวมีลักษณะ
สวยงามดี 
 (3)  สีดีปานกลาง (Reasonably well milled) หมายความว่า การขัดสีเอารําออกเป็น
ส่วนมากจนเมล็ดข้าวมีลักษณะสวยงามพอสมควร 
 (4)  สีธรรมดา (Ordinarily milled) หมายความว่า การขัดสีเอารําออกแต่เพียงบางส่วน 
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หมวด ๓ ประเภทและชนดิของขา้ว 
 ข้อ 4 ประเภทของข้าวให้แบ่งข้าวออกเป็น 4 ประเภท ดังนี ้

 (1)  ข้าวขาว 
 (2)  ข้าวกล้อง 
 (3)  ข้าวเหนียวขาว 
 (4)  ข้าวน่ึง  

 ข้อ 5 ชนิดของข้าวขาว ให้แบ่งข้าวขาวออกเป็น 12 ชนิด ดังนี้ 
 (1)   ข้าวขาว 100 เปอร์เซน็ต์ ช้ัน 1 
 (2)   ข้าวขาว 100 เปอร์เซน็ต์ ช้ัน 2 
 (3)   ข้าวขาว 100 เปอร์เซน็ต์ ช้ัน 3 
 (4)   ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ 
 (5)   ข้าวขาว 10 เปอร์เซน็ต์ 
 (6)   ข้าวขาว 15 เปอร์เซน็ต์ 
 (7)   ข้าวขาว 25 เปอร์เซน็ต์เลศิ 
 (8)   ข้าวขาว 25 เปอร์เซน็ต์ 
 (9)   ข้าวขาว 35 เปอร์เซน็ต์ 
 (10)  ข้าวขาว 45 เปอร์เซน็ต์ 
 (11)  ข้าวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ 
 (12)  ข้าวขาวหักเอวันเลิศ 

ข้อ 6 ชนิดของข้าวกล้อง ให้แบ่งข้าวกล้องออกเป็น 6 ชนิด ดังนี้ 
 (1)   ข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ช้ัน 1 
 (2)  ข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ช้ัน 2 
 (3)  ข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ช้ัน 3 
 (4)  ข้าวกล้อง 5 เปอร์เซน็ต์ 
 (5)  ข้าวกล้อง 10 เปอร์เซน็ต์ 
 (6)  ข้าวกล้อง 15 เปอร์เซน็ต์ 

ข้อ 7 ชนิดของข้าวเหนียวขาว ให้แบ่งข้าวเหนียวขาวออกเป็น 3 ชนิด ดังนี ้
 (1)  ข้าวเหนียวขาว 10 เปอร์เซน็ต์ 
 (2)  ข้าวเหนียวขาว 25 เปอร์เซน็ต์ 
 (3)  ข้าวเหนียวขาวหักเอวัน 

 ข้อ 8 ชนิดของข้าวน่ึง ให้แบ่งข้าวน่ึงออกเป็น 9 ชนิด ดังนี ้
 (1)  ข้าวน่ึง 100 เปอร์เซน็ต์คัด 
 (2)   ข้าวน่ึง 100 เปอร์เซน็ต์ 
 (3)  ข้าวน่ึง 5 เปอร์เซ็นต์คัด 
 (4)  ข้าวน่ึง 5 เปอร์เซ็นต์ 
 (5)  ข้าวน่ึง 10 เปอร์เซ็นต์คัด 
 (6)  ข้าวน่ึง 10 เปอร์เซ็นต์ 
 (7)  ข้าวน่ึง 15 เปอร์เซ็นต์ 
 (8)  ข้าวน่ึง 25 เปอร์เซ็นต์ 
 (9)  ข้าวน่ึงหักเอวัน 
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หมวด 4 มาตรฐานข้าวขาว 

ข้อ 9 ให้กําหนดมาตรฐานข้าวขาว ไว้ดังต่อไปน้ี 
(1) ข้าวขาว ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์ ช้ัน ๑ 
  ต้องมีพ้ืนข้าว ส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี ดังน้ี 

  พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
  ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.0  
  นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 2 
  ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีข้าวเมล็ดยาวช้ัน 3 ได้ไม่เกินร้อยละ 5.0 

  ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
   ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐ 
   ข้าวหักทีม่ีความยาวต้ังแต่ ๕.๐ ส่วนขึน้ไป แต่ไม่ถึง ๘.๐ ส่วน ไม่เกินร้อยละ ๔.๐ 
   ในจํานวนน้ี อาจมีข้าวหักที่มคีวามยาวไม่ถึง 5.0 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7 
   ไม่เกินร้อยละ 0.1 และปลายข้าวขาวซีวันไม่เกินร้อยละ 0.1 
   นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ ๘.๐ ส่วนขึ้นไป  
   ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
   ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ 0.5 
   ข้ าวเมล็ดเหลือง    ไม่เกินร้อยละ ๐.1 
   ข้าวเมล็ดท้องไข่   ไม่เกินร้อยละ ๓.๐ 
   ข้าวเมล็ดเสีย ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ 
   ข้าวเหนียว    ไม่เกินร้อยละ ๑.๕ 
   ข้าวเปลือก    ไม่เกิน 3 เมลด็ต่อข้าว ๑  กิโลกรัม 
   ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 

   หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ ๐.1 
   ระดับการขัดส ี  สีดีพิเศษ 

(2) ข้าวขาว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ช้ัน ๒ 
    ต้องมีพ้ืนข้าว ส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี  ดังนี้ 
  พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
  ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0  
  นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 2 และหรือช้ัน 3 
  ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 5.0 
    ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
    ข้าวเต็มเมล็ด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐ 

    ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ ๕.๐ ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๘.๐ ส่วน ไม่เกินร้อยละ ๔.๕ 
    ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง ๕.๐ ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๗  
    ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ และปลายข้าวขาวซีวันไม่เกินร้อยละ ๐.๑ 

    นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ ๘.๐ ส่วนขึ้นไป 
    ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 

    ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ 0.5 
    ข้าวเมล็ดเหลือง    ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ 
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    ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ ๖.๐ 
    ข้าวเมล็ดเสีย ไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ 
    ข้าวเหนียว ไม่เกินร้อยละ ๑.๕ 
    ข้าวเปลือก  ไม่เกิน 5 เมลด็ต่อข้าว  ๑  กิโลกรัม 
    ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 

    หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ ๐.๒ 
    ระดับการขัดส ี  สีดีพิเศษ   

 (3)  ข้าวขาว  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์ ช้ัน ๓ 
   ต้องมีพ้ืนข้าว ส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี  ดังนี้ 

 พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
 ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0  
 นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 2 และหรือช้ัน 3 
 ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 5.0   

  ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
  ข้าวเต็มเมล็ด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐ 
  ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่  ๕.๐ ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๘.๐ ส่วน ไม่เกินร้อยละ ๕.๐ 
  ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง ๕.๐ ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๗ 
  ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ และปลายข้าวขาวซีวันไม่เกินร้อยละ ๐.๑ 
  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ ๘.๐ ส่วนขึ้นไป 
   ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
   ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ 0.5 

ข้าวเมล็ดเหลือง ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ 
  ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ ๖.๐ 
  ข้าวเมล็ดเสีย ไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ 
  ข้าวเหนียว ไม่เกินร้อยละ ๑.๕ 
  ข้าวเปลือก  ไม่เกิน 5  เมลด็ต่อข้าว ๑  กิโลกรัม 
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ 
  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ ๐.๒ 
  ระดับการขัดส ี    สีดีพิเศษ 

 (4)  ข้าวขาว  ๕ เปอร์เซ็นต์ 
  ต้องมีพ้ืนข้าว ส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี ดังน้ี 

 พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
 ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.0  
 นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 2 และหรือช้ัน 3 
 ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 10.0 

  ส่วนผสม   ประกอบด้วย 
  ข้าวเต็มเมล็ด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐ 
  ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ ๓.๕ ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๗.๕ ส่วน ไม่เกินร้อยละ ๗.๐ 
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  ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง ๓.๕ ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๗ 
  ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ และปลายข้าวขาวซีวันไมเ่กินร้อยละ ๐.๑ 
  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ ๗.๕ ส่วนขึ้นไป 
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ ๒.๐ 
  ข้าวเมล็ดเหลือง ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ 
  ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ ๖.๐ 
  ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ 
  ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ ๑.๕  
  ข้าวเปลือก   ไม่เกิน 8 เมลด็ต่อข้าว ๑  กิโลกรัม 
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 
  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ ๐.๓ 
  ระดับการขัดส ี สีดี 

 (5) ข้าวขาว ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 
  ต้องมีพ้ืนข้าว ส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี ดังน้ี 

 พ้ืนข ้าว  ประกอบด้วย 
 ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.0  
 นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 2 และหรือช้ัน 3  
 ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 15.0 

  ส่วนผสม  ประกอบด้วย  
  ข้าวเต็มเมล็ด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕.๐ 
  ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ ๓.๕ ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๗.๐ ส่วน ไม่เกินร้อยละ ๑๒.๐  
  ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง ๓.๕ ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๗  
  ไม่เกินร้อยละ 0.7 และปลายข้าวขาวซีวันไม่เกินร้อยละ ๐.๓ 
  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ ๗.๐ ส่วนขึ้นไป 
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ ๒.๐ 
  ข้าวเมล็ดเหลือง ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ 
  ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ ๗.๐ 
  ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ 
  ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ ๑.๕  
  ข้าวเปลือก   ไม่เกิน 13 เมล็ดต่อข้าว  ๑  กิโลกรัม 
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 
  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ ๐.๔ 
  ระดับการขัดส ี สีดี 
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 (6) ข้าวขาว ๑๕ เปอร์เซ็นต์ 

  ต้องมีพ้ืนข้าว ส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี ดังน้ี 
  พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 

 ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0  
 นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 2 และหรือช้ัน 3 
 ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 30.0  

  ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
  ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕.๐ 
  ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ ๓.๐ ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๖.๕ ส่วน ไม่เกินร้อยละ ๑๗.๐ 
  ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง ๓.๐ ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๗ 
  ไม่เกินร้อยละ ๒.๐ และปลายข้าวขาวซีวันไม่เกินร้อยละ ๐.๕ 
  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ ๖.๕ ส่วนขึ้นไป 
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ ๕.๐ 
  ข้าวเมล็ดเหลือง ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ 
  ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ ๗.๐ 
  ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ 
  ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ ๒.๐ 
  ข้าวเปลือก   ไม่เกิน 13 เมล็ดต่อข้าว ๑ กิโลกรัม 
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 
  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ ๐.๔ 
  ระดับการขัดส ี สีดีปานกลาง 

 (7) ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์เลิศ 
  ต้องมีพ้ืนข้าว ส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี ดังน้ี  
  พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
  ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 ช้ัน 2 และช้ัน 3 อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างรวมกัน 

  โดยอาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 50.0  
  ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
  ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 
  ข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 5.0 ส่วน และไมผ่่านตะแกรงเบอร์ 7 ไม่เกินร้อยละ 28.0  
  ในจํานวนน้ีอาจมีปลายข้าวขาวซีวันไม่เกินร้อยละ 1.0  
  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป 
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ ๕.๐ 
  ข้าวเมล็ดเหลือง ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ 

  ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ ๗.๐ 
  ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ 
  ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ ๒.๐ 
  ข้าวเปลือก   ไม่เกิน ๑๕ เมล็ดต่อข้าว ๑ กิโลกรัม 



- 8 - 
 

  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 
  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ 1.0 
  ระดับการขัดส ี สีดีปานกลาง 

 (8)  ข้าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์ 
  ต้องมีพ้ืนข้าว ส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี ดังน้ี  

  พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
  ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 ช้ัน 2 และช้ัน 3 อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างรวมกัน 

  โดยอาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 50.0  
  ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
  ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 
  ข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 5.0 ส่วน และไมผ่่านตะแกรงเบอร์ 7 ไม่เกินร้อยละ 28.0  
  ในจํานวนน้ีอาจมีปลายข้าวขาวซีวันไม่เกินร้อยละ 2.0  

นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป 
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ 7.๐ 

ข้าวเมล็ดเหลือง ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ 
  ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 8.๐ 
  ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 2.๐ 
  ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ ๒.๐ 
  ข้าวเปลือก   ไม่เกิน 20 เมล็ดต่อข้าว ๑ กิโลกรัม 
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 
  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ 2.0 
  ระดับการขัดส ี สีธรรมดา แต่ไม่เกินสีดีปานกลาง 

 (9)  ข้าวขาว 35 เปอร์เซ็นต์ 
  ต้องมีพ้ืนข้าว ส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี ดังน้ี  
  พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
  ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 ช้ัน 2 และช้ัน 3 อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างรวมกัน 

  โดยอาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 50.0  
  ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
  ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 32.0 
  ข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 5.0 ส่วน และไมผ่่านตะแกรงเบอร์ 7 ไม่เกินร้อยละ 40.0  
  ในจํานวนน้ีอาจมีปลายข้าวขาวซีวันไม่เกินร้อยละ 2.0  
  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป 

 ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
 ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ 7.๐ 
 ข้าวเมล็ดเหลือง ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ 

  ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 10.๐ 
  ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 2.๐ 
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  ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ ๒.๐ 
  ข้าวเปลือก   ไม่เกิน 20 เมล็ดต่อข้าว ๑ กิโลกรัม 

  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 
  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ 2.0 
  ระดับการขัดส ี สีธรรมดา แต่ไม่เกินสีดีปานกลาง 

 (10) ข้าวขาว 45 เปอร์เซ็นต์ 
  ต้องมีพ้ืนข้าว ส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี ดังน้ี  
  พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
  ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 ช้ัน 2 และช้ัน 3 อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างรวมกัน 
  โดยอาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 50.0  
  ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
  ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 28.0 
  ข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 5.0 ส่วน และไมผ่่านตะแกรงเบอร์ 7 ไม่เกินร้อยละ 50.0  
  ในจํานวนน้ีอาจมีปลายข้าวขาวซีวันไม่เกินร้อยละ 3.0  

 นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป 
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 

 ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ 7.๐ 
  ข้าวเมล็ดเหลือง ไม่เกินร้อยละ ๑.๐ 
  ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 10.๐ 
  ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 2.๐ 
  ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ ๒.๐ 
  ข้าวเปลือก   ไม่เกิน 20 เมล็ดต่อข้าว ๑ กิโลกรัม 
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 
  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ 2.0 
  ระดับการขัดส ี สีธรรมดา แต่ไม่เกินสีดีปานกลาง 

 (11)  ข้าวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ 
  ต้องเป็นข้าวที่ได้จากการสีข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ และมสี่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังน้ี 
  ส่วนผสม ประกอบด้วย 

ข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 5.0 ส่วนและไมผ่่านตะแกรงเบอร์ 7 ไม่เกินร้อยละ 10.0 
นอกน้ันเป็นข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 5.0 สว่นขึ้นไป ในจํานวนทั้งหมดน้ี  

