








หลักเกณฑ วธิีการและเงื่อนไขการตรวจสอบการใชเครื่องหมายรับรอง 
ทายขอบังคับกรมการคาตางประเทศ  

วาดวยการใชเครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

________________________ 
 

  เพื่อการควบคุมหรือการกํากับดูแลการใชเครื่องหมายรับรองของกรมการคาตางประเทศ 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกรมการคาตางประเทศในฐานะเจาของเครื่องหมายรับรองที่ไดจดทะเบียนเปน
เจาของไวตอกรมทรัพยสินทางปญญา ภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวดที่ ๒ วาดวยเครื่องหมาย
บริการและเครื่องหมายรับรอง 
  กรมการคาตางประเทศ จึงอาศัยอํานาจตามสิทธิดังกลาวในการกําหนด หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขการตรวจสอบการใชเครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทยของกรมการคาตางประเทศไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ กรณีสงขาวหอมมะลิไทยออกไปนอกราชอาณาจักร 
 ๑.๑ใหผูไดรับอนุญาตใชเครื่องหมายรับรอง ตาม ๕.๑ แหงขอบังคับกรมการคา
ตางประเทศวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ อํานวยความสะดวกและยินยอมใหผูแทน
ของกรมการคาตางประเทศ เขาไปในสถานที่เก็บสินคา เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินคาที่จะสงออกไปนอก
ราชอาณาจักรไมวาจะใชเครื่องหมายรับรองหรือไมก็ตาม และในการนี้ยินยอมใหนําตัวอยางสินคาขาวหอมมะลิไทย
ในปริมาณพอสมควรไปตรวจสอบคุณภาพประเภท ชนิด และอัตราความบริสุทธิ์ของขาวหอมมะลิไทย  
 ๑.๒ใหผูมีหนาที่ตรวจสอบดําเนินการเก็บตัวอยางสินคาขาวหอมมะลิไทยที่จะสงออก
ไปนอกราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 
 (๑) ในกรณีสินคาบรรจุกระสอบที่ตั้งกองไวเรียบรอยแลว ใหเก็บตัวอยางโดย
วิธีการสุมจากกระสอบไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนกระสอบทั้งหมด 
 (๒) ในกรณีที่ไมอาจเก็บตัวอยางตาม (๑) ได เนื่องจากวัสดุที่ใชในการบรรจุทอดวย
เสนใยสังเคราะหหรือถุงพลาสติก ใหเก็บตัวอยางไมนอยกวารอยละ ๐.๕ ของจํานวนภาชนะบรรจุทั้งหมดดวยวิธี
เปดปากภาชนะ 
 (๓) ในกรณีที่เปนสินคาไมบรรจุกระสอบใหเก็บตัวอยางขณะลําเลียงสินคาเปนระยะๆ
อยางสม่ําเสมอ ไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนภาชนะบรรจุที่จะทําการสงออก  
 (๔) ใหนําตัวอยางที่เก็บไดในแตละกรณีตาม (๑) (๒) หรือ (๓) มาคลุกเคลาใหผสม
กลมกลืนกัน ทอนและแบงตัวอยางออกเปน ๔ สวน แตละสวนมีน้ําหนักไมนอยกวาครึ่งกิโลกรัม และนํา 
ตัวอยางแตละสวนบรรจุลงในภาชนะที่ปองกันการเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวอยางไดผนึกสลากแสดงวัน เดือน ป
ที่เก็บตัวอยางโดยใหผูที่เกี่ยวของลงลายมือช่ือในใบสลากและรอยผนึกสลากปากถุงอีกครั้งแลวทําตราประทับสง
มอบตัวอยางใหเจาของสินคา หรือผูแทน ๑ สวน อีก ๓ สวนนํากลับกรมการคาตางประเทศเพื่อทําการ
ตรวจสอบ 
 



