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ประกาศกรมการคาภายใน
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิ
บรรจุถุงจําหนายภายในประเทศ
ตามที่กรมการคาภายในไดออกประกาศกรมการคาภายใน เรื่อง การรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิ
บรรจุถุงจําหนายภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศกรมการคาภายใน เรื่อง
การรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุงจําหนายภายในประเทศ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) ลงวันที่
๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศกรมการคาภายใน เรื่อง การรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิ
บรรจุถงุ จําหนายภายในประเทศ (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๕) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปแลว นั้น
โดยที่เปนการสมควรสงเสริมและพัฒนาการคาขาวหอมมะลิบรรจุถุงจําหนายภายในประเทศ
ให มี คุ ณ ภาพได ม าตรฐานเป น ที่ ย อมรั บ และผู บ ริ โ ภคมี โ อกาสในการเลื อ กซื้ อ ข า วหอมมะลิ ที่ มี
มาตรฐานสากลเปนที่ยอมรับมากขึ้น อธิบดีกรมการคาภายใน จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุงจําหนายภายในประเทศ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๒ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศกรมการคาภายใน เรื่อง การรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุงจําหนาย
ภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ประกาศกรมการคาภายใน เรื่อง การรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุงจําหนาย
ภายในประเทศ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓) ประกาศกรมการคาภายใน เรื่อง การรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุงจําหนาย
ภายในประเทศ (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๕) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๓ ในประกาศนี้
(๑) “เครื่องหมายรับรอง” หมายถึง เครื่องหมายรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุง
จําหนายภายในประเทศ
(๒) “ขาวหอมมะลิ” (HOM MALI RICE) หมายถึง ขาวกลองและขาวขาวที่แปรรูปมาจากขาวเปลือก
เจาพัน ธุขาวหอมที่ไวตอชวงแสง และกรมวิช าการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศ
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รับรองวาเปนพันธุขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และพันธุ กข. ๑๕ ซึ่งมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติขึ้นอยูกับวา
เปนข าวใหมหรื อขาวเกา เมื่ อหุงเปนข าวสวยแล ว เมล็ดข าวสวยจะออนนุม มีปริมาณอมิโลส (AMYLOSE)
รอยละ ๑๓ - ๑๘ ที่ ระดับความชื้นรอยละ ๑๔.๐ และมีอุณหภู มิแปงสุ กต่ํา ซึ่งมีคาการสลายเมล็ ดในดาง
(ALKALISPREADING VALUE) ระดับ ๖ - ๗ (ดางที่กลาวถึง คือ สารละลาย KOH=POTASSIUM HYDROXIDE
ความเขมขน ๑.๗%)
(๓) ใหนําคํานิยามมาตรฐานสิน คาขาวหอมมะลิไทยทายประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง
กํา หนดให ขา วหอมมะลิ ไทยเป น สิ น คา มาตรฐานและมาตรฐานสิน คา ข าวหอมมะลิไ ทย ลงวั น ที่
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ในขอ ๑ และที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมหรือประกาศกําหนดในภายหนา
มาใชบังคับกับมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุงจําหนายภายในประเทศแนบทายประกาศนี้โดยอนุโลม
ยกเวนคํานิยามในขอ ๑ (๑)
ขอ ๔ มาตรฐานขาวหอมมะลิที่จะอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิ
บรรจุถุงจําหนายภายในประเทศ แบงออกเปน ๘ ชนิด ดังตอไปนี้
(๑) ขาวขาวหอมมะลิ ๑๐๐%
(๒) ขาวขาวหอมมะลิ ๕%
(๓) ขาวขาวหอมมะลิ ๑๐%
(๔) ขาวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศพิเศษ
(๕) ขาวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศ
(๖) ขาวกลองหอมมะลิ ๑๐๐%
(๗) ขาวกลองหอมมะลิ ๕%
(๘) ขาวกลองหอมมะลิ ๑๐%
ข า วหอมมะลิ ต ามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตามมาตรฐานข า วหอมมะลิ บ รรจุ ถุ ง จํ า หน า ย
ภายในประเทศ แนบทายประกาศนี้
ขอ ๕ เครื่องหมายรับรอง มี ๒ ประเภท ประกอบดวย เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
ทั่วไป และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานดีพิเศษ ดังตอไปนี้
(๑) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป เปนรูปพนมมือในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัส มีตัวหนังสือ
แสดงชนิดขาวหอมมะลิอยูดานบน และตัวหนังสือคําวา “รับรองมาตรฐาน โดยกรมการคาภายใน
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กระทรวงพาณิชย” อยูดานลาง โดยรูปพนมมือ ตัวหนังสือและกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสใชสีทอง พื้นที่วาง
ในกรอบใชสีขาว
(๒) เครื่ อ งหมายรั บ รองมาตรฐานดี พิ เ ศษ เป น รู ป พนมมื อ ในกรอบสี่ เ หลี่ ย มจตุ รั ส
มีตัวหนังสือแสดงชนิดขาวหอมมะลิอยูดานบน และตัวหนังสือคําวา “รับรองมาตรฐานดีพิเศษ ( )
โดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย” อยูดานลาง โดยรูปพนมมือ ตัวหนังสือ ดาว และกรอบ
สี่เหลี่ยมจตุรัสใชสีทอง พื้นที่วางในกรอบใชสีขาว