 อาจมีข้าวเต็มเมล็ดได้ไม่เกินรอ้ยละ 15.0 และปลายข้าวขาวซีวันไม่เกินร้อยละ 1.0 
 ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 

  ข้าวเหนียว ไม่เกินร้อยละ 1.5 
  ในจํานวนน้ีอาจมีปลายข้าวเหนียวซีวัน ไม่เกินร้อยละ 0.5 
  วัตถุอ่ืน ไม่เกินร้อยละ 0.5   
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                (12)  ข้าวขาวหักเอวันเลิศ 

  ต้องเป็นข้าวที่ได้จากการสีข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ข้าวขาว 5 เปอร์เซน็ต์ หรือ 
  ข้าวขาว 10 เปอร์เซ็นต์ และมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังนี้  
  ส่วนผสม  ประกอบด้วย 

 ข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 6.5 ส่วน และไมผ่่านตะแกรงเบอร์ 7 ทั้งจํานวน  
 ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 6.5 ส่วนขึ้นไป  
 และข้าวเต็มเมล็ดรวมกันไม่เกินร้อยละ 15.0 และปลายขา้วขาวซีวันไม่เกินร้อยละ 5.0  
 ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 

  ข้าวเหนียว ไม่เกินร้อยละ 1.5 
  ในจํานวนน้ีอาจมีปลายข้าวเหนียวซีวัน ไม่เกินร้อยละ 0.5 
  วัตถุอ่ืน ไม่เกินร้อยละ 0.5 

 
หมวด 5 มาตรฐานข้าวกล้อง 

ข้อ 10 ให้กําหนดมาตรฐานข้าวกล้อง ไว้ดังต่อไปน้ี 
 (1) ข้าวกล้อง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ช้ัน ๑ 

  ต้องมีพ้ืนข้าวและส่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังนี้ 
 พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
 ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.0  
 นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 2 และหรือช้ัน 3  

 ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีข้าวเมล็ดสั้น ได้ไม่เกินร้อยละ 5.0 
 ส่วนผสม  ประกอบด้วย 

  ข้าวเต็มเมล็ด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐.๐ 
  ข้าวหักทีม่ีความยาวต้ังแต่ ๕.๐ ส่วนขึน้ไป แต่ไม่ถึง ๘.๐ ส่วน ไม่เกินร้อยละ ๔.๐ 
  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ ๘.๐ ส่วนขึ้นไป  
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเมล็ดแดง  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
  ข้าวเมล็ดเหลือง    ไม่เกินร้อยละ ๐.5 
  ข้าวเมล็ดท้องไข่   ไม่เกินร้อยละ ๓.๐ 
  ข้าวเมล็ดเสีย ไม่เกินร้อยละ ๐.5 
  ข้าวเหนียว    ไม่เกินร้อยละ ๑.๕ 
  ข้าวเปลือก    ไม่เกินร้อยละ 0.5  
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 
  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ 3.0 

 (2) ข้าวกล้อง ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์ ช้ัน 2 
 ต้องมีพ้ืนข้าวและส่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังนี้ 

 พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
 ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.0  
 นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 2 และหรือช้ัน 3  

 ในจํานวนทั้งหมดน้ีอาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 6.0 
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  ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
  ข้าวเต็มเมล็ด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐.๐ 
  ข้าวหักทีม่ีความยาวต้ังแต่ ๕.๐ ส่วนขึน้ไป แต่ไม่ถึง ๘.๐ ส่วน ไม่เกินร้อยละ ๔.5 
  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ ๘.๐ ส่วนขึ้นไป  
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเมล็ดแดง  ไม่เกินร้อยละ 1.5 
  ข้าวเมล็ดเหลือง    ไม่เกินร้อยละ ๐.75 
  ข้าวเมล็ดท้องไข่   ไม่เกินร้อยละ 6.0 
  ข้าวเมล็ดเสีย ไม่เกินร้อยละ ๐.75 
  ข้าวเหนียว    ไม่เกินร้อยละ ๑.๕ 
  ข้าวเปลือก    ไม่เกินร้อยละ 1.0  
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 
  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.0 

 (3) ข้าวกล้อง ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์ ช้ัน 3 
 ต้องมีพ้ืนข้าวและส่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังนี้ 

 พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
 ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0  
 นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 2 และหรือช้ัน 3  

 ในจํานวนทั้งหมดน้ีอาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 7.0 
 ส่วนผสม  ประกอบด้วย 

  ข้าวเต็มเมล็ด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐.๐ 
  ข้าวหักทีม่ีความยาวต้ังแต่ ๕.๐ ส่วนขึน้ไป แต่ไม่ถึง ๘.๐ ส่วน ไม่เกินร้อยละ 5.0 
  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ ๘.๐ ส่วนขึ้นไป  
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเมล็ดแดง  ไม่เกินร้อยละ 2.0 
  ข้าวเมล็ดเหลือง    ไม่เกินร้อยละ ๐.75 
  ข้าวเมล็ดท้องไข่   ไม่เกินร้อยละ 6.0 
  ข้าวเมล็ดเสีย ไม่เกินร้อยละ ๐.75 
  ข้าวเหนียว   ไม่เกินร้อยละ ๑.๕ 
  ข้าวเปลือก    ไม่เกินร้อยละ 1.0  
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 
  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.0 