 ๒
 
  ขอ ๒ กรณีเปนผูผลิตเพื่อจําหนายขาวหอมมะลิไทยในประเทศ 
 ๒.๑ ใหผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง ตาม ๕.๒ แหงขอบังคับกรมการคา
ตางประเทศวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ อํานวยความสะดวกและยินยอมใหผูแทน
ของกรมการคาตางประเทศ เขาไปในโรงสีหรือสถานที่เก็บสินคา เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินคาที่ผลิตหรือนําไป
จําหนายไมวาจะใชเครื่องหมายรับรองหรือไมก็ตาม และในการนี้ยินยอมใหนําตัวอยางสินคาขาวหอมมะลิไทย
ในปริมาณพอสมควรไปตรวจสอบคุณภาพประเภท ชนิด และอัตราความบริสุทธิ์ของขาวหอมมะลิไทย รวมทั้ง
ยินยอมใหนําสินคาของตนที่วางจําหนาย ณ หางสรรพสินคา หรือรานคา ไปทําการตรวจสอบคุณภาพประเภท 
ชนิด และอัตราความบริสุทธิ์ของขาวหอมมะลิไทย  
 ๒.๒ ใหผูมีหนาที่ตรวจสอบ ดําเนินการเก็บตัวอยางสินคาขาวหอมมะลิไทยตาม
หลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 
  ๒.๒.๑ การตรวจสอบ ณ โรงส ีหรือสถานที่เก็บสินคา  
      (๑) ในกรณีสินคาบรรจุกระสอบที่ตั้งกองไวเรียบรอยแลวหรือบรรจุอยู
บนรถบรรทุก ใหเก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมจากกระสอบไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนกระสอบทั้งหมด 
      (๒) ในกรณีที่ไมอาจเก็บตัวอยางตาม (๑) ได เนื่องจากวัสดุที่ใชในการ
บรรจุทอดวยเสนใยสังเคราะหหรือถุงพลาสติก ใหเก็บตัวอยางไมนอยกวารอยละ ๐.๕ ของจํานวนภาชนะบรรจุ
ทั้งหมดดวยวิธีเปดปากภาชนะ 
      (๓) ในกรณีที่เปนสินคาไมบรรจุกระสอบ ถาในขณะกําลังผลิต ใหเก็บ
ตัวอยางขณะจะทําการบรรจุภาชนะเปนระยะๆอยางสม่ําเสมอไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนภาชนะที่จะทํา
การผลิต/บรรจุในวันนั้น หรือใหไดตัวอยางในปริมาณที่สมควรและเพียงพอที่จะจัดทําตัวอยางได 
      (๔) ใหนําตัวอยางที่เก็บไวตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี มาดําเนินการตาม ๑.๒ (๔) 
 ๒.๒.๒ การตรวจสอบ ณ หางสรรพสินคา หรือรานคา 
 (๑) ใหผูมีหนาที่ตรวจสอบออกไปเก็บตัวอยางสินคาขาวหอมมะลิไทย
ตามหางสรรพสินคา หรือรานคาที่วางจําหนายสินคาของผูผลิตที่ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองโดยสุมซื้อ
สินคาขาวหอมมะลิไทยของผูไดรับอนุญาต ไมนอยกวา ๒ ถุง/ตัวอยาง 
 (๒) นําตัวอยางที่เก็บตาม (๑)ไปทําการตรวจสอบคุณภาพประเภท ชนิด 
และอัตราความบริสุทธิ์ของขาวหอมมะลิไทย ๑ ถุง/ตัวอยาง และเก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ถุง/ตัวอยาง  
 ขอ ๓ กรณีเปนผูจําหนายขาวหอมมะลิไทยในประเทศ 
 ๓.๑ ใหผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองตาม ๕.๓ แหงขอบังคับกรมการคา
ตางประเทศวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ อํานวยความสะดวกและยินยอมใหผูแทน
ของกรมการคาตางประเทศ เขาไปในสถานที่เก็บสินคาหรือสถานที่จําหนายสินคาของตน เพื่อตรวจสอบหลักฐาน
การซื้อขาวหอมมะลิไทยจากโรงสีที่ไดรับการรับรองตาม ๕.๒ แหงขอบังคับกรมการคาตางประเทศวาดวยการ 
ใชเครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ และ/หรือสุมเก็บ/ซ้ือตัวอยางสินคาขาวหอมมะลิไทยที่
จําหนายภายใตเครื่องหมายรับรอง เพื่อนําไปตรวจสอบคุณภาพประเภท ชนิด และอัตราความบริสุทธิ์ของขาวหอม
มะลิไทย 