เครื่องหมายรับรองตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามลักษณะ รูปแบบ ขนาด และสี แนบทาย
ประกาศนี้
หมวด ๑
การขออนุญาตใชเครื่องหมายรับรอง
ขอ ๖ ผูประสงคขออนุญาตใชเครื่องหมายรับรอง ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ผูข ออนุญาตใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป
(ก) เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
(ข) เป น ผู ผ ลิ ต หรื อ ผู จํ า หน า ยข า วหอมมะลิ บ รรจุ ถุ ง ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให เ ป น
ผูประกอบการคาขาวตามพระราชบัญญัติการคาขาว พุทธศักราช ๒๔๘๙
(ค) เปนเจาของหรือผูมีสิทธิใชชื่อทางการคา ตราหรือเครื่องหมายการคาขาวหอมมะลิ
บรรจุถุง
(ง) เปนสมาชิกสมาคมการคาตามพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งมี
วัตถุที่ประสงคในการประกอบวิสาหกิจขาวสารบรรจุถุง ยกเวนรัฐวิสาหกิจ บริษัทจํากัดที่ทางราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุน สหกรณหรือกลุมเกษตรกร
(๒) ผูขออนุญาตใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานดีพิเศษ
(ก) มีคุณ สมบัติ ตาม (๑) (ก) (ข) (ค) และ (ง) หรื อเปน ผูได รับ อนุ ญาตใหใ ช
เครื่องหมายรับรองตามประกาศฉบับเดิม หรือเปนผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
ทั่วไปตามประกาศฉบับนี้
(ข) เป น ผู ผ ลิ ต ข า วหอมมะลิ บ รรจุ ถุ ง จํ า หน า ยภายในประเทศที่ ไ ด รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานระบบการจัดการสุขลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ดี (GMP) หรือมาตรฐานระบบการ
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วิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร (HACCP) หรือมาตรฐาน
ระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO) มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง หรือ
(ค) เปนผูจําหนายขาวหอมมะลิบรรจุถุงจําหนายภายในประเทศซึ่งผลิตขาวหอมมะลิ
โดยผูผลิตที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบตาม (ข)
ขอ ๗ ผูประสงคจะขออนุญาตใชเครื่องหมายรับรองใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบที่อธิบดี
กรมการคาภายในกําหนด พรอมเอกสารประกอบคําขอและตัวอยางขาวหอมมะลิ ดังตอไปนี้
(๑) ผูขออนุญาตใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนพาณิชย กรณีเปนบุคคลธรรมดา
และหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ซึ่งรับรองไวกอนยื่นคําขออนุญาตไมเกินหนึ่ง
เดือน กรณีเปนนิติบุคคล
(ข) สําเนาหนัง สือ อนุญ าตให ประกอบการค าข าว ตามพระราชบัญ ญัติ การคา ขา ว
พุทธศักราช ๒๔๘๙
(ค) สําเนาเอกสารแสดงสิทธิในชื่อทางการคา ตราหรือสําเนาหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
(ง) หนังสือรับรองการเปนสมาชิกของสมาคมการคาตามขอ ๖ (๑) (ง)
(จ) หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นมายื่นคําขออนุญาต
(ฉ) ตัวอยางขาวหอมมะลิตามชนิดที่จะขออนุญาต ชนิดละหากิโลกรัม
(๒) ผูขออนุญาตใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานดีพิเศษ
(ก) เอกสารตามขอ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) กรณีไมเปน ผูไดรับหนังสื อ
อนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองตามประกาศฉบับเดิม หรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปตาม
ประกาศฉบับนี้มากอน
(ข) หนั ง สื อ อนุ ญ าตให ใ ช เ ครื่ อ งหมายรั บ รอง กรณี เ ป น ผู ไ ด รั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าต
ตามประกาศฉบับเดิม
(ค) หนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป กรณีเปนผูไดรับหนังสือ
อนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปตามประกาศฉบับนี้มากอนแลว
(ง) สําเนาหนังสือการไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสุขลักษณะ โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารที่ดี (GMP) หรือมาตรฐานระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม
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สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร (HACCP) หรือมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO) กรณีเปน
ผูผลิต และสําเนาหนังสือดังกลาวของผูผลิตขาวหอมมะลิ กรณีเปนผูจําหนายขาวหอมมะลิบรรจุถุง
ของผูผลิต
(จ) ตัวอยางขาวหอมมะลิตามชนิดที่จะขออนุญาต ชนิดละหากิโลกรัม
ในกรณีมีเหตุอันสมควรใหเจาหนาที่ตามขอ ๘ เรียกเอกสารหลักฐานอื่น นอกจากที่กลาว
ขางตนไดตามความจําเปน
ขอ ๘ การยื่นคําขออนุญาตใชเครื่องหมายรับรอง ใหยื่นคําขอตอเจาหนาที่ ณ สถานที่
ราชการ ดังตอไปนี้
(๑) ผูมีภูมิลําเนาหรือสํานักงานแหงใหญอยูในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขออนุญาตไดที่
สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร กรมการคาภายใน
(๒) ผูมีภูมิลําเนาหรือสํานักงานแหงใหญอยูในเขตทองที่จังหวัดอื่น ใหยื่นคําขออนุญาตไดที่
สํานักงานการคาภายในจังหวัดแหงทองที่นั้น หรือ ณ สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร กรมการคา
ภายในแหงใดแหงหนึ่งก็ได
หมวด ๒
การอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง
ขอ ๙ เมื่ อ เจ า หน า ที่ ต ามข อ ๘ ได รั บ คํ า ขออนุ ญ าตใช เ ครื่ อ งหมายรั บ รองแล ว
ใหตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานวาถู กตองครบถวนหรื อไม ในกรณีที่เ อกสารหลักฐานไมครบถว น
ใหเจาหนาที่แจงใหผูยื่นคําขออนุญาตแกไขและยื่นใหมใหถูกตองครบถวนภายในเจ็ดวันทําการนับแต
วัน ที่ไดรับแจง หากผูยื่นคําขออนุญาตไมดําเนิน การภายในเวลาที่กําหนดใหจําหนายคําขออนุญาต
ดังกลาว ในกรณีที่เอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักสงเสริมการคา
สินคาเกษตร กรมการคาภายใน ดําเนินการตอไป
ขอ ๑๐ เมื่อผูอาํ นวยการสํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร กรมการคาภายใน ไดรับคําขอ
อนุญาตจากเจาหนาที่ตามขอ ๙ แลว ใหสงตัวอยางขาวหอมมะลิบรรจุถุงไปตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐาน และเมื่อไดรับผลการตรวจสอบแลวใหนําเสนอผลการตรวจสอบ พรอมความเห็นตออธิบดี
กรมการคาภายใน เพื่อพิจารณาออกหนังสืออนุญาต
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ขอ ๑๑ เมื่ อ อธิ บ ดี ก รมการค า ภายในได รั บ คํ า ขออนุ ญ าตใช เ ครื่ อ งหมายรั บ รอง
จากผูอํานวยการสํานั กสงเสริมการคาสิน คาเกษตร กรมการคาภายใน พรอมความเห็น ตามขอ ๙
แลว เห็ น วา ผูข ออนุ ญาตมีคุ ณ สมบัติ ถูก ตองครบถ วน และผลการตรวจสอบคุ ณภาพข าวหอมมะลิ
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด อธิบดีกรมการคาภายในจะอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองและจะออก
หนังสืออนุญาตให
การพิจารณาคําขออนุญาตใหใ ชเครื่องหมายรับรองใหดําเนินการแลวเสร็จและแจงใหผูยื่น
คําขออนุญาตทราบผลการอนุญาตหรือไมอนุญาต ภายในเกาสิบวัน นับแตวัน ที่ไดรับคําขออนุญาต
ถูกตองครบถวน
ระยะเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปไดเมื่อมีเหตุผลอันสมควร
ขอ ๑๒ หนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองแตละประเภทใหเปนไปตามแบบที่ อธิบดี
กรมการคาภายในกําหนด และใหมีอายุสองปนับแตวันออกหนังสืออนุญาตหรือตออายุหนังสืออนุญาต
แลวแตกรณี
ขอ ๑๓ การขอตออายุหนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง ใหยื่นคําขอตออายุหนังสือ
อนุญาตตอเจาหนาที่ ณ สถานที่ราชการตามขอ ๘ ตามแบบที่อธิบดีกรมการคาภายในกําหนดกอน
หนังสืออนุญาตสิ้นอายุ พรอมหนังสืออนุญาตฉบับเดิมและเอกสารหลักฐานตามขอ ๗ และเมื่อไดยื่น
คําขอตออายุหนังสืออนุญาตแลว ใหถือวาหนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉบับเดิมยังคงใชได
ตอไปจนกวาอธิบดีกรมการคาภายในจะมีคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุหนังสืออนุญาตนั้น หรือมีคําสั่ง
เปนอยางอื่น
การพิจารณาคําขอตออายุหนังสืออนุญาตใหนําความในขอ ๙ ขอ ๑๐ และขอ ๑๑ มาบังคับ
ใชโดยอนุโลม ทั้งนี้กรมการคาภายในจะใชผลของการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานขาวหอมมะลิ
บรรจุถุงตามขอ ๑๘ ประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๑๔ กรณีหนังสืออนุญาตใหใ ชเครื่องหมายรับรอง ชํารุด ถูกทําลาย สูญหาย ใหยื่น
คําขอใบแทนหนังสืออนุญาตตามแบบที่อธิบดีกรมการคาภายในกําหนด โดยยื่นคําขอตอเจาหนาที่ ณ
สถานที่ราชการตามขอ ๘ พรอมหนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉบับเดิม หรือหลักฐาน
การแจงความของสูญหายตอพนักงานสอบสวน แลวแตกรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึงการ
ชํารุด ถูกทําลาย สูญหาย และใหนําความในขอ ๙ มาบังคับใชโดยอนุโลม
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การพิจารณาออกใบแทนหนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง เมื่อผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมการคาสิน คาเกษตร กรมการคาภายใน ไดรับคําขอใบแทนหนั งสืออนุญาตจากเจาหนา ที่
ตามขอ ๘ แลวใหเสนอความเห็นตออธิบดีกรมการคาภายใน เพื่อพิจารณาออกใบแทนหนังสืออนุญาต
โดยใหดําเนินการแลวเสร็จและแจงใหผูยื่นคําขอรับใบแทนหนังสืออนุญาตทราบภายในเจ็ดวันทําการ
นับ แตวัน ที่ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการคาสิน คาเกษตร กรมการคาภายใน ไดรับคําขอใบแทน
หนังสืออนุญาตจากเจาหนาที่ตามขอ ๘
ขอ ๑๕ กรณีผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองประสงคจะยกเลิกการใชเครื่องหมาย
รับรอง ตองแจงใหกรมการคาภายในทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน ตามแบบที่อธิบดี กรมการคา
ภายในกําหนด พรอมแสดงเหตุผลในการยกเลิก โดยยื่นตอเจาหนาที่ ณ สถานที่ราชการตามขอ ๘
พรอมทั้งดําเนินการนําขาวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีเครื่องหมายรับรองแสดงไวที่ถุงบรรจุออกจากทองตลาด
ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันแจงการยกเลิก
เมื่อเจาหนาที่ตามขอ ๘ ไดรับแจงการยกเลิกการใชเครื่องหมายรับรองตามวรรคหนึ่งแลว
ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักสงเสริมการคาสิน คาเกษตร กรมการคาภายใน เพื่อเสนออธิบดีกรม
การคาภายในตอไป
หมวด ๓
สิทธิประโยชนและหนาที่ของผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง
ขอ ๑๖ ผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง จะไดรับสิทธิประโยชน ดังตอไปนี้
(๑) ได รั บ อนุ ญ าตให ใ ช เ ครื่ อ งหมายรั บ รองมาตรฐานข า วหอมมะลิ บ รรจุ ถุ ง จํ า หน า ย
ภายในประเทศแสดงไวที่ถุงบรรจุขาวหอมมะลิ
(๒) ไดรับการสนับสนุนในดานการประชาสัมพันธ เพื่อเปนการจูงใจใหผูบริโภคมาบริโภค
ขาวหอมมะลิที่มีตราเครื่องหมายรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุงจําหนายภายในประเทศ
(๓) จะไดรับการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุงเปนประจํา ทุกเดือน
(๔) กรณี ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ใ ช เ ครื่ อ งหมายรั บ รองมาตรฐานดี พิ เ ศษ จะได รั บ การขยาย
ระยะเวลาการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานเปนประจําทุกหกเดือน
ขอ ๑๗ ผูไดรับอนุญาตใหใ ชเครื่องหมายรับรอง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้
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(๑) แสดงเครื่องหมายรับรองและขอความไวที่ดานลางขวามือของถุงบรรจุขาวหอมมะลิ
อยางชัดเจน ว าเปน ขาวหอมมะลิช นิดหนึ่งชนิดใดตามขอ ๔ ซึ่งไดรับอนุญาตใหใ ชเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานทั่วไป หรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานดีพิเศษ จากกรมการคาภายใน
(๒) ไมใ ชเครื่องหมายรับรอง กับขาวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพและมาตรฐานต่ํากวา
ขาวหอมมะลิชนิดหนึ่งชนิดใดตามขอ ๔ ซึ่งไดรับอนุญาต
(๓) รักษาคุณภาพและมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุงไมใหต่ํากวาคุณภาพและมาตรฐาน
ขาวหอมมะลิชนิดหนึ่งชนิดใดตามขอ ๔ ที่ไดรับอนุญาตตลอดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต
(๔) ผลิตขาวหอมมะลิบรรจุถุงออกจําหนายในทองตลาดตามชนิดและมาตรฐานขาวหอม
มะลิตามขอ ๔ ซึ่งไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
อนุญาต
ขอ ๑๘ ผูไดรั บอนุ ญาตใหใ ช เครื่ องหมายรั บรอง จะตอ งยิน ยอมหรือใหความร วมมื อ
เจาหนาที่กรมการคาภายในในการตรวจตัวอยางขาวหอมมะลิบรรจุถุงที่ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุงจําหนายภายในประเทศที่วางจําหนายในทองตลาด เพื่อสงไป
ตรวจสอบทางเคมีและกายภาพวาขาวหอมมะลินั้นไดคุณภาพและมาตรฐานตามที่ไดรับอนุญาตหรือไม
ผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานขาวหอมมะลิตามวรรคหนึ่งจะแจงใหผูไดรับอนุญาต
ทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันทราบผลการตรวจสอบ
หมวด ๔
การเตือน การพักใชและเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง
ขอ ๑๙ อธิบดีกรมการคาภายในอาจมีหนังสือเตือน พักใชหรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตให
ใชเครื่องหมายรับรอง ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเตือน หากผลการตรวจสอบทางกายภาพ หรือทางเคมี หรือทั้งทางกายภาพ
และทางเคมีไมไดคุณภาพและมาตรฐานหนึ่งครั้ง
(๒) พักใชหนังสืออนุญาตเปนเวลาสามเดือน หากผลการตรวจสอบทางกายภาพ หรือทางเคมี
หรือทั้งทางกายภาพและทางเคมีไมไดคุณภาพและมาตรฐานสองครั้ง ภายในระยะเวลาหนึ่งป
กรณีถูกคําสั่งพักใชหนังสืออนุญาต ใหผูถูกคําสั่งพักใชหนังสืออนุญาตนั้นดําเนินการระงับ
หรือหยุดการใชเครื่องหมายรับรองทันทีนับแตวันทราบคําสั่ง และยินยอมดําเนินการนําขาวหอมมะลิ
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บรรจุถุงที่ไมไดคุณภาพและมาตรฐานซึ่งมีเครื่องหมายรับรองแสดงไวที่ถุงบรรจุออกจากทองตลาด
ภายในสิบหาวันนับแตวันทราบคําสั่ง
(๓) เพิกถอนหนังสืออนุญาต หากเปนกรณีดังตอไปนี้
(ก) ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๖
(ข) ผลการตรวจสอบคุณภาพขาวหอมมะลิบรรจุถุงจากการตรวจตัวอยางของเจาหนาที่
ตามขอ ๑๘ ไมไดคุณภาพและมาตรฐานตามที่ไดรับอนุญาต โดยมีผลการตรวจสอบทางกายภาพ หรือ
ทางเคมี หรือทั้งทางกายภาพและทางเคมี ไมไดคุณภาพและมาตรฐานสามครั้ง ภายในระยะเวลาสองป
(ค) ปฏิบัติผิดหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดไวในขอ ๑๗
(ง) ไมดําเนินการ ระงับ หรือหยุดการใชเครื่องหมายรับรอง หรือไมนําสินคาที่ไมได
คุณภาพและมาตรฐานที่มีเครื่องหมายรับรองแสดงไวที่ถุงบรรจุออกจากทองตลาดภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ในกรณีถูกสั่งพักใชหนังสืออนุญาตตาม (๒)
ขอ ๒๐ ผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองที่ถูกสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตตามขอ ๑๙
จะยื่น คําขออนุญาตใชเครื่องหมายรับรองประเภทนั้นไดเมื่อพนกําหนดระยะเวลาสองป นับแตวัน ที่
ถูกสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาต
ขอ ๒๑ ผูยกเลิ กการใชเครื่องหมายรับ รองตามขอ ๑๕ ผูถูก สั่งให พักใช หรือเพิกถอน
หนังสืออนุญาตตามขอ ๑๙ หรือบุคคลใด ใชเครื่องหมายรับรองแสดงไวกับขาวหอมมะลิบรรจุถุง
หรือแสดงโดยประการอื่น อันอาจทําใหบุคคลภายนอกเขาใจวาขาวหอมมะลิบรรจุถุงนั้นตนยังคงไดรับ
อนุญาต หรือไดรับอนุญาตใหใ ชเครื่องหมายรับรอง จะมีความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องหมาย
ราชการ
ขอ ๒๒ ในการพิจารณาพักใชหรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองตาม
ขอ ๑๙ อธิบดีกรมการคาภายใน ตองเปดโอกาสใหผูไดรับหนังสืออนุญาต และเจาหนาที่ซึ่งเกี่ยวของ
ชี้แจงและแสดงหลักฐานประกอบคําชี้แจงของตนตามสมควร
ขอ ๒๓ คําสั่ งพัก ใช หรือ เพิก ถอนหนั งสือ อนุ ญาตใหใ ชเ ครื่อ งหมายรับรอง ใหทํา เป น
หนังสือโดยอยางนอยตองระบุวัน เดือนและปที่ทําคําสั่ง ชื่อและตําแหนงของผูทําคําสั่ง ลายมือชื่อของ
ผูทําคําสั่ง พรอมทั้งตองใหเหตุผลไวดวย โดยเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ ขอ กฎหมายที่อางอิ ง ขอพิจารณาและขอสนับสนุน การใชดุลยพินิจ ในการออกคําสั่ ง