 
 (4) ข้าวกล้อง 5 เปอร์เซ็นต์ 

 ต้องมีพ้ืนข้าวและส่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังนี้ 
 พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
 ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0  
 นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 2 และหรือช้ัน 3  

 ในจํานวนทั้งหมดน้ีอาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 10.0 
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 ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
  ข้าวเต็มเมล็ด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.๐ 
  ข้าวหักทีม่ีความยาวต้ังแต่ 3.5 ส่วนขึน้ไป แต่ไม่ถึง 7.5 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 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 ๑.๕ 
  ข้าวเปลือก    ไม่เกินร้อยละ 1.0  
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 
  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ 6.0 

 (5) ข้าวกล้อง 10 เปอร์เซ็นต์ 
 ต้องมีพ้ืนข้าวและส่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังนี้ 

 พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
 ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.0  
 นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 2 และหรือช้ัน 3  

 ในจํานวนทั้งหมดน้ีอาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 15.0 
 ส่วนผสม  ประกอบด้วย 

  ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.๐ 
  ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 3.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7.0 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 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 ๑.๕ 
  ข้าวเปลือก    ไม่เกินร้อยละ 2.0  
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 
  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ 7.0 

 (6) ข้าวกล้อง 15 เปอร์เซ็นต์ 
 ต้องมีพ้ืนข้าวและส่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังนี้ 

 พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
 ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.0  
 นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 2 และหรือช้ัน 3  
 ในจํานวนทั้งหมดน้ีอาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 35.0 
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 ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
  ข้าวเต็มเมล็ด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65.๐ 
  ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 3.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 6.5 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 17.0 
  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 6.5 ส่วนขึ้นไป  
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเมล็ดแดง  ไม่เกินร้อยละ 5.0 
  ข้าวเมล็ดเหลือง    ไม่เกินร้อยละ 1.0 
  ข้าวเมล็ดท้องไข่   ไม่เกินร้อยละ 7.0 
  ข้าวเมล็ดเสีย ไม่เกินร้อยละ 1.5 
  ข้าวเหนียว    ไม่เกินร้อยละ 2.๕ 
  ข้าวเปลือก    ไม่เกินร้อยละ 2.0  
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 
  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ 8.0 

หมวด 6 มาตรฐานข้าวเหนียวขาว 
ข้อ 11 ให้กําหนดมาตรฐานข้าวเหนียวขาว ไว้ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ข้าวเหนียวขาว 10 เปอร์เซ็นต์ 
 ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี  ดังนี ้
 ส่วนผสม  ประกอบด้วย 

  ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.๐ 
  ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 3.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7.๐ ส่วน ไม่เกินร้อยละ 12.๐  
  ในจํานวนน้ี อาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 3.5 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7 

  ไม่เกินร้อยละ 0.7 และปลายข้าวเหนียวขาวซีวันไม่เกินร้อยละ 0.3 
  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 7.๐ ส่วนขึ้นไป  
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเจ้า (ไม่รวมข้าวเหนียวที่ยังไม่กลาย) ไม่เกินร้อยละ 15.0 
  ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ 2.0 
  ข้าวเมล็ดเหลือง    ไม่เกินร้อยละ 1.5 
  ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 0.5 
  ข้าวเปลือก    ไม่เกิน 10 เมล็ดต่อข้าว ๑  กิโลกรัม 
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง  
  หรือหลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.5     

  ระดับการขัดสี   สีดี 

(2) ข้าวเหนียวขาว 25 เปอร์เซ็นต์ 
 ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี  ดังนี ้
 ส่วนผสม  ประกอบด้วย 

  ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.๐ 
  ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 5.0 ส่วนและไมผ่่านตะแกรงเบอร์ 7 ไม่เกินร้อยละ 28.0  
  ในจํานวนน้ีอาจมีปลายข้าวเหนียวขาวซีวันไม่เกิน ร้อยละ 2.0  
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  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป  
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเจ้า (ไม่รวมข้าวเหนียวที่ยังไม่กลาย) ไมเ่กินร้อยละ 15.0 
  ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ 6.0 
  ข้าวเมล็ดเหลือง    ไม่เกินร้อยละ 4.0 
  ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 2.0 
  ข้าวเปลือก    ไม่เกิน 20 เมล็ดต่อข้าว ๑  กิโลกรัม 
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง  
  หรือหลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ 3.0 
  ระดับการขัดสี   สีธรรมดา 

  (3) ข้าวเหนียวขาวหักเอวัน 
 ต้องเป็นข้าวที่ได้จากการสีข้าวเหนียวขาว 10 เปอร์เซ็นต์ หรือข้าวเหนียวขาว  