 ๓
 
 ๓.๒ ใหผูมีหนาที่ตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 
 (๑) ตรวจสอบหลักฐานการซื้อขาวหอมมะลิไทยจากโรงสีที่ไดรับการรับรองตาม  
๕.๒ แหงขอบังคับกรมการคาตางประเทศวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ และหรือ 
 (๒) สุมเก็บ/ซ้ือตัวอยางสินคาขาวหอมมะลิไทยที่จําหนายภายใตเครื่องหมาย
รับรอง โดยสุมเก็บ/ซ้ือไมนอยกวา ๒ ถุง/ตัวอยาง 
 (๓) นําตัวอยางที่สุมเก็บ/ซ้ือตาม (๒)ไปทําการตรวจสอบคุณภาพประเภท ชนิด 
และอัตราความบริสุทธิ์ของขาวหอมมะลิไทย ๑ ถุง/ตัวอยาง และเก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ถุง/ตัวอยาง  
 ขอ ๔ กรณีเปนผูใชขาวหอมมะลิไทยเพื่อใหบริการ 
  ๔.๑ กรณีใหบริการภายในประเทศ 
   ๔.๑.๑ ใหผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง ตาม ๕.๔ แหงขอบังคับกรมการ
คาตางประเทศวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ อํานวยความสะดวกและยินยอมให
ผูแทนของกรมการคาตางประเทศ เขาไปในสถานบริการของตนเพื่อตรวจสอบหลักฐานการซื้อขาวหอมมะลิไทย 
และ/หรือสุมเก็บ/ซ้ือตัวอยางสินคาขาวหอมมะลิไทยภายใตเครื่องหมายรับรองที่ตนมีสตอกไว เพื่อนําไป
ตรวจสอบคุณภาพประเภท ชนิด และอัตราความบริสุทธิ์ของขาวหอมมะลิไทย หรือยินยอมใหผูมีหนาที่ตรวจสอบ 
ทําการตรวจสอบคุณภาพดวยการตรวจตมหรือชิมและพิสูจนกล่ินหอมของขาวสุกที่ตนใหบริการภายใต
เครื่องหมายรับรอง 
   ๔.๑.๒ ใหผูมีหนาที่ตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 
 (๑) ตรวจสอบหลักฐานการซื้อขาวหอมมะลิไทยจากโรงสีที่ไดรับการ
รับรองตาม ๕.๒ และหรือจากผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองตาม ๕.๓ แหงขอบังคับกรมการคา
ตางประเทศวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ และ/หรือ 
 (๒) ตรวจสอบคุณภาพดวยการตรวจตมหรือชิมและพิสูจนกล่ินหอมของขาวสุก  
 (๓) สุมเก็บ/ซ้ือตัวอยางสินคาขาวหอมมะลิไทยภายใตเครื่องหมายรับรองที่
มีสตอกไว โดยสุมเก็บ/ซ้ือไมนอยกวา ๒ ถุง/ตัวอยาง 
 (๔) นําตัวอยางที่สุมเก็บ/ซ้ือตาม (๓)ไปทําการตรวจสอบคุณภาพประเภท 
ชนิด และอัตราความบริสุทธิ์ของขาวหอมมะลิไทย ๑ ถุง/ตัวอยาง และเก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ถุง/ตัวอยาง  
  ๔.๒ กรณีใหