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ประกาศกระทรวงพาณิชย
เรื่อง กําหนดใหขาวหอมมะลิไทยเปนสินคามาตรฐาน
และมาตรฐานสินคาขาวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559
โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง มาตรฐานสิ น ค า ข า วหอมมะลิ ไ ทยตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหขาวหอมมะลิไทยเปนสินคามาตรฐานและมาตรฐานสินคา
ขาวหอมมะลิไทย ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงพาณิชย
เรื่อง กําหนดใหขาวหอมมะลิไทยเปนสินคามาตรฐานและมาตรฐานสินคาขาวหอมมะลิไทย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ใหเหมาะสมกับภาวะการผลิต
และการค า ข า ว โดยกํ า หนดชั้ น คุ ณ ภาพของข า วหอมมะลิ ไ ทยให ชั ด เจนในฐานะเป น
ขาวคุณภาพดีเลิศที่ผลิตในประเทศไทย ใหเปนที่เชื่อถือยอมรับในตลาดตางประเทศและ
สงเสริมใหการสงออกขาวมีมูลคาเพิ่มขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง (2) แหงพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินคาขาออก พ.ศ. 2503 แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตมิ าตรฐานสินคาขาออก (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมาตรฐาน
สินคาออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1. ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศกระทรวงพาณิชย เรือ่ ง กําหนดใหขา วหอมมะลิไทย
เปนสินคามาตรฐานและมาตรฐานสินคาขาวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559”
ขอ 2. ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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ขอ 3. ใหยกเลิกมาตรฐานสินคาขาวหอมมะลิไทยทายประกาศกระทรวงพาณิชย
เรื่อง กําหนดใหขาวหอมมะลิไทยเปนสินคามาตรฐานและมาตรฐานสินคาขาวหอมมะลิไทย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และใหใชมาตรฐานสินคา
ขาวหอมมะลิไทยทายประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ลงชื่อ อภิรดี ตันตราภรณ
(นางอภิรดี ตันตราภรณ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนพิเศษ 243 ง วันที่ 21 ตุลาคม 2559)
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มาตรฐานสินคาขาวหอมมะลิไทย
ทายประกาศกระทรวงพาณิชย
เรื่องกําหนดใหขาวหอมมะลิไทยเปนสินคามาตรฐาน
และมาตรฐานสินคาขาวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ขอ 1 คํานิยาม
(1) “ขาวหอมมะลิไทย” (THAI HOM MALI RICE) หมายความวา ขาวกลอง และ
ขาวขาวที่แปรรูปมาจากขาวเปลือกเจาพันธุขาวหอมที่ไวตอชวงแสง ซึ่งผลิตใน
ประเทศไทยในฤดูนาป และกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศรับรอง
วาเปนพันธุขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ กข15 ซึ่งมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ
ขึ้นอยูกับวาเปนขาวใหมหรือขาวเกา เมื่อหุงเปนขาวสวยแลว เมล็ดขาวสวย
จะออนนุม
(2) “อมิโลส” (Amylose) หมายความวา แปงชนิดหนึง่ ทีม่ อี ยูใ นเมล็ดขาว เมือ่ หุงแลว
ทําใหขาวสวยมีความออนนุมหรือกระดาง แตกตางกันไปตามปริมาณอมิโลส
(3) “ขาว” (Rice) หมายความวา ขาวเจาและขาวเหนียว (Oryza sativa L.)
ไมวาจะอยูในรูปใด
(4) “ขาวเปลือก” (Paddy) หมายความวา ขาวทีย่ งั ไมผา นการกะเทาะเอาเปลือกออก
(5) “ขาวกลอง” (Cargo rice, Loonzain rice, Brown rice, Husked rice)
หมายความวา ขาวที่ผานการกะเทาะเอาเปลือกออกเทานั้น
(6) “ขาวขาว” (White rice) หมายความวา ขาวที่ไดจากการนําขาวกลองเจา
ไปขัดเอารําออกแลว
(7) “สวนของเมล็ดขาว” (Parts of rice kernels) หมายความวา สวนของ
ขาวเต็มเมล็ดแตละสวนทีแ่ บงตามความยาวของเมล็ดออกเปน 10 สวนเทา ๆ กัน
(8) “ขาวเต็มเมล็ด” (Whole kernels) หมายความวา เมล็ดขาวที่อยูในสภาพ
เต็มเมล็ด ไมมสี ว นใดหักและใหรวมถึงเมล็ดขาวทีม่ คี วามยาวตัง้ แต 9 สวนขึน้ ไป
รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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(9) “ตนขาว” (Head rice) หมายความวา เมล็ดขาวหักที่มีความยาวมากกวาขาวหัก
แตไมถึงความยาวของขาวเต็มเมล็ด และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกที่มีเนื้อที่
เหลืออยูตั้งแตรอยละ 80 ของเมล็ด
(10) “ขาวหัก” (Brokens) หมายความวา เมล็ดขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 2.5 สวนขึ้นไป
แตไมถึงความยาวของตนขาว และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกที่มีเนื้อที่เหลืออยู
ไมถึงรอยละ 80 ของเมล็ด
(11) “ปลายขาวซีวนั ” (Small brokens C1) หมายความวา เมล็ดขาวหักขนาดเล็กทีร่ อ น
ผานตะแกรงเบอร 7
(12) “ขาวเมล็ดขัดสีตาํ่ กวามาตรฐาน” (Undermilled kernels) หมายความวา เมล็ดขาว
ที่ผานการขัดสีตํ่ากวาระดับการขัดสีที่กําหนดไวสําหรับขาวแตละชนิด
(13) “ขาวเมล็ดแดง” (Red kernels) หมายความวา เมล็ดขาวทีม่ รี าํ สีแดงหุม อยูท งั้ เมล็ด
หรือติดอยูเปนบางสวนของเมล็ด
(14) “ขาวเมล็ดเหลือง” (Yellow kernels) หมายความวา เมล็ดขาวที่มีบางสวนหรือ
ทั้งเมล็ดกลายเปนสีเหลืองอยางชัดแจง
(15) “ขาวเมล็ดทองไข” (Chalky kernels) หมายความวา เมล็ดขาวเจาที่เปนสีขาวขุน
เหมือนชอลกมีเนื้อที่ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปของเนื้อที่เมล็ดขาว
(16) “ขาวเมล็ดเสีย” (Damaged kernels) หมายความวา เมล็ดขาวที่เสียอยางเห็นได
ชัดแจงดวยตาเปลาซึ่งเกิดจากความชื้น ความรอน เชื้อรา แมลง หรืออื่น ๆ
(17) “ขาวเมล็ดลีบ” (Undeveloped kernels) หมายความวา เมล็ดขาวทีไ่ มเจริญเติบโต
ตามธรรมดาที่ควรจะเปน มีลักษณะแฟบ แบน
(18) “ขาวเมล็ดออน” (Immature kernels) หมายความวา เมล็ดขาวที่มีสีเขียวออน
ไดจากขาวเปลือกที่ยังไมแก
(19) “เมล็ดพืชอืน่ ” (Other seeds) หมายความวา เมล็ดพืชอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ชเมล็ดขาว
(20) “วัตถุอนื่ ” (Foreign matter) หมายความวา สิง่ อืน่ ๆ ทีม่ ใิ ชขา วรวมทัง้ แกลบและรํา
ที่หลุดจากเมล็ดขาว
4
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(21) “ระดับการขัดสี” (Milling degree) หมายความวา ระดับของการขัดสีขาว
แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
(21.1) “สีดพี เิ ศษ” (Extra well milled) หมายความวา การขัดสีเอารําออก
เกือบทั้งหมดจนเมล็ดขาวมีลักษณะสวยงามเปนพิเศษ
(21.2) “สีด”ี (Well milled) หมายความวา การขัดสีเอารําออกเกือบทัง้ หมด
จนเมล็ดขาวมีลักษณะสวยงามดี
(21.3) “สีดีปานกลาง” (Reasonably well milled) หมายความวา
การขั ด สี เ อารํ า ออกเป น ส ว นมากจนเมล็ ด ข า วมี ลั ก ษณะสวยงาม
พอสมควร
(22) “ตะแกรงเบอร 7” (Sieve No.7) หมายความวา ตะแกรงโลหะรูกลม
หนา 0.79 มิลลิเมตร (0.031 นิ้ว) และเสนผานศูนยกลางรู 1.75 มิลลิเมตร
(0.069 นิ้ว)
(23) “รอยละ” หมายความวา รอยละโดยนํ้าหนัก

ขอ 2 ใหแบงสินคามาตรฐานขาวหอมมะลิไทยออกเปน 2 ประเภท
(1) ขาวขาว
(2) ขาวกลอง

ขอ 3 ใหแบงสินคามาตรฐานขาวหอมมะลิไทยประเภทขาวขาวออกเปน 6 ชนิด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ขาวขาว 100 เปอรเซ็นต
ขาวขาว 5 เปอรเซ็นต
ขาวขาว 10 เปอรเซ็นต
ขาวขาว 15 เปอรเซ็นต
ขาวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ
ขาวขาวหักเอวันเลิศ
รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย

|5

ขอ 4 ใหแบงสินคามาตรฐานขาวหอมมะลิไทยประเภทขาวกลองออกเปน
4 ชนิด
(1)
(2)
(3)
(4)

ขาวกลอง 100 เปอรเซ็นต
ขาวกลอง 5 เปอรเซ็นต
ขาวกลอง 10 เปอรเซ็นต
ขาวกลอง 15 เปอรเซ็นต

ขอ 5 สินคามาตรฐานขาวหอมมะลิไทย ตามขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ตองมี
มาตรฐานดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

มีขาวหอมมะลิไทยไมนอยกวารอยละ 92.0 โดยปริมาณ
มีความชื้นไมเกินรอยละ 14.0
มีลักษณะโดยทั่วไปเปนขาวเมล็ดยาว
ไมมีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู
มีขนาดเมล็ด ดังนี้
- ความยาวเฉลีย่ ของขาวเต็มเมล็ด ทีไ่ มมสี ว นใดหักตองไมตาํ่ กวา 7.0 มิลลิเมตร
- อั ต ราส ว นความยาวเฉลี่ ย ต อ ความกว า งเฉลี่ ย ของข า วเต็ ม เมล็ ด ที่ ไ ม มี
สวนใดหักตองไมตํ่ากวา 3.2 : 1
(6) มีคุณสมบัติทางเคมี ดังนี้
- มีปริมาณอมิโลส ไมตํ่ากวารอยละ 13.0 และไมเกินรอยละ 18.0 ที่ระดับ
ความชื้นรอยละ 14.0
- มีคาการสลายเมล็ดขาวในดาง ระดับ 6 - 7

6
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ขอ 6 ใหกําหนดมาตรฐานสินคาขาวหอมมะลิไทย ประเภท และชนิดขาวขาว
ตามขอ 3 ไวดังตอไปนี้
(1) ขาวขาว 100 เปอรเซ็นต
ตองมีสวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 60.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 8.0 สวน ไมเกินรอยละ 4.5
ในจํานวนนีอ้ าจมีขา วหักทีม่ คี วามยาวไมถงึ 5.0 สวน และไมผา นตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 0.5 และปลายขาวขาวซีวัน ไมเกินรอยละ 0.1
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 8.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 0.2
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 3.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 0.25
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเปลือก
ไมเกิน 5 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.2
ระดับการขัดสี สีดีพิเศษ

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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(2) ขาวขาว 5 เปอรเซ็นต
ตองมีสวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 60.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.5 สวนขึ้นไป แตไมถึง 7.5 สวนไมเกินรอยละ 7.0
ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง 3.5 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 0.5 และปลายขาวขาวซีวัน ไมเกินรอยละ 0.1
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 7.5 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 6.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 0.25
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 8 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.3
ระดับการขัดสี สีดี
(3) ขาวขาว 10 เปอรเซ็นต
ตองมีสวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 55.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.5 สวนขึ้นไป แตไมถึง 7.0 สวนไมเกินรอยละ 12.0
ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง 3.5 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 0.7 และปลายขาวขาวซีวัน ไมเกินรอยละ 0.3
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 7.0 สวนขึ้นไป
8
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ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 7.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 13 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.4
ระดับการขัดสี สีดี
(4) ขาวขาว 15 เปอรเซ็นต
ตองมีสวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 55.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 6.5 สวน ไมเกินรอยละ 17.0
ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง 3.0 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 2.0 และปลายขาวขาวซีวัน ไมเกินรอยละ 0.5
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 6.5 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 5.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 7.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเปลือก
ไมเกิน 13 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.4
ระดับการขัดสี สีดีปานกลาง
รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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< น้อยกว่า
< น้อยกว่าหรือเท่ากับ
< น้อยกว่า > < มากกว่
น้อยกว่
าหรือเท่ากับ
> มากกว่า
าหรือเท่ากับ
>
มากกว่
า
>
มากกว่
า
หรือเท่ากับ
- ไม่ก�าหนดตายตัว
- ไม่ก�าหนดตายตัว

>3.5 - <7.0 >55.0
>3.5 - <7.0 >55.0
>3.0 - <6.5 >55.0
>3.0 - <6.5 >55.0
-

-

-

-

สินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยทุกประเภทและชนิด
5)
สินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยทุกประเภทและชนิด
ต้องมีมาตรฐานไว้ดังต่อไปนี้
มาตรฐานไว้
ดังนต่้ออยกว่
ไปนีา้ ร้อยละ 92.0 โดยปริมาณ
1) มีต้ขอ้างมีวหอมมะลิ
ไทยไม่
1)
มี
ข
า
้
วหอมมะลิ
ไ
ทยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 92.0 โดยปริมาณ
2) มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.0
ความชื้นไม่
เกินนร้อข้ยละ
3) มี2)ลักมีษณะโดยทั
่วไปเป็
าวเมล็14.0
ดยาว
3)มีแมีมลงที
ลักษณะโดยทั
4) ไม่
่ยังมีชีวิต่วอยูไปเป็
่ นข้าวเมล็ดยาว
6)
4) ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่

2.0

1.5

0.4

0.4

0.4

0.4

13
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มีขนาดเมล็ด ดังนี้
5) มีขนาดเมล็ด ดังนี้
- ความยาวเฉลี่ยของข้าวเต็มเมล็ด ที่ไม่มีส่วนใดหัก
- ตความยาวเฉลี
ต้องไม่
�่ากว่า 7.0 มิล่ยลิของข้
เมตร าวเต็มเมล็ด ที่ไม่มีส่วนใดหัก
ต้
อ
งไม่
ต
า
่
�
กว่
า
7.0
ลลิเมตรางเฉลี่ยของ
- อัตราส่วนความยาวเฉลี่ยต่อมิความกว้
- มอัเมล็
ตราส่
ต่อตความกว้
ข้าวเต็
ดทีว่ไม่นความยาวเฉลี
มีส่วนใดหักต้อ่ยงไม่
�่ากว่า 3.2างเฉลี
: 1 ่ยของ
วเต็มเมล็
มีคุณสมบัตข้ิทาางเคมี
ดังนีด้ที่ไม่มีส่วนใดหักต้องไม่ต�่ากว่า 3.2 : 1
ุณสมบัโลส
ติทไม่
างเคมี
้ 13.0 และไม่เกิน
- มี6)ปริมีมคาณอมิ
ต�่ากว่ดัาร้งอนียละ
- มี18.0
ปริมทีาณอมิ
ลส ไม่ต้น�่าร้กว่
าร้อ14.0
ยละ 13.0 และไม่เกิน
ร้อยละ
่ระดับโความชื
อยละ
ร้อยละ 18.0
่ระดับางความชื
- มีค่าการสลายเมล็
ดข้าทีวในด่
ระดับ้น6ร้อ- ยละ
7 14.0
- มีค่าการสลายเมล็
ด
ข้
า
วในด่
า
ง
ระดั
- 7 11
รวมมาตรฐานสินคาบขา6วไทย

<12.0
<0.7
<0.3
2.0
1.0
7.0
0.5
1.5
<12.0
<0.7
<0.3
2.0
1.0
7.0
0.5
<17.0
<2.0
<0.5
5.0
1.0
7.0
1.0
2.0
<17.0
<2.0
<0.5
5.0
1.0
7.0
1.0

สีดี
13
สีดี
สีดีปานกลาง
13 สีดีปานกลาง

>7.0
>7.0
>6.5
>6.5

10%
10%
15%
15%

ข้าระดั
ว บการระดับการ
เปลือขักดสี ขัดสี
(เมล็ด/
กก.)

5สีดีพิเศษ สีดีพิเศษ
8 สีดี
สีดี

ข้าวและสิ
่งทีป่อนได้
าจมีไม่
ปนได้
ไม่เกิวนย/ร้(หน่
วย/ร้อยละ)
ข้าวและสิ
่งที่อาจมี
เกิน (หน่
อยละ)

เมล็ดลีบเมล็ดลีบ
ทั้งหมด (1) (1)
ทั้งหมด
เมล็
ด
แดง
เมล็
ด
แดง
เมล็
ดอ่อเมล็
น ดอ่อน
(รวมทั
้ง ้ง ข้าวหัข้กาวหัก
ต้นข้ต้านวข้าว (รวมทั
และหรื
อ
เมล็
และหรื
อ
เมล็
ด
พื
ช
อื
่น ดพืชข้อืา่นว
ส่ส่ววนของ
นของ
ข้
า
วหั
ก
ข้
า
วหั
ก
ที่มีคทีวาม
่มีความ
(100
– –
(100
ชนิ
ส่วส่นของข้
าวหั
ก กข้าข้วเต็
ชนิดด
วนของข้
าวหั
มม
ข้าวเมล็
ข้าว ข้และวั
อื่น ตถุเปลื
าวเต็
ข้าดวเมล็เมล็
ด ด เมล็ด
าว ตถุและวั
อื่นอก
ต้ต้นนข้ข้าวาว
ที
ไ
่
ม่
ผ
า
น
ที
ไ
่
ม่
ผ
า
่
น
ยาวไม่
ถ
ง
ึ
(2)
ยาวไม่
ถ
ง
ึ
(2)
ข้าวเต็
ม ม
ท้องไข่ท้อเมล็
ย ดเสีย
ข้าวเต็
งไข่ดเสีเมล็
เมล็เมล็
ดด
ขั
ด
สี
เหลื
อ
ง
เหนี
ย
ว
อย่
า
งใด
(เมล็
ด/
ขั
ด
สี
เหลื
อ
ง
เหนี
ย
ว
อย่
า
งใด
ตะแกรงส่วนขัส่ว้นนขั
ต�่า ้นต�ปลายข้
าว าว
่า ปลายข้
เมล็เมล็
ด –ด –ตะแกรง
ต�
า
่
กว่
า
อย่
า
งหนึ
ง
่
กก.)
ต�
า
่
กว่
า
อย่
า
งหนึ
ง
่
เบอร์
7
ที
ก
่
า
�
หนด
ซี
ว
น
ั
ข้าวหั
) ก) เบอร์ 7 ที่ก�าหนด
ซีวัน
ข้ากวหั
มาตรฐาน
หรือหลาย
มาตรฐาน
หรือหลาย
(1) (1)
และและและไม่
ผ่าน ผ่าน
และไม่
อย่
างรวมกั
อย่นางรวมกัน
ปลายข้
า
ว
ปลายข้าวตะแกรง
ตะแกรง
ซีวันซีว(2))
7 7
ัน (2))เบอร์เบอร์
100%
>8.0 >5.0
>5.0- <8.0
- <8.0 >60.0
>60.0 - - <4.5<4.5 <0.5<0.5 <0.1<0.1 0.5 0.5 0.2 0.2 3.0 3.00.25 0.251.0 1.0 0.2 0.2 5
100% >8.0
5%
5% >7.5
>7.5 >3.5
>3.5- <7.5
- <7.5 >60.0
>60.0 - - <7.0<7.0 <0.5<0.5 <0.1<0.1 2.0 2.0 0.5 0.5 6.0 6.00.25 0.251.5 1.5 0.3 0.3 8

ข้ากวหั
กและปลายข้
ข้าวหั
และปลายข้
าวซีวาันวซีวัน

ส่วนผสม
อยละ)
ส่วนผสม
(หน่(หน่
วย/ร้วอย/ร้
ยละ)

ตารางมาตรฐานสิ
ข้าวขาวหอมมะลิ
ตารางมาตรฐานสิ
นค้น
าข้ค้าาวขาวหอมมะลิ
ไทย ไทย

(5) ขาวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ
ตองเปนขาวที่ไดจากการสีขาวขาว 100 เปอรเซ็นต และมีสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวหักที่มีความยาวไมถึง 5.0 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7 ไมเกินรอยละ 10.0
นอกนั้นเปนขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป
ในจํานวนทั้งหมดนี้อาจมีขาวเต็มเมล็ดไดไมเกินรอยละ 15.0 และปลายขาวขาวซีวัน
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเหนียวไมเกินรอยละ 1.5
ในจํานวนนี้อาจมีปลายขาวเหนียวซีวัน ไมเกินรอยละ 0.5
วัตถุอื่นไมเกินรอยละ 0.5
(6) ขาวขาวหักเอวันเลิศ
ตองเปนขาวที่ไดจากการสีขาวขาว 100 เปอรเซ็นต ขาวขาว 5 เปอรเซ็นต หรือ
ขาวขาว 10 เปอรเซ็นต และมีสวนผสมของเมล็ดขาวดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวหักที่มีความยาวไมถึง 6.5 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7 ทั้งจํานวน
ในจํานวนทั้งหมดนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 6.5 สวนขึ้นไป และขาวเต็มเมล็ด
รวมกันไมเกินรอยละ 15.0 และปลายขาวขาวซีวัน ไมเกินรอยละ 5.0
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเหนียวไมเกินรอยละ 1.5
ในจํานวนนี้อาจมีปลายขาวเหนียวซีวันไมเกินรอยละ 0.5
วัตถุอื่นไมเกินรอยละ 0.5

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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100%, 5%,
10%

เอวันเลิศ

-

<15.0
<15.0

>80.0

-

<10.0

สินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยทุกประเภทและชนิด
ต้องมีมาตรฐานไว้ดังต่อไปนี้
1) มีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.0 โดยปริมาณ
2) มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.0
3) มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นข้าวเมล็ดยาว
4) ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่
5) มีขนาดเมล็ด ดังนี้
- ความยาวเฉลี่ยของข้าวเต็มเมล็ด ที่ไม่มีส่วนใดหัก
ต้องไม่ต�่ากว่า 7.0 มิลลิเมตร
- อัตราส่วนความยาวเฉลี่ยต่อความกว้างเฉลี่ยของ
ข้าวเต็มเมล็ดที่ไม่มีส่วนใดหักต้องไม่ต�่ากว่า 3.2 : 1
6) มีคุณสมบัติทางเคมี ดังนี้
- มีปริมาณอมิโลส ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 13.0 และไม่เกิน
ร้อยละ 18.0 ที่ระดับความชื้นร้อยละ 14.0
- มีค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่าง ระดับ 6 - 7

-

>74.0
< 5.0

< 1.0

ข้าวเต็มเมล็ด
ข้าวหักที่มีความ
ข้าวหัก
ข้าวหักทีม่ คี วามยาว
รวมกันกับ
ยาวไม่ถึง
ข้าว
ที่มีความยาว
ไม่ถึง 5 ส่วนและ ปลายข้าว
ข้าวหักที่มี
6.5 ส่วน และ
เต็มเมล็ด
ตัง้ แต่ 5.0
ไม่ผ่านตะแกรง
ซีวัน
ความยาวตั้งแต่
ไม่ผ่านตะแกรง
ส่วนขึ้นไป
เบอร์ 7
6.5 ส่วนขึ้นไป
เบอร์ 7

< น้อยกว่าหรือเท่ากับ
> มากกว่าหรือเท่ากับ

100%

เอวันเลิศพิเศษ

< น้อยกว่า
> มากกว่า
- ไม่ก�าหนด

พื้นข้าวได้จากการ
ขัดสีข้าวขาว

ชนิด

ส่วนผสม (หน่วย/ร้อยละ)

ตารางมาตรฐานสินค้าข้าวขาวหักหอมมะลิไทย

1.5

1.5

0.5

0.5

ปลายข้าวเหนียว

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย

ข้าวเหนียว

ข้าวเหนียวและปลายข้าวเหนียว
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0.5

0.5

วัตถุอื่น

ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ (%) ไม่เกิน

ขอ 7 ใหกาํ หนดมาตรฐานสินคาขาวหอมมะลิไทย ประเภท และชนิดขาวกลอง
ตามขอ 4 ไวดังตอไปนี้
(1) ขาวกลอง 100 เปอรเซ็นต
ตองมีสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 80.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 8.0 สวนไมเกินรอยละ 4.5
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 8.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดง
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 0.75
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 3.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 0.75
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 5.0
(2) ขาวกลอง 5 เปอรเซ็นต
ตองมีสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 75.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.5 สวนขึ้นไป แตไมถึง 7.5 สวนไมเกินรอยละ 7.0
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 7.5 สวนขึ้นไป

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดง
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 6.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอืน่ และวัตถุอนื่ อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง
รวมกันไมเกินรอยละ 6.0
(3) ขาวกลอง 10 เปอรเซ็นต
ตองมีสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 70.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.5 สวนขึ้นไป แตไมถึง 7.0 สวนไมเกินรอยละ 12.0
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 7.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดง
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 7.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอืน่ และวัตถุอนื่ อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง
รวมกันไมเกินรอยละ 7.0
18
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(4) ขาวกลอง 15 เปอรเซ็นต
ตองมีสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 65.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 6.5 สวนไมเกินรอยละ 17.0
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 6.5 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดง
ไมเกินรอยละ 5.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 7.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 2.5
ขาวเปลือก
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอืน่ และวัตถุอนื่ อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง
รวมกันไมเกินรอยละ 8.0

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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>8.0

>7.5

>7.0

>6.5

ชนิด

100%

5%

10%

15%

>3.0 - <6.5

>3.5 - <7.0

>3.5 - <7.5

>5.0 - <8.0

>65.0

>70.0

>75.0

>80.0

<17.0

<12.0

<7.0

<4.5

ข้าวหัก

5.0

2.0

2.0

1.5

1.0

1.0

1.0

0.75

7.0

7.0

6.0

3.0

2.5

1.5

1.5

1.5

8.0

7.0

6.0

5.0

2

2

1

1
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5) มีขนาดเมล็ด ดังนี้
- ความยาวเฉลี่ยของข้าวเต็มเมล็ด ที่ไม่มีส่วนใดหัก
ต้องไม่ต�่ากว่า 7.0 มิลลิเมตร
- อัตราส่วนความยาวเฉลี่ยต่อความกว้างเฉลี่ยของ
ข้าวเต็มเมล็ดที่ไม่มีส่วนใดหักต้องไม่ต�่ากว่า 3.2 : 1
6) มีคุณสมบัติทางเคมี ดังนี้
- มีปริมาณอมิโลส ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 13.0 และไม่เกิน
ร้อยละ 18.0 ที่ระดับความชื้นร้อยละ 14.0
- มีค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่าง ระดับ 6 - 7

1.5

1.0

1.0

0.75

เมล็ดแดง เมล็ดเหลือง ท้องไข่ เมล็ดเสีย ข้าวเหนียว

เมล็ดลีบ เมล็ดอ่อน
เมล็ดพืชอื่น และ
วัตถุอื่นอย่างใด ข้าวเปลือก
อย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่างรวมกัน

ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ (หน่วย/ร้อยละ) ไม่เกิน

สินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยทุกประเภทและชนิด
ต้องมีมาตรฐานไว้ดังต่อไปนี้
1) มีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.0 โดยปริมาณ
2) มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.0
3) มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นข้าวเมล็ดยาว
4) ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่

-

-

-

-

ต้นข้าว (100
ส่วนของข้าวหัก
ข้าวเต็มเมล็ด – ข้าวเต็มเมล็ด
– ข้าวหัก)

< น้อยกว่า
< น้อยกว่าหรือเท่ากับ
> มากกว่า
> มากกว่าหรือเท่ากับ
- ไม่ก�าหนดตายตัว

ส่วนของ
ต้นข้าว

ส่วนผสม (หน่วย/ร้อยละ)

ตารางมาตรฐานสินค้าข้าวกล้องหอมมะลิไทย

ขอ 8 การวินจิ ฉัยเกีย่ วกับมาตรฐานหรือคุณภาพของสินคามาตรฐานขาวหอมมะลิไทย
ใหถอื ผลการตรวจวิเคราะหตวั อยางของสํานักงานมาตรฐานสินคาหรือหนวยงานทีส่ าํ นักงาน
มาตรฐานสินคามอบหมายเปนเกณฑ
ในกรณีทมี่ ปี ญ
 หาขอโตแยงเกีย่ วกับผลการวินจิ ฉัย ใหถอื ผลการตรวจวิเคราะหตวั อยาง
ของสํานักงานมาตรฐานสินคา หรือหนวยงานที่สํานักงานมาตรฐานสินคามอบหมายแลวแต
กรณีเปนที่สุด
ขอ 9 ในกรณีที่สงสินคามาตรฐานขาวหอมมะลิไทยออกไปนอกราชอาณาจักร
โดยบรรจุกระสอบหรือภาชนะอื่นใด ผูทําการคาขาออกตองแสดงขอความภาษาอังกฤษวา
“THAI HOM MALI RICE” ที่สามารถเห็นไดชัดเจนบนกระสอบหรือภาชนะที่ใชในการบรรจุ
หุมหอ
ใหผทู าํ การคาขาออก แจงรายละเอียดเกีย่ วกับวัตถุทใี่ ชบรรจุหมุ หอตลอดจนการเย็บ
ปดผนึก ไวในคํารองขอใหออกใบรับรองมาตรฐานสินคาดวย
ขอ 10 ในกรณีที่สินคาขาวที่สงออกมีขาวหอมมะลิไทย ผสมตํ่ากวารอยละ 92
โดยปริมาณ ไมถือวาเปนสินคามาตรฐานขาวหอมมะลิไทยตามประกาศนี้

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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ภาคผนวก ก.
วิธีทดสอบหาปริมาณอมิโลส

1. เครื่องมือ
1.1 สเปกโทรโฟโตมิเตอร (spectrophotometer)
1.2 เครื่องชั่ง ที่ชั่งไดละเอียดถึง 0.0001 กรัม
1.3 เครื่องปนกวนระบบแมเหล็ก (magnetic stirrer) พรอมแทงแมเหล็ก
1.4 เครื่องบดเมล็ดขาวที่บดใหละเอียดไดถึง 80-100 เมซ (mesh)
1.5 ขวดแกวปริมาตร (volumetric ﬂask) ขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร
1.6 ปเปตต แบบ volumetric pipette ขนาดความจุ 1 2 3 4 และ 5 มิลลิลิตร
1.7 ปเปตต แบบ measuring pipette ขนาดความจุ 1-10 มิลลิลิตร
2. สารเคมี
2.1 เอทิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol : C2H5OH) 95%
2.2 โซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide : NaOH)
2.3 กรดเกลเชียลอะซีติก (glacial acetic acid : CH3COOH)
2.4 ไอโอดีน (iodine : I2)
2.5 โพแทสเซียมไอโอไดด (potassium iodide : KI)
2.6 อมิโลส (potato amylose) มีความบริสุทธิ์ไมนอยกวา 95%
3. วิธีการเตรียมสารละลาย
3.1 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด เขมขน 2 นอรมัล (N) : ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด
(ตามขอ 2.2) จํานวน 80.0 กรัม ละลายในนํ้ากลั่นประมาณ 800 มิลลิลิตร ในขวดแกว
ปริมาตรขนาดความจุ 1,000 มิลลิลิตร ทิ้งไวใหเย็น แลวปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่นใหเปน
1,000 มิลลิลิตร
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3.2 สารละลายกรดอะซีติกเขมขน 1 นอรมัล (N) : ละลายกรดเกลเชียลอะซีติก
(ตามขอ 2.3) ปริมาตร 60 มิลลิลิตร ใสลงในนํ้ากลั่นประมาณ 800 มิลลิลิตร ในขวดแกว
ปริมาตรขนาดความจุ 1,000 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่นใหเปน 1,000 มิลลิลิตร
3.3 สารละลายไอโอดีน : ชั่งไอโอดีน (ตามขอ 2.4) จํานวน 0.20 กรัม และ
โพแทสเซียมไอโอไดด (ตามขอ 2.5) จํานวน 2.00 กรัม ละลายในนํ้ากลั่นประมาณ 80
มิลลิลิตร ในขวดแกวปริมาตรขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร ทิ้งไวขามคืนในที่มืด หรือ
จนไอโอดีนละลายหมด ปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่นใหเปน 100 มิลลิลิตร เก็บสารละลายนี้ไว
ในขวดสีชา
4. วิธีวิเคราะห
4.1 บดเมล็ดขาวขาวดวยเครื่องบด (ตามขอ 1.4) ใหเปนแปง ชั่งแปงมา 0.1000 กรัม
ใสในขวดแกวปริมาตรขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร (ตามขอ 1.5) ที่แหงสนิท พยายามไมให
แปงติดบริเวณคอขวดแกว
4.2 เติมเอทิลแอลกอฮอล 95% (ตามขอ 2.1) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขยาเบา ๆ
เพื่อเกลี่ยแปงใหกระจายออก
4.3 เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (ตามขอ 3.1) ปริมาตร 9 มิลลิลิตร
4.4 ใสแทงแมเหล็กลงในขวดแกว ปนกวนตัวอยางดวยเครื่องปนกวนระบบแมเหล็ก
นาน 10 นาที ใหเปนนํ้าแปง จากนั้นนําแทงแมเหล็กออกจากขวดแกว แลวปรับปริมาตรดวย
นํ้ากลั่นใหเปน 100 มิลลิลิตร ปดจุก เขยาใหเขากัน
4.5 เตรียมขวดแกวปริมาตรขนาดความจุ 100 มิลลิลติ ร ชุดใหม เติมนํา้ กลัน่ ประมาณ
70 มิลลิลิตร เติมสารละลายกรดเกลเชียลอะซีติก (ตามขอ 3.2) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร และ
สารละลายไอโอดีน (ตามขอ 3.3) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร
4.6 ดูดนํ้าแปง (ตามขอ 4.4) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใสในขวดแกวปริมาตรที่เตรียมไว
(ตามขอ 4.5) ปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่นใหเปน 100 มิลลิลิตร ปดจุก เขยาใหเขากัน
แลวตั้งทิ้งไว 10 นาที

26

|

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย

4.7 วัดความเขมสีของสารละลาย (ตามขอ 4.6) ดวยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร
โดยอานเปนคาการดูดกลืนคลื่นแสง (absorbance) ที่ความยาวคลื่นแสง 620 นาโนเมตร
(nm) หลังปรับเครื่องดวย blank ใหไดคา absorbance เทากับ 0 (ศูนย)
4.8 การทํา blank โดยเติมสารละลายกรดเกลเชียลอะซีติก (ตามขอ 3.2) ปริมาตร
2 มิลลิลิตร และสารละลายไอโอดีน (ตามขอ 3.3) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวย
นํ้ากลั่นใหเปน 100 มิลลิลิตร
4.9 นําคา absorbance ไปหาปริมาณ (รอยละ) อมิโลส โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน
ที่เตรียมไว (ตามขอ 5)
4.10 ปรับปริมาณอมิโลสในแปงขาวทีว่ เิ คราะหไดใหเปนทีร่ ะดับความชืน้ รอยละ 14.0
จากสูตร
ปริมาณอมิโลสในแปงขาวที่ความชื้นรอยละ 14.0 = A x 86
100 - M
เมื่อ A = ปริมาณอมิโลสในแปงขาวที่วิเคราะหได เปนรอยละ
M = ปริมาณความชื้นของแปงขาวที่วิเคราะหได เปนรอยละ
5. การเขียนเสนกราฟมาตรฐาน
5.1 ชั่งอมิโลส 0.0400 กรัม ใสในขวดแกวปริมาตรขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร
(ตามขอ 1.5) ที่แหงสนิท แลวดําเนินการเชนเดียวกับตัวอยาง (ตามขอ 4.2 - 4.4) เปน
สารละลายมาตรฐาน
5.2 เตรียมขวดแกวปริมาตรขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร จํานวน 5 ขวด เติมนํ้ากลั่น
ขวดละ 70 มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม สารละลายกรดเกลเชี ย ลอะซี ติ ก (ตามข อ 3.2) ปริ ม าตร
0.4 มิลลิลิตร ในขวดที่ 1 ปริมาตร 0.8 มิลลิลิตร ในขวดที่ 2 ปริมาตร 1.2 มิลลิลิตร
ในขวดที่ 3 ปริมาตร 1.6 มิลลิลิตร ในขวดที่ 4 และ ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร ในขวดที่ 5
ตามลําดับ แลวเติมสารละลายไอโอดีน (ตามขอ 3.3) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ลงในแตละขวด
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5.3 ดูดสารละลายมาตรฐาน (ตามขอ 5.1) ปริมาตร 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตร
ซึ่งเทียบเทาปริมาณอมิโลสรอยละ 8, 16, 24, 32 และ 40 ตามลําดับ ใสในขวดที่เตรียมไว
(ตามขอ 5.2) ปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่นใหเปน 100 มิลลิลิตร และวัดคา absorbance
ที่ความยาวคลื่นแสง 620 นาโนเมตร หลังปรับเครื่องดวย blank ใหไดคา absorbance
เทากับ 0 (ศูนย) เชนเดียวกับขอ 4.7
5.4 นําคา absorbance กับปริมาณอมิโลสในสารละลายมาตรฐาน (ตามขอ 5.3)
มาเขียนเปนเสนกราฟมาตรฐาน
5.5 นํ า เส น กราฟมาตรฐานที่ ไ ด (ตามข อ 5.4) มาใช แ ปลงค า absorbance
ใหเปนปริมาณ (รอยละ) อมิโลส
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ภาคผนวก ข.
วิธีทดสอบหาปริมาณความชื้น

1. เครื่องมือ
1.1 ตูอบ (oven)
1.2 เครื่องชั่ง ที่ชั่งไดละเอียดถึง 0.0001 กรัม
1.3 โถดูดความชื้น (desiccator) พรอมซิลิกาเจล (silica gel)
1.4 เครื่องบดเมล็ดขาวที่บดใหละเอียดไดถึง 80-100 เมซ (mesh)
1.5 ถวยอลูมิเนียมพรอมฝาปด ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 เซนติเมตร หรือมากกวา
2. วิธีวิเคราะห
2.1 บดเมล็ดขาวขาวดวยเครื่องบด (ตามขอ 1.4) ใหเปนแปง
2.2 เปดฝาถวยอลูมิเนียม (ตามขอ 1.5) โดยเอาฝาซอนไวใตถวย แลวนําไปอบใน
ตูอบ (ตามขอ 1.1) ที่อุณหภูมิ 130 ± 3 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง ปดฝาถวย
แลวทิ้งใหเย็นในโถดูดความชื้น ชั่งนํ้าหนักที่แนนอน ทศนิยม 4 ตําแหนง บันทึกไว
2.3 ชั่งแปง (ตามขอ 2.1) นํ้าหนักประมาณ 1 กรัม ใสในถวยอลูมิเนียม (ตามขอ 2.2)
แลวบันทึกนํ้าหนักที่แนนอน ทศนิยม 4 ตําแหนง
2.4 อบถวยแปง (ตามขอ 2.3) ในตูอบที่อุณหภูมิ 130 ± 3 องศาเซลเซียส โดย
เปดฝาไวเปนเวลา 2 ชัว่ โมง แลวปดฝา ทิง้ ไวใหเย็นในโถดูดความชืน้ ชัง่ ใหไดนาํ้ หนักทีแ่ นนอน
บันทึกไว
2.5 คํานวณหาปริมาณความชื้นเปนรอยละ จากสูตร
รอยละของความชื้น = (B - C) x 100
(B - A)
เมื่อ A = นํ้าหนักถวยอลูมิเนียมพรอมฝา เปนกรัม
B = นํ้าหนักถวยอลูมิเนียมพรอมฝาและแปงกอนอบ เปนกรัม
C = นํ้าหนักถวยอลูมิเนียมพรอมฝาและแปงหลังอบ เปนกรัม
รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย

| 29

ภาคผนวก ค.
วิธีการหาคาการสลายเมล็ดขาวในดาง

1. เครื่องมือ
1.1 เครื่องชั่ง ที่ชั่งไดละเอียดถึง 0.0001 กรัม
1.2 ตูอบ (oven)
1.3 ขวดแกวปริมาตร (volumetric ﬂask) ขนาดความจุ 1,000 มิลลิลิตร
1.4 จานพลาสติกใสพรอมฝาปด (petri dish) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 14.5
เซนติเมตร
1.5 บีกเกอรแกว (beaker) ขนาด 1 - 2 ลิตร
1.6 โถดูดความชื้น (desiccator) พรอมซิลิกาเจล (silica gel)
2. สารเคมี
2.1 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (potassium hydroxide : KOH) 85%
2.2 โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (potassium hydrogen phthalate : C8H5KO4)
2.3 ฟนอลฟทาลีน (phenolphtalein : C20H14O4)
3. การเตรียมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเขมขน 1.7% + 0.05%
3.1 การเตรียมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด อาจทําได 2 วิธี
3.1.1 เตรียมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซดโดยตรง : ชั่งโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 20.00 กรัม ละลายในนํ้ากลั่นที่ผานการตมใหเดือดแลวปดฝาทิ้งไวใหเย็น
เติมนํ้ากลั่นเพื่อปรับปริมาตรใหเปน 1,000 มิลลิลิตร
3.1.2 เตรียมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด จาก stock solution
ก) ชั่งโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 600.00 กรัม ละลายในนํ้ากลั่นที่ผาน
การตมใหเดือดแลวปดฝาทิ้งไวใหเย็น เติมนํ้ากลั่นเพื่อปรับปริมาตรใหเปน 1,000 มิลลิลิตร
เก็บไวเปน stock solution สําหรับเจือจางตอไป
รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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ข) นํา stock solution (ตามขอ 3.1.2 ก)) ปริมาตร 33 มิลลิลิตร
มาเจือจางดวยนํ้ากลั่นใหไดปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร สําหรับใชเปนสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
3.2 การหาความเขมขนของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
3.2.1 อบสารโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลททีอ่ ณ
ุ หภูมิ 130±3 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวทิ้งไวใหเย็นในโถดูดความชื้น
3.2.2 ชัง่ สารโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (ตามขอ 3.2.1) ประมาณ 0.5 กรัม
โดยอานใหไดนํ้าหนักที่แทจริง ทศนิยม 4 ตําแหนง บันทึกไว
3.2.3 ละลายสารโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (ตามขอ 3.2.2) ในนํ้ากลั่น
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร หยดสารละลายฟนอลฟทาลีนเขมขน 0.1% ลงไป 3 หยด ไทเทรต
กับสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด จนสารละลายเปลี่ยนจากไมมีสีเปนสีชมพู บันทึก
ปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่ใชไปเปนมิลลิลิตร
3.2.4 ทํา blank ตามวิธีการเดียวกับขอ 3.2.3 โดยไมใชสารโพแทสเซียม
ไฮโดรเจนพทาเลท
3.2.5 คํานวณหาความเขมขนของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ดังนี้
% โพแทสเซียมไฮดรอกไซด =
P x 56.109 x 100
204.23
V–B
เมื่อ V = ปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ที่ใชในการไทเทรต
กับโพแทสเซียม ไฮโดรเจนพทาเลท เปนมิลลิลิตร
B = ปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ที่ใชในการไทเทรต
กับ blank เปนมิลลิลิตร
P = นํ้าหนักของสารโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท เปนกรัม
4. วิธีวิเคราะห
4.1 สุมเมล็ดขาวขาวมา 100 เมล็ด แบงใสในจานพลาสติกใส (ตามขอ 1.4)
จํานวน 4 จาน จานละ 25 เมล็ด แลววางบนพื้นราบสีดํา
32
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4.2 เติมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (ตามขอ 3) ลงในจานพลาสติก
(ตามขอ 4.1) ประมาณจานละ 100 มิลลิลิตร ใหเมล็ดขาวทุกเมล็ดจมอยูในสารละลาย และ
ใหแตละเมล็ดอยูหางกันพอสมควร แลวปดฝาทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง (30 + 5 องศาเซลเซียส)
โดยไมขยับเขยื้อนเปนเวลา 23 ชั่วโมง
4.3 ตรวจเมล็ดขาว (ตามขอ 4.2) โดยพิจารณาระดับการสลายของเมล็ดขาวในดาง
แตละเมล็ดตามลักษณะการสลายตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับของการสลายของเมล็ดขาวในดางแตละเมล็ด
การสลายของเมล็ดขาวระดับ
ลักษณะของเมล็ดขาวที่สลายในดาง
1
ลักษณะของเมล็ดขาวไมเปลี่ยนแปลงเลย
2
เมล็ดขาวพองตัว
3
เมล็ดขาวพองตัวและมีแปงกระจายออกมา
จากบางสวนของเมล็ดขาว
4
เมล็ดขาวพองตัวและมีแปงกระจายออกมา
รอบเมล็ดขาวเปนบริเวณกวาง
5
ผิวของเมล็ดขาวปริทางขวางหรือทางยาว
และมีแปงกระจายออกมารอบเมล็ดเปนบริเวณกวาง
6
เมล็ดขาวสลายตัวตลอดทั้งเมล็ด
มีลักษณะเปนเมือกขุนขาว
7
เมล็ดขาวสลายตัวตลอดทั้งเมล็ด
และมีลักษณะเปนเมือกใส
4.4 การวินิจฉัย
เมล็ดขาวที่มีระดับการสลายในดางตั้งแตระดับ 1 ถึงระดับ 5 เปนเมล็ดขาวที่ไมใช
ขาวหอมมะลิไทย
รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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ภาคผนวก ง.
วิธีตรวจสอบเมล็ดขาวสุกที่ตมในน้ําเดือด

เปนวิธีการตรวจสอบเบื้องตนอยางงาย ๆ เพื่อเปนแนวทางในการบงชี้เทานั้น
1. เครื่องมือ
1.1 หมอตมนํ้าไฟฟา
1.2 ตะกราตะแกรงลวดไรสนิม
1.3 ชอนหรือพายสําหรับเขี่ยเมล็ดขาว
1.4 กระจกสําหรับกดเมล็ดขาว 2 แผน
2. วิธีวิเคราะห
2.1 สุมเมล็ดขาวขาวมา 100 เมล็ด ใสในตะกรา
2.2 ตมนํ้ากลั่นดวยหมอตมนํ้าไฟฟาใหเดือดเต็มที่
2.3 หยอนตะกราพรอมเมล็ดขาวขาวลงตมในนํ้าเดือด (ตามขอ 2.2) เปนเวลา
ทีไ่ ดจากการเทียบคาการสลายเมล็ดขาวในดาง ในระหวางนัน้ ระวังอยาใหเมล็ดขาวเกาะติดกัน
2.4 เมื่อตมครบตามเวลาที่ไดจากการเทียบคา (ตามขอ 2.3) แลวใหยกตะกรา
ขึ้นจากนํ้าเดือด จุมลงใน นํ้าเย็นที่เตรียมไวทันที แลวยกขึ้นใหสะเด็ดนํ้า
2.5 เทเมล็ดขาวในตะกราลงบนกระจก เกลี่ยเมล็ดขาวใหกระจาย นํากระจก
อีกแผนมาวางทับเมล็ดขาวและกดใหแบน เพื่อตรวจดูภายในของเมล็ดขาวทั้ง 100 เมล็ด
ถาปรากฏวาขาวเมล็ดใดยังเปนไต โดยมีลักษณะเปนจุดขุนขาวของแปงดิบปรากฏภายใน
เมล็ด ใหถือวาเปนขาวที่ยังไมสุกสมบูรณ
3. การวินิจฉัย
เมล็ดขาวที่ยังไมสุกสมบูรณ ใหถือวาเปนเมล็ดขาวที่ไมใชขาวหอมมะลิไทย
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ภาคผนวก จ.
วิธีการยอมสีดวยสารละลายไอโอดีน

1. เครื่องมือ
1.1 บีกเกอรแกว (beaker) ขนาด 100 มิลลิลิตร หรือ ถวยพลาสติกใสที่มีขนาด
ใกลเคียงกัน
1.2 หลอดหยด (dropper) พลาสติก ขนาด 1 มิลลิลิตร
1.3 ขวดปริมาตร (volumetric ﬂask) ขนาด 100 และ 2000 มิลลิลิตร
1.4 ปเปตต (pipette) ขนาดความจุอานได 1-10 มิลลิลิตร
1.5 ขวดใสสารละลายสีชา ขนาดประมาณ 100 มิลลิลิตร
1.6 กระบอกตวง (cylinder) ขนาด 50 มิลลิลิตร
1.7 ปากคีบ (forcep)
1.8 กระดาษซับหรือกระดาษทิชชู
1.9 เครื่องชั่งอานไดละเอียด 0.01 กรัม
2. สารเคมี
2.1 โซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide : NaOH)
2.2 กรดเกลเชียลอะซีติก (glacial acetic acid : CH3COOH)
2.3 ไอโอดีน (iodine : I2)
2.4 โพแทสเซียมไอโอไดด (potassium iodide : KI)
2.5 ไอโซโปรปลแอลกอฮอส (isopropyl alcohol) 70%
2.6 นํ้ากลั่นหรือนํ้ากรองที่มีคุณภาพสําหรับใชในหองปฏิบัติการ
3. วิธีการเตรียมสารละลาย
3.1 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด เขมขน 1 นอรมลั (N) : ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
(ตามขอ 2.1) จํานวน 4.00 กรัม ในนํ้ากลั่นประมาณ 80 มิลลิลิตร ในขวดปริมาตร 100
มิลลิลิตร ทิ้งใหเย็น แลวปรับปริมาตรใหเปน 100 มิลลิลิตร
รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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3.2 สารละลายกรดอะซีติก เขมขน 1 นอรมัล (N) : ตวงกรดเกลเชียลอะซีติก
เขมขน (ตามขอ 2.2) ปริมาตร 6 มิลลิลิตร ใสลงในนํ้ากลั่นประมาณ 80 มิลลิลิตร
แลวปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่นใหเปน 100 มิลลิลิตร
3.3 Working Solution : ผสมสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด เข ม ข น 1
นอรมัล (ตามขอ 3.1) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร กับสารละลายกรดอะซีติก เขมขน 1 นอรมัล
(ตามขอ 3.2) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่นใหเปน 2,000 มิลลิลิตร
3.4 สารละลายไอโอดีน : ชั่งไอโอดีน (ตามขอ 2.3) จํานวน 0.20 กรัม และ
โพแทสเซียมไอโอไดด (ตามขอ 2.4) จํานวน 2.00 กรัม ละลายในนํ้ากลั่นประมาณ
80 มิลลิลิตร ในขวดแกวปริมาตรขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร ทิ้งไวขามคืนในที่มืด หรือ
จนไอโอดีนละลายหมด ปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่นใหเปน 100 มิลลิลิตร เก็บสารละลายนี้ไว
ในขวดสีชา
หมายเหตุ : สารละลายไอโอดีนนี้ไมควรเก็บนานเกิน 2 เดือน
4. วิธีตรวจสอบ
4.1 การเตรียมสารละลายสําหรับยอมสีเมล็ดขาว
4.1.1 ตวงสารละลาย Working Solution (ตามขอ 3.3) ปริมาตร 30 มิลลิลิตร
4.1.2 เติมสารละลายไอโอดีน (ตามขอ 3.4) จํานวน 1.5 มิลลิลิตร คนใหเขากัน
สารละลายที่ไดจะใชสําหรับยอมสีเมล็ดขาว (ควรยอมทันที)
4.2 วิธีการยอมสีเมล็ดขาว
4.2.1 สุมตัวอยางขาวสาร 3.0 กรัม ใสในบีกเกอร ขนาด 100 มิลลิลิตร หรือ
ถวยพลาสติกใสที่มีขนาดใกลเคียง (ตามขอ 1.1)
4.2.2 เติมไอโซโปรปลแอลกอฮอล 70% (ตามขอ 2.5) ปริมาตร 15 มิลลิลิตร
แกวงบีกเกอรหรือถวยพลาสติกใส นาน 45 วินาที แลวรินแอลกอฮอลทิ้ง (แอลกอฮอล
ที่ใชแลวควรรวบรวมไวในขวดปดฝา)
4.2.3 เติมนํ้ากลั่น ปริมาตร 15 มิลลิลิตร แกวงนาน 30 วินาที แลวรินนํ้าทิ้ง
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4.2.4 เติมสารละลายสําหรับยอมสีเมล็ดขาว (ตามขอ 4.1) ปริมาตร 15 มิลลิลติ ร
แกวงนาน 45 วินาที แลวรินสารละลายทิ้ง
4.2.5 เติมนํ้าปริมาตร 15 มิลลิลิตร รินนํ้าทิ้งจนแหง
4.2.6 เทเมล็ ด ข า วลงบนกระดาษทิ ช ชู หรื อ กระดาษซั บ (ตามข อ 1.8)
เอากระดาษทิชชูอีกแผนมาซับดานบน แลวพลิกกลับ เพื่อเขี่ยเมล็ดขาวลงบนกระดาษทิชชู
แผนหลัง ปลอยใหขาวแหงนานประมาณ 5 นาที
4.2.7 คัดแยกเมล็ดขาวดวยปากคีบ (ตามขอ 1.7) แยกออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 เมล็ดขาวติดสีชมพูออนถึงไมติดสี เปนขาวอมิโลสตํ่าหรือ
ขาวหอมมะลิไทย หรือ ชนิดขาวสวยนุมเหนียว
สวนที่ 2 เมล็ดขาวติดสีนํ้าเงินหรือมวงเขม เปนขาวอมิโลสสูงหรือ
ขาวชนิดขาวสวยแข็ง
4.2.8 นําขาวที่คัดแยกไดไปชั่งนํ้าหนักทั้ง 2 สวน
4.2.9 คํานวณหาเปอรเซ็นตขาวชนิดอื่นปนในขาวหอมมะลิไทย
ขาวชนิดอื่นปน (%) =
นํ้าหนักขาวสวนที่ 2
x 100
นํ้าหนักขาวสวนที่ 1 + นํ้าหนักขาวสวนที่ 2

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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ประกาศกระทรวงพาณิชย
เรื่อง มาตรฐานสินคาขาวหอมไทย
พ.ศ. 2559
โดยทีเ่ ปนการสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาขาวหอมไทยไวเพือ่ ประโยชนในการสงออก
ขาวไทยใหมคี วามหลากหลาย เพิม่ ศักยภาพในการแขงขันทางการคา และเปนทีเ่ ชือ่ ถือยอมรับ
ในตลาดตางประเทศ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง (2) แหงพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สิ น ค า ขาออก พ.ศ. 2503 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานสิ น ค า ขาออก
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
มาตรฐานสินคาออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง มาตรฐานสินคาขาวหอม
ไทย พ.ศ. 2559”
ขอ 2 ประกาศนีใ้ หใชบงั คับเมือ่ พนกําหนดหกสิบวัน นับแตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ 3 ให ย กเลิ ก ประกาศกระทรวงพาณิ ช ย เรื่ อ ง มาตรฐานข า วหอมปทุ ม ธานี
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2547
ขอ 4 ใหกําหนดมาตรฐานสินคาขาวหอมไทยตามรายละเอียดตอทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ลงชื่อ อภิรดี ตันตราภรณ
(นางอภิรดี ตันตราภรณ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนพิเศษ 243 ง วันที่ 21 ตุลาคม 2559)
รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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มาตรฐานสินคาขาวหอมไทย
ทายประกาศกระทรวงพาณิชย
เรื่อง มาตรฐานสินคาขาวหอมไทย พ.ศ. 2559