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๐

แลวแจงใหผูไดรับหนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุงจําหนายใน
ประเทศที่ถูกพักใชหรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตทราบโดยทางไปรษณียตอบรับ และ ใหถือวาผูไดรับ
หนังสืออนุญาตไดรับทราบเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสง
หมวด ๕
การอุทธรณ
ขอ ๒๔ ใหมี คณะกรรมการวินิ จฉั ยอุ ทธรณ คณะหนึ่ง ประกอบดว ยผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ มี
ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณดานมาตรฐานขาวซึ่งอธิบดีกรมการคาภายในแตงตั้งจํานวน
สามคน ผูแ ทนสมาคมผูประกอบการขาวถุงไทยจํานวนหนึ่งคน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการคา
สิ น ค า เกษตร กรมการค า ภายใน เป น กรรมการ และผู แ ทนกองนิ ติ ก าร กรมการค า ภายใน
เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๒๕ ผูขออนุญาต ผูขอตออายุหนังสืออนุญาต ผูไดรับคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนหนังสือ
อนุญาต สามารถอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณตามขอ ๒๔ ไดภายในสามสิบวัน
นับตั้งแตวันทราบคําสั่ง
การอุทธรณใหทําเปนหนังสือระบุขอโตแยง ขอเท็จจริง หรือขอกฎหมายที่อางอิง ใหชัดเจน
ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวัน ที่ไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยไปยังผูอุทธรณ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณใหเปนที่สุด
การแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหนําความในขอ ๒๓ มาใชบังคับโดย
อนุโลม
ขอ ๒๗ กรณีมีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามขอ ๒๖ ได
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดดังกลาว ในการนี้
ใหขยายเวลาออกไปอีกไมเกิน สิบหาวัน แตใหบันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนที่ตองขยายเวลา
ไวในการพิจารณาวินิจฉัยดวย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๐

หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๘ กรณีผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง ตามประกาศกรมการคาภายในฉบับเดิม
อยูแลวในวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ ใหถือวาไดรับอนุญาตใหใ ชเครื่องหมายรับรองเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานทั่วไปตามประกาศฉบับนี้ และใหใชตอไปไดจนกวาหนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมาย
รับรองสิ้นอายุ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอ ๑๗ นับแตวันที่ประกาศ
ฉบับนี้ใชบังคับดวย
ขอ ๒๙ บรรดาการใดที่ไดดําเนินการหรืออยูระหวางการพิจารณาตามประกาศ กรมการคา
ภายในฉบับเดิม อยูใ นวัน ที่ประกาศฉบับนี้ใ ชบังคับ ใหดําเนิน การตอไปไดภายใตหลักเกณฑ และ
วิธีการที่กําหนดไวตามประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ศิริพล ยอดเมืองเจริญ
อธิบดีกรมการคาภายใน

มาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุงจําหนายภายในประเทศ
แนบทายประกาศกรมการคาภายใน เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุงจําหนายภายในประเทศ
ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
พันธุขาว ขาวหอมมะลิ(HOM MALI RICE) คือ ขาวกลองและขาวขาวที่แปรรูปมาจากขาวเปลือกเจาพันธุขาวหอมที่ไวตอชวงแสง และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศรับรองวา
เปนพันธุขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ กข. 15 ซึ่งมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ ขึ้นอยูกับวาเปนขาวใหมหรือขาวเกา และมีความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 92
ลักษณะและขนาดเมล็ดขาว เปนขาวเมล็ดยาวมีความขาว ทองไขนอยโดยธรรมชาติ มีขนาดเมล็ดความยาวเฉลี่ยของขาวเต็มเมล็ดที่ไมมีสวนใดหัก ตองไมต่ํากวา 7.0 มิลลิเมตร และมีอัตราสวนความยาวเฉลี่ย
ตอความกวางเฉลี่ยของขาวเต็มเมล็ดที่ไมมีสวนใดหัก ตองไมต่ํากวา 3.2 : 1
คุณสมบัติทางเคมีและการหุงตม มีปริมาณอมิโลส (AMYLOSE) รอยละ 13 - 18 ที่ระดับความชื้นรอยละ 14.0 มีอุณหภูมิแปงสุกต่ํา ซึ่งมีคาการสลายเมล็ดในดาง (ALKALI SPREADING VALUE) ระดับ 6-7
( ดางที่กลาวถึง คือ สารละลาย KOH = POTASSIUM HYDROXIDE ความเขมขน 1.7%) เมื่อหุงเปนขาวสวยแลวเมล็ดขาวสวยจะออนนุม
สวนผสม (หนวย : รอยละ)

ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได ไมเกิน (หนวย : รอยละ)

ขาวหักและปลายขาวซีวัน

ชนิดขาว

ขาวขาวหอมมะลิ 100%

ขาวเต็มเมล็ด

> 60

ทั้งหมด
(รวมทั้งขาวหัก
ตนขาว สวนของขาวหัก ที่ไมผาน
ตะแกรง เบอร 7
และปลายขาวซีวัน)

-

>5-<8

< 4.5

ขาวหักที่มี ปลายขาว
ความยาวไมถึง
ซีวัน
สวนขั้นต่ํา
ที่กําหนด
และไมผาน
ตะแกรงเบอร 7

< 0.5

< 0.1

ขาวเมล็ด

ขาว

ขาว

ขาว

ขาว

ขาว

แดง
และหรือ
ขาวเมล็ดสี
ต่ํากวา
มาตรฐาน

เมล็ด
เหลือง

เมล็ด
ทองไข

เมล็ด
เสีย

เหนียว
ขาว

เปลือก

0

0.2

6

0.25

1.5

7

เมล็ดลีบ เมล็ดออน
เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น
อยางใดอยางหนึ่ง
ระดับการสี
หรือหลายอยางรวมกัน

0.2

ดีพิเศษ

0.3

ดี

0.4

ดี

(เมล็ด./ก.ก.)

ขาวขาวหอมมะลิ 5%

> 60

-

> 3.5 - < 7.5

<7

< 0.5

< 0.1

2

0.5

6

0.25

1.5

10
(เมล็ด./ก.ก.)

ขาวขาวหอมมะลิ 10%

> 55

-

> 3.5 - < 7

< 12

< 0.7

< 0.3

2

1

7

0.5

1.5

15
(เมล็ด./ก.ก.)

หมายเหตุ : < นอยกวา ,

< นอยกวาหรือเทากับ ,

> มากกวา ,

> มากกวาหรือเทากับ ,

0 ไมมี ,

- ไมกําหนด

-2-

สวนผสม (หนวย : รอยละ)
ชนิดขาว

ขาวและสิ่งที่อาจมีปนไดไมเกิน (หนวย : รอยละ)
ขาวเมล็ด
ขาวเมล็ดแดง เหลือง

ขาวเมล็ด
ทองไข

ขาวเมล็ด ขาวเหนียว
เสีย
ขาว

ขาว
เปลือก

เมล็ดลีบ เมล็ดออน
เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น
อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกัน

ระดับการสี

ขาวเต็มเมล็ด

ตนขาว

สวนของขาวหัก

ขาวหัก

ขาวกลองหอมมะลิ 100%

> 80

-

>5-<8

< 4.5

1.5

0.75

6

0.75

1.5

1

5

-

ขาวกลองหอมมะลิ 5%

> 75

-

> 3.5 - < 7.5

<7

2

1

6

1

1.5

1

6

-

ขาวกลองหอมมะลิ 10%

> 70

-

> 3.5 - < 7

< 12

2

1

7

1

1.5

2

7

-

หมายเหตุ :