  25 เปอร์เซ็นต์ และมสี่วนผสมของเมล็ดขา้ว ดังน้ี 
 ส่วนผสม  ประกอบด้วย 

  ข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 6.5 ส่วน และไมผ่่านตะแกรงเบอร์ 7 ทั้งจํานวน  
  ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 6.5 ส่วนขึ้นไป และข้าวเต็มเมล็ดรวมกัน 
  ไม่เกินร้อยละ 15.0 และปลายข้าวเหนียวขาวซีวันไม่เกินร้อยละ 5.0  
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเจ้า ไม่เกินร้อยละ 15.0  
  ในจํานวนน้ีอาจมีปลายข้าวขาวซีวันไม่เกินร้อยละ 5.0 วัตถุอ่ืนไม่เกินร้อยละ 0.5  

หมวด 7 มาตรฐานข้าวนึ่ง 
ข้อ 12 ให้กําหนดมาตรฐานข้าวน่ึง ไว้ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ข้าวนึ่ง 100 เปอร์เซ็นต์คัด 
  ต้องมีพ้ืนข้าว ส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี  ดังนี้ 
  พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
  ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 และช้ัน 2 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.0  
  นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 3 

 ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 10.0 
  ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
  ข้าวเต็มเมล็ด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.๐ 
  ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ ๕.๐ ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๘.๐ ส่วน ไม่เกินร้อยละ ๔.0  
  ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง ๕.๐ ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๗   
  ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ และปลายข้าวน่ึงซีวันไม่เกินร้อยละ ๐.๑ 
  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ ๘.๐ ส่วนขึ้นไป 

  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ 0.5 
  ข้าวเมล็ดเหลือง    ไม่เกินร้อยละ ๐.๒5 
  ข้าวเมล็ดดํา ไม่เกินร้อยละ 0.1 
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  ข้าวเมล็ดดําบางส่วนรวมกับข้าวเมล็ดจุดดํา ไม่เกินร้อยละ 1.5  
  ทั้งน้ี ข้าวเมล็ดดําบางส่วนต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 
  ข้าวเมล็ดเสีย ไม่เกินร้อยละ 1.0 
  ข้าวเหนียว ไม่เกินร้อยละ ๑.๕ 
  ข้าวเปลือก  ไม่เกิน 3 เมลด็ต่อข้าว  ๑  กิโลกรัม 
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 

  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ ๐.๒ 
  ระดับการขัดส ี  สีดีพิเศษ   

 (2)  ข้าวนึ่ง 100 เปอร์เซ็นต์ 
  ต้องมีพ้ืนข้าว ส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี  ดังนี้ 
  พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 

 ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 และช้ัน 2 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.0  
 นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 3 
 ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 10.0 
  ส่วนผสม  ประกอบด้วย 

  ข้าวเต็มเมล็ด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.๐ 
  ข้าวหักทีม่ีความยาวต้ังแต่ ๕.๐ ส่วนขึน้ไป แต่ไม่ถึง ๘.๐ ส่วน ไม่เกินร้อยละ ๔.0  
  ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง ๕.๐ ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๗    

  ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ และปลายข้าวน่ึงซีวันไม่เกินร้อยละ ๐.๑ 
  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ ๘.๐ ส่วนขึ้นไป 
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ 0.5 
  ข้าวเมล็ดเหลือง    ไม่เกินร้อยละ ๐.5 
  ข้าวเมล็ดดํา ไม่เกินร้อยละ 0.25 
  ข้าวเมล็ดดําบางส่วนรวมกับข้าวเมล็ดจุดดํา ไม่เกินร้อยละ 2.5  
  ทั้งน้ี ข้าวเมล็ดดําบางส่วนต้องไม่เกินร้อยละ 1.0 
  ข้าวเมล็ดเสีย ไม่เกินร้อยละ 1.0 
  ข้าวเหนียว ไม่เกินร้อยละ ๑.๕ 
  ข้าวเปลือก  ไม่เกิน 5 เมลด็ต่อข้าว  ๑  กิโลกรัม 
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 

  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ ๐.๒ 
  ระดับการขัดส ี  สีดีพิเศษ   

 
 (3)  ข้าวนึ่ง 5 เปอร์เซ็นต์คัด 

  ต้องมีพ้ืนข้าว ส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี  ดังนี้ 
 พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
 ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 และช้ัน 2 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 45.0  
 นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 3 
 ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 20.0 
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  ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
  ข้าวเต็มเมล็ด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.๐ 
  ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 3.5 ส่วนขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 7.5 สว่น ไม่เกินร้อยละ 7.0  
  ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 3.5 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๗   

  ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ และปลายข้าวน่ึงซีวันไม่เกินร้อยละ ๐.๑ 
  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 7.5 ส่วนขึ้นไป 
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ 1.0 
  ข้าวเมล็ดเหลือง    ไม่เกินร้อยละ ๐.5 
  ข้าวเมล็ดดํา ไม่เกินร้อยละ 0.15 
  ข้าวเมล็ดดําบางส่วนรวมกับข้าวเมล็ดจุดดํา ไม่เกินร้อยละ 2.0  
  ทั้งน้ี ข้าวเมล็ดดําบางส่วนต้องไม่เกินร้อยละ 0.75 
  ข้าวเมล็ดเสีย ไม่เกินร้อยละ 1.0 
  ข้าวเหนียว ไม่เกินร้อยละ ๑.๕ 
  ข้าวเปลือก  ไม่เกิน 5 เมลด็ต่อข้าว  ๑  กิโลกรัม 
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 

  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ ๐.๒ 
  ระดับการขัดส ี  สีดี 

 (4)  ข้าวนึ่ง 5 เปอร์เซ็นต์ 
  ต้องมีพ้ืนข้าว ส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี  ดังนี้ 

 พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
 ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 และช้ัน 2 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 45.0  
 นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 3 
 ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 20.0 

  ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
  ข้าวเต็มเมล็ด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.๐ 
  ข้าวหักทีม่ีความยาวต้ังแต่ 3.5 ส่วนขึน้ไป แต่ไม่ถึง 7.5 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 7.0  
  ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 3.5 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๗   

  ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ และปลายข้าวน่ึงซีวันไม่เกินร้อยละ ๐.๑ 
  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 7.5 ส่วนขึ้นไป 
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ 1.0 
  ข้าวเมล็ดเหลือง    ไม่เกินร้อยละ 1.0 

  ข้าวเมล็ดดํา ไม่เกินร้อยละ 0.25 
  ข้าวเมล็ดดําบางส่วนรวมกับข้าวเมล็ดจุดดํา ไม่เกินร้อยละ 3.0  
  ทั้งน้ี ข้าวเมล็ดดําบางส่วนต้องไม่เกินร้อยละ 1.5 
  ข้าวเมล็ดเสีย ไม่เกินร้อยละ 1.0 
  ข้าวเหนียว ไม่เกินร้อยละ ๑.๕ 
  ข้าวเปลือก  ไม่เกิน 10 เมล็ดต่อข้าว  ๑  กิโลกรัม 
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  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 
  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ ๐.๒ 

  ระดับการขัดส ี  สีดี 

 (5) ข้าวนึ่ง 10 เปอร์เซ็นต์คัด 
  ต้องมีพ้ืนข้าว ส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี  ดังนี้ 
  พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 

 ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 และช้ัน 2 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0  
 นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 3 
 ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 20.0 

  ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
  ข้าวเต็มเมล็ด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.๐ 
  ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 3.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7.0 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 12.0  
  ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 3.5 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๗   

  ไม่เกินร้อยละ ๐.7 และปลายข้าวน่ึงซีวันไม่เกินร้อยละ ๐.3 
  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 7.0 ส่วนขึ้นไป 
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ 2.0 
  ข้าวเมล็ดเหลือง    ไม่เกินร้อยละ 0.75 
  ข้าวเมล็ดดํา ไม่เกินร้อยละ 0.2 
  ข้าวเมล็ดดําบางส่วนรวมกับข้าวเมล็ดจุดดํา ไม่เกินร้อยละ 2.5  
  ทั้งน้ี ข้าวเมล็ดดําบางส่วนต้องไม่เกินร้อยละ 1.0 
  ข้าวเมล็ดเสีย ไม่เกินร้อยละ 1.5 
  ข้าวเหนียว ไม่เกินร้อยละ ๑.๕ 
  ข้าวเปลือก  ไม่เกิน 5 เมลด็ต่อข้าว  ๑  กิโลกรัม 
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 

  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ ๐.4 
  ระดับการขัดสี   สีดี 

 (6)  ข้าวนึ่ง 10 เปอร์เซ็นต์ 
  ต้องมีพ้ืนข้าว ส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี  ดังนี้ 

 พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
 ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 และช้ัน 2 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0  
 นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 3 
 ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 20.0 

  ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
  ข้าวเต็มเมล็ด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.๐  
  ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 3.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7.0 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 12.0  
  ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 3.5 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๗   

  ไม่เกินร้อยละ ๐.7 และปลายข้าวน่ึงซีวันไม่เกินร้อยละ ๐.3 
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  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 7.0 ส่วนขึ้นไป 
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเมล็ดแดงและหรือเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไม่เกินร้อยละ 2.0 
  ข้าวเมล็ดเหลือง    ไม่เกินร้อยละ 1.5 
  ข้าวเมล็ดดํา ไม่เกินร้อยละ 0.25 
  ข้าวเมล็ดดําบางส่วนรวมกับข้าวเมล็ดจุดดํา ไม่เกินร้อยละ 3.5  
  ทั้งน้ี ข้าวเมล็ดดําบางส่วนต้องไม่เกินร้อยละ 2.0 
  ข้าวเมล็ดเสีย ไม่เกินร้อยละ 1.5 
  ข้าวเหนียว ไม่เกินร้อยละ ๑.๕ 
  ข้าวเปลือก  ไม่เกิน 10 เมล็ดต่อข้าว  ๑  กิโลกรัม 
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 

  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ ๐.4 
  ระดับการขัดสี   สีดี 

 (7)  ข้าวนึ่ง 15 เปอร์เซ็นต์ 
  ต้องมีพ้ืนข้าว ส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี  ดังนี้ 
  พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
  ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 และช้ัน 2 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.0  
  นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 3 

 ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 30.0 
  ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
  ข้าวเต็มเมล็ด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.๐ 
  ข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 3.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 6.5 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 18.0  
  ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 3.0 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ ๗   

  ไม่เกินร้อยละ 1.0 และปลายข้าวน่ึงซีวันไม่เกินร้อยละ 1.0 
  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 6.5 ส่วนขึ้นไป 
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเมล็ดแดงและหรือเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไม่เกินร้อยละ 5.0 
  ข้าวเมล็ดเหลือง    ไม่เกินร้อยละ 2.0 
  ข้าวเมล็ดดํา ไม่เกินร้อยละ 0.5 
  ข้าวเมล็ดดําบางส่วนรวมกับข้าวเมล็ดจุดดํา ไม่เกินร้อยละ 4.0  
  ทั้งน้ี ข้าวเมล็ดดําบางส่วนต้องไม่เกินร้อยละ 2.5 
  ข้าวเมล็ดเสีย ไม่เกินร้อยละ 1.5 
  ข้าวเหนียว ไม่เกินร้อยละ 2.5 
  ข้าวเปลือก  ไม่เกิน 10 เมล็ดต่อข้าว  ๑  กิโลกรัม 

  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 
  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ ๐.7 

  ระดับการขัดสี   สีดีปานกลาง 
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 (8)  ข้าวนึ่ง 25 เปอร์เซ็นต์ 

  ต้องมีพ้ืนข้าว ส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี  ดังนี้ 
 พ้ืนข้าว ประกอบด้วย 
 ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 และช้ัน 2 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.0  
 นอกน้ันเป็นข้าวเมล็ดยาวช้ัน 3 
 ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีข้าวเมล็ดสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 30.0 

  ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
  ข้าวเต็มเมล็ด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.๐ 
  ข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 5.0 ส่วน และไมผ่่านตะแกรงเบอร์ ๗ ไม่เกินร้อยละ 28.0  
  ในจํานวนน้ีอาจมีปลายข้าวน่ึงซีวันไม่เกินร้อยละ 2.0 
  นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป 
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  ข้าวเมล็ดแดงและหรือเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไม่เกินร้อยละ 7.0 
  ข้าวเมล็ดเหลือง    ไม่เกินร้อยละ 3.0 
  ข้าวเมล็ดดํา ไม่เกินร้อยละ 0.75 
  ข้าวเมล็ดดําบางส่วนรวมกับข้าวเมล็ดจุดดํา ไม่เกินร้อยละ 4.5  
  ทั้งน้ี ข้าวเมล็ดดําบางส่วนต้องไม่เกินร้อยละ 3.0 
  ข้าวเมล็ดเสีย ไม่เกินร้อยละ 1.5 
  ข้าวเหนียว ไม่เกินร้อยละ 2.5 
  ข้าวเปลือก  ไม่เกิน 10 เมล็ดต่อข้าว  ๑  กิโลกรัม 
  ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 

  หลายอย่างรวมกันไม่เกินร้อยละ 1.0 
  ระดับการขัดสี   สีธรรมดา 

 
 (9)  ข้าวนึ่งหักเอวัน 

  ต้องเป็นข้าวที่ได้จากการสีข้าวนึ่งชนิดต่าง ๆ และมีส่วนผสมของเมล็ดขา้ว ดังน้ี 
  ส่วนผสม  ประกอบด้วย 
  ข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 6.0 ส่วน และไมผ่่านตะแกรงเบอร์ ๗ ทั้งจํานวน 
  ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 6.0 ส่วนขึ้นไป และข้าวเต็มเมล็ด 

 รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 10.0 และปลายข้าวน่ึงซีวันไม่เกินร้อยละ 6.0 
  ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
  เมล็ดพืชอ่ืน วัตถุอ่ืน ไม่เกินรอ้ยละ 1.0   

หมวด 8 ข้อกาํหนดทั่วไป 
ข้อ 13 ความช้ืนของข้าว ให้กําหนดความช้ืนของข้าวทุกประเภทและทุกชนิดไว้ ไม่เกินร้อยละ 14.0 
ข้อ 14 ข้าวตามตัวอย่าง ในกรณีที่มีการซื้อขายข้าวตามตัวอย่างที่ไม่อยู่ภายในข้อกําหนดแห่ง

มาตรฐานน้ี มาตรฐานของข้าวน้ันต้องเป็นไปตามตัวอย่าง และข้อกําหนดที่ผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันไว้ และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกรมการค้าต่างประเทศ 

ข้อ ๑๕ ปัญหาข้อโต้แย้ง ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือมีความเข้าใจไม่ตรงกันเก่ียวกับลักษณะต่าง ๆ ของ
เมล็ดข้าวให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด    