ขอ 1 คํานิยาม
(1) “ขาวหอมไทย” (THAI JASMINE RICE หรือ THAI FRAGRANT RICE หรือ
THAI AROMATIC RICE หรือชื่ออื่นที่มีความหมายเดียวกัน) หมายความวา
ขาวกลอง และขาวขาว ที่แปรรูปมาจากขาวเปลือกเจา พันธุขาวหอมซึ่งผลิตใน
ประเทศไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศรับรองวา เปนพันธุ
ขาวเจาหอมซึ่งมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติขึ้นอยูกับวาเปนขาวใหมหรือขาวเกา
เมือ่ หุงเปนขาวสวยแลว เมล็ดขาวสวยจะออนนุม
(2) “อมิโลส” (Amylose) หมายความวา แปงชนิดหนึง่ ทีม่ อี ยูใ นเมล็ดขาว เมือ่ หุงแลว
ทําใหขาวสวยมีความออนนุมหรือกระดาง แตกตางกันไปตามปริมาณอมิโลส
(3) “ขาว” (Rice) หมายความวา ขาวเจาและขาวเหนียว (Oryza sativa L.)
ไมวาจะอยูในรูปใด
(4) “ขาวเปลือก” (Paddy) หมายความวา ขาวทีย่ งั ไมผา นการกะเทาะเอาเปลือกออก
(5) “ขาวกลอง” (Cargo rice, Loonzain rice, Brown rice, Husked rice)
หมายความวา ขาว ที่ผานการกะเทาะเอาเปลือกออกเทานั้น
(6) “ขาวขาว” (White rice) หมายความวา ขาวที่ไดจากการนําขาวกลองเจา
ไปขัดเอารําออกแลว
(7) “สวนของเมล็ดขาว” (Parts of rice kernels) หมายความวา สวนของ
ขาวเต็มเมล็ดแตละสวนทีแ่ บงตามความยาวของเมล็ดออกเปน 10 สวนเทา ๆ กัน
(8) “ขาวเต็มเมล็ด” (Whole kernels) หมายความวา เมล็ดขาวที่อยูในสภาพ
เต็มเมล็ด ไมมีสวนใดหักและใหรวมถึงเมล็ดขาวที่มีความยาวตั้งแต 9 สวนขึ้นไป
รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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(9) “ตนขาว” (Head rice) หมายความวา เมล็ดขาวหักที่มีความยาวมากกวาขาวหัก
แตไมถึงความยาวของขาวเต็มเมล็ด และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกที่มีเนื้อที่เหลือ
อยูตั้งแตรอยละ 80 ของเมล็ด
(10) “ขาวหัก” (Brokens) หมายความวา เมล็ดขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 2.5 สวนขึ้นไป
แตไมถึงความยาวของตนขาว และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกที่มีเนื้อที่เหลืออยู
ไมถึงรอยละ 80 ของเมล็ด
(11) “ปลายขาวซีวัน” (Small brokens C1) หมายความวา เมล็ดขาวหักขนาดเล็ก
ที่รอนผานตะแกรงเบอร 7
(12) “ขาวเมล็ดขัดสีตาํ่ กวามาตรฐาน” (Undermilled kernels) หมายความวา เมล็ดขาว
ที่ผานการขัดสีตํ่ากวาระดับการขัดสีที่กําหนดไวสําหรับขาวแตละชนิด
(13) “ขาวเมล็ดแดง” (Red kernels) หมายความวา เมล็ดขาวทีม่ รี าํ สีแดงหุม อยูท งั้ เมล็ด
หรือติดอยูเปนบางสวนของเมล็ด
(14) “ขาวเมล็ดเหลือง” (Yellow kernels) หมายความวา เมล็ดขาวที่มีบางสวนหรือ
ทั้งเมล็ดกลายเปนสีเหลืองอยางชัดแจง
(15) “ขาวเมล็ดทองไข” (Chalky kernels) หมายความวา เมล็ดขาวเจาที่เปนสีขาวขุน
เหมือนชอลกมีเนื้อที่ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปของเนื้อที่เมล็ดขาว
(16) “ขาวเมล็ดเสีย” (Damaged kernels) หมายความวา เมล็ดขาวที่เสียอยางเห็น
ไดชัดแจงดวยตาเปลาซึ่งเกิดจากความชื้น ความรอน เชื้อรา แมลง หรืออื่น ๆ
(17) “ขาวเมล็ดลีบ” (Undeveloped kernels) หมายความวา เมล็ดขาวทีไ่ มเจริญเติบโต
ตามธรรมดาที่ควรจะเปน มีลักษณะแฟบ แบน
(18) “ขาวเมล็ดออน” (Immature kernels) หมายความวา เมล็ดขาวที่มีสีเขียวออน
ไดจากขาวเปลือกที่ยังไมแก
(19) “เมล็ดพืชอื่น” (Other seeds) หมายความวา เมล็ดพืชอื่น ๆ ที่มิใชเมล็ดขาว
(20) “วัตถุอื่น” (Foreign matter) หมายความวา สิ่งอื่น ๆ ที่มิใชขาวรวมทั้งแกลบ
และรําที่หลุดจากเมล็ดขาว
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(21) “ระดับการขัดสี” (Milling degree) หมายความวา ระดับของการขัดสีขาว
แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
(21.1) “สีดีพิเศษ” (Extra well milled) หมายความวา การขัดสี
เอารําออกเกือบทั้งหมดจนเมล็ดขาวมีลักษณะสวยงามเปนพิเศษ
(21.2) “สีด”ี (Well milled) หมายความวา การขัดสีเอารําออกเกือบทัง้ หมด
จนเมล็ดขาวมีลักษณะสวยงามดี
(21.3) “สีดีปานกลาง” (Reasonably well milled) หมายความวา
การขัดสีเอารําออกเปนสวนมากจนเมล็ดขาวมีลักษณะสวยงาม
พอสมควร
(22) “ตะแกรงเบอร 7” (Sieve No.7) หมายความวา ตะแกรงโลหะรูกลม
หนา 0.79 มิลลิเมตร (0.031 นิ้ว) และเสนผานศูนยกลางรู 1.75 มิลลิเมตร
(0.069 นิ้ว)
(23) “รอยละ” หมายความวา รอยละโดยนํ้าหนัก

ขอ 2 ใหแบงขาวหอมไทย ออกเปน 2 ประเภท
(1) ขาวขาว
(2) ขาวกลอง

ขอ 3 ใหแบงขาวหอมไทย ประเภทขาวขาว ออกเปน 6 ชนิด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ขาวขาว 100 เปอรเซ็นต
ขาวขาว 5 เปอรเซ็นต
ขาวขาว 10 เปอรเซ็นต
ขาวขาว 15 เปอรเซ็นต
ขาวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ
ขาวขาวหักเอวันเลิศ
รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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ขอ 4 ใหแบงขาวหอมไทย ประเภทขาวกลอง ออกเปน 4 ชนิด
(1)
(2)
(3)
(4)

ขาวกลอง 100 เปอรเซ็นต
ขาวกลอง 5 เปอรเซ็นต
ขาวกลอง 10 เปอรเซ็นต
ขาวกลอง 15 เปอรเซ็นต

ขอ 5 ขาวหอมไทยทุกประเภท และชนิด ตองมีมาตรฐาน ไวดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

มีขาวหอมไทยไมนอยกวารอยละ 80.0 โดยปริมาณ
มีความชื้นไมเกินรอยละ 14.0
มีลักษณะโดยทั่วไปเปนขาวเมล็ดยาว
ไมมีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู
มีขนาดเมล็ด ดังนี้
- ความยาวเฉลีย่ ของขาวเต็มเมล็ด ทีไ่ มมสี ว นใดหักตองไมตาํ่ กวา 7.0 มิลลิเมตร
- อัตราสวนความยาวเฉลีย่ ตอความกวางเฉลีย่ ของขาวเต็มเมล็ดทีไ่ มมสี ว นใดหัก
ตองไมตํ่ากวา 3.2 : 1
(6) มีคุณสมบัติทางเคมี ดังนี้
- มีปริมาณอมิโลส ไมเกินรอยละ 20.0 ที่ระดับความชื้นรอยละ 14.0
- มีคาการสลายเมล็ดขาวในดาง ระดับ 6 – 7
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ขอ 6 ใหกําหนดมาตรฐานขาวหอมไทย ประเภท และชนิดขาวขาวตามขอ 3
ไวดังตอไปนี้
(1) ขาวขาว 100 เปอรเซ็นต
ตองมีสวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 60.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 8.0 สวน ไมเกินรอยละ 4.5
ในจํานวนนีอ้ าจมีขา วหักทีม่ คี วามยาวไมถงึ 5.0 สวน และไมผา นตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 0.5 และปลายขาวขาวซีวัน ไมเกินรอยละ 0.1
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 8.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 0.2
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 6.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 0.25
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 5 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.2
ระดับการขัดสี สีดีพิเศษ

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย

| 47

(2) ขาวขาว 5 เปอรเซ็นต
ตองมีสวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 60.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.5 สวนขึ้นไป แตไมถึง 7.5 สวน ไมเกินรอยละ 7.0
ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง 3.5 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 0.5 และปลายขาวขาวซีวัน ไมเกินรอยละ 0.1
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 7.5 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 6.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 0.25
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 8 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอืน่ และวัตถุอนื่ อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง
รวมกันไมเกินรอยละ 0.3
ระดับการขัดสี สีดี
(3) ขาวขาว 10 เปอรเซ็นต
ตองมีสวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 55.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.5 สวนขึ้นไป แตไมถึง 7.0 สวน ไมเกินรอยละ 12.0
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ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง 3.5 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 0.7 และปลายขาวขาวซีวัน ไมเกินรอยละ 0.3
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 7.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 7.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 13 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอืน่ และวัตถุอนื่ อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง
รวมกันไมเกินรอยละ 0.4
ระดับการขัดสี สีดี
(4) ขาวขาว 15 เปอรเซ็นต
ตองมีสวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 55.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 6.5 สวน ไมเกินรอยละ 17.0
ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง 3.0 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 2.0 และปลายขาวขาวซีวัน ไมเกินรอยละ 0.5
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 6.5 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 5.0

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 7.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเปลือก
ไมเกิน 13 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอืน่ และวัตถุอนื่ อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง
รวมกันไมเกินรอยละ 0.4
ระดับการขัดสี สีดีปานกลาง
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ตารางมาตรฐานสินค้าข้าวขาวหอมไทย
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สีดีปานกลาง

- มีค่าการสลายเมล็
ดข้าวในด่าง นระดั
-7
รวมมาตรฐานสิ
คาบขา6วไทย

1.0

2.0

1.5
0.5

1.5
0.25

สีดีพิเศษ

ระดับการ
ขัดสี

มีขนาดเมล็ด ดังนี้
5) มีขนาดเมล็
ดังมนีเมล็
้ ด ที่ไม่มีส่วนใดหัก
- ความยาวเฉลี
่ยของข้าดวเต็
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ย
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ข้าวเต็มเมล็
ม่มีสว่วนความยาวเฉลี
นใดหักต้องไม่ต�่า่ยกว่
3.2 : 1 างเฉลี่ยของ
ข้าวเต็
มีคุณสมบัติทางเคมี
ดังมนีเมล็
้ ดที่ไม่มีส่วนใดหักต้องไม่ต�่ากว่า 3.2 : 1
- มีปริม6)าณอมิ
โลสสมบั
ไม่ตเกิิทนางเคมี
ร้อยละ ดั20.0
มีคุณ
งนี้ ที่ระดับความชื้น
ร้อยละ 14.0
- มีปริมาณอมิโลส ไม่เกินร้อยละ 20.0 ที่ระดับความชื้น
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เปลือตกถุอื่น ขัเปลื
ท้
อ
งไข่
เมล็
ด
เสี
ย
ดสี
ท้องไข่
เหลื
อง เมล็ดเสีย เหนียว อย่
เหนี
ย
ว
อย่
า
งใด
(เมล็
ด/
างใด
(เมล็ด/
อย่
า
งหนึ
ง
่
กก.)
อย่างหนึ่ง
กก.)
หรือหลาย หรือหลาย
อย่างรวมกัน อย่างรวมกัน

(1)

ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ (หน่วย/ร้อยละ) ไม่เกิน

ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ (หน่วย/ร้อยละ) ไม่เกิน

ทั้งหมด
เมล็ด
้ง(1)
ต้นข้า(รวมทั
ว (รวมทั
เมล็ด
้ง ข้าวหักข้าวหัก
ต้นข้าว
แดงและ
ส่
ว
นของ
ข้
า
วหั
ก
ที่มีความ
แดงและ
(100 ข้–าวหัก
ส่วนของ ส่วนของข้าวหัก ข้าวเต็(100
ข้าวด
ชนิชนิด ด ต้นข้าวส่วนของข้
าวหัก ข้าวเต็ม ม ข้–าวเต็ม ที่ไม่ผ่าทีน่มีความยาวไม่ถึง
(2)
หรือข้าว หรือเมล็
ต้นข้าว
ที
ไ
่
ม่
ผ
า
่
น
ยาวไม่
ถ
ง
ึ
(2)
ข้าวเต็ม
เมล็
ด
เมล็
ด
ขัอดง
เมล็ด
้นต�่า าปลายข้
– ตะแกรง
ส่วนขั้นส่ต�ว่านขัปลายข้
ว เมล็าดวขัด สีต�่าเหลื
เมล็ด เมล็
– ดตะแกรง
กว่
า
) 7เบอร์ที7่ก�าหนดที่ก�าหนด
ซีวัน ซีวสีันต�่ากว่า
ข้าวหัข้กา) วหักเบอร์
มาตรฐาน
มาตรฐาน
(1)
และ
(1) และ และไม่ผและไม่
่าน ผ่าน
าว ตะแกรง
ปลายข้ปลายข้
าว ตะแกรง
ซีวัน (2))
ซีวัน (2))
เบอร์ 7เบอร์ 7

ทั้งหมด

ข้าวหักและปลายข้าวซีวัน

ข้าวหักและปลายข้าวซีวัน

ส่วนผสม (หน่วย/ร้อยละ)

ส่วนผสม (หน่วย/ร้อยละ)

ตารางมาตรฐานสินค้าข้าวขาวหอมไทย

(5) ขาวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ
ตองเปนขาวที่ไดจากการสีขาวขาว 100 เปอรเซ็นต และมีสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวหักที่มีความยาวไมถึง 5.0 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7 ไมเกินรอยละ 10.0
นอกนั้นเปนขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป
ในจํานวนทั้งหมดนี้อาจมีขาวเต็มเมล็ดไดไมเกินรอยละ 15.0 และปลายขาวขาวซีวัน
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเหนียว ไมเกินรอยละ 1.5
ในจํานวนนี้อาจมีปลายขาวเหนียวซีวัน ไมเกินรอยละ 0.5
วัตถุอื่น ไมเกินรอยละ 0.5
(6) ขาวขาวหักเอวันเลิศ
ตองเปนขาวที่ไดจากการสีขาวขาว 100 เปอรเซ็นต ขาวขาว 5 เปอรเซ็นต
หรือขาวขาว 10 เปอรเซ็นต และมีสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวหักที่มีความยาวไมถึง 6.5 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7 ทั้งจํานวน
ในจํานวนทั้งหมดนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 6.5 สวนขึ้นไป และขาวเต็มเมล็ด
รวมกันไมเกินรอยละ 15.0 และปลายขาวขาวซีวัน ไมเกินรอยละ 5.0
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเหนียว ไมเกินรอยละ 1.5
ในจํานวนนี้อาจมีปลายขาวเหนียวซีวันไมเกินรอยละ 0.5
วัตถุอื่น ไมเกินรอยละ 0.5

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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100%, 5%, 10%

เอวันเลิศ

< น้อยกว่า
< น้อยกว่าหรือเท่ากับ
> มากกว่า
> มากกว่าหรือเท่ากับ
- ไม่ก�าหนดตายตัว

100%

เอวันเลิศพิเศษ

ชนิด

-

<15.0
-

>74.0
>80.0

-

<10.0

สินค้ามาตรฐานข้าวหอมไทยทุกประเภทและชนิด
ต้องมีมาตรฐานไว้ดังต่อไปนี้
1) มีข้าวหอมไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 โดยปริมาณ
2) มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.0
3) มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นข้าวเมล็ดยาว
4) ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่
5) มีขนาดเมล็ด ดังนี้
- ความยาวเฉลี่ยของข้าวเต็มเมล็ด ที่ไม่มีส่วนใดหัก
ต้องไม่ต�่ากว่า 7.0 มิลลิเมตร
- อัตราส่วนความยาวเฉลี่ยต่อความกว้างเฉลี่ยของข้าว
เต็มเมล็ดที่ไม่มีส่วนใดหักต้องไม่ต�่ากว่า 3.2 : 1
6) มีคุณสมบัติทางเคมี ดังนี้
- มีปริมาณอมิโลส ไม่เกินร้อยละ 20.0 ที่ระดับความชื้น
ร้อยละ 14.0
- มีค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่าง ระดับ 6 - 7

<15.0

<5.0

<1.0

0.5

0.5

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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0.5

0.5

วัตถุอื่น

ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ (%) ไม่เกิน

ข้าวเหนียว
และปลายข้
าวเหนียว
ข้
า
วเต็
ม
เมล็
ด
รวม
ข้
า
วหั
ก
ที
ม
่
ค
ี
วาม
ข้
า
วหั
ก
ที
ม
่
ค
ี
วามยาว
พื้นข้าวได้จากการ
ข้าวหักที่มีความ
กั
น
กั
บ
ข้
า
วหั
ก
ที
ม
่
ี
ยาวไม่
ถ
ง
ึ
6.5
ไม่
ถ
ง
ึ
5
ส่
ว
นและ
ปลายข้
า
ว
ขัดสีข้าวขาว ข้าวเต็มเมล็ด
ยาวตั้งแต่ 5.0
ความยาวตั้งแต่
ส่วน และไม่ผ่าน
ไม่ผ่านตะแกรง
ซีวัน ทัง้ หมด (รวมถึง ปลายข้าว
ส่วนขึ้นไป
ปลายข้าว
6.5 ส่วนขึ้นไป
ตะแกรงเบอร์ 7
เบอร์ 7
เหนียว
เหนียวซีวัน)

ส่วนผสม (หน่วย/ร้อยละ)

ตารางมาตรฐานสินค้าข้าวขาวหักหอมไทย

ขอ 7 ใหกาํ หนดมาตรฐานขาวหอมไทย ประเภท และชนิดขาวกลองตามขอ 4
ไวดังตอไปนี้
(1) ขาวกลอง 100 เปอรเซ็นต
ตองมีสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 80.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 8.0 สวนไมเกินรอยละ 4.5
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 8.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดง
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 0.75
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 6.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 0.75
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 5.0
(2) ขาวกลอง 5 เปอรเซ็นต
ตองมีสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 75.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.5 สวนขึ้นไป แตไมถึง 7.5 สวน ไมเกินรอยละ 7.0
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 7.5 สวนขึ้นไป

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย

| 57

ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดง
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 6.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอืน่ และวัตถุอนื่ อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง
รวมกันไมเกินรอยละ 6.0
(3) ขาวกลอง 10 เปอรเซ็นต
ตองมีสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 70.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.5 สวนขึ้นไป แตไมถึง 7.0 สวนไมเกินรอยละ 12.0
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 7.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดง
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 7.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอืน่ และวัตถุอนื่ อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง
รวมกันไมเกินรอยละ 7.0
58
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(4) ขาวกลอง 15 เปอรเซ็นต
ตองมีสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 65.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 6.5 สวน ไมเกินรอยละ 17.0
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 6.5 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดง
ไมเกินรอยละ 5.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 7.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 2.5
ขาวเปลือก
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอืน่ และวัตถุอนื่ อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง
รวมกันไมเกินรอยละ 8.0

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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>8.0

>7.5

>7.0

>6.5

ชนิด

100%

5%

10%

15%

>3.0 - <6.5

>3.5 - <7.0

>3.5 - <7.5

>5.0 - <8.0

>65.0

>70.0

>75.0

>80.0

<17.0

<12.0

<7.0

<4.5

ข้าวหัก

5.0

2.0

2.0

1.5

1.0

1.0

1.0

0.75

7.0

7.0

6.0

6.0

2.5

1.5

1.5

1.5

8.0

7.0

6.0

5.0

2

2

1

1
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5) มีขนาดเมล็ด ดังนี้
- ความยาวเฉลี่ยของข้าวเต็มเมล็ด ที่ไม่มีส่วนใดหัก
ต้องไม่ต�่ากว่า 7.0 มิลลิเมตร
- อัตราส่วนความยาวเฉลี่ยต่อความกว้างเฉลี่ยของข้าว
เต็มเมล็ดที่ไม่มีส่วนใดหักต้องไม่ต�่ากว่า 3.2 : 1
6) มีคุณสมบัติทางเคมี ดังนี้
- มีปริมาณอมิโลส ไม่เกินร้อยละ 20.0 ที่ระดับความชื้น
ร้อยละ 14.0
- มีค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่าง ระดับ 6 - 7

1.5

1.0

1.0

0.75

เมล็ดลีบ เมล็ดอ่อน
เมล็ดพืชอื่น และ
วัตถุอื่นอย่างใด ข้าวเปลือก
อย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่างรวมกัน

ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ (หน่วย/ร้อยละ) ไม่เกิน

เมล็ดแดง เมล็ดเหลือง ท้องไข่ เมล็ดเสีย ข้าวเหนียว

สินค้ามาตรฐานข้าวหอมไทยทุกประเภทและชนิด
ต้องมีมาตรฐานไว้ดังต่อไปนี้
1) มีข้าวหอมไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 โดยปริมาณ
2) มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.0
3) มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นข้าวเมล็ดยาว
4) ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่

-

-

-

-

ต้นข้าว (100
ส่วนของข้าวหัก
ข้าวเต็มเมล็ด – ข้าวเต็มเมล็ด
– ข้าวหัก)

< น้อยกว่า
< น้อยกว่าหรือเท่ากับ
> มากกว่า
> มากกว่าหรือเท่ากับ
- ไม่ก�าหนดตายตัว

ส่วนของ
ต้นข้าว

ส่วนผสม (หน่วย/ร้อยละ)

ตารางมาตรฐานสินค้าข้าวกล้องหอมไทย

ขอ 8 วิธีทดสอบหาปริมาณอมิโลส วิธีทดสอบหาปริมาณความชื้น วิธีการหาคา
การสลายเมล็ ด ข า วในด า ง วิ ธี ต รวจสอบเมล็ ด ข า วสุ ก ที่ ต  ม ในนํ้ า เดื อ ด วิ ธี ก ารย อ มสี
ดวยสารละลายไอโอดีน ใหเปนไปตามวิธีการวิเคราะหที่กําหนดไวในภาคผนวก ก หรือ ข
หรือ ค หรือ ง หรือ จ แนบทายประกาศเรื่อง หลักเกณฑการตรวจสอบขาวหอมมะลิไทย
ของกระทรวงพาณิชยที่ใชบังคับอยูโดยอนุโลม
ในกรณีทกี่ ารตรวจสอบหาปริมาณขาวหอมไทยของสินคากองใดกองหนึง่ หรือสวนใด
สวนหนึ่ง โดยวิธีการตามภาคผนวก ก หรือ ค หรือ ง หรือ จ ยังไมอาจวินิจฉัยไดชัดเจน
ถึงปริมาณขาวหอมไทย จะใชวิธีการตรวจสอบเอกลักษณพันธุกรรมก็ได
ขอ 9 ขาวหอมไทยที่สงออก โดยบรรจุกระสอบหรือภาชนะอื่นใดใหประทับ
ขอความเปนภาษาอังกฤษ “THAI JASMINE RICE หรือ THAI FRAGRANT RICE หรือ
THAI AROMATIC RICE หรือชื่ออื่นที่มีความหมายเดียวกัน” ยกเวนขอความภาษาอังกฤษ
“THAI HOM MALI RICE” โดยใหมีขนาดตัวอักษรซึ่งสามารถเห็นไดชัดเจนบนภาชนะบรรจุ
ขอ 10 ในกรณีที่มีการซื้อขายขาวหอมไทยตามตัวอยางหรือเงื่อนไขที่แตกตางจาก
ขอกําหนดในขอ 6 หรือขอ 7 แหงมาตรฐานนี้ ขาวหอมไทยตามตัวอยางหรือเงื่อนไขนั้น
ตองมีขาวหอมไทยไมนอยกวา รอยละ 80 โดยปริมาณ และใหระบุอัตราสวนผสมไวใน
ใบอนุญาตดวย
ขอ 11 ปญหาขอโตแยง ในกรณีที่มีขอโตแยงหรือมีความเขาใจไมตรงกันเกี่ยวกับ
ลักษณะตาง ๆ ของเมล็ดขาว ใหกรมการคาตางประเทศเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 12 การสงออกขาวที่มีปริมาณขาวหอมไทยพันธุขาวดอกมะลิ 105 และ กข15
ผสมมากกวาหรือเทากับรอยละ 92 โดยปริมาณ ใหถือวาเปนการสงออกขาวหอมมะลิไทย
ตามประกาศกระทรวงพาณิชยที่เกี่ยวของ
รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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ประกาศกระทรวงพาณิชย
เรื่อง มาตรฐานสินคาขาว
พ.ศ. 2559
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานสินคาขาว เพื่อความเหมาะสมแกภาวะการ
ผลิตและสถานการณการคาขาว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง (2) แหงพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สิ น ค า ขาออก พ.ศ. 2503 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานสิ น ค า ขาออก
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
มาตรฐานสินคาออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง มาตรฐานสินคาขาว
พ.ศ. 2559”
ขอ 2 ประกาศนี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํ า หนดหกสิ บ วั น นั บ แต วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง มาตรฐานสินคาขาว พ.ศ. 2540
ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2540
ขอ 4 ใหกําหนดมาตรฐานสินคาขาว ตามรายละเอียดตอทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ลงชื่อ อภิรดี ตันตราภรณ
(นางอภิรดี ตันตราภรณ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนพิเศษ 243 ง วันที่ 21 ตุลาคม 2559)
รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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มาตรฐานสินคาขาว
ทายประกาศกระทรวงพาณิชย
เรื่อง มาตรฐานสินคาขาว พ.ศ. 2559

หมวด 1 คํานิยาม
ขอ 1 ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานนี้ มีดังนี้
(1) มาตรฐานสินคาขาว (Rice Standards) หมายความวา ขอกําหนดขั้นตํ่า
สําหรับขาวแตละประเภทและชนิด สําหรับการคาภายในประเทศและการคา
ระหวางประเทศ
(2) ขาว (Rice) หมายความวา ขาวเจาและขาวเหนียว (Oryza sativa L.)
ไมวาจะอยูในรูปใด
(3) ขาวเปลือก (Paddy) หมายความวา ขาวทีย่ งั ไมผา นการกะเทาะเอาเปลือกออก
(4) ขาวกลอง (Cargo rice, Loonzain rice, Brown rice, Husked rice)
หมายความวา ขาวที่ผานการกะเทาะเอาเปลือกออกเทานั้น
(5) ขาวขาว (White rice) หมายความวา ขาวที่ไดจากการนําขาวกลองเจา
ไปขัดเอารําออกแลว
(6) ขาวเหนียวขาว (White glutinous rice) หมายความวา ขาวที่ไดจากการ
นําขาวกลองเหนียวไปขัดเอารําออกแลว
(7) ขาวนึ่ง (Parboiled rice) หมายความวา ขาวเจาที่ไดผานกระบวนการ
ทําขาวนึ่งและขัดเอารําออกแลว
(8) พื้นขาว (Rice classiﬁcation) หมายความวา เมล็ดขาวที่มีขนาดความยาว
ระดับตาง ๆ ตามที่กําหนด ซึ่งเปนสวนผสมของขาวแตละชั้นตามอัตราสวน
ที่กําหนด
(9) ชั้นของเมล็ดขาว (Classes of rice kernels) หมายความวา ชั้นของเมล็ดขาว
ที่แบงตามระดับความยาวของขาวเต็มเมล็ด
รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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(10) สวนของเมล็ดขาว (Parts of rice kernels) หมายความวา สวนของขาวเต็มเมล็ด
แตละสวนที่แบงตามความยาวของเมล็ดออกเปน 10 สวน เทา ๆ กัน
(11) ขาวเต็มเมล็ด (Whole kernels) หมายความวา เมล็ดขาวที่อยูในสภาพเต็มเมล็ด
ไมมีสวนใดหักและใหรวมถึงเมล็ดขาวที่มีความยาวตั้งแต 9 สวนขึ้นไป
(12) ตนขาว (Head rice) หมายความวา เมล็ดขาวหักที่มีความยาวมากกวาขาวหัก
แตไมถึงความยาวของขาวเต็มเมล็ด และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกที่มีเนื้อที่
เหลืออยูตั้งแตรอยละ 80 ของเมล็ด
(13) ขาวหัก (Brokens) หมายความวา เมล็ดขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 2.5 สวนขึ้นไป
แตไมถึงความยาวของตนขาว และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกที่มีเนื้อที่เหลืออยู
ไมถึงรอยละ 80 ของเมล็ด
(14) ปลายขาวซีวัน (Small brokens C1) หมายความวา เมล็ดขาวหักขนาดเล็กที่รอน
ผานตะแกรงโลหะรูกลมเบอร 7
(15) ขาวเมล็ดขัดสีตาํ่ กวามาตรฐาน (Undermilled kernels) หมายความวา เมล็ดขาว
ที่ผานการขัดสีตํ่ากวาระดับการขัดสีที่กําหนดไวสําหรับขาวแตละชนิด
(16) ขาวเมล็ดแดง (Red kernels) หมายความวา เมล็ดขาวที่มีรําสีแดงหุมอยูทั้งเมล็ด
หรือติดอยูเปนบางสวนของเมล็ด
(17) ขาวเมล็ดเหลือง (Yellow kernels) หมายความวา เมล็ดขาวที่มีบางสวนหรือ
ทั้งเมล็ดกลายเปนสีเหลืองอยางชัดแจง ในกรณีขาวนึ่งขาวเมล็ดเหลืองหมายความวา
มีสีเหลืองเขมบางสวนหรือทั้งเมล็ดอยางชัดแจง
(18) ขาวเมล็ดดํา (Black kernels) หมายความวา เมล็ดขาวนึ่งที่เปนสีดําทั้งเมล็ดรวมทั้ง
ที่เปนสีนํ้าตาลแกทั้งเมล็ด
(19) ขาวเมล็ดดําบางสวน (Partly black kernels) หมายความวา เมล็ดขาวนึ่งที่เปน
สีดํารวมทั้งที่เปนสีนํ้าตาลแก ตั้งแต 2.5 สวนขึ้นไป แตไมถึงเต็มเมล็ด
(20) ขาวเมล็ดจุดดํา (Peck kernels) หมายความวา เมล็ดขาวนึ่งที่เปนสีดําอยางชัดแจง
รวมทั้งที่เปนสีนํ้าตาลแกอยางชัดแจง ไมถึง 2.5 สวน
(21) ขาวเมล็ดทองไข (Chalky kernels) หมายความวา เมล็ดขาวเจาที่เปนสีขาวขุน
เหมือนชอลก มีเนื้อที่ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ของเนื้อที่เมล็ดขาว
68

|

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย

(22) ข า วเมล็ ด เสี ย (Damaged kernels) หมายความว า เมล็ ด ข า วที่ เ สี ย
อยางเห็นไดชดั แจงดวยตาเปลาซึง่ เกิดจากความชืน้ ความรอน เชือ้ รา แมลง หรืออืน่ ๆ
(23) ขาวเมล็ดลีบ (Undeveloped kernels) หมายความวา เมล็ดขาวที่ไม
เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรจะเปน มีลักษณะแฟบ แบน
(24) ขาวเมล็ดออน (Immature kernels) หมายความวา เมล็ดขาวที่มีสีเขียวออน
ไดจากขาวเปลือกที่ยังไมแก
(25) เมล็ดพืชอื่น (Other seeds) หมายความวา เมล็ดพืชอื่น ๆ ที่มิใชเมล็ดขาว
(26) วัตถุอนื่ (Foreign matter) หมายความวา สิง่ อืน่ ๆ ทีม่ ใิ ชขา วรวมทัง้ แกลบและรํา
ที่หลุดจากเมล็ดขาว
(27) ระดับการขัดสี (Milling degree) หมายความวา ระดับของการขัดสีขาว
(28) ตะแกรงเบอร 7 (Sieve No.7) หมายความวา ตะแกรงโลหะรูกลม หนา 0.79
มิลลิเมตร (0.031 นิ้ว) และเสนผานศูนยกลางรู 1.75 มิลลิเมตร (0.069 นิ้ว)
(29) รอยละ หมายความวา รอยละโดยนํา้ หนัก ยกเวนรอยละของพืน้ ขาว เปนรอยละ
โดยปริมาณ

หมวด 2 ชั้นของเมล็ดขาวและระดับการขัดสี

ขอ 2 ชั้นของเมล็ดขาว ใหแบงชั้นของเมล็ดขาวออกเปน 4 ชั้น ดังนี้
(1) ขาวเมล็ดยาว ชัน้ 1 (Long grain class 1) หมายความวา ขาวเต็มเมล็ดทีม่ ขี นาด
ความยาวเกิน 7.0 มิลลิเมตร
(2) ขาวเมล็ดยาว ชัน้ 2 (Long grain class 2) หมายความวา ขาวเต็มเมล็ดทีม่ ขี นาด
ความยาวเกิน 6.6 มิลลิเมตร ถึง 7.0 มิลลิเมตร
(3) ขาวเมล็ดยาว ชัน้ 3 (Long grain class 3) หมายความวา ขาวเต็มเมล็ดทีม่ ขี นาด
ความยาวเกิน 6.2 มิลลิเมตร ถึง 6.6 มิลลิเมตร
(4) ขาวเมล็ดสัน้ (Short grain) หมายความวา ขาวเต็มเมล็ดทีม่ ขี นาดความยาวไมเกิน
6.2 มิลลิเมตร
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ขอ 3 ระดับการขัดสี ใหแบงระดับการขัดสีออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
(1) สีดพี เิ ศษ (Extra well milled) หมายความวา การขัดสีเอารําออกเกือบทัง้ หมด
จนเมล็ดขาวมีลักษณะสวยงามเปนพิเศษ
(2) สี ดี (Well milled) หมายความว า การขั ด สี เ อารํ า ออกเกื อ บทั้ ง หมด
จนเมล็ดขาวมีลักษณะสวยงามดี
(3) สีดีปานกลาง (Reasonably well milled) หมายความวา การขัดสี
เอารําออกเปนสวนมากจนเมล็ดขาวมีลักษณะสวยงามพอสมควร
(4) สีธรรมดา (Ordinarily milled) หมายความวา การขัดสีเอารําออกแตเพียง
บางสวน

หมวด 3 ประเภทและชนิดของขาว
ขอ 4 ประเภทของขาวใหแบงขาวออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
(1) ขาวขาว
(2) ขาวกลอง
(3) ขาวเหนียวขาว
(4) ขาวนึ่ง
ขอ 5 ชนิดของขาวขาว ใหแบงขาวขาวออกเปน 12 ชนิด ดังนี้
(1) ขาวขาว 100 เปอรเซ็นต ชั้น 1
(2) ขาวขาว 100 เปอรเซ็นต ชั้น 2
(3) ขาวขาว 100 เปอรเซ็นต ชั้น 3
(4) ขาวขาว 5 เปอรเซ็นต
(5) ขาวขาว 10 เปอรเซ็นต
(6) ขาวขาว 15 เปอรเซ็นต
(7) ขาวขาว 25 เปอรเซ็นตเลิศ
(8) ขาวขาว 25 เปอรเซ็นต
70
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(9) ขาวขาว 35 เปอรเซ็นต
(10) ขาวขาว 45 เปอรเซ็นต
(11) ขาวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ
(12) ขาวขาวหักเอวันเลิศ
ขอ 6 ชนิดของขาวกลอง ใหแบงขาวกลองออกเปน 6 ชนิด ดังนี้
(1) ขาวกลอง 100 เปอรเซ็นต ชั้น 1
(2) ขาวกลอง 100 เปอรเซ็นต ชั้น 2
(3) ขาวกลอง 100 เปอรเซ็นต ชั้น 3
(4) ขาวกลอง 5 เปอรเซ็นต
(5) ขาวกลอง 10 เปอรเซ็นต
(6) ขาวกลอง 15 เปอรเซ็นต
ขอ 7 ชนิดของขาวเหนียวขาว ใหแบงขาวเหนียวขาวออกเปน 3 ชนิด ดังนี้
(1) ขาวเหนียวขาว 10 เปอรเซ็นต
(2) ขาวเหนียวขาว 25 เปอรเซ็นต
(3) ขาวเหนียวขาวหักเอวัน
ขอ 8 ชนิดของขาวนึ่ง ใหแบงขาวนึ่งออกเปน 9 ชนิด ดังนี้
(1) ขาวนึ่ง 100 เปอรเซ็นตคัด
(2) ขาวนึ่ง 100 เปอรเซ็นต
(3) ขาวนึ่ง 5 เปอรเซ็นตคัด
(4) ขาวนึ่ง 5 เปอรเซ็นต
(5) ขาวนึ่ง 10 เปอรเซ็นตคัด
(6) ขาวนึ่ง 10 เปอรเซ็นต
(7) ขาวนึ่ง 15 เปอรเซ็นต
(8) ขาวนึ่ง 25 เปอรเซ็นต
(9) ขาวนึ่งหักเอวัน
รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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หมวด 4 มาตรฐานขาวขาว
ขอ 9 ใหกําหนดมาตรฐานขาวขาว ไวดังตอไปนี้
(1) ขาวขาว 100 เปอรเซ็นต ชั้น 1
ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ไมนอยกวารอยละ 70.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 2
ในจํานวนทั้งหมดนี้ อาจมีขาวเมล็ดยาวชั้น 3 ไดไมเกินรอยละ 5.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 60.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 8.0 สวน ไมเกินรอยละ 4.0
ในจํานวนนี้ อาจมีขา วหักทีม่ คี วามยาวไมถงึ 5.0 สวน และไมผา นตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 0.1 และปลายขาวขาวซีวันไมเกินรอยละ 0.1
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 8.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 0.1
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 3.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 0.2
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 3 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.1
ระดับการขัดสี สีดีพิเศษ
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(2) ขาวขาว 100 เปอรเซ็นต ชั้น 2
ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ไมนอยกวารอยละ 40.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 2 และหรือชั้น 3
ในจํานวนทั้งหมดนี้ อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 5.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 60.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 8.0 สวน ไมเกินรอยละ 4.5
ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง 5.0 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 0.5 และปลายขาวขาวซีวันไมเกินรอยละ 0.1
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 8.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 0.2
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 6.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 0.25
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 5 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.2
ระดับการขัดสี สีดีพิเศษ
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(3) ขาวขาว 100 เปอรเซ็นต ชั้น 3
ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ไมนอยกวารอยละ 30.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 2 และหรือชั้น 3
ในจํานวนทั้งหมดนี้ อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 5.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 60.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 8.0 สวน ไมเกินรอยละ 5.0
ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง 5.0 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 0.5 และปลายขาวขาวซีวันไมเกินรอยละ 0.1
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 8.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 0.2
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 6.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 0.25
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 5 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.2
ระดับการขัดสี สีดีพิเศษ
(4) ขาวขาว 5 เปอรเซ็นต
ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ไมนอยกวารอยละ 20.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 2 และหรือชั้น 3
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ในจํานวนทั้งหมดนี้ อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 10.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 60.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.5 สวนขึ้นไป แตไมถึง 7.5 สวน ไมเกินรอยละ 7.0
ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง 3.5 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 0.5 และปลายขาวขาวซีวันไมเกินรอยละ 0.1
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 7.5 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 6.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 0.25
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 8 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.3
ระดับการขัดสี สีดี
(5) ขาวขาว 10 เปอรเซ็นต
ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ไมนอยกวารอยละ 10.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 2 และหรือชั้น 3
ในจํานวนทั้งหมดนี้ อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 15.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 55.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.5 สวนขึ้นไป แตไมถึง 7.0 สวน ไมเกินรอยละ 12.0
ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง 3.5 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7
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ไมเกินรอยละ 0.7 และปลายขาวขาวซีวันไมเกินรอยละ 0.3
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 7.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 7.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 13 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.4
ระดับการขัดสี สีดี
(6) ขาวขาว 15 เปอรเซ็นต
ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ไมนอยกวารอยละ 5.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 2 และหรือชั้น 3
ในจํานวนทั้งหมดนี้ อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 30.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 55.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 6.5 สวน ไมเกินรอยละ 17.0
ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง 3.0 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 2.0 และปลายขาวขาวซีวันไมเกินรอยละ 0.5
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 6.5 สวนขึ้นไป
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ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 5.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 7.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเปลือก
ไมเกิน 13 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.4
ระดับการขัดสี สีดีปานกลาง
(7) ขาวขาว 25 เปอรเซ็นตเลิศ
ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน
โดยอาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 50.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 40.0
ขาวหักที่มีความยาวไมถึง 5.0 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7 ไมเกินรอยละ 28.0
ในจํานวนนี้อาจมีปลายขาวขาวซีวันไมเกินรอยละ 1.0
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 5.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 7.0
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ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเปลือก
ไมเกิน 15 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 1.0
ระดับการขัดสี สีดีปานกลาง
(8) ขาวขาว 25 เปอรเซ็นต
ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน
โดยอาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 50.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 40.0
ขาวหักที่มีความยาวไมถึง 5.0 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7 ไมเกินรอยละ 28.0
ในจํานวนนี้อาจมีปลายขาวขาวซีวันไมเกินรอยละ 2.0
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 7.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 8.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเปลือก
ไมเกิน 20 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
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ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 2.0
ระดับการขัดสี สีธรรมดา แตไมเกินสีดีปานกลาง
(9) ขาวขาว 35 เปอรเซ็นต
ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน
โดยอาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 50.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 32.0
ขาวหักที่มีความยาวไมถึง 5.0 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7 ไมเกินรอยละ 40.0
ในจํานวนนี้อาจมีปลายขาวขาวซีวันไมเกินรอยละ 2.0
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 7.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 10.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเปลือก
ไมเกิน 20 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 2.0
ระดับการขัดสี สีธรรมดา แตไมเกินสีดีปานกลาง
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(10) ขาวขาว 45 เปอรเซ็นต
ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน
โดยอาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 50.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 28.0
ขาวหักที่มีความยาวไมถึง 5.0 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7 ไมเกินรอยละ 50.0
ในจํานวนนี้อาจมีปลายขาวขาวซีวันไมเกินรอยละ 3.0
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 7.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 10.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเปลือก
ไมเกิน 20 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 2.0
ระดับการขัดสี สีธรรมดา แตไมเกินสีดีปานกลาง
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>50.0

>50.0

35%

45%

<5.0

<50.0

<50.0

<50.0

<50.0

<30.0

<15.0

<10.0

<5.0

<5.0

0

ส่วนของ
ข้าวหัก

>5.0

>5.0

>5.0

>5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

>6.5 >3.0 - <6.5

>7.0 >3.5 - <7.0

>7.5 >3.5 - <7.5

>8.0 >5.0 - <8.0

>8.0 >5.0 - <8.0

>8.0 >5.0 - <8.0

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
มากกว่าหรือเท่ากับ
คือ 100 – (ก) – (ค) – (ง)
คือ 100 – (ก) – (ง)

D2

D2

<
>
D1
D2

>50.0

25%

< น้อยกว่า
> มากกว่า
0 = ไม่มี
- ไม่ก�าหนดตายตัว

>50.0

>5.0

15%

25%
เลิศ

>10.0

10%

D2

D2

>30.0

>20.0

D2

D1

>40.0

>70.0

ส่วน
(ง)
(ก)
(ข)
(ค). เมล็ดสั้น ของต้น
ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 <6.2 ข้าว
>7.0 >6.6 - >6.2 - มม.
มม. 7.0มม. 6.6มม.

5%

100%
ชัน้ 1
100%
ชัน้ 2
100%
ชัน้ 3

ชนิด

เมล็ดยาว

พื้นข้าว (หน่วย/ร้อยละ)

>28.0

>32.0

>40.0

>40.0

>55.0

>55.0

>60.0

>60.0

>60.0

>60.0

<17.0

<12.0

<7.0

<5.0

<4.5

<4.0

<50.0

<40.0

<28.0

<28.0

<2.0

<0.7

<0.5

<0.5

<0.5

<0.1

<3.0

<2.0

<2.0

<1.0

<0.5

<0.3

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

7.0

7.0

7.0

5.0

5.0

2.0

2.0

0.5

0.5

0.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.5

0.2

0.2

0.1

10.0

10.0

8.0

7.0

7.0

7.0

6.0

6.0

6.0

3.0

2.0

2.0

2.0

1.0

1.0

0.5

0.25

0.25

0.25

0.2

2.0

2.0

2.0

1.0

0.4

0.4

0.3

0.2

0.2

0.1

20

20

20

15

13

13

8

5

5

3

เมล็ดลีบ
เมล็ดอ่อน
เมล็ดพืช
อื่นและ
ข้าว
วัตถุอื่น เปลือก
อย่างใด เมล็ด/
อย่างหนึ่ง กก.
หรือ
หลายอย่าง
รวมกัน
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สีธรรมดาแต่ไม่
เกินสีดปี านกลาง
สีธรรมดาแต่ไม่
เกินสีดปี านกลาง
สีธรรมดาแต่ไม่
เกินสีดปี านกลาง

สีดปี านกลาง

สีดปี านกลาง

สีดี

สีดี

สีดพี เิ ศษ

สีดพี เิ ศษ

สีดพี เิ ศษ

ระดับการขัดสี
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2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

(1)
ข้าวหัก
เมล็ดแดง
ที่มีความ
ยาวไม่ถึง (2) และหรือ เมล็ด
เมล็ด ข้าว
ส่วนขั้นต�่า ปลาย ข้าวเมล็ด เหลือง ท้องไข่ เสีย เหนียว
สี
ต
า
่
�
กว่
า
ที่ก�าหนด ข้าว
และ
ซีวัน มาตรฐาน
ไม่ผ่าน
ตะแกรง
เบอร์ 7

ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ไม่เกิน (หน่วย/ร้อยละ)

(ก) คือ ข้าวเต็มเมล็ดที่มีขนาดความยาวเกิน 7.0 มม.
(ข) คือ ข้าวเต็มเมล็ดที่มีขนาดความยาวเกิน 6.6 มม. ถึง 7.0 มม.
(ค) คือ ข้าวเต็มเมล็ดที่มีขนาดความยาวเกิน 6.2 มม. ถึง 6.6 มม.
(ง) คือ ข้าวเต็มเมล็ดที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 6.2 มม.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ต้นข้าว
ข้าวเต็ม (100 –
าวเต็ม
เมล็ด ข้เมล็
ด–
ข้าวหัก)

ทั้งหมด
(รวมทั้ง
ข้าวหัก
ที่ไม่ผ่าน
ตะแกรง
เบอร์ 7 (1)
และปลาย
ข้าวซีวัน
(2))

ข้าวหักและปลายข้าวซีวัน

ส่วนผสม (หน่วย/ร้อยละ)

ตารางมาตรฐานสินค้าข้าวขาว

(11) ขาวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ
ตองเปนขาวที่ไดจากการสีขาวขาว 100 เปอรเซ็นต และมีสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวหักที่มีความยาวไมถึง 5.0 สวนและไมผานตะแกรงเบอร 7 ไมเกินรอยละ 10.0
นอกนั้นเปนขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป ในจํานวนทั้งหมดนี้
อาจมีขาวเต็มเมล็ดไดไมเกินรอยละ 15.0 และปลายขาวขาวซีวันไมเกินรอยละ 1.0
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเหนียว ไมเกินรอยละ 1.5
ในจํานวนนี้อาจมีปลายขาวเหนียวซีวัน ไมเกินรอยละ 0.5
วัตถุอื่น ไมเกินรอยละ 0.5
(12) ขาวขาวหักเอวันเลิศ
ตองเปนขาวที่ไดจากการสีขาวขาว 100 เปอรเซ็นต ขาวขาว 5 เปอรเซ็นต หรือ
ขาวขาว 10 เปอรเซ็นต และมีสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวหักที่มีความยาวไมถึง 6.5 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7 ทั้งจํานวน
ในจํานวนทั้งหมดนี้ อาจมีขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 6.5 สวนขึ้นไป
และขาวเต็มเมล็ดรวมกันไมเกินรอยละ 15.0 และปลายขาวขาวซีวนั ไมเกินรอยละ 5.0
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเหนียว ไมเกินรอยละ 1.5
ในจํานวนนี้อาจมีปลายขาวเหนียวซีวัน ไมเกินรอยละ 0.5
วัตถุอื่น ไมเกินรอยละ 0.5
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< น้อยกว่า
> มากกว่า
- ไม่ก�าหนด

< น้อยกว่าหรือเท่ากับ
> มากกว่าหรือเท่ากับ

100%, 5%, 10%

เอวันเลิศ

<15.0

-

>74.0

-

<15.0

100%

ข้าวหักที่มี
ความยาว
ตั้งแต่ 5.0
ส่วนขึ้นไป

ข้าวเต็มเมล็ด
พื้นข้าวได้จากการ
รวมกั
บข้าวหักที่
ขัดสีข้าวขาว ข้าวเต็มเมล็ด
มีความยาวตั้งแต่
6.5 ส่วนขึ้นไป

เอวันเลิศพิเศษ

ชนิด

>80.0

-

ข้าวหักที่มี
ความยาวไม่ถึง
6.5 ส่วน และ
ไม่ผ่านตะแกรง
เบอร์ 7

ส่วนผสมของข้าว (หน่วย/ร้อยละ)

-

<10.0

<5.0

<1.0

0.5

0.5
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1.5
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0.5

0.5

วัตถุอื่น

ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ไม่เกิน (หน่วย/ร้อยละ)
ข้าวเหนียว
ข้าวหักที่มีความยาว
ไม่ถึง 5.0 ส่วนและ ปลายข้าว
ทั้งหมด
ไม่ผ่านตะแกรง
ซีวัน
(รวมปลายข้าว ปลายข้าวซีวัน
เบอร์ 7
ซีวัน)

ตารางมาตรฐานสินค้าข้าวขาวหัก

หมวด 5 มาตรฐานขาวกลอง
ขอ 10 ใหกําหนดมาตรฐานขาวกลอง ไวดังตอไปนี้
(1) ขาวกลอง 100 เปอรเซ็นต ชั้น 1
ตองมีพื้นขาวและสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ไมนอยกวารอยละ 70.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 2 และหรือชั้น 3
ในจํานวนทั้งหมดนี้ อาจมีขาวเมล็ดสั้น ไดไมเกินรอยละ 5.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 80.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 8.0 สวน ไมเกินรอยละ 4.0
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 8.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 3.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 3.0
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(2) ขาวกลอง 100 เปอรเซ็นต ชั้น 2
ตองมีพื้นขาวและสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ไมนอยกวารอยละ 55.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 2 และหรือชั้น 3
ในจํานวนทั้งหมดนี้อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 6.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 80.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 8.0 สวน ไมเกินรอยละ 4.5
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 8.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดง
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 0.75
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 6.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 0.75
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 5.0
(3) ขาวกลอง 100 เปอรเซ็นต ชั้น 3
ตองมีพื้นขาวและสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ไมนอยกวารอยละ 40.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 2 และหรือชั้น 3
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ในจํานวนทั้งหมดนี้อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 7.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 80.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 8.0 สวน ไมเกินรอยละ 5.0
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 8.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดง
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 0.75
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 6.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 0.75
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 5.0
(4) ขาวกลอง 5 เปอรเซ็นต
ตองมีพื้นขาวและสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ไมนอยกวารอยละ 30.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 2 และหรือชั้น 3
ในจํานวนทั้งหมดนี้อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 10.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 75.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.5 สวนขึ้นไป แตไมถึง 7.5 สวน ไมเกินรอยละ 7.0
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 7.5 สวนขึ้นไป
รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดง
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 6.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 6.0
(5) ขาวกลอง 10 เปอรเซ็นต
ตองมีพื้นขาวและสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ไมนอยกวารอยละ 20.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 2 และหรือชั้น 3
ในจํานวนทั้งหมดนี้อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 15.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 70.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.5 สวนขึ้นไป แตไมถึง 7.0 สวน ไมเกินรอยละ 12.0
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 7.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดง
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 7.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.0
90
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ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 7.0
(6) ขาวกลอง 15 เปอรเซ็นต
ตองมีพื้นขาวและสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ไมนอยกวารอยละ 10.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 2 และหรือชั้น 3
ในจํานวนทั้งหมดนี้อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 35.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 65.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 6.5 สวน ไมเกินรอยละ 17.0
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 6.5 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดง
ไมเกินรอยละ 5.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดทองไข
ไมเกินรอยละ 7.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 2.5
ขาวเปลือก
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 8.0

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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>55.0

>40.0

>30.0

>20.0

>10.0

100% ชั้น 2

100% ชั้น 3

5%

10%

15%

D2

D2

D2

D2

D2

D2

<35.0

<15.0

<10.0

<7.0

<6.0

<5.0

< น้อยกว่า
< น้อยกว่าหรือเท่ากับ
> มากกว่า
> มากกว่าหรือเท่ากับ
D2 คือ 100 – (ก) – (ง)
- ไม่ก�าหนดตายตัว
(ก) คือ ข้าวเต็มเมล็ดที่มีขนาดความยาวเกิน 7.0 มม.
(ง) คือ ข้าวเต็มเมล็ดที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 6.2 มม.

>70.0

(ก)
ชั้น 1
>7.0 มม.

100% ชั้น 1

ชนิด

ส่วนผสม (หน่วย/ร้อยละ)

>6.5

>7.0

>7.5

>8.0

>8.0

>8.0

>3.0 - <6.5

>3.5 - <7.0

>3.5 - <7.5

>5.0 - <8.0

>5.0 - <8.0

>5.0 - <8.0

>65.0

>70.0

>75.0

>80.0

>80.0

>80.0

-

-

-

-

-

-

<17.0

<12.0

<7.0

<5.0

<4.5

<4.0

5.0

2.0

2.0

2.0

1.5

1.0

1.0

1.0

1.0

0.75

0.75

0.5

7.0

7.0

6.0

6.0

6.0

3.0

1.5

1.0

1.0

2.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

8.0

7.0

6.0

5.0

5.0

3.0

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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2

2

1

1

1

0.5

เมล็ดลีบ เมล็ด
อ่อน เมล็ดพืช
ข้าว
อื่นและวัตถุอื่น ข้าวเปลือก
เหนียว อย่างใดอย่างหนึ่ง เมล็ด/กก.
หรือหลายอย่าง
รวมกัน

ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ไม่เกิน (หน่วย/ร้อยละ)

(ง) ส่วนของ ส่วนของข้าวหัก ข้าว
ต้นข้าว
ต้นข้าว
(100 – ข้าวเต็ม ข้าวหัก เมล็ดแดง เมล็ดเหลือง ท้องไข่ เมล็ดเสีย
ชั้น 2 (ข) และชั้น 3 เมล็ดสั้น
เต็
ม
เมล็
ด
เมล็ด – ข้าวหัก)
(ค) >6.2 - 7.0 มม. <6.2 มม.

เมล็ดยาว

พื้นข้าว (หน่วย/ร้อยละ)

ตารางมาตรฐานสินค้าข้าวกล้อง

หมวด 6 มาตรฐานขาวเหนียวขาว
ขอ 11 ใหกําหนดมาตรฐานขาวเหนียวขาว ไวดังตอไปนี้
(1) ขาวเหนียวขาว 10 เปอรเซ็นต
ตองมีสวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 55.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.5 สวนขึ้นไป แตไมถึง 7.0 สวน ไมเกินรอยละ 12.0
ในจํานวนนี้ อาจมีขา วหักทีม่ คี วามยาวไมถงึ 3.5 สวน และไมผา นตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 0.7 และปลายขาวเหนียวขาวซีวันไมเกินรอยละ 0.3
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 7.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเจา (ไมรวมขาวเหนียวที่ยังไมกลาย) ไมเกินรอยละ 15.0
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 10 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.5
ระดับการขัดสี สีดี
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(2) ขาวเหนียวขาว 25 เปอรเซ็นต
ตองมีสวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 40.0
ขาวหักที่มีความยาวไมถึง 5.0 สวนและไมผานตะแกรงเบอร 7 ไมเกินรอยละ 28.0
ในจํานวนนี้อาจมีปลายขาวเหนียวขาวซีวันไมเกิน รอยละ 2.0
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเจา (ไมรวมขาวเหนียวที่ยังไมกลาย) ไมเกินรอยละ 15.0
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 6.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 4.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเปลือก
ไมเกิน 20 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 3.0
ระดับการขัดสี สีธรรมดา
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>5.0

25%

<5.0

>3.5 - <7.0
>40.0

>55.0

< น้อยกว่า
< น้อยกว่าหรือเท่ากับ
> มากกว่า
> มากกว่าหรือเท่ากับ
- ไม่ก�าหนดตายตัว

>7.0

ส่วนของ
ส่วนของข้าวหัก ข้าวเต็ม
ต้นข้าว
เมล็ด

10%

ชนิด

-

-

<12.0

<0.7
<2.0

<0.3

(1)
ข้าวหัก
ที่มีความ
ยาวไม่ถึง
(2)
ส่วนขั้นต�่า ปลายข้าว
ที่ก�าหนด
ซีวัน
และไม่ผ่าน
ตะแกรง
เบอร์ 7

<28.0

ทั้งหมด
ต้นข้าว (รวมทั้ง
(100 – ข้าวหัก
ข้าวเต็ม ที่ไม่ผ่าน
เมล็ด – ตะแกรง
ข้าวหัก) เบอร์ 7
(1) และ
ปลายข้าว
ซีวัน (2))

ข้าวหักและปลายข้าวซีวัน

ส่วนผสม (หน่วย/ร้อยละ)

15.0

15.0

ข้าวเจ้าขาว
(ไม่รวมข้าว
เหนียวที่ยัง
ไม่กลาย)

6.0

2.0

4.0

1.5

2.0

0.5

20

10
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3.0

0.5

เมล็ดลีบ
เมล็ดอ่อน
เมล็ดแดง
เมล็ดพืชอื่น
และหรือ
เมล็ด
และวัตถุอื่น ข้าวเปลือก
ข้าวเมล็ด
เมล็ดเสีย
เหลือง
อย่างใด (เมล็ด/กก.)
ขัดสีต�่ากว่า
อย่างหนึ่ง
มาตรฐาน
หรือหลาย
อย่างรวมกัน

ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ไม่เกิน (หน่วย/ร้อยละ)

ตารางมาตรฐานสินค้าข้าวเหนียวขาว
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สีธรรมดา

สีดี

ระดับการ
ขัดสี

(3) ขาวเหนียวขาวหักเอวัน
ตองเปนขาวที่ไดจากการสีขาวเหนียวขาว 10 เปอรเซ็นต หรือขาวเหนียวขาว
25 เปอรเซ็นต และมีสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวหักที่มีความยาวไมถึง 6.5 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7 ทั้งจํานวน
ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 6.5 สวนขึ้นไป และขาวเต็มเมล็ดรวมกัน
ไมเกินรอยละ 15.0 และปลายขาวเหนียวขาวซีวันไมเกินรอยละ 5.0
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเจา ไมเกินรอยละ 15.0
ในจํานวนนี้อาจมีปลายขาวขาวซีวันไมเกินรอยละ 5.0 วัตถุอื่นไมเกินรอยละ 0.5

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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< น้อยกว่า
> มากกว่า

เอวัน

ชนิด

< น้อยกว่าหรือเท่ากับ
> มากกว่าหรือเท่ากับ

10% หรือ 25%

<15.0

ข้าว
และสิ่งที่อาจมีปนได้ ข้าวเต็มเมล็ดรวม
ไม่เกิน (หน่วย/ร้อยละ) กันกับข้าวหัก
ความยาวตั้งแต่
6.5 ส่วนขึ้นไป
>80.0

<5.0

ข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 6.5
ปลายข้าวซีวัน
ส่วนและไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7

ส่วนผสม (หน่วย/ร้อยละ)
ข้าวขาว

15.0

0.5
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วัตถุอื่น
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5.0

ปลายข้าวซีวัน

ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ไม่เกิน (หน่วย/ร้อยละ)

ทั้งหมด
(รวมทั้งปลายข้าวซีวัน)

ตารางมาตรฐานสินค้าข้าวเหนียวขาวหัก

หมวด 7 มาตรฐานขาวนึ่ง
ขอ 12 ใหกําหนดมาตรฐานขาวนึ่ง ไวดังตอไปนี้
(1) ขาวนึ่ง 100 เปอรเซ็นตคัด
ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 และชั้น 2 รวมกันไมนอยกวารอยละ 60.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 3
ในจํานวนทั้งหมดนี้ อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 10.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 80.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 8.0 สวน ไมเกินรอยละ 4.0
ในจํานวนนีอ้ าจมีขา วหักทีม่ คี วามยาวไมถงึ 5.0 สวน และไมผา นตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 0.5 และปลายขาวนึ่งซีวันไมเกินรอยละ 0.1
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 8.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 0.25
ขาวเมล็ดดํา
ไมเกินรอยละ 0.1
ขาวเมล็ดดําบางสวนรวมกับขาวเมล็ดจุดดํา ไมเกินรอยละ 1.5
ทั้งนี้ ขาวเมล็ดดําบางสวนตองไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 3 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.2
ระดับการขัดสี สีดีพิเศษ
รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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(2) ขาวนึ่ง 100 เปอรเซ็นต
ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 และชั้น 2 รวมกันไมนอยกวารอยละ 60.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 3
ในจํานวนทั้งหมดนี้ อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 10.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 80.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 8.0 สวน ไมเกินรอยละ 4.0
ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง 5.0 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 0.5 และปลายขาวนึ่งซีวันไมเกินรอยละ 0.1
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 8.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเมล็ดดํา
ไมเกินรอยละ 0.25
ขาวเมล็ดดําบางสวนรวมกับขาวเมล็ดจุดดํา ไมเกินรอยละ 2.5
ทั้งนี้ ขาวเมล็ดดําบางสวนตองไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 5 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.2
ระดับการขัดสี สีดีพิเศษ
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(3) ขาวนึ่ง 5 เปอรเซ็นตคัด
ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 และชั้น 2 รวมกันไมนอยกวารอยละ 45.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 3
ในจํานวนทั้งหมดนี้ อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 20.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 80.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.5 สวนขึ้นไป แตไมถึง 7.5 สวน ไมเกินรอยละ 7.0
ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง 3.5 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 0.5 และปลายขาวนึ่งซีวันไมเกินรอยละ 0.1
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 7.5 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเมล็ดดํา
ไมเกินรอยละ 0.15
ขาวเมล็ดดําบางสวนรวมกับขาวเมล็ดจุดดํา ไมเกินรอยละ 2.0
ทั้งนี้ ขาวเมล็ดดําบางสวนตองไมเกินรอยละ 0.75
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 5 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.2
ระดับการขัดสี สีดี

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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(4) ขาวนึ่ง 5 เปอรเซ็นต
ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 และชั้น 2 รวมกันไมนอยกวารอยละ 45.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 3
ในจํานวนทั้งหมดนี้ อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 20.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 80.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.5 สวนขึ้นไป แตไมถึง 7.5 สวน ไมเกินรอยละ 7.0
ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง 3.5 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 0.5 และปลายขาวนึ่งซีวันไมเกินรอยละ 0.1
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 7.5 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดดํา
ไมเกินรอยละ 0.25
ขาวเมล็ดดําบางสวนรวมกับขาวเมล็ดจุดดํา ไมเกินรอยละ 3.0
ทั้งนี้ ขาวเมล็ดดําบางสวนตองไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 10 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.2
ระดับการขัดสี สีดี
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(5) ขาวนึ่ง 10 เปอรเซ็นตคัด
ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 และชั้น 2 รวมกันไมนอยกวารอยละ 30.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 3
ในจํานวนทั้งหมดนี้ อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 20.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 75.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.5 สวนขึ้นไป แตไมถึง 7.0 สวน ไมเกินรอยละ 12.0
ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง 3.5 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 0.7 และปลายขาวนึ่งซีวันไมเกินรอยละ 0.3
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 7.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือขาวเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 0.75
ขาวเมล็ดดํา
ไมเกินรอยละ 0.2
ขาวเมล็ดดําบางสวนรวมกับขาวเมล็ดจุดดํา ไมเกินรอยละ 2.5
ทั้งนี้ ขาวเมล็ดดําบางสวนตองไมเกินรอยละ 1.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 5 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.4
ระดับการขัดสี สีดี

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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(6) ขาวนึ่ง 10 เปอรเซ็นต
ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 และชั้น 2 รวมกันไมนอยกวารอยละ 30.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 3
ในจํานวนทั้งหมดนี้ อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 20.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 75.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.5 สวนขึ้นไป แตไมถึง 7.0 สวน ไมเกินรอยละ 12.0
ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง 3.5 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 0.7 และปลายขาวนึ่งซีวันไมเกินรอยละ 0.3
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 7.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเมล็ดดํา
ไมเกินรอยละ 0.25
ขาวเมล็ดดําบางสวนรวมกับขาวเมล็ดจุดดํา ไมเกินรอยละ 3.5
ทั้งนี้ ขาวเมล็ดดําบางสวนตองไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 10 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.4
ระดับการขัดสี สีดี
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(7) ขาวนึ่ง 15 เปอรเซ็นต
ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 และชั้น 2 รวมกันไมนอยกวารอยละ 25.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 3
ในจํานวนทั้งหมดนี้ อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 30.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 70.0
ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 3.0 สวนขึ้นไป แตไมถึง 6.5 สวน ไมเกินรอยละ 18.0
ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง 3.0 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7
ไมเกินรอยละ 1.0 และปลายขาวนึ่งซีวันไมเกินรอยละ 1.0
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 6.5 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 5.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 2.0
ขาวเมล็ดดํา
ไมเกินรอยละ 0.5
ขาวเมล็ดดําบางสวนรวมกับขาวเมล็ดจุดดํา ไมเกินรอยละ 4.0
ทั้งนี้ ขาวเมล็ดดําบางสวนตองไมเกินรอยละ 2.5
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 2.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 10 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 0.7
ระดับการขัดสี สีดีปานกลาง
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(8) ขาวนึ่ง 25 เปอรเซ็นต
ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการขัดสี ดังนี้
พื้นขาว ประกอบดวย
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 และชั้น 2 รวมกันไมนอยกวารอยละ 20.0
นอกนั้นเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 3
ในจํานวนทั้งหมดนี้ อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 30.0
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 60.0
ขาวหักที่มีความยาวไมถึง 5.0 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7 ไมเกินรอยละ 28.0
ในจํานวนนี้อาจมีปลายขาวนึ่งซีวันไมเกินรอยละ 2.0
นอกนั้นเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนขึ้นไป
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
ขาวเมล็ดแดงและหรือเมล็ดขัดสีตํ่ากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 7.0
ขาวเมล็ดเหลือง
ไมเกินรอยละ 3.0
ขาวเมล็ดดํา
ไมเกินรอยละ 0.75
ขาวเมล็ดดําบางสวนรวมกับขาวเมล็ดจุดดํา ไมเกินรอยละ 4.5
ทั้งนี้ ขาวเมล็ดดําบางสวนตองไมเกินรอยละ 3.0
ขาวเมล็ดเสีย
ไมเกินรอยละ 1.5
ขาวเหนียว
ไมเกินรอยละ 2.5
ขาวเปลือก
ไมเกิน 10 เมล็ดตอขาว 1 กิโลกรัม
ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถุอื่น อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 1.0
ระดับการขัดสี สีธรรมดา
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D3
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D3

D3

>60.0

>45.0

>45.0

>30.0

>30.0

>25.0

>20.0

100%

5% คัด

5%

10% คัด

10%

15%

25%

<30.0

<30.0

<20.0

<20.0

<20.0

<20.0

<10.0

<10.0

>5.0

<5.0

>6.5 >3.0 - <6.5

>7.0 >3.5 - <7.0

>7.0 >3.5 - <7.0

>7.5 >3.5 - <7.5

>7.5 >3.5 - <7.5

>8.0 >5.0 - <8.0

>8.0 >5.0 - <8.0

ส่วนของ
ข้าวหัก

< น้อยกว่า
< น้อยกว่าหรือเท่ากับ
> มากกว่า
> มากกว่าหรือเท่ากับ
- ไม่ก�าหนดตายตัว D3 คือ 100 – (ก) – (ง)

D3

>60.0

ส่วน
(ก)+(ข) (ค)
ของ
(ง)
ชั้น 1
ชั้น 3 เมล็ดสั้น ต้น
และ >6.2ข้าว
ชั้น 2 6.6 <6.2 มม.
>6.6 มม.
มม.

100%
คัด

ชนิด

เมล็ดยาว

พื้นข้าว (หน่วย/ร้อยละ)

>60.0

>70.0

>75.0

>75.0

>80.0

>80.0

>80.0

>80.0

-

-

-

-

-

-

-

-

ต้นข้าว
–
ข้าวเต็ม ข้(100
าวเต็ม
เมล็ด เมล็ด –
ข้าวหัก)

เมล็ดด�าบางส่วน
และเมล็ดจุดด�า

<1.0

<0.7

<0.7

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<2.0

<1.0

<0.3

<0.3

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

7.0

5.0

2.0

2.0

1.0

1.0

0.5

0.5

3.0

2.0

1.5

0.75

1.0

0.5

0.5

0.25

0.75

0.5

0.25

0.2

0.25

0.15

0.25

0.1

4.5

4.0

3.5

2.5

3.0

2.0

2.5

1.5

3.0

2.5

2.0

1.0

1.5

0.75

1.0

0.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.7

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.2

10

10

10

5

10

5

5

3
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2.5

2.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

เมล็ดลีบ
เมล็ดอ่อน
เมล็ดพืช
อื่นและ
ข้าว
ข้าว
วัตถุอื่น เปลือก
เหนียว อย่างใด (เมล็ด/
อย่างหนึ่ง กก.)
หรือ
หลายอย่าง
รวมกัน

ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ไม่เกิน (หน่วย/ร้อยละ)

(1)
ข้าวหัก
ที่มีความ
เมล็ดแดง
ยาวไม่
(2) และหรือ
เมล็ด
ถึงส่วน ปลาย ข้าวเมล็ด เมล็ด เมล็ดด�า
เมล็ด เสีย
ขั้นต�่า ข้าว สีต�่ากว่า เหลือง
รวมกัน ด�าบาง
ที่ก�าหนด
ซีวัน มาตรฐาน
ส่วน
และ
ไม่ผ่าน
ตะแกรง
เบอร์ 7

<28.0

<18.0

<12.0

<12.0

<7.0

<7.0

<4.0

<4.0

ทั้งหมด
(รวมทั้ง
ข้าวหัก
ที่ไม่ผ่าน
ตะแกรง
เบอร์ 7
(1) และ
ปลาย
ข้าวซีวัน
(2))

ข้าวหักและปลายข้าวซีวัน

ส่วนผสม (หน่วย/ร้อยละ)

ตารางมาตรฐานสินค้าข้าวนึ่ง

| 111

สีธรรมดา

สีดีปานกลาง

สีดี

สีดี

สีดี

สีดี

สีดีพิเศษ

สีดีพิเศษ

ระดับการ
ขัดสี

(9) ขาวนึ่งหักเอวัน
ตองเปนขาวที่ไดจากการสีขาวนึ่งชนิดตาง ๆ และมีสวนผสมของเมล็ดขาว ดังนี้
สวนผสม ประกอบดวย
ขาวหักที่มีความยาวไมถึง 6.0 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7 ทั้งจํานวน
ในจํานวนนี้อาจมีขาวหักที่มีความยาวตั้งแต 6.0 สวนขึ้นไป และขาวเต็มเมล็ด
รวมกันไมเกินรอยละ 10.0 และปลายขาวนึ่งซีวันไมเกินรอยละ 6.0
ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได
เมล็ดพืชอื่น วัตถุอื่น ไมเกินรอยละ 1.0

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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< น้อยกว่าหรือเท่ากับ
> มากกว่าหรือเท่ากับ

ชนิดต่างๆ

เอวัน

< น้อยกว่า
> มากกว่า

พื้นข้าวได้จากการสีข้าวนึ่ง

ชนิด
ข้าวหักที่มีความยาวไม่ถึง 6.0
ส่วนและไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7
>84.0

ข้าวเต็มเมล็ดรวมกัน
กับข้าวหักความยาว
ตั้งแต่ 6.0 ส่วนขึ้นไป
<10.0

ส่วนผสม (หน่วย/ร้อยละ)

<6.0

ปลายข้าวนึ่งซีวัน

ตารางมาตรฐานสินค้าข้าวนึ่งหักเอวัน

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย

1.0

เมล็ดพืชอื่นและวัตถุอื่น
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สิ่งที่อาจมีปนได้ไม่เกิน (หน่วย/ร้อยละ)

หมวด 8 ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 13 ความชื้นของขาว ใหกําหนดความชื้นของขาวทุกประเภทและทุกชนิดไว ไมเกิน
รอยละ 14.0
ขอ 14 ขาวตามตัวอยาง ในกรณีทมี่ กี ารซือ้ ขายขาวตามตัวอยางทีไ่ มอยูภ ายในขอกําหนด
แหงมาตรฐานนี้ มาตรฐานของขาวนั้นตองเปนไปตามตัวอยาง และขอกําหนด
ทีผ่ ซู อื้ กับผูข ายตกลงกันไว และตองไดรบั ความเห็นชอบจากกรมการคาตางประเทศ
ขอ 15 ป ญ หาข อ โต แ ย ง ในกรณี ที่ มี ข  อ โต แ ย ง หรื อ มี ค วามเข า ใจไม ต รงกั น เกี่ ย วกั บ
ลักษณะตาง ๆ ของเมล็ดขาวใหกรมการคาตางประเทศเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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ขนาดเมล็ดขาว

ขาวเต็มเมล็ด
(9 สวนขึ้นไป)

118
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ตนขาว
(5 สวนขึ้นไป แตไมถึง 9 สวน)

ขนาดเมล็ดขาวหัก

ขาวหัก
(2.5 สวนขึ้นไป
แตไมถึง 5 สวน)

ปลายขาว
(ขนาดรอนผานตะแกรง
เบอร 7 (1.75 มม.))

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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ตารางแสดงสวนของเมล็ดขาวหัก
เทียบเทากับความยาวเฉลี่ยวัดเปนมิลลิเมตร
หนวย : มิลลิเมตร

ชนิดขาว

ขนาด
เมล็ดขาวหัก
(สวน)

100%

>5.0 - <8.0

ขาวขาว

ขาวกลอง ขาวเหนียวขาว ขาวนึ่ง

8.0

5.2

5.4

-

5.2

5.0

3.25

-

-

3.25

7.5

4.6

4.7

-

4.6

3.5

2.15

-

-

2.15

7.0

4.3

4.4

4.2

4.3

3.5

2.15

-

2.1

2.15

6.5

4.0

4.1

-

4.0

3.0

1.96

-

-

1.96

25%

<5.0

3.2

-

3.2

3.2

35%

<5.0

3.2

-

-

-

45%

<5.0

3.2

-

-

-

5%

10%

15%

< นอยกวา
> มากกวา
- ไมกําหนด

>3.5 - <7.5

>3.5 - <7.0

>3.0 - <6.5

< นอยกวาหรือเทากับ
> มากกวาหรือเทากับ
รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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สถานที่ติดตอของหนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ

กองมาตรฐานสินคานําเขาสงออก
กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย

563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท : 0-2547-4747
โทรสาร : 0-2547-4748
อีเมล : csidft@moc.go.th

กองบริหารการคาขาว
กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย

563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท : 0-2547-4820
โทรสาร : 0-2547-4821
อีเมล : grn_info@moc.go.th

กองบริการการคาตางประเทศ
กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย

563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท : 0-2547-4755
โทรสาร : 0-2547-4757
อีเมล : eximdft@moc.go.th

รวมมาตรฐานสินคาขาวไทย
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สถานที่ติดตอของหนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ

สํานักงานคณะกรรมการตรวจขาว
สภาหอการคาแหงประเทศไทย

อาคารสาธรธานี 2 ชัน้ 16 เลขที่ 92/43 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 0-2233-3416-7
โทรสาร : 0-2233-3418

สมาคมผูสงออกขาวไทย

37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2287-2674-7
โทรสาร : 0-2287-2678, 0-2287-2664
อีเมล : contact@thairiceexporters.or.th

สมาคมโรงสีขาวไทย

81-81/1 เจริญกรุง 24 แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท : 0–2234-7289
โทรสาร : 0-2234-7286

สภาหอการคาแหงประเทศไทย

150/2 ถนนราชบพิธ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท : 0-2018-6888
โทรสาร : 0-2622-1879, 0-2225-3372
อีเมล : bot@thaichamber.org
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(Unofﬁcial Translation)
NOTIFICATION OF MINISTRY OF COMMERCE
Subject: Prescribing Thai Hom Mali Rice as a Standardised Commodity and
the Standards of Thai Hom Mali Rice (third edition)
B.E. 2559

Whereas it is expedient to revise the Standards of Thai Hom Mali Rice
appended to Notiﬁcation of Ministry of Commerce, Subject: Prescribing
Thai Hom Mali Rice as a standardised commodity and the Standards of Thai
Hom Mali Rice dated 29 September B.E. 2549, and Notiﬁcation of Ministry
of Commerce, Subject: Prescribing Thai Hom Mali Rice as a standardised
commodity and the Standards of Thai Hom Mali Rice dated 8 November
B.E. 2556 to match the condition of rice production and trade by clearly
specifying the quality grades of Thai Hom Mali Rice as it is the prime-quality
rice produced in Thailand so that it be reliable and acceptable in foreign
market, and to promote the rice export to attain added value,
By virtue of the power in the provision under Article 4, ﬁrst paragraph
(2) of the Export Commodity Standards Act B.E. 2503 as amended by
the Export Commodity Standards Act (second edition) B.E. 2522, the Minister
of Commerce, with the advice of the Committee of Commodity Standards,
hereby issues the Notiﬁcation as follows:
Clause 1 This Notiﬁcation is called “Notiﬁcation of Ministry of Commerce,
Subject: Prescribing Thai Hom Mali Rice as a standardised commodity and the
Standards of Thai Hom Mali Rice (third edition) B.E. 2559”.
Clause 2 This notiﬁcation shall come into force after the lapse of 60
days as from the date of its publication in the Government Gazette.
Thailand Standards for Rice
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Clause 3 To annul Standards of Thai Hom Mali Rice appended to Notiﬁcation of Ministry of Commerce, Subject: Prescribing Thai Hom Mali Rice as
a standardised commodity and the Standards of Thai Hom Mali Rice (second
edition) B.E. 2556 dated 8 November B.E. 2556, and be superseded by Standards
of Thai Hom Mali Rice appended to this notiﬁcation

Notiﬁed as on 30 September B.E. 2559
(Mrs. Apiradi Tantraporn)
Minister of Commerce
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(Unofﬁcial Translation)
Standards of Thai Hom Mali Rice
Appended to Notiﬁcation of Ministry of Commerce
Subject: Prescribing Thai Hom Mali Rice as a standardised commodity
and the Standards of Thai Hom Mali Rice (third edition) B.E. 2559

Clause 1 Deﬁnitions

(1) Thai Hom Mali Rice means Cargo rice and White rice that are
processed from the non-glutinous rice paddy of Fragrant varieties
that are photo-sensitive, produced in Thailand in main crop
season and certiﬁed by Ministry of Agriculture and Co-operative
as Kao Dok Mali 105 and RD 15 variety. They have natural aroma
depending on whether they are new or old crop. The cooked
rice of which has tender texture.
(2) Amylose means one kind of starch existing in the rice kernels,
and when cooked it makes the texture of the rice soft or hard
varying according to the amylose content.
(3) Rice means non-glutinous and glutinous rice (Oryza Sativa L.)
in whatever form.
(4) Paddy means rice that is not yet dehusked.
(5) Cargo rice (Loonzain rice, Brown rice, Husked rice) means
rice that is dehusked only.
(6) White rice means rice that is obtained by removing the bran
from cargo non-glutinous rice.
(7) Parts of rice kernels means each part of the whole kernel that
is divided lengthwise into 10 equal parts.
Thailand Standards for Rice
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(8) Whole kernels means rice kernels that are in whole condition
without any broken part, and including the kernels that have the length
as from 9 parts onward.
(9) Head rice means fragments whose lengths are more than those
of brokens but have not reached the length of the whole kernel.
This includes split kernels that retain the area as from 80% of
the whole kernel.
(10) Brokens means fragments that have the length as from 2.5 parts
but have not reached the length of Head rice. This includes split kernels
that retain the area less than 80% of the whole kernel.
(11) Small brokens C1 means small fragments that pass through sieve No. 7.
(12) Undermilled kernels means milled rice kernels that have the milling
degree below that speciﬁed for each grade of rice.
(13) Red kernels means rice kernels that have red bran covering the kernels
wholly or partly.
(14) Yellow kernels means rice kernels that obviously turn yellow colour
partly or wholly.
(15) Chalky kernels means non-glutinous rice kernels that are opaque like
chalk and have the area as from 50% onward of the area of the kernels.
(16) Damaged kernels means rice kernels that are obviously damaged as can
be seen by the naked eyes due to moisture, heat, fungi, insects or other.
(17) Undeveloped kernels means rice kernels that do not develop normally
as should be, and are ﬂat.
(18) Immature kernels means rice kernels that are light green, obtained from
immature paddy.
(19) Other seeds means seeds of other plants than rice kernels.
(20) Foreign matter means other matter than rice. This includes rice husk
and bran detached from rice kernels.
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(21) Milling degree means the degree to which the rice is milled.
It is classiﬁed into 3 levels as follows:
(21.1) Extra well milled means the removal of bran
almost entirely to the extent that the rice kernel
has an especially beautiful appearance.
(21.2) Well milled means the removal of bran almost
entirely to the extent that the rice kernel has
a beautiful appearance.
(21.3) Reasonably well milled means the removal of a large
amount of bran to the extent that the rice kernel
has a reasonably beautiful appearance.
(22) Sieve No. 7 means round hole metal sieve of which
the thickness is 0.79 mm (0.031 inch) and the hole diameter
is 1.75 mm (0.069 inch)
(23) The unit “per cent” means percentage by weight.

Clause 2 Thai Hom Mali rice shall be divided into 2 types
as follows:
(1) White rice
(2) Cargo rice

Clause 3 Thai Hom Mali rice of White rice type shall be divided
into 6 grades as follows:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

White rice 100%
White rice 5%
White rice 10%
White rice 15%
White broken rice A1 Extra Super
White broken rice A1 Super
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Clause 4 Thai Hom Mali rice of Cargo rice type shall be divided
into 4 grades as follows:
(1)
(2)
(3)
(4)

Cargo rice 100%
Cargo rice 5%
Cargo rice 10%
Cargo rice 15%

Clause 5 Thai Hom Mali rice as per Clauses 2, 3 and 4 shall
meet the following standards:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Purity at 92.0% minimum by quantity,
Moisture content not exceeding 14.00%,
General characteristics as a long grain rice
No living insects.
Kernel size as follows:
- Average length of Whole kernels without broken parts
not less than 7.0 mm.
- Length/width ratio of Whole kernels without broken parts
not less than 3.2:1
(6) Chemical properties as follows:
- Amylose content not less than 13.0% but not more than
18.0% at the moisture level of 14.0%
- Alkali spreading value at level 6 – 7
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Clause 6 The standards of Thai Hom Mali Rice of the type
and grades of White rice shall be speciﬁed as follows:
(1) White rice 100%
shall have Grain composition and Milling degree as follows:
Grain composition comprising of:
- Whole kernels not less than 60.0%.
- Brokens having the length as from 5.0 parts onwards
but not reaching 8.0 parts not exceeding 4.5%. Of this
there may be brokens having the length not reaching
5.0 parts and not passing through sieve No. 7 not exceeding
0.5%, and Small white brokens C1 not exceeding 0.1%
- The rest shall be Head rice having the length as from
8.0 parts onwards.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 0.5%
- Yellow kernels
not exceeding 0.2%
- Chalky kernels
not exceeding 3.0%
- Damaged kernels
not exceeding 0.25%
- Glutinous rice
not exceeding 1.0%
- Paddy
not exceeding 5 grains per 1 kg rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and
Foreign matter either singly or combined not exceeding 0.2%
Milling degree Extra well milled
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(2) White rice 5%
shall have Grain composition and Milling degree as follows:
Grain composition comprising of:
- Whole kernels not less than 60.0%.
- Brokens having the length as from 3.5 parts onwards but not reaching
7.5 parts not exceeding 7.0%. Of this there may be brokens having
the length not reaching 3.5 parts and not passing through sieve No. 7
not exceeding 0.5%, and Small white brokens C1 not exceeding 0.1%
- The rest shall be Head rice having the length as from 7.5 parts onwards.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 2.0%
- Yellow kernels
not exceeding 0.5%
- Chalky kernels
not exceeding 6.0%
- Damaged kernels
not exceeding 0.25%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 8 grains per 1 kg rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.3%
Milling degree Well milled
(3) White rice 10%
shall have Grain composition and Milling degree as follows:
Grain composition comprising of:
- Whole kernels not less than 55.0%.
- Brokens having the length as from 3.5 parts onwards but not reaching
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7.0 parts not exceeding 12.0%. Of this there may be brokens having
the length not reaching 3.5 parts and not passing through sieve No. 7
not exceeding 0.7%, and Small white brokens C1 not exceeding 0.3%
- The rest shall be Head rice having the length as from 7.0 parts onwards.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 2.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 7.0%
- Damaged kernels
not exceeding 0.5%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 13 grains per 1 kg rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.4%
Milling degree Well milled
(4) White rice 15%
shall have Grain composition and Milling degree as follows:
Grain composition comprising of:
- Whole kernels not less than 55.0%.
- Brokens having the length as from 3.0 parts onwards but not reaching
6.5 parts not exceeding 17.0%. Of this there may be brokens having
the length not reaching 3.0 parts and not passing through sieve No. 7
not exceeding 2.0%, and Small white brokens C1 not exceeding 0.5%
- The rest shall be Head rice having the length as from 6.5 parts
onwards.
Thailand Standards for Rice

| 141

Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 5.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 7.0%
- Damaged kernels
not exceeding 1.0%
- Glutinous rice
not exceeding 2.0%
- Paddy
not exceeding 13 grains per 1 kg rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.4%
Milling degree Reasonably well milled
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EXPORT STANDARDS SPECIFICATIONS OF THAI HOM MALI WHITE RICE

Rice and matter that may be present, not exceeding (%)

Rice and matter that may be present, not exceeding (%)

>7.5
>7.5 >3.5
>3.5- -<7.5
<7.5 >60.0
>60.0
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>7.0 >3.5
>3.5- -<7.0
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10%
10%

15%
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- Alkali spreading value at level 6 – 7
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EXPORT STANDARDS SPECIFICATIONS OF THAI HOM MALI WHITE RICE

(5) White broken rice A1 Extra Super
shall be obtained from the milling of White rice 100% and have Grain
composition as follows:
Grain composition comprising of:
- Brokens having the length not reaching 5.0 parts and not passing
through sieve no. 7 not exceeding 10%.
- The rest shall be brokens having the length as from 5.0 parts onward.
Of all these there may be Whole kernels not exceeding 15.0%
and Small white brokens C1 not exceeding 1.0%
Rice and matter that may be present:
- Glutinous rice not exceeding 1.5%, of this there may be Small glutinous
brokens C1 not exceeding 0.5%
- Foreign matter not exceeding 0.5%
(6) White broken rice A1 Super
shall be rice obtained from the milling of White rice 100%, White rice 5%
or White rice 10% and has Grain composition as follows:
Grain composition comprising of:
- Brokens having the length not reaching 6.5 parts and not passing
through Sieve no. 7 for the entire quantity.
- Of all these there may be brokens having the length as from 6.5
parts onwards and Whole kernels combined not exceeding 15.0%
and Small white brokens C1 not exceeding 5.0%
Rice and matter that may be present:
- Glutinous rice not exceeding 1.5%, of this there may be Small
glutinous brokens C1 not exceeding 0.5%
- Foreign matter not exceeding 0.5%
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100%, 5%, 10%

A1 Super

-

<15.0

< less than < equal or less than
> more than > equal or more than
- not specified

100%

A1 Extra Super

Grades

Obtained from
the milling
Whole
of White rice
kernels

-

>74.0
>80.0

-

<10.0

Thai Hom Mali rice shall meet the following standards
(1) Purity at 92.0% minimum by quantity,
(2) Moisture content not exceeding 14.00%,
(3) General characteristics as a long grain rice
(4) No living insects.

<15.0

-

1.5

1.5

0.5

0.5

0.5

0.5
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(5) Kernel size as follows:
- Average length of Whole kernels without broken
parts not less than 7.0 mm.
- Length/width ratio of Whole kernels without
broken parts not less than 3.2:1
(6) Chemical properties as follows:
- Amylose content not less than 13.0% but not
more than 18.0% at the moisture level of 14.0%
- Alkali spreading value at level 6 – 7

<5.0

<1.0

Foreign
matter

Rice and matter that may be present,
not exceeding (%)

Whole kernels
Brokens having Brokens having
Brokens
and Brokens
the length
the length
Glutinous rice
having
Small
having
not reaching
not reaching
the length
white
the length
6.5 parts
5.0 parts
as from
brokens
as from 6.5
and not passing and not passing
Total
Small
5 parts
C1
parts onward,
through
through Sieve
(including C1) brokens C1
onward
combined
Sieve No.7
No.7

Grain Composition (%)

EXPORT STANDARDS SPECIFICATIONS OF THAI HOM MALI WHITE BROKEN RICE

Clause 7 The standards of Thai Hom Mali rice of the type
and grade of Cargo rice shall be speciﬁed as follows:
(1) Cargo rice 100%
shall have Grain composition as follows:
Grain Composition comprising of:
- Whole kernels not less than 80.0%
- Brokens having the length as from 5.0 parts onward but not
reaching 8.0 parts not exceeding 4.5%
- The rest shall be Head rice having the length as from
8.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels
not exceeding 1.5%
- Yellow kernels
not exceeding 0.75%
- Chalky kernels
not exceeding 3.0%
- Damaged kernels
not exceeding 0.75%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 1.0%
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and
Foreign matter either singly or combined not exceeding 5.0%
(2) Cargo rice 5%
shall have Grain composition as follows:
Grain Composition comprising of:
- Whole kernels not less than 75.0%
- Brokens having the length as from 3.5 parts onward but not
reaching 7.5 parts not exceeding 7.0%
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- The rest shall be Head rice having the length as from 7.5 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels
not exceeding 2.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 6.0%
- Damaged kernels
not exceeding 1.0%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 1.0%
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 6.0%
(3) Cargo rice 10%
shall have Grain composition as follows:
Grain Composition comprising of:
- Whole kernels not less than 70.0%
- Brokens having the length as from 3.5 parts onward but not reaching
7.0 parts not exceeding 12.0%
- The rest shall be Head rice having the length as from 7.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels
not exceeding 2.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 7.0%
- Damaged kernels
not exceeding 1.0%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 2.0%
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- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 7.0%
(4) Cargo rice 15%
shall have Grain composition as follows:
Grain Composition comprising of:
- Whole kernels not less than 65.0%
- Brokens having the length as from 3.0 parts onward but not reaching
6.5 parts not exceeding 17.0%
- The rest shall be Head rice having the length as from 6.5 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels
not exceeding 5.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 7.0%
- Damaged kernels
not exceeding 1.5%
- Glutinous rice
not exceeding 2.5%
- Paddy
not exceeding 2.0%
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 8.0%
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(5) Kernel size as follows:
- Average length of Whole kernels without broken
parts not less than 7.0 mm.
- Length/width ratio of Whole kernels without
broken parts not less than 3.2:1
(6) Chemical properties as follows:
- Amylose content not less than 13.0% but not
more than 18.0% at the moisture level of 14.0%
- Alkali spreading value at level 6 – 7

1.5

1.0

1.0

0.75

Damaged
kernels

Undeveloped,
Immature
kernels, Other
seeds and
Foreign matter,
Singly
or combined
5.0

Rice and matter that may be present, not exceeding (%)

Thai Hom Mali rice shall meet the following standards
(1) Purity at 92.0% minimum by quantity,
(2) Moisture content not exceeding 14.00%,
(3) General characteristics as a long grain rice
(4) No living insects.

-

-

-

-

Head rice
(100 - Whole
kernels
– brokens)

Grain Composition (%)

EXPORT STANDARDS SPECIFICATIONS OF THAI HOM MALI CARGO RICE

Clause 8 The determination relating to the standards or quality of
Thai Hom Mali rice shall be based on the result of analysis of the rice
sample by the Ofﬁce of Commodity Standards or any agency as assigned
by the Ofﬁce of Commodity Standards.
In case of any dispute arising out of or in connection with
the determination, the result of analysis of the rice sample by the Ofﬁce
of Commodity Standards or any agency as assigned by the of Commodity
Standards, as the case may be, shall be ﬁnal.

Clause 9 In case where Thai Hom Mali Rice is exported in bags or any
other types of container, the exporters shall show the “THAI HOM MALI RICE”
English wording clearly visible on the bags or containers. The exporters shall
declare the details of the packaging materials, including the stitching and
sealing, on the application for issuance of Commodity standards certiﬁcates.

Clause 10 In case where exported Thai Hom Mali rice fails to meet
the standard requirement of 92% purity, it shall not be considered as
a standardised commodity according to this notiﬁcation.

Notes: The standards in Thai version are authentic and valid in case of dispute.
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APPENDIX A
Test method for determination of Amylose content

1. Apparatus
1.1 Spectrophotometer
1.2 Balances, readability 0.0001 g.
1.3 Magnetic stirrer with magnetic bar
1.4 Mill, capable of grinding rice kernels to ﬂour that can pass through
a 80-100 mesh sieve
1.5 Volumetric ﬂasks, 100 ml
1.6 Volumetric pipettes, 1, 2, 3, 4 and 5 ml
1.7 Measuring pipettes, 1-10 ml
2. Reagents
2.1 Ethyl alcohol (C2H5OH) 95%
2.2 Sodium hydroxide (NaOH)
2.3 Glacial acetic acid (CH3COOH)
2.4 Iodine (I2)
2.5 Potassium iodide (KI)
2.6 Potato amylose, 95% purity minimum
3. Preparation of solution
3.1 Sodium hydroxide solution 2N : weigh 80.0 g. sodium hydroxide
(as in 2.2) and dissolve it in about 800 ml distilled water in a 1,000 ml
volumetric ﬂask. Leave it to cool down and make up the volume
with distilled water to 1,000 ml.
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3.2 Glacial acetic acid solution 1N : dilute 60 ml glacial acetic acid
(as in 2.3) in about 800 ml distilled water in a 1,000 ml volumetric
ﬂask and make up the volume with distilled water to 1,000 ml.
3.3 Iodine solution : dissolve 0.20 g. Iodine (as in 2.4) and 2.00 g.
potassium Iodide (as in 2.5) in about 80 ml distilled water in a 100 ml
volumetric ﬂask. Leave it overnight in a dark place or until Iodine
completely dissolves. Make up the volume with distilled water
to 100 ml. Store the solution in a brown-colour bottle.
4. Analysis methods
4.1 Grind rice kernels with the mill (as in 1.4) to ﬂour. Weigh 0.1000 g.
ﬂour and put it into a 100 ml dry volumetric ﬂask (as in 1.5). Avoid
leaving the ﬂour at the neck of the ﬂask.
4.2 Add 1.0 ml ethyl alcohol (as in 2.1) and shake gently to disperse
the ﬂour.
4.3 Add 9.0 ml sodium hydroxide solution (as in 3.1).
4.4 Put magnetic bar into the ﬂask and stir the sample with magnetic
stirrer for 10 minutes to become slurry. Remove the magnetic bar
and make up the volume with distilled water to 100 ml. Cover
the ﬂask and shake it well.
4.5 Prepare another 100 ml volumetric ﬂask, and add about 70 ml
distilled water. Transfer 2 ml glacial acetic acid solution and 2 ml
iodine solution into the ﬂask.
4.6 Pipette 5.0 ml test solution (as in 4.4) into the prepared volumetric
ﬂask (as in 4.5). Make up the volume with distilled water to 100 ml.
Cover the ﬂask and shake it well. Leave it for 10 minutes.
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4.7 Measure the absorbance of the solution (as in 4.6) at the wavelength
of 620 nm by using a spectrophotometer after setting the blank
at zero (0) absorbance.
4.8 Prepare a blank test by adding 2.0 ml glacial acetic acid solution
(as in 3.2) and 2.0 ml iodine solution (as in 3.3) into a new ﬂask.
Make up the volume with distilled water to 100 ml.
4.9 Determine the percentage by mass of amylose by converting
the absorbance in accordance with the calibration graph (as in 5).
4.10 Convert the amylose content obtained at the moisture level of 14.0%
according to the formula:
Amylose content at 14.0% moisture = A x 86
100 – M
Where
A = percentage of the amylose obtained
M = percentage of moisture of the sample
5. Plotting the calibration graph
5.1 Weigh 0.0400 g. potato amylose and put it into a dry volumetric
ﬂask (as in 1.5). Proceed same as the test sample (as in 4.2 – 4.4)
to obtain a standard solution.
5.2 Prepare a set of ﬁve 100 ml volumetric ﬂasks with 70 ml distilled
water each. Pipette 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 and 2.0 ml glacial acetic acid
solution (as in 3.2) to the series of the ﬂasks respectively. Add
2.0 ml iodine solution (as in 3.3) to each ﬂask.
5.3 Pipette 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 and 5.0 ml standard solution (as in 5.1)
into the series of the ﬂasks (as in 5.2). This corresponds to
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the amylose content of 8%, 16%, 24%, 32% and 40% respectively.
Add distilled water to make up the volume to 100 ml and allow
them to stand for 10 minutes. Measure the absorbance of
the solution at the wavelength of 620 nm after setting the blank
at zero (0) absorbance same as in (4.7).
5.4 Prepare a calibration graph by plotting the absorbance against
the amylose content of the standard solution (as in 5.3).
5.5 Use the calibration graph (as in 5.4) to convert the readings of
absorbance to amylose percentage by mass.
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APPENDIX B
Test method for determination of moisture content

1. Apparatus
1.1 Oven
1.2 Balances, readability 0.0001 g.
1.3 Desiccator together with silica gel
1.4 Mill, capable of grinding rice kernels to ﬂour that can pass through
80-100 mesh sieve.
1.5 Aluminium can with cover,of which the diameter is 5cm or more .
2. Test method
2.1 Grind rice kernels to ﬂour using the mill (as in 1.4).
2.2. Uncover an aluminium can (as in 1.5) and place it in the oven
(as in 1.1) with the cover underneath the can. Dry it for 2 hours
at temperature 130 + 3 degrees C. Remove the can from the oven
with the cover on and leave it in a desiccator (as in 1.3). Weigh
the can after it reaches room temperature. Record the ﬁnding.
2.3 Put about 1.0 g. ﬂour into the can, weigh and record the actual
weight with four decimals.
2.4 Dry the can containing the sample in the oven with the cover
underneath for 2 hours at 130 + 3 degrees C. Remove the can from
the oven with the cover on and leave it in a desiccator. Weigh the
dried can with sample after it reaches room temperature. Record
the ﬁnding.
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2.5 Determine the percentage of moisture content by mass according
to the formula:
Percentage of moisture
Where
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= (B – C)
x 100
(B – A)
A = weight in gram of aluminium can with cover
B = weight in gram of aluminium can with cover and
ﬂour before drying
C = weight in gram of aluminium can with cover and
ﬂour after drying
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APPENDIX C
Test method for Alkali spreading value

1. Apparatus
1.1 Balances, readability 0.0001 g.
1.2 Oven
1.3 Volumetric ﬂasks, 1,000 ml
1.4 Petri dish with cover, 14.5 cm. diameter
1.5 Glass beaker, 1 - 2 liters capacity
1.6 Desiccator
2. Reagents
2.1 Potassium hydroxide pellet (KOH) 85% purity
2.2 Potassium hydrogen phthalate (C8H5KO4)
2.3 Phenolphtalein (C20H14O4)
3. Preparation of potassium hydroxide solution 1.7% + 0.05%
3.1 Preparation of the solution may be made by 2 methods:
3.1.1 Preparing working solution directly.
Weigh 20.00 g. potassium hydroxide pellet and dissolve
it in boiled distilled water. Make up the volume with distilled
water to 1,000 ml.
3.1.2 Preparing working solution from stock solution.
A. Weigh 600.00 g. potassium hydroxide pellet and dissolve
it in boiled distilled water. Make up the volume with
distilled water to 1,000 ml. This is to be used as stock
solution for dilution.
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B. Dilute 33.00 ml stock solution (as in 3.1.2 A) with
distilled water to a volume of 1,000 ml to be used as
working solution.
3.2 Determination of concentration of potassium hydroxide solution.
3.2.1 Dry a portion of potassium hydrogen phthalate in the oven
at 130 + 3 degrees C for 1 hour, and leave it to cool down
to room temperature in a desiccator.
3.2.2 Weigh about 0.5 g. potassium hydrogen phthalate (as in 3.2.1)
and record the exact weight.
3.2.3 Dissolve potassium hydrogen phthalate (as in 3.2.2) with
50 ml distilled water. Add 3 drops of a 0.1% phenolphthalein
and titrate with the working solution until the solution turns
pink. Record the volume in ml of the working solution spent
for titration.
3.2.4 Prepare a blank test using the same procedure as in 3.2.3,
but without potassium hydrogen phthalate.
3.2.5 Calculate the concentration of the potassium hydroxide
solution as follows:
% Potassiuim hydroxide =

Where
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P
204.23

x 56.109 x 100
V–B

V = volume in ml of potassium hydroxide solution
spent in tritating with potassium hydrogen phthalate
B = volume in ml of potassium hydroxide solution
spent in tritrating with blank
P = weight in gram of potassium hydrogen phthalate
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4. Test method
4.1 Draw randomly 100 white rice kernels and put them in 4 petri
dishes of 25 kernels each. Place the petri dishes on levelled top
of black colour.
4.2 Pour about 100 ml potassium hydroxide solution (as in 3) to each
dish (as in 4.1). Ensure that every rice kernel submerge in
the solution and separate them from each other. Cover the dishes
and leave them undisturbed at room temperature (30 + 5 degrees
C) for 23 hours.
4.3 Examine the rice kernels (as in 4.2) by rating the level of alkali
spreading value of each kernel according to Table 1.
Level of alkali
spreading value
1

Spreading of the rice kernels
No change in rice kernels

2

Rice kernels swollen

3

Rice kernels swollen, collar incomplete or
narrow
Rice kernels swollen, collar complete and wide

4
5
6
7

Rice kernels split or segmented, collar
complete and wide
Rice kernels dispersed, merging with collar
Rice kernels completed dispersed and
intermingled
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5. Judgement
Rice kernels that have the alkali spreading value as from level 1 to 5
are not considered as Thai Hom Mali rice
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APPENDIX D
Method for checking cooked rice kernels boiled in water
(A simple preliminary test method for indication only)

1. Apparatus
1.1 Electric pot
1.2 Stainless metal basket
1.3 Spoon or paddle for stirring rice kernels
1.4 Two glass sheets for pressing rice kernels
2. Test method
2.1 Select 100 white rice kernels randomly and put them in the basket.
2.2 Boil distilled water in the electric pot.
2.3 Dip the basket with the rice kernels in the boiling water (as in 2.2)
for a period as calibrated against the alkali spreading value method,
during which ensure that the rice kernels do not stick with each
other.
2.4 On completion of the boiling period, lift up the basket from
the boiling water and immediately dip it into the cold water, then
lift up for draining.
2.5 Spread the rice kernels on the glass sheet. Place another glass
sheet over the rice kernels and press them ﬂat. The kernels that
have white cores of raw starch inside are considered as not fully
gelatinized.
3. Judgement
The kernels that are not fully gelatinized are not considered Thai Hom
Mali rice.
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APPENDIX E
Test method by Iodine staining

1. Apparatus
1.1 Glass beaker, size 100 ml, or plastic cup of similar size.
1.2 Plastic dropper, size 1 ml.
1.3 Volumetric ﬂask, size 100 ml and 2,000 ml
1.4 Pipette, size 1 – 10 ml
1.5 Brown-colour bottle for storing solution, size about 100 ml
1.6 Cylinder, size 50 ml
1.7 Forceps
1.8 Blotting paper or tissue paper
1.9 Balance, readability 0.01g.
2. Reagents
2.1 Sodium hydroxide (NaOH)
2.2 Glacial acetic acid (CH3COOH)
2.3 Iodine (I2)
2.4 Potassium Iodide (KI)
2.5 Isopropyl alcohol 70%
2.6 Distilled water or ﬁltered water for lab use
3. Preparation of solution
3.1 Sodium hydroxide 1N: dissolve 4.00 g Sodium hydroxide (as in 2.1)
in about 80 ml distilled water in 100 ml volumetric ﬂask. Leave
it cool down and make up the volume with distilled water to 100 ml.
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3.2 Glacial acetic acid solution 1N: dilute 6 ml Glacial acetic acid
(as in 2.2) in about 80 ml distilled water in 100 ml volumetric ﬂask
and make up the volume with distilled water to 100 ml.
3.3 Working solution: mix 10 ml Sodium hydroxide solution 1N
(as in 3.1) with 10 ml Glacial acetic acid solution 1N (as in 3.2),
and make up the volume with distilled water to 2,000 ml.
3.4 Iodine solution: dissolve 0.20 g Iodine (as in 2.3) and 2.00 g
Potassium Iodide (as in 2.4) in about 80 ml distilled water in 100 ml
volumetric ﬂask. Leave it overnight in a dark place or until Iodine
completely dissolves. Make up the volume with distilled water
to 100 ml. Store the solution in a brown-colour bottle.
Remarks: Iodine solution should not be stored longer than 2 months.
4. Test method
4.1 Preparation of the solution for staining the rice kernels.
4.1.1 Measure 30 ml working solution (as in 3.3).
4.1.2 Add 1.5 ml iodine solution to the working solution. Stir it well.
The solution is used to stain the rice kernels (should use
immediately).
4.2 Staining method
4.2.1 Randomly sample about 3.0 g. rice kernels and put them
in 100 ml beaker or plastic cup of similar size (as in 1.1).
4.2.2 Add 15 ml Isopropyl alcohol 70% (as in 2.5) to the beaker.
Sway the beaker or plastic cup for 45 seconds. Pour out the
alcohol.
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4.2.3 Add 15 ml distilled water. Sway for 30 seconds. Pour out
the water.
4.2.4 Add 15 ml staining solution (as in 4.1) and sway for 45 seconds.
Pour out the solution.
4.2.5 Add 15 ml distilled water to rinse the sample. Pour out
the water completely.
4.2.6 Transfer the rice kernels onto the blotting paper or tissue
paper (as in 1.8). Put another piece of paper on the top
to blot the water. Leave the rice kernels to dry up for about
5 minutes.
4.2.7 Separate the rice kernels with forceps (as in 1.7) into 2 portions:
First portion: rice kernels stained with light pink colour or
nil are low amylose rice or Thai Hom Mali rice, or the cooked
rice having tender and sticky texture.
Second portion: rice kernels stained with blue or dark violet
colour are high-amylose rice or rice with hard texture.
4.2.8 Weigh the two portions separately.
4.2.9 Calculate the percentage of other variety rice mixed in
Thai Hom Mali rice:
Other variety rice (%) =

Weight of the second portion

x 100

Weight of the ﬁrst portion + Weight of the second portion
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(Unofﬁcial Translation)
NOTIFICATION OF MINISTRY OF COMMERCE
Subject: Standards of Thai Fragrant Rice
B.E. 2559

Whereas it is expedient to prescribe standards of Thai Fragrant Rice
for the beneﬁt of having a variety of Thai rice for export, enhancing
potentials of trade competition and rendering it reliable and acceptable
in foreign market,
By virtue of the power in the provision under Article 4, ﬁrst paragraph
(2) of the Export Commodity Standards Act B.E. 2503 as amended by
the Export Commodity Standards Act (second edition) B.E. 2522,
the Minister of Commerce, with the advice of the Committee of Commodity
Standards, hereby issues the Notiﬁcation as follows:
Clause 1 This Notiﬁcation is called “Notiﬁcation of Ministry of Commerce,
Subject: Standards of Thai Fragrant Rice”.
Clause 2 This notiﬁcation shall come into force after the lapse of
60 days as from the date of its publication in the Government Gazette.
Clause 3 To annul the Notiﬁcation of Ministry of Commerce, Subject:
Standards of Pathumthani Fragrant Rice B.E. 2547 dated 4 October 2547.
Clause 4 To prescribe the standards of Thai Fragrant Rice according to
the details appended to this notiﬁcation.
Notiﬁed as on 30 September B.E. 2559
(Mrs. Apiradi Tantraporn)
Minister of Commerce
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(Unofﬁcial Translation)
Standards of Thai Fragrant Rice
Appended to Notiﬁcation of Ministry of Commerce
Subject: Standards of Thai Fragrant Rice B.E. 2559

Clause 1 Deﬁnitions

(1) Thai Fragrant Rice (Thai Jasmine Rice, Thai Aromatic Rice
or any other names of the same meaning) means Cargo rice
and White rice that are processed from the non-glutinous rice
paddy of fragrant varieties that are produced in Thailand and
certiﬁed by Ministry of Agriculture and Co-operative as
non-glutinous rice of fragrant varieties. They have natural
aroma depending on whether they are new or old crop.
The cooked rice of which has tender texture.
(2) Amylose means one kind of starch existing in the rice kernels,
and when cooked it makes the texture of the rice soft or
hard varying according to the amylose content.
(3) Rice means non-glutinous and glutinous rice (Oryza Sativa L.)
in whatever form.
(4) Paddy means rice that is not yet dehusked.
(5) Cargo rice (Loonzain rice, Brown rice, Husked rice) means
rice that is dehusked only.
(6) White rice means rice that is obtained by removing the bran
from cargo non-glutinous rice.
(7) Parts of rice kernels means each part of the whole kernel
that is divided lengthwise into 10 equal parts.
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(8) Whole kernels means rice kernels that are in whole condition without
any broken part, and including the kernels that have the length as
from 9 parts onward.
(9) Head rice means fragments whose lengths are more than those of
brokens but have not reached the length of the whole kernel. This
includes split kernels that retain the area as from 80% of the whole kernel.
(10) Brokens means fragments that have the length as from 2.5 parts but
have not reached the length of Head rice. This includes split kernels
that retain the area less than 80% of the whole kernel.
(11) Small brokens C1 means small fragments that pass through sieve No. 7.
(12) Undermilled kernels means milled rice kernels that have the milling
degree below that speciﬁed for each grade of rice.
(13) Red kernels means rice kernels that have red bran covering the kernels
wholly or partly.
(14) Yellow kernels means rice kernels that obviously turn yellow colour
partly or wholly.
(15) Chalky kernels means non-glutinous rice kernels that are opaque
like chalk and have the area as from 50% of the area of the kernels.
(16) Damaged kernels means rice kernels that are obviously damaged as can
be seen by the naked eyes due to moisture, heat, fungi, insects or other.
(17) Undeveloped kernels means rice kernels that do not develop
normally as should be, and are ﬂat.
(18) Immature kernels means rice kernels that are light green, obtained
from immature paddy.
(19) Other seeds means seeds of other plants than rice kernels.
(20) Foreign matter means other matter than rice. This includes rice
husk and bran detached from rice kernels.
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(21) Milling degree means the degree to which the rice is milled.
It is classiﬁed into 3 levels as follows:
(21.1) Extra well milled means the removal of bran
almost entirely to the extent that the rice kernel has
an especially beautiful appearance.
(21.2) Well milled means the removal of bran almost entirely
to the extent that the rice kernel has a beautiful appearance.
(21.3) Reasonably well milled means the removal of a large
amount of bran to the extent that the rice kernel has
a reasonably beautiful appearance.
(22) Sieve No. 7 means round hole metal sieve of which
the thickness is 0.79 mm (0.031 inch) and the hole
diameter is 1.75 mm (0.069 inch).
(23) The unit “per cent” means percentage by weight.

Clause 2 Thai Fragrant rice shall be divided into 2 types
as follows:
(1) White rice
(2) Cargo rice

Clause 3 Thai Fragrant rice of White rice type shall be divided
into 6 grades as follows:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

White rice 100%
White rice 5%
White rice 10%
White rice 15%
White broken rice A1 Extra Super
White broken rice A1 Super
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Clause 4 Thai Fragrant rice of Cargo rice type shall be divided
into 4 grades as follows:
(1)
(2)
(3)
(4)

Cargo rice 100%
Cargo rice 5%
Cargo rice 10%
Cargo rice 15%

Clause 5 Thai Fragrant rice of all types and grades shall have
the following standards:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Purity at 80.0% minimum by quantity,
Moisture content not exceeding 14.00%,
General characteristics as a long grain rice
No living insects.
Kernel size as follows:
- Average length of Whole kernels without broken parts
not less than 7.0 mm.
- Length/width ratio of Whole kernels without broken parts
not less than 3.2:1
(6) Chemical quality as follows:
- Amylose content not more than 20.0% at the moisture
level of 14.0%
- Alkali spreading value at level 6 – 7
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Clause 6 The standards of Thai Fragrant Rice of the type
and grades of White rice as per Clause 3 shall be
speciﬁed as follows:
(1) White rice 100%
shall have Grain composition and Milling degree as follows:
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 60.0%.
- Brokens having the length as from 5.0 parts onwards but not
reaching 8.0 parts not exceeding 4.5%. Of this there may be
brokens having the length not reaching 5.0 parts and not
passing through sieve No. 7 not exceeding 0.5%, and Small
white brokens C1 not exceeding 0.1%
- The rest shall be Head rice having the length as from
8.0 parts onwards.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 0.5%
- Yellow kernels
not exceeding 0.2%
- Chalky kernels
not exceeding 6.0%
- Damaged kernels
not exceeding 0.25%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 5 grains per 1 kg rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and
Foreign matter either singly or combined not exceeding 0.2%
Milling degree Extra well milled
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(2) White rice 5%
shall have Grain composition and Milling degree as follows:
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 60.0%.
- Brokens having the length as from 3.5 parts onwards but not reaching
7.5 parts not exceeding 7.0%. Of this there may be brokens having
the length not reaching 3.5 parts and not passing through sieve No. 7
not exceeding 0.5%, and Small white brokens C1 not exceeding 0.1%
- The rest shall be Head rice having the length as from 7.5 parts onwards.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 2.0%
- Yellow kernels
not exceeding 0.5%
- Chalky kernels
not exceeding 6.0%
- Damaged kernels
not exceeding 0.25%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 8 grains per 1 kg rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.3%
Milling degree Well milled
(3) White rice 10%
shall have Grain composition and Milling degree as follows:
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 55.0%.
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- Brokens having the length as from 3.5 parts onwards but not reaching
7.0 parts not exceeding 12.0%. Of this there may be brokens having
the length not reaching 3.5 parts and not passing through sieve No. 7
not exceeding 0.7%, and Small white brokens C1 not exceeding 0.3%
- The rest shall be Head rice having the length as from 7.0 parts onwards.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 2.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 7.0%
- Damaged kernels
not exceeding 0.5%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 13 grains per 1 kg rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.4%
Milling degree Well milled
(4) White rice 15%
shall have Grain composition and Milling degree as follows:
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 55.0%.
- Brokens having the length as from 3.0 parts onwards but not reaching
6.5 parts not exceeding 17.0%. Of this there may be brokens having
the length not reaching 3.0 parts and not passing through sieve No. 7
not exceeding 2.0%, and Small white brokens C1 not exceeding 0.5%
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- The rest shall be Head rice having the length as from 6.5 parts onwards.
Rice and matter that may be present:
Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 5.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 7.0%
- Damaged kernels
not exceeding 1.0%
- Glutinous rice
not exceeding 2.0%
- Paddy
not exceeding 13 grains per 1 kg rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.4%
Milling degree Reasonably well milled
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>5.0 - <8.0

>8.0

>7.5

>7.0

>6.5

100%

5%

10%

15%
>55.0

>55.0

>60.0

>60.0

-

-

-

-

Head rice
(100 Whole
Whole
kernels
kernels –
brokens)

EWM = Extra well milled ;
WM = Well milled ;
RWM = Reasonably well milled
< less than < equal or less than
> more than > equal or more than
- not fixed

>3.0 - <6.5

>3.5 - <7.0

>3.5 - <7.5

Size
of Brokens
(parts)

Size of
Head
Grades
rice
(parts)

<2.0

<0.7

<0.5

<0.5

<0.5

<0.3

<0.1

<0.1

5.0

2.0

2.0

0.5

(1)
Brokens not
Red &
reaching the
(2)
Underminimum
Small milled
specified
brokens kernels
part and
C1
not passing
through
sieve no. 7

1.0

1.0

0.5

0.2

1.0

0.5

0.25

0.25

2.0

1.5

1.5

1.5

0.4

0.4

0.3

0.2

13

13

8

5

RWM

WM

WM

EWM
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- Length/width ratio of Whole kernels without
broken parts not less than 3.2:1
(6) Chemical properties as follows:
- Amylose content not less than 13.0% but not
more than 18.0% at the moisture level of 14.0%
- Alkali spreading value at level 6 – 7

7.0

7.0

6.0

6.0

Undeveloped,
Immature
Paddy Milling
kernels,
Yellow Chalky Damaged Glutinous
(Grains degree
Other
kernels kernels kernels
rice
per 1 kg
seeds
rice)
and
Foreign
matter

Rice and matter that may be present, not exceeding (%)

Thai Hom Mali rice shall meet the following standards
(1) Purity at 92.0% minimum by quantity,
(2) Moisture content not exceeding 14.00%,
(3) General characteristics as a long grain rice
(4) No living insects.
(5) Kernel size as follows:
- Average length of Whole kernels without broken
parts not less than 7.0 mm.

<17.0

<12.0

<7.0

<4.5

Total
(including
Brokens
not
passing
through
sieve
No.7
(1) and
C1(2))

Brokens & Small brokens C1

Grain Composition (%)

EXPORT STANDARDS SPECIFICATIONS OF THAI WHITE FRAGRANT RICE

(5) White broken rice A1 Extra Super
shall be rice obtained from the milling of White rice 100% and have
Grain composition as follows:
Grain composition, comprising of:
- Brokens having the length not reaching 5.0 parts and not passing
through sieve No. 7 not exceeding 10%. The rest shall be brokens
having the length as from 5.0 parts onward.
- Of all these there may be Whole kernels not exceeding 15.0% and
Small brokens C1 not exceeding 1.0%
Rice and matter that may be present:
- Glutinous rice not exceeding 1.5%, of this there may be Small
glutinous brokens C1 not exceeding 0.5%
- Foreign matter not exceeding 0.5%
(6) White broken rice A1 Super
shall be rice obtained from the milling of White rice 100%, White rice 5%
or White rice 10% and (shall) have Grain composition as follows:
Grain composition, comprising of:
- Brokens having the length not reaching 6.5 parts and not passing
through sieve no. 7 for the entire quantity.
- Of all these there may be brokens having the length as from 6.5 parts
onwards and Whole kernels combined not exceeding 15.0% and
Small brokens C1 not exceeding 5.0%
Rice and matter that may be present:
- Glutinous rice not exceeding 1.5%, of this there may be Small glutinous
brokens C1 not exceeding 0.5%
- Foreign matter not exceeding 0.5%
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100%, 5%, 10%

A1 Super

-

<15.0

< less than < equal or less than
> more than > equal or more than
- not specified

100%

A1 Extra Super

Grades

Obtained
from the milling of White Whole
rice
kernels

-

>74.0
>80.0

-

<10.0

Thai Hom Mali rice shall meet the following standards
(1) Purity at 80.0% minimum by quantity,
(2) Moisture content not exceeding 14.00%,
(3) General characteristics as a long grain rice
(4) No living insects.

<15.0

-

1.5

1.5

0.5

0.5

0.5

0.5
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(5) Kernel size as follows:
- Average length of Whole kernels without broken
parts not less than 7.0 mm.
- Length/width ratio of Whole kernels without
broken parts not less than 3.2:1
(6) Chemical properties as follows:
- Amylose content not less than 13.0% but not
more than 20.0% at the moisture level of 14.0%
- Alkali spreading value at level 6 – 7

<5.0

<1.0

Foreign
matter

Rice and matter that may be present,
not exceeding (%)

Whole kernels
Brokens having Brokens having
Brokens
and Brokens
the length
the length
Glutinous rice
having
Small
having
not reaching
not reaching
the length
white
the length
6.5 parts
5.0 parts
as from
brokens
as from 6.5
and not passing and not passing
Total
Small
5 parts
C1
parts onward,
through
through Sieve
(including C1) brokens C1
onward
combined
Sieve No.7
No.7

Grain Composition (%)

EXPORT STANDARDS SPECIFICATIONS OF THAI WHITE FRAGRANT BROKEN RICE

Clause 7 The standards of Thai Fragrant rice of the type
and grade of Cargo rice as per Clause 4 shall be
speciﬁed as follows:
(1) Cargo rice 100%
shall have Grain composition as follows:
Grain Composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 80.0%
- Brokens having the length as from 5.0 parts onward but
not reaching 8.0 parts not exceeding 4.5%
- The rest shall be Head rice having the length as from
8.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels
not exceeding 1.5%
- Yellow kernels
not exceeding 0.75%
- Chalky kernels
not exceeding 6.0%
- Damaged kernels
not exceeding 0.75%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 1.0%
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and
Foreign matter either singly or combined not exceeding 5.0%
(2) Cargo rice 5%
shall have Grain composition as follows:
Grain Composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 75.0%
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- Brokens having the length as from 3.5 parts onward but not reaching
7.5 parts not exceeding 7.0%
- The rest shall be Head rice having the length as from 7.5 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels
not exceeding 2.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 6.0%
- Damaged kernels
not exceeding 1.0%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 1.0%
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 6.0%
(3) Cargo rice 10%
shall have Grain composition as follows:
Grain Composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 70.0%
- Brokens having the length as from 3.5 parts onward but not reaching
7.0 parts not exceeding 12.0%
- The rest shall be Head rice having the length as from 7.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels
not exceeding 2.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 7.0%
- Damaged kernels
not exceeding 1.0%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 2.0%
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- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 7.0%
(4) Cargo rice 15%
shall have Grain composition as follows:
Grain Composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 65.0%
- Brokens having the length as from 3.0 parts onward but not reaching
6.5 parts not exceeding 17.0%.
- The rest shall be Head rice having the length as from 6.5 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels
not exceeding 5.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 7.0%
- Damaged kernels
not exceeding 1.5%
- Glutinous rice
not exceeding 2.5%
- Paddy
not exceeding 2.0%
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 8.0%

Thailand Standards for Rice

| 191

>7.5

>7.0

>6.5

5%

10%

15%

>3.0 - <6.5

>3.5 - <7.0

>3.5 - <7.5

>5.0 - <8.0

Size of
Brokens
(parts)

< less than < equal or less than
> more than > equal or more than
- not fixed

>8.0

100%

Size of
Grades Head rice
(parts)

>65.0

>70.0

>75.0

>80.0

Whole
kernels

<17.0

<12.0

<7.0

<4.5

5.0

2.0

2.0

1.5

1.0

1.0

1.0

0.75

7.0

7.0

6.0

6.0

2.5

1.5

1.5

1.5

White
glutinous
rice

8.0

7.0

6.0

5.0

2

2

1

1

Paddy
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(5) Kernel size as follows:
- Average length of Whole kernels without broken
parts not less than 7.0 mm.
- Length/width ratio of Whole kernels without
broken parts not less than 3.2:1
(6) Chemical properties as follows:
- Amylose content not more than 20.0%
at the moisture level of 14.0%
- Alkali spreading value at level 6 – 7

1.5

1.0

1.0

0.75

Yellow Chalky Damaged
kernels kernels kernels
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Immature
kernels, Other
seeds and
Foreign matter,
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combined

Rice and matter that may be present, not exceeding (%)

Thai Fragrant rice shall meet the following standards
(1) Purity at 80.0% minimum by quantity,
(2) Moisture content not exceeding 14.00%,
(3) General characteristics as a long grain rice
(4) No living insects.

-

-

-

-

Head rice
(100 - Whole
Red
Brokens
kernels –
kernels
brokens)

Grain Composition (%)

EXPORT STANDARDS SPECIFICATIONS OF THAI CARGO FRAGRANT RICE

Clause 8 The test methods for Amylose content, Moisture, Alkali-spreading
value, Cooked rice kernels in boiling water and Iodine staining test according
to Appendix A, B, C, D or E appended to “Notiﬁcation, Subject: Criteria
for inspection of Thai Hom Mali rice” currently in use shall be applicable
mutatis mutandis.
In case the inspection for the purity of Thai Fragrant rice of any
stack or portion cannot be determined clearly by the methods as in Appendix
A, C, D or E the inspection by DNA ﬁnger prints method is also possible.

Clause 9 Thai Fragrant rice exported in bags or other containers shall be
labelled on such the names in English “THAI FRAGRANT RICE or THAI JASMINE
RICE or THAI AROMATIC RICE or any other names of same meaning, but not
THAI HOM MALI RICE”. The size of the letters shall be clearly eligible on such
containers.

Clause 10 In case of the purchase/sale of Thai Fragrant rice as per sample
or conditions other than the speciﬁcations in Clause 6 or 7 of this standards,
such Thai Fragrant rice as per sample or conditions shall have Thai Fragrant rice
purity no less than 80%, and the proportion of the blending to be stipulated
on the permit.
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Clause 11 In case of any dispute or controversy relating to the various
characteristics of rice kernels, the determination by Department of Foreign
Trade shall be ﬁnal.

Clause 12 The export of rice that has content of fragrant rice of
Kao Dok Mali 105 variety and or RD 15 variety blended equal to or more than
92.0% shall be considered as the export of Thai Hom Mali Rice according
to the related Notiﬁcation of Ministry of Commerce.

Notes: The standards in Thai version are authentic and valid in case of dispute.
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(Unofﬁcial Translation)
NOTIFICATION OF MINISTRY OF COMMERCE
Subject: Standards of Rice
B.E. 2559

By virtue of the power in the provision under Article 4, ﬁrst paragraph
(2) of the Export Commodity Standards Act B.E. 2503 as amended by
the Export Commodity Standards Act (second edition) B.E. 2522, the Minister
of Commerce, with the advice of the Committee of Commodity Standards,
hereby issues the notiﬁcation as follows:
Clause 1 This notiﬁcation is called “Notiﬁcation of Ministry of Commerce,
Subject: Standards of Rice B.E. 2559”.
Clause 2 This notiﬁcation shall come into force after the lapse of 60
days as from the date of its publication in the Government Gazette.
Clause 3 To annul Notiﬁcation of Ministry of Commerce, Subject: Standards of Rice B.E. 2540 dated 31 March B.E. 2540.
Clause 4 To prescribe the standards of rice according to the details
appended to this notiﬁcation.
Notiﬁed as on 30 September B.E. 2559
(Mrs. Apiradi Tantraporn)
Minister of Commerce
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(Unofﬁcial Translation)
STANDARDS OF RICE
Appended to Notiﬁcation of Ministry of Commerce
Subject: Standards of Rice B.E. 2559

Section 1: Deﬁnitions

Clause 1 The meaning of the terminology in this Standards is as follows:
(1) Standards of Rice means the minimum speciﬁcations for rice
of each type and grade for domestic and international trade.
(2) Rice means non-glutinous and glutinous rice (Oryza sativa L.)
in whatever form.
(3) Paddy means rice that is not yet dehusked.
(4) Cargo rice, Loonzain rice, Brown rice, Husked rice means rice
that is dehusked only.
(5) White rice means rice that is obtained by removing bran from
Cargo non-glutinous rice.
(6) White glutinous rice means rice that is obtained by removing
bran from Cargo glutinous rice.
(7) Parboiled rice means non-glutinous rice that has passed through
the parboiling process and has its bran removed.
(8) Rice classiﬁcation means rice kernels of various lengths as
speciﬁed which are the mixture of rice kernels of each class
in accordance with the speciﬁed proportion.
(9) Classes of rice kernels means classes of rice kernels which are
classiﬁed in accordance with the length of the whole kernel.
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(10) Parts of rice kernels means each part of the whole kernel that
is divided lengthwise into 10 equal parts.
(11) Whole kernels means rice kernels that are in whole condition without
any broken part and including the kernels that have the length as from
9 parts onward.
(12) Head rice means fragments whose lengths are more than those
of brokens but have not reached the length of the whole kernel.
This includes split kernels that retain the area as from 80% of the whole
kernel.
(13) Brokens means fragments that have the length as from 2.5 parts
but not reaching the length of Head rice. This includes split kernels
that retain the area less than 80% of the whole kernel.
(14) Small brokens C1 means small fragments that pass through round
hole metal sieve No.7.
(15) Undermilled kernels means milled rice kernels that have the milling
degree below that speciﬁed for each grade of rice.
(16) Red kernels means rice kernels that have red bran covering the kernels
wholly or partly.
(17) Yellow kernels means rice kernels that obviously turn yellow colour
wholly or partly. In case of parboiled rice, Yellow kernels are kernels
that are obviously dark yellow either partly or wholly.
(18) Black kernels means parboiled rice kernels that are black wholly
including kernels that are dark brown wholly.
(19) Partly black kernels means parboiled rice kernels that have black
or dark brown area on the kernels as from 2.5 parts onward but not
reaching the whole kernels.
(20) Peck kernels means parboiled rice kernels that have obviously black
or dark brown area on the kernels not reaching 2.5 parts.
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(21) Chalky kernels means non-glutinous rice kernels that are
opaque like chalk and have the area as from 50% onward
of the area of the kernels.
(22) Damaged kernels means kernels that are obviously damaged
as can be seen by the naked eyes due to moisture, heat, fungi,
insects or other.
(23) Undeveloped kernels means kernels that do not develop
normally as should be, and are ﬂat.
(24) Immature kernels means rice kernels that are light green,
obtained from immature paddy.
(25) Other Seeds means seeds of other plants than rice kernels.
(26) Foreign matter means other matter than rice. This includes
rice husk and bran detached from rice kernels.
(27) Milling degree means the degree to which the rice is milled.
(28) Sieve No.7 means round hole metal sieve that is 0.79 mm.
(0.031 inch) thick and with hole diameter 1.75 mm. (0.069 inch).
(29) The unit “per cent” means percentage by weight except for
per cent of grain classiﬁcation which is percentage by quantity.

Section 2: Classes of rice kernels and Milling degree

Clause 2 Classes of rice kernels are divided into 4 classes as follows:
(1) Long grain Class 1 means whole kernel having the length exceeding
7.0 mm.
(2) Long grain Class 2 means whole kernel having the length exceeding
6.6 mm. upto 7.0 mm.
(3) Long grain Class 3 means whole kernel having the length
exceeding 6.2 mm. upto 6.6 mm.
(4) Short grain means whole kernel having the length not exceeding
6.2 mm.
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Clause 3 Milling degree is divided into 4 degrees as follows:
(1) Extra well milled means the removal of bran almost entirely to
the extent that the rice kernel has an especially beautiful appearance.
(2) Well milled means the removal of bran almost entirely to the
extent that the rice kernel has a beautiful appearance.
(3) Reasonably well milled is the removal of a large amount of
bran to the extent that the rice kernel has a reasonably beautiful
appearance.
(4) Ordinarily milled means the removal of some portions of bran only.

Section 3: Types and Grades of rice
Clause 4 Types of rice are divided into 4 types as follows:
(1) White rice
(2) Cargo rice
(3) White glutinous rice
(4) Parboiled rice
Clause 5 Grades of White rice are divided into 12 grades as follows:
(1) White rice 100% Grade A
(2) White rice 100% Grade B
(3) White rice 100% Grade C
(4) White rice 5%
(5) White rice 10%
(6) White rice 15%
(7) White rice 25% Super
(8) White rice 25%
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(9) White rice 35%
(10) White rice 45%
(11) White broken rice A1 Extra Super
(12) White broken rice A1 Super
Clause 6 Grades of Cargo rice are divided into 6 grades as follows:
(1) Cargo rice 100% Grade A
(2) Cargo rice 100% Grade B
(3) Cargo rice 100% Grade C
(4) Cargo rice 5%
(5) Cargo rice 10%
(6) Cargo rice 15%
Clause 7 Grades of White glutinous rice are divided into 3 grades as follows:
(1) White glutinous rice 10%
(2) White glutinous rice 25%
(3) White glutinous broken rice A1
Clause 8 Grades of Parboiled rice are divided into 9 grades as follows:
(1) Parboiled rice 100% Sorted
(2) Parboiled rice 100%
(3) Parboiled rice 5% Sorted
(4) Parboiled rice 5%
(5) Parboiled rice 10% Sorted
(6) Parboiled rice 10%
(7) Parboiled rice 15%
(8) Parboiled rice 25%
(9) Parboiled broken rice A1
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Section 4: Standards of White Rice

Clause 9 The standards of White rice are speciﬁed as follows:
(1) White rice 100% Grade A
shall have Grain classiﬁcation, Grain composition and Milling
degree as follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 not less than 70%, the rest shall be Long
grain Class 2.
- Of all these there may be Long grain Class 3 not exceeding 5.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 60.0 %
- Brokens having the length as from 5.0 parts onward but not
reaching 8.0 parts not exceeding 4.0 %. Of this there may be
brokens having the length not reaching 5.0 parts and not
passing through sieve No. 7 not exceeding 0.1%, and Small
white brokens C1 not exceeding 0.1%
- The rest shall be Head rice having the length as from 8.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red and or Undermilled kernels not exceeding 0.5%
- Yellow kernels
not exceeding 0.1%
- Chalky kernels
not exceeding 3.0 %
- Damaged kernels
not exceeding 0.2%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5 %
- Paddy
not exceeding 3 grains per 1 kg. of rice
- Undeveloped, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.1%
Milling degree: Extra well milled
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(2) White rice 100% Grade B
shall have Grain classiﬁcation, Grain composition and Milling degree as
follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 not less than 40.0 %, the rest shall be Long grain
Class 2 and or Class 3.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 5.0 %
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 60.0 %
- Brokens having the length as from 5.0 parts onward but not reaching
8.0 parts not exceeding 4.5%. Of this there may be brokens having
the length not reaching 5.0 parts and not passing through sieve No. 7
not exceeding 0.5 %, and Small white brokens C1 not exceeding 0.1%
- The rest shall be Head rice having the length as from 8.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red and or Undermilled kernels not exceeding 0.5%
- Yellow kernels
not exceeding 0.2 %
- Chalky kernels
not exceeding 6.0 %
- Damaged kernels
not exceeding 0.25 %
- Glutinous rice
not exceeding 1.5 %
- Paddy
not exceeding 5 grains per 1 kg. of rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.2 %
Milling degree: Extra well milled
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(3) White rice 100 Grade C
shall have Grain classiﬁcation, Grain composition and Milling degree as
follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 not less than 30.0%, the rest shall be Long
grain Class 2 and or Class 3.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 5%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 60.0%
- Brokens having the length as from 5.0 parts onward but not reaching
8.0 parts not exceeding 5.0%. Of this there may be brokens having
the length not reaching 5.0 parts and not passing through sieve No. 7
not exceeding 0.5%, and Small white brokens C1 not exceeding 0.1%
- The rest shall be Head rice having the length as from 8.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red and or Undermilled kernels not exceeding 0.5%
- Yellow kernels
not exceeding 0.2%
- Chalky kernels
not exceeding 6.0%
- Damaged kernels
not exceeding 0.25%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 5 grains per 1 kg. of rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.2%
Milling degree: Extra well milled
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(4) White rice 5%
shall have Grain classiﬁcation, Grain composition and Milling degree as
follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 not less than 20.0%, the rest shall be Long grain
Class 2 and or Class 3.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 10.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 60.0%
- Brokens having the length as from 3.5 parts onward but not reaching
7.5 parts not exceeding 7.0%. Of this there may be brokens having
the length not reaching 3.5 parts and not passing through sieve No. 7
not exceeding 0.5%, and Small white brokens C1 not exceeding 0.1%
- The rest shall be Head rice having the length as from 7.5 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 2.0%
- Yellow kernels
not exceeding 0.5%
- Chalky kernels
not exceeding 6.0%
- Damaged kernels
not exceeding 0.25%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 8 grains per 1 kg. of rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.3%
Milling degree: Well milled
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(5) White rice 10%
shall have Grain classiﬁcation, Grain composition and Milling degree as
follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 not less than 10.0%, the rest shall be Long grain
Class 2 and or Class 3.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 15.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 55.0%
- Brokens having the length as from 3.5 parts onward but not reaching
7.0 parts not exceeding 12.0%. Of this there may be brokens having
the length not reaching 3.5 parts and not passing through sieve No.7
not exceeding 0.7%, and Small white brokens C1 not exceeding 0.3%
- The rest shall be Head rice having the length as from 7.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 2.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 7.0%
- Damaged kernels
not exceeding 0.5%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy not exceeding 13 grains per 1 kg. of rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.4%
Milling degree: Well milled
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(6) White rice 15%
shall have Grain classiﬁcation, Grain composition and Milling degree as
follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 not less than 5.0%, the rest shall be Long grain
Class 2 and or Class 3.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 30.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 55.0%
- Brokens having the length as from 3.0 parts onward but not reaching
6.5 parts not exceeding 17.0%. Of this there may be brokens having
the length not reaching 3.0 parts and not passing through sieve No. 7
not exceeding 2.0%, and Small white brokens C1 not exceeding 0.5%
- The rest shall be Head rice having the length as from 6.5 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 5.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 7.0%
- Damaged kernels
not exceeding 1.0%
- Glutinous rice
not exceeding 2.0%
- Paddy
not exceeding 13 grains per 1 kg. of rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.4%
Milling degree: Reasonably well milled
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(7) White rice 25% Super
shall have Grain Classiﬁcation, Grain Composition and Milling degree as
follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1, Class 2 and Class 3 either singly or combined.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 50.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 40.0%
- Brokens having the length not reaching 5.0 parts and not passing
through sieve No. 7 not exceeding 28.0%. Of this there may be Small
white brokens C1 not exceeding 1.0%
- The rest shall be Head rice having the length as from 5.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 5.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 7.0%
- Damaged kernels
not exceeding 1.0%
- Glutinous rice
not exceeding 2.0%
- Paddy
not exceeding 15 grains per 1 kg. of rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 1.0%
Milling degree: Reasonably well milled
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(8) White rice 25%
shall have Grain Classiﬁcation, Grain Composition and Milling degree as
follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1, Class 2 and Class 3 either singly or combined.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 50.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 40.0%
- Brokens having the length not reaching 5.0 parts and not passing
through sieve No. 7 not exceeding 28.0%. Of this there may be Small
white brokens C1 not exceeding 2.0%
- The rest shall be Head rice having the length as from 5.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 7.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 8.0%
- Damaged kernels
not exceeding 2.0%
- Glutinous rice
not exceeding 2.0%
- Paddy
not exceeding 20 grains per 1 kg. of rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 2.0%
Milling degree: Ordinarily milled but not better than Reasonably
well milled
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(9) White rice 35%
shall have Grain classiﬁcation, Grain composition and Milling degree as
follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1, Class 2 and Class 3 either singly or combined.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 50.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 32.0%
- Brokens having the length not reaching 5.0 parts and not passing
through sieve No. 7 not exceeding 40.0%. Of this there may be Small
white brokens C1 not exceeding 2.0%
- The rest shall be Head rice having the length as from 5.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 7.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 10.0%
- Damaged kernels
not exceeding 2.0%
- Glutinous rice
not exceeding 2.0%
- Paddy
not exceeding 20 grains per 1 kg. of rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 2.0%
Milling degree: Ordinarily milled but not better than Reasonably
well milled
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(10) White rice 45%
shall have Grain classiﬁcation, Grain composition and Milling degree as
follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1, Class 2 and Class 3 either singly or combined.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 50.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 28.0%
- Brokens having the length not reaching 5.0 parts and not passing
through sieve No. 7 not exceeding 50.0%. Of this there may be Small
white brokens C1 not exceeding 3.0%
- The rest shall be Head rice having the length as from 5.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 7.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 10.0%
- Damaged kernels
not exceeding 2.0%
- Glutinous rice
not exceeding 2.0%
- Paddy
not exceeding 20 grains per 1 kg. of rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 2.0%
Milling degree: Ordinarily milled but not better than Reasonably
well milled
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more than
> more>than
thanequal or
> more
equalthan
equal
oror more
morethan
than
= NIL 0 = NILD1 = 100 –D1(A) =– 100
(C) –– (D)
(A)
(A)––(C)
(C)––(D)(D)
not fixed
- not fixed
fixed
D2 = 100 –D2(A) =– 100
(D) – (A)
(A)––(D)
(D)

>50.0<50.0

>50.0<50.0

>50.0<50.0

25% >50.0

<30.0
D2

25%

>5.0
D2

<15.0
D2

>50.0<50.0

15%
>5.0

15%

>10.0
D2

<10.0
D2

25%
Super >50.0

10%
>10.0

10%

>20.0
D2

25%
Super

5%
>20.0

5%

<4.0
-

>60.0
-

No. 7 (1)
and C1 (2))

Undeveloped,
Immature
kernels,
Red and
Other
Yellow
or Under-Chalky
YellowDamaged
Chalky Glutinous
Damaged Glutinous
seeds and
kernels
mil-led kernels
kernels kernels
kernels kernels
rice
rice
Foreign
kernels
matter,
singly
or combined

Rice and matter
Rice that
and may
matter
bethat
present,
may not
be present,
exceeding
not(%)
exceeding (%)

(1)
(1)
Total not Brokens not
Brokens
(including
reaching thereaching the Red and
Brokens
minimum minimum
(2) or Under(2)
notspecified
passing specified
Small mil-led
Small
through
parts & brokens
parts & kernels
brokens
sieve
not
passing not passing
C1
C1
No.through
7 (1)
through
and C1
(2))
sieve
sieve
No. 7
No. 7

Brokens & Small
Brokens
brokens
& Small
C1 brokens C1

Grain Composition
Grain Composition
(%)
(%)

Total
Size of
Head rice
Size of
Size of Head rice (including
Head
(100
Brokens Whole
Brokens (100
Whole Brokens
rice
Whole
(parts) kernels
(parts) Whole
kernels not passing
(parts)
kernels – kernels
through–
brokens) brokens)
sieve

100%
100%
- <8.0 >5.0
>60.0- <8.0
Grade A >70.0
Grade A D1>70.0<5.0 D1 0 <5.0 >8.0 0 >5.0 >8.0
100%
100%
D2
D2
<5.0
>8.0<5.0 >5.0 >8.0
- <8.0 >5.0
>60.0- <8.0
Grade B >40.0
Grade B >40.0
100% >30.0
100% >30.0
D2
D2
<5.0
>8.0<5.0 >5.0 >8.0
- <8.0 >5.0
>60.0- <8.0
Grade C Grade C

Grades

Long grain Long grain

Grain Classification
Grain Classification
(%)
(%)

EXPORT
EXPORT
STANDARDS
STANDARDS
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
OF THAI
OF WHITE
THAI WHITE
RICE RICE

(11) White broken rice A1 Extra Super
is obtained from the milling of White rice 100% and shall have Grain
composition as follows:
Grain composition, comprising of:
- Brokens having the length not reaching 5.0 parts and not passing
through sieve No. 7 not exceeding 10.0%
- The rest shall be brokens having the length as from 5.0 parts onward.
- Of all these there may be Whole kernels not exceeding 15.0%, and
Small white brokens C1 not exceeding 1.0%
Rice and matter that may be present:
- Glutinous rice not exceeding 1.5.%, of this there may be Small glutinous
brokens C1 not exceeding 0.5%
- Foreign matter not exceeding 0.5%
(12) White broken rice A1 Super
is obtained from the milling of White rice 100%, White rice 5% or
White rice 10%, and shall have Grain composition as follows:
Grain composition, comprising of:
- Brokens having the length not reaching 6.5 parts and not passing
through sieve No.7 for the entire quantity. Of this there may be
brokens having the length as from 6.5 parts onward and Whole
kernels combined not exceeding 15.0%, and Small white brokens C1
not exceeding 5.0%
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Rice and matter that may be present:
- White glutinous rice not exceeding 1.5%, of this there may be Small
glutinous brokens C1 not exceeding 0.5%
- Foreign matter not exceeding 0.5%
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100%, 5%, 10%

A1 Super

-

<15.0

< less than < equal or less than
> more than > equal or more than
- not specified

100%

A1 Extra Super

Grades

Obtained
from the milling of White Whole
rice
kernels

<15.0

-

>74.0
>80.0

-

<10.0

<5.0

<1.0

0.5

0.5
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0.5

0.5

Foreign
matter

Rice and matter that may be present, not
exceeding (%)

Whole kernels
Brokens having Brokens having
Brokens
and Brokens
the length
the length
Glutinous rice
having
Small
having
not reaching
not reaching
the length
white
the length
6.5 parts
5.0 parts
as from
brokens
as from 6.5
and not passing and not passing
Total
Small
5 parts
C1
parts onward,
through
through Sieve
(including C1) brokens C1
onward
combined
Sieve No.7
No.7

Grain Composition (%)
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Section 5: Standards for Cargo Rice
Clause 10 The standards for Cargo rice are speciﬁed as follows:
(1) Cargo rice 100% Grade A
shall have Grain classiﬁcation and Grain composition as follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 not less than 70%, the rest shall be
Long grain Class 2 and or Class 3.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 5.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 80.0%
- Brokens having the length as from 5.0 parts onward but
not reaching 8.0 parts not exceeding 4.0%
- The rest shall be Head rice having the length as from
8.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels
not exceeding 1.0%
- Yellow kernels
not exceeding 0.5%
- Chalky kernels
not exceeding 3.0%
- Damaged kernels
not exceeding 0.5%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 0.5%
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and
Foreign matter either singly or combined not exceeding 3.0%
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(2) Cargo rice 100 % Grade B
shall have Grain classiﬁcation and Grain composition as follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 not less than 55.0%, the rest shall be Long grain
Class 2 and or Class 3.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 6.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 80.0%
- Brokens having the length as from 5.0 parts onward but not reaching
8.0 parts not exceeding 4.5%
- The rest shall be Head rice having the length as from 8.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels
not exceeding 1.5%
- Yellow kernels
not exceeding 0.75%
- Chalky kernels
not exceeding 6.0%
- Damaged kernels
not exceeding 0.75%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 1.0%
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 5.0 %
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(3) Cargo Rice 100% Grade C
shall have Grain classiﬁcation and Grain composition as follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 not less than 40.0%, the rest shall be Long grain
Class 2 and or Class 3.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 7.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 80.0%
- Brokens having the length as from 5.0 parts onward but not reaching
8.0 parts not exceeding 5.0%
- The rest shall be Head rice having the length as from 8.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels
not exceeding 2.0%
- Yellow kernels
not exceeding 0.75%
- Chalky kernels
not exceeding 6.0%
- Damaged kernels
not exceeding 0.75%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 1.0%
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 5.0%
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(4) Cargo rice 5%
shall have Grain classiﬁcation and Grain composition as follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 not less than 30.0%, the rest shall be Long grain
Class 2 and or Class 3.
- Of all these there may be Short grains not exceeding 10.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 75.0%
- Brokens having the length as from 3.5 parts onward but not reaching
7.5 parts not exceeding 7.0%
- The rest shall be Head rice having the length as from 7.5 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels
not exceeding 2.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 6.0%
- Damaged kernels
not exceeding 1.0%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 1.0%
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 6.0%
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(5) Cargo rice 10%
shall have Grain classiﬁcation and Grain composition as follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 not less than 20.0%, the rest shall be Long grain
Class 2 and or Class 3.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 15.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 70.0%
- Brokens having the length as from 3.5 parts onward but not reaching
7.0 parts not exceeding 12.0%
- The rest shall be Head rice having the length as from 7.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels
not exceeding 2.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 7.0%
- Damaged kernels
not exceeding 1.0%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 2.0%
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 7.0%
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(6) Cargo rice 15%
shall have Grain classiﬁcation and Grain composition as follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 not less than 10.0%, the rest shall be Long grain
Class 2 and or Class 3.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 35.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 65.0%
- Brokens having the length as from 3.0 parts onward but not reaching
6.5 parts not exceeding 17.0%
- The rest shall be Head rice having the length as from 6.5 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels
not exceeding 5.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Chalky kernels
not exceeding 7.0%
- Damaged kernels
not exceeding 1.5%
- Glutinous rice
not exceeding 2.5%
- Paddy
not exceeding 2.0%
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 8.0%
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>10.0

15%

D2

D2
<35.0

<15.0

<10.0

<7.0

<6.0

<5.0

(D)
Short
Grain
<6.2
mm.

< less than < equal or less than
> more than > equal or more than
D2 = 100 – (A) – (D)
- not fixed

>20.0

10%

D2

>40.0

D2

D2

>55.0

>30.0

D2

>70.0

(A)
Class 1 B) Class 2 +
(C) Class 3
>7.0 >6.2
- 7.0 mm.
mm.

5%

100%
Grade A
100%
Grade B
100%
Grade C

Grades

Long Grain

Grain Classification (%)

>6.5

>7.0

>7.5

>8.0

>8.0

>8.0

Size of
Head
rice
(parts)

>65.0

>70.0

>75.0

>80.0

>80.0

>80.0

-

-

-

-

-

-

<17.0

<12.0

<7.0

<5.0

<4.5

<4.0

5.0

2.0

2.0

2.0

1.5

1.0

Head rice
Whole (100 - Whole Brokens Red
kernels
kernels –
kernels
brokens)

1.0

1.0

1.0

0.75

0.75

0.5

Yellow
kernels

7.0

7.0

6.0

6.0

6.0

3.0

1.5

1.0

1.0

0.75

0.75

0.5

2.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5
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8.0

7.0

6.0

5.0

5.0

3.0

Undeveloped,
Immature
White
kernels, Other
Chalky Damaged
seeds and
kernels kernels glutinous
rice
Foreign matter,
Singly
or combined

Rice and matter that may be present, not exceeding (%)

(A) is Long grain Class 1 means whole kernel having the length exceeding 7.0 mm.
(D) is Short grain means whole kernel having the length not exceeding 6.2 mm.

>3.0 - <6.5

>3.5 - <7.0

>3.5 - <7.5

>5.0 - <8.0

>5.0 - <8.0

>5.0 - <8.0

Size of
Brokens
(parts)

Grain Composition (%)
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2

2

1

1

1

0.5

Paddy

Section 6: Standards for White Glutinous Rice
Clause 11 The standards for White glutinous rice are speciﬁed as follows:
(1) White glutinous rice 10%
shall have Grain composition and Milling degree as follows:
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 55.0%
- Brokens having the length as from 3.5 parts onward but not
reaching 7.0 parts not exceeding 12.0%. Of this there
may be brokens having the length not reaching 3.5 parts
and not passing through Sieve no. 7 not exceeding 0.7%,
and Small white glutinous brokens C1 not exceeding 0.3%
- The rest shall be Head rice having the length as from
7.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- White rice (not including Glutinous rice not yet transformed)
not exceeding 15.0%
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 2.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.5%
- Damaged kernels
not exceeding 0.5%
- Paddy
not exceeding 10 grains per 1 kg. of rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and
Foreign matter either singly or combined not exceeding 0.5%
Milling degree: Well milled
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(2) White glutinous rice 25%
shall have Grain composition and Milling degree as follows:
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 40.0%
- Brokens having the length not reaching 5.0 parts and not passing through
Sieve No. 7 not exceeding 28.0%. Of this there may be Small white
glutinous brokens C1 not exceeding 2.0%
- The rest shall be Head rice having the length as from 5.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- White rice (not including Glutinous rice not yet transformed) not
exceeding 15.0%
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 6.0%
- Yellow kernels
not exceeding 4.0%
- Damaged kernels
not exceeding 2.0%
- Paddy
not exceeding 20 grains per 1 kg. of rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 3.0%
Milling degree: Ordinarily milled
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>5.0

25%

<5.0

>40.0

>3.5 - <7.0 >55.0

Size of
Brokens
(parts)

< less than < equal or less than
> more than > equal or more than
- not fixed

>7.0

10%

Size of
Head
Grades
rice
(parts)

-

-

<12.0

Total
(including
Head rice Brokens
(100 - not passing
Whole
Whole
through
kernels
kernels – sieve No.
brokens
7 (1)
and C1 (2))

<28.0

<0.7
<2.0

<0.3
15.0

15.0

6.0

2.0

4.0

1.5

2.0

0.5

20

10
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Yellow Damaged Other seeds
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kernels kernels and Foreign
milled
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matter,
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(1)
White rice
Brokens
(excluding
not reaching
(2)
glutinous
the minimum Small rice not yet
specified parts brokens trans& not passing
C1
formed)
through sieve
No. 7

Brokens and Small brokens C1

Grain Composition (%)
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Ordinarily
milled

Well
milled

Milling
degree

(3) White glutinous broken rice A1
is obtained from the milling of White glutinous rice 10% or White
glutinous rice 25%, and shall have Grain composition as follows:
Grain composition, comprising of:
- Brokens having the length not reaching 6.5 parts and not passing
through Sieve No. 7 for the entire quantity. Of this there may be
brokens having the length as from 6.5 parts onward and Whole
kernels combined not exceeding 15.0%, and Small white glutinous
brokens C1 not exceeding 5.0%
Rice and matter that may be present:
- White rice not exceeding 15.0%, of this there may be Small white
brokens C1 not exceeding 5.0%
- Foreign matter not exceeding 0.5%
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10% or 25%

A1

<15.0

Whole kernels and
Brokens having
the length as from
6.5 parts onward,
combined

< less than < equal or less than
> more than > equal or more than

Obtained from the
milling of White
glutinous rice

Grades

>80.0

<5.0

Brokens having
Small white
the length not reaching
glutinous
6.5 parts and not passing
brokens C1
through sieve No. 7

Grain composition (%)

15

Total
(including C1)
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0.5

Foreign matter
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5

Small brokens C1

White rice

Rice and matter that may be present, not exceeding (%)
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Section 7: Standards for Parboiled Rice

Clause 12 The standards for Parboiled rice are speciﬁed as follows:
(1) Parboiled rice 100% Sorted
shall have Grain classiﬁcation, Grain composition and Milling
degree as follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 and Class 2 combined not less than 60.0%,
the rest shall be Long grain Class 3.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 10.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 80.0%
- Brokens having the length as from 5.0 parts onward but not
reaching 8.0 parts not exceeding 4.0%. Of this there may be
brokens having the length not reaching 5.0 parts and not
passing through sieve No. 7 not exceeding 0.5%, and
Small parboiled brokens C1 not exceeding 0.1%
- The rest shall be Head rice having the length as from
8.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 0.5%
- Yellow kernels
not exceeding 0.25%
- Black kernels
not exceeding 0.1%
- Partly black kernels and Peck kernels combined not exceeding
1.5%, of which Partly black kernels shall not exceed 0.5%
- Damaged kernels
not exceeding 1.0%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 3 grains per 1 kg. of rice
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- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.2%
Milling degree: Extra well milled
(2) Parboiled rice 100%
shall have Grain classiﬁcation, Grain composition and Milling degree as
follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 and Class 2 combined not less than 60.0%, the rest
shall be Long grain Class 3.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 10.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 80.0%
- Brokens having the length as from 5.0 parts onward but not reaching
8.0 parts not exceeding 4.0%. Of this there may be brokens having
the length not reaching 5.0 parts and not passing through sieve No. 7
not exceeding 0.5%, and Small parboiled brokens C1 not exceeding
0.1%
- The rest shall be Head rice having the length as from 8.0 parts onwards.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 0.5%
- Yellow kernels
not exceeding 0.5%
- Black kernels
not exceeding 0.25%
- Partly black kernels and Peck kernels combined not exceeding 2.5%,
of which Partly black kernels shall not exceed 1.0%
- Damaged kernels
not exceeding 1.0%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 5 grains per 1 kg. of rice
238

|

Thailand Standards for Rice

- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.2%
Milling degree: Extra well milled
(3) Parboiled rice 5% Sorted
shall have Grain classiﬁcation, Grain composition and Milling degree as
follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 and Class 2 combined not less than 45.0%, the rest
shall be Long grain Class 3.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 20.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 80.0%
- Brokens having the length as from 3.5 parts onward but not reaching
7.5 parts not exceeding 7.0% Of this there may be brokens having
the length not reaching 3.5 parts and not passing through sieve No. 7
not exceeding 0.5%, and Small parboiled brokens C1 not exceeding
0.1%
- The rest shall be Head rice having the length as from 7.5 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 1.0%
- Yellow kernels
not exceeding 0.5%
- Black kernels
not exceeding 0.15%
- Partly black kernels and Peck kernels combined not exceeding 2.0%,
of which Partly black kernels shall not exceed 0.75%
- Damaged kernels
not exceeding 1.0%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 5 grains per 1 kg. of rice
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- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.2%
Milling degree: Well milled
(4) Parboiled rice 5%
shall have Grain classiﬁcation, Grain composition and Milling degree as
follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 and Class 2 combined not less than 45.0%, the rest
shall be Long grain Class 3.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 20.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 80.0%
- Brokens having the length as from 3.5 parts onward but not reaching
7.5 parts not exceeding 7.0%. Of this there my be brokens having
the length not reaching 3.5 parts and not passing through sieve No. 7
not exceeding 0.5%, and Small parboiled brokens C1 not exceeding
0.1%
- The rest shall be Head rice having the length as from 7.5 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 1.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.0%
- Black kernels
not exceeding 0.25%
- Partly black kernels and Peck kernels combined not exceeding 3.0%,
of which Partly black kernels shall not exceed 1.5%
- Damaged kernels
not exceeding 1.0%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 10 grains per 1 kg. of rice
240

|

Thailand Standards for Rice

- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.2%
Milling degree: Well milled
(5) Parboiled rice 10% Sorted
shall have Grain Classiﬁcation, Grain composition and Milling degree as
follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 and Class 2 combined not less than 30.0%, the rest
shall be Long grain Class 3.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 20.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 75.0%
- Brokens having the length as from 3.5 parts onward but not reaching
7.0 parts not exceeding 12.0%. Of this there may be brokens having
the length not reaching 3.5 parts and not passing through sieve No. 7
not exceeding 0.7%, and Small parboiled brokens C1 not exceeding
0.3%
- The rest shall be Head rice having the length as from 7.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 2.0%
- Yellow kernels not exceeding 0.75%
- Black kernels
not exceeding 0.2%
- Partly black kernels and Peck kernels combined not exceeding 2.5%,
of which Partly black kernels shall not exceed 1.0%
- Damaged kernels
not exceeding 1.5%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 5 grains per 1 kg. of rice
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- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.4%
Milling degree: Well milled
(6) Parboiled rice 10%
shall have Grain classiﬁcation, Grain composition and Milling degree as
follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 and Class 2 combined not less than 30.0%, the rest
shall be Long grain Class 3.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 20.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 75.0%
- Brokens having the length as from 3.5 parts onward but not reaching
7.0 parts not exceeding 12.0%. Of this there may be brokens having
the length not reaching 3.5 parts and not passing through sieve No. 7
not exceeding 0.7%, and Small parboiled brokens C1 not exceeding
0.3%
- The rest shall be Head rice having the length as from 7.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 2.0%
- Yellow kernels
not exceeding 1.5%
- Black kernels
not exceeding 0.25%
- Partly black kernels and Peck kernels combined not exceeding 3.5%,
of which Partly black kernels shall not exceed 2.0%
- Damaged kernels
not exceeding 1.5%
- Glutinous rice
not exceeding 1.5%
- Paddy
not exceeding 10 grains per 1 kg. of rice
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- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.4%
Milling degree: Well milled
(7) Parboiled rice 15%
shall have Grain classiﬁcation, Grain composition and Milling degree as
follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 and Class 2 combined not exceeding 25.0%,
the rest shall be Long grain Class 3.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 30.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 70.0%
- Brokens having the length as from 3.0 parts onward but not reaching
6.5 parts not exceeding 18.0%. Of this there may be brokens having
the length not reaching 3.0 parts and not passing through sieve No. 7
not exceeding 1.0%, and Small parboiled brokens C1 not exceeding
1.0%
- The rest shall be Head rice having the length as from 6.5 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 5.0%
- Yellow kernels
not exceeding 2.0%
- Black kernels
not exceeding 0.5%
- Partly black kernels and Peck kernels combined not exceeding 4.0%,
of which Partly black kernels shall not exceed 2.5%
- Damaged kernels
not exceeding 1.5%
- Glutinous rice
not exceeding 2.5%
- Paddy
not exceeding 10 grains per 1 kg. of rice
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- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 0.7%
Milling degree: Reasonably well milled
(8) Parboiled rice 25%
shall have Grain classiﬁcation, Grain composition and Milling degree as
follows:
Grain classiﬁcation, comprising of:
- Long grain Class 1 and Class 2 combined not less than 20.0%, the rest
shall be Long grain Class 3.
- Of all these there may be Short grain not exceeding 30.0%
Grain composition, comprising of:
- Whole kernels not less than 60.0%
- Brokens having the length not reaching 5.0 parts and not passing
through sieve No.7 not exceeding 28.0%. Of this there may be Small
parboiled brokens C1 not exceeding 2.0%
- The rest shall be Head rice having the length as from 5.0 parts onward.
Rice and matter that may be present:
- Red kernels and or Undermilled kernels not exceeding 7.0%
- Yellow kernels
not exceeding 3.0%
- Black kernels
not exceeding 0.75%
- Partly black kernels and Peck kernels combined not exceeding 4.5%,
of which Partly black kernels shall not exceed 3.0%
- Damaged kernels
not exceeding 1.5%
- Glutinous rice
not exceeding 2.5%
- Paddy
not exceeding 10 grains per 1 kg. of rice
- Undeveloped kernels, Immature kernels, Other seeds and Foreign
matter either singly or combined not exceeding 1.0%
Milling degree: Ordinarily milled
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(A)
(A)
+
(A)
+(B)
+
(B)
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(B)
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1+2
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1+2
>6.6
1+2
>6.6
mm.
>6.6
mm.
mm.

100%
>60.0
100%
>60.0
คัด
100%
คัด
>60.0
คัด
>60.0
100% >60.0
100%
100% >60.0
>45.0
5%คัคัดด >45.0
5%
5% คัด >45.0
>45.0
5% >45.0
5%
>45.0
5%
>30.0
10%คัคัดด >30.0
10%
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>30.0
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10%
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>3.5- <7.5
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Size of
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D3
<10.0
>8.0
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<30.0 >5.0
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3
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33
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6.6
6.6
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Grain Classification (%)
Grain
Grain Classification
Classification(%)
(%)
Long grain
Long
Long grain
grain

>80.0
>80.0
>80.0
>80.0
>80.0
>80.0
>80.0
>80.0
>80.0
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>80.0
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>60.0
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

<4.0
<0.5
<4.0
<0.5
<4.0
<0.5
<4.0<4.0 <0.5<0.5
<4.0
<0.5
<7.0
<7.0
<0.5<0.5
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<0.5
<7.0<7.0 <0.5<0.5
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<0.5
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<0.7
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<28.0
<28.0
<28.0

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1<0.1
<0.1
<0.1<0.1
<0.1
<0.1<0.1
<0.1
<0.3<0.3
<0.3
<0.3<0.3
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<1.0<1.0
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<2.0<2.0
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0.5
0.5 0.5
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1.0 1.0
1.0
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0.25
0.1
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0.5
0.5
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1.5
1.5
1.5
1.5
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1.5
1.5
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1.0

0.7

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.2
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0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.4
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0.4
0.4
0.7
0.7
1.0
1.0

10

10
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5
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5

5

3

Extra well
3 Extra well
milled
Extra
well
3 milled
milled
Extra
well
5 Extra well
milled
Extra
well
5 milled
milled
5Well milled
Well milled
5
Well milled
10Well milled
Well milled
10
Well milled
5Well milled
Well milled
5
Well milled
10Well milled
Well milled
10
Well milled
Reasonably
10Reasonably
well milled
Reasonably
well milled
10
well
milled
Ordinarily
Ordinarily
10
milled
milled
Ordinarily
10
milled
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1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
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EXPORT STANDARDS SPECIFICAIONS OF THAI PARBOILED RICE
EXPORTSTANDARDS
STANDARDSSPECIFICATIONS
SPECIFICATIONSOFOFTHAI
THAI
PARBOILED
RICE
EXPORT
PARBOILED
RICE

(9) Parboiled broken rice A1
is obtained from the milling of Parboiled rice of various grades and shall
have Grain composition as follows:
Grain composition, comprising of:
- Brokens having the length not reaching 6.0 parts and not passing through
sieve No. 7 for the entire quantity. Of this there may be brokens
having the length as from 6.0 parts onward and Whole kernels
combined not exceeding 10.0%, and Small parboiled brokens C1
not exceeding 6.0%
Rice and matter that may be present:
- Other seeds and Foreign matter not exceeding 1.0%
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Various grades

A1

< less than < equal or less than
> more than > equal or more than

Obtained from the milling
of Parboiled rice

Grades

>84.0

<6.0
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Other seeds and Foreign matter

Whole kernels and Brokens having the length
brokens having
not reaching
Small parboiled
the length as from
6.0 parts and
brokens C1
6.0 parts onward,
notpassing through
combined
sieve No. 7
<10.0

Matter that may be present, not exceeding (%)

Grain Composition (%)

EXPORT STANDARDS SPECIFICATIONS OF THAI PARBOILED BROKEN RICE

Section 8: General provision
Clause 13 Moisture Content of Rice The moisture content
of the rice of all types and grades is speciﬁed not exceeding 14.0%
Clause 14 Type sample rice In case of the purchase/sale
of rice as per type sample that does not come within the speciﬁcations
of this standards, the standards of such rice shall be in accordance with the
sample and the speciﬁcations agreed upon by the buyer and the seller, and
shall be approved by Department of Foreign Trade.
Clause 15 Dispute In case of any dispute or controversy
relating to the various characteristics of the rice kernels, the determination
of Department of Foreign Trade shall be ﬁnal.

Notes: The standards in Thai version are authentic and valid in case of
a dispute.
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Size of rice kernels

252

|

Whole kernels

Head rice

(9 parts onward)

(The length as from 5 parts
onward but not reaching 9 parts)
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Size of Broken rice kernels

Brokens

Small Brokens C1

(The length as from 2.5 parts (size passing through sieve No.7
onward but not reaching 5 parts)
(1.75mm.))
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TABLE SHOWING SIZE OF BROKEN KERNELS
IN PARTS AS EQUIVALENT TO AVERANGE LENGTH
Unit : Millimeter

Grade
of rice

Size of
Broken kernels
(parts)

100%

>5.0 - <8.0

White
Glutinous Parboiled
rice
rice

White
rice

Cargo
rice

8.0

5.2

5.4

-

5.2

5.0

3.25

-

-

3.25

7.5

4.6

4.7

-

4.6

3.5

2.15

-

-

2.15

7.0

4.3

4.4

4.2

4.3

3.5

2.15

-

2.1

2.15

6.5

4.0

4.1

-

4.0

3.0

1.96

-

-

1.96

25%

<5.0

3.2

-

3.2

3.2

35%

<5.0

3.2

-

-

-

45%

<5.0

3.2

-

-

-

5%

10%

15%

>3.5 - <7.5

>3.5 - <7.0

>3.0 - <6.5

< less than < equal or less than
> more than > equal or more than
- Not Speciﬁed
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Information Center of Government
and Corporate organizations.

Bureau of National Imports-Exports Products Standards
Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce

563, Nonthaburi Road, Bang Kraso, Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11000
Telephone : 66-2547-4747 Fax : 66-2547-4748
E-mail : csidft@moc.go.th

Bureau of Rice Trade Administration
Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce

563, Nonthaburi Road, Bang Kraso, Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11000
Telephone : 66-2547-4820 Fax : 66-2547-4821
E-mail : grn_info@moc.go.th

Bureau of Foreign Trade Service
Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce

563, Nonthaburi Road, Bang Kraso, Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11000
Telephone : 66-2547-4755 Fax : 66-2547-4757
E-mail : eximdft@moc.go.th

Thailand Ofﬁce of Rice Inspection Committee Board of Trade
Board of Trade of Thailand

Sathorn Thani Building. No.2, Floor 16. Sathorn North Road, Silom, Bangkok 10500
Telephone : 66-2233-3416-7 Fax : 66-2233-3418
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Information Center of Government
and Corporate organizations.

Thai Rice Exporters Association

37 Soi Ngamduplee, Rama 4 Road, Toongmahamek,
Sathorn District, Bangkok 10120
Telephone : 66-2287-2674-7 Fax : 66-2287-2678, 66-2287-2664
E-mail : contact@thairiceexporters.or.th

The Rice Mills Association

81-81/1 Charoenkrung 24 Road, Taladnoi, Samphantawong, Bangkok 10100
Telephone : 66–2234-7289 Fax : 0-2234-7286

Board of Trade of Thailand

150/2 Rajbopit Road, Pranakhon District, Bangkok 10200
Telephone : 0-2018-6888
Fax : 0-2622-1879, 0-2225-3372
E-mail : bot@thaichamber.org
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