< นอยกวา ,

< นอยกวาหรือเทากับ ,

> มากกวา ,

> มากกวาหรือเทากับ ,

0 ไมมี ,

- ไมกําหนด

-3-

สวนผสม (หนวย : รอยละ)
ชนิดขาว

ขาวและสิ่งที่อาจปนได ไมเกิน (หนวย : รอยละ)

ขาวเหนียวขาว
พื้นขาวไดจากการ ขาว ขาวหักที่มีความยาว ขาวหักที่มีความยาว ขาวหักที่มีความยาว ขาวหักที่มีความยาว ปลายขาว
สีขาวขาวหอมมะลิ เต็มเมล็ด ตั้งแต 6.5 สวนขึ้นไป ตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป ไมถึง 6.5 สวน และ ไมถึง 5.0 สวน และ ซีวัน ทั้งหมด (รวมทั้งปลาย ปลายขาวซีวัน
วัตถุอื่น
และขาวเต็มเมล็ด
ไมผานตะแกรง เบอร 7 ไมผานตะแกรง เบอร 7
ขาวซีวัน)

ขาวขาวหักหอมมะลิ
เอวันเลิศพิเศษ

100%

< 15.0

-

> 74.0

-

< 10.0

< 1.0

1.5

0.5

0.5

ขาวขาวหักหอมมะลิ
เอวันเลิศ

100% , 5%, 10%

-

< 15.0

-

> 80.0

-

< 5.0

1.5

0.5

0.5

หมายเหตุ : < นอยกวา ,

< นอยกวาหรือเทากับ ,

> มากกวา ,

> มากกวาหรือเทากับ ,

0 ไมมี ,

- ไมกําหนด

F: มาตรฐานเพิ่มเติม D: จันทร 46

รูปแบบ ขนาด และสี ของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานดีพิเศษ
แนบทายประกาศกรมการคาภายใน
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุง
จําหนายภายในประเทศ
ลงวันที่ 24 กันยายน 2550
~~~~~~~~~~~~~

ขาวขาวหอมมะลิ…..%

รับรองมาตรฐานดีพิเศษ ( )
โดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

ขอกําหนด
1. รูปพนมมือ ตัวหนังสือ ดาว และกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสใชสีทอง
พืน้ ที่วา งในกรอบใชสีขาว
2. เครื่องหมายรูปพนมมือในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสใหมีขนาดดังนี้
1) ขาวขาวหอมมะลิบรรจุถุง ขนาดบรรจุ 5 กก.
ใหใชเครื่องหมายขนาด 5 x 5 ซม.
2) ขาวขาวหอมมะลิบรรจุถุง ขนาดบรรจุ 2 กก.
ใหใชเครื่องหมายขนาด 3 x 3 ซม.
3) ขาวขาวหอมมะลิบรรจุถุง ขนาดบรรจุอน่ื ๆ
ใหใชเครื่องหมายขนาดตามความเหมาะสม

รูปแบบ ขนาด และสี ของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานดีพิเศษ
แนบทายประกาศกรมการคาภายใน
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุง
จําหนายภายในประเทศ
ลงวันที่ 24 กันยายน 2550
~~~~~~~~~~~~~
ขาวกลองหอมมะลิ……%

รับรองมาตรฐานดีพิเศษ ( )
โดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

ขอกําหนด
1. รูปพนมมือ ตัวหนังสือ ดาว และกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสใชสีทอง
พืน้ ที่วา งในกรอบใชสีขาว
2. เครื่องหมายรูปพนมมือในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสใหมีขนาดดังนี้
1) ขาวกลองหอมมะลิ บรรจุถุง ขนาดบรรจุ 5 กก.
ใหใชเครื่องหมายขนาด 5 x 5 ซม.
2) ขาวกลองหอมมะลิ บรรจุถุง ขนาดบรรจุ 2 กก.
ใหใชเครื่องหมายขนาด 3 x 3 ซม.
3) ขาวกลองหอมมะลิ บรรจุถุง ขนาดบรรจุอนื่ ๆ
ใหใชเครื่องหมายขนาดตามความเหมาะสม
Rice3 แผน โลโกมือ

รูปแบบ ขนาด และสี ของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานดีพิเศษ
แนบทายประกาศกรมการคาภายใน
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุง
จําหนายภายในประเทศ
ลงวันที่ 24 กันยายน 2550
~~~~~~~~~~~~~
ขาวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศพิเศษ

รับรองมาตรฐานดีพิเศษ ( )
โดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

ขอกําหนด
1. รูปพนมมือ ตัวหนังสือ ดาว และกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสใชสีทอง
พืน้ ที่วา งในกรอบใชสีขาว
2. เครื่องหมายรูปพนมมือในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสใหมีขนาดดังนี้
1) ขาวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศพิเศษ บรรจุถุง ขนาดบรรจุ 5 กก.
ใหใชเครื่องหมายขนาด 5 x 5 ซม.
2) ขาวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศพิเศษ บรรจุถุง ขนาดบรรจุ 2 กก.
ใหใชเครื่องหมายขนาด 3 x 3 ซม.
3) ขาวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศพิเศษ บรรจุถุง ขนาดบรรจุอื่น ๆ
ใหใชเครื่องหมายขนาดตามความเหมาะสม
Rice3 แผน โลโกมือ

รูปแบบ ขนาด และสี ของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานดีพิเศษ
แนบทายประกาศกรมการคาภายใน
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุง
จําหนายภายในประเทศ
ลงวันที่ 24 กันยายน 2550
~~~~~~~~~~~~~
ขาวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศ

รับรองมาตรฐานดีพิเศษ ( )
โดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

ขอกําหนด
1. รูปพนมมือ ตัวหนังสือ ดาว และกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสใชสีทอง
พืน้ ที่วา งในกรอบใชสีขาว
2. เครื่องหมายรูปพนมมือในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสใหมีขนาดดังนี้
1) ขาวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศ บรรจุถุง ขนาดบรรจุ 5 กก.
ใหใชเครื่องหมายขนาด 5 x 5 ซม.
2) ขาวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศ บรรจุถุง ขนาดบรรจุ 2 กก.
ใหใชเครื่องหมายขนาด 3 x 3 ซม.
3) ขาวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศ บรรจุถุง ขนาดบรรจุอนื่ ๆ
ใหใชเครื่องหมายขนาดตามความเหมาะสม
Rice3 แผน โลโกมือ

รูปแบบ ขนาด และสี ของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป
แนบทายประกาศกรมการคาภายใน
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุง
จําหนายภายในประเทศ
ลงวันที่ 24 กันยายน 2550
~~~~~~~~~~~~~

ขาวขาวหอมมะลิ…..%

รับรองมาตรฐาน
โดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

ขอกําหนด
1. รูปพนมมือ ตัวหนังสือและกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสใชสีทอง
พืน้ ที่วา งในกรอบใชสีขาว
2. เครื่องหมายรูปพนมมือในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสใหมีขนาดดังนี้
1) ขาวขาวหอมมะลิบรรจุถุง ขนาดบรรจุ 5 กก.
ใหใชเครื่องหมายขนาด 5 x 5 ซม.
2) ขาวขาวหอมมะลิบรรจุถุง ขนาดบรรจุ 2 กก.
ใหใชเครื่องหมายขนาด 3 x 3 ซม.
3) ขาวขาวหอมมะลิบรรจุถุง ขนาดบรรจุอนื่ ๆ
ใหใชเครื่องหมายขนาดตามความเหมาะสม

รูปแบบ ขนาด และสี ของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป
แนบทายประกาศกรมการคาภายใน
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุง
จําหนายภายในประเทศ
ลงวันที่ 24 กันยายน 2550
~~~~~~~~~~~~~
ขาวกลองหอมมะลิ……%

รับรองมาตรฐาน
โดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

ขอกําหนด
1. รูปพนมมือ ตัวหนังสือและกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสใชสีทอง
พืน้ ที่วา งในกรอบใชสีขาว
2. เครื่องหมายรูปพนมมือในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสใหมีขนาดดังนี้
1) ขาวกลองหอมมะลิ บรรจุถุง ขนาดบรรจุ 5 กก.
ใหใชเครื่องหมายขนาด 5 x 5 ซม.
2) ขาวกลองหอมมะลิ บรรจุถุง ขนาดบรรจุ 2 กก.
ใหใชเครื่องหมายขนาด 3 x 3 ซม.
3) ขาวกลองหอมมะลิ บรรจุถุง ขนาดบรรจุอนื่ ๆ
ใหใชเครื่องหมายขนาดตามความเหมาะสม
Rice3 แผน โลโกมือ

รูปแบบ ขนาด และสี ของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป
แนบทายประกาศกรมการคาภายใน
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุง
จําหนายภายในประเทศ
ลงวันที่ 24 กันยายน 2550
~~~~~~~~~~~~~
ขาวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศพิเศษ

รับรองมาตรฐาน
โดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

ขอกําหนด
1. รูปพนมมือ ตัวหนังสือและกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสใชสีทอง
พืน้ ที่วา งในกรอบใชสีขาว
2. เครื่องหมายรูปพนมมือในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสใหมีขนาดดังนี้
1) ขาวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศพิเศษ บรรจุถุง ขนาดบรรจุ 5 กก.
ใหใชเครื่องหมายขนาด 5 x 5 ซม.
2) ขาวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศพิเศษ บรรจุถุง ขนาดบรรจุ 2 กก.
ใหใชเครื่องหมายขนาด 3 x 3 ซม.
3) ขาวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศพิเศษ บรรจุถุง ขนาดบรรจุอื่น ๆ
ใหใชเครื่องหมายขนาดตามความเหมาะสม
Rice3 แผน โลโกมือ

รูปแบบ ขนาด และสี ของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป
แนบทายประกาศกรมการคาภายใน
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุง
จําหนายภายในประเทศ
ลงวันที่ 24 กันยายน 2550
~~~~~~~~~~~~~
ขาวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศ

รับรองมาตรฐาน
โดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

ขอกําหนด
1. รูปพนมมือ ตัวหนังสือและกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสใชสีทอง
พืน้ ที่วา งในกรอบใชสีขาว
2. เครื่องหมายรูปพนมมือในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสใหมีขนาดดังนี้
1) ขาวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศ บรรจุถุง ขนาดบรรจุ 5 กก.
ใหใชเครื่องหมายขนาด 5 x 5 ซม.
2) ขาวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศ บรรจุถุง ขนาดบรรจุ 2 กก.
ใหใชเครื่องหมายขนาด 3 x 3 ซม.
3) ขาวขาวหักหอมมะลิเอวันเลิศ บรรจุถุง ขนาดบรรจุอนื่ ๆ
ใหใชเครื่องหมายขนาดตามความเหมาะสม
Rice3 แผน โลโกมือ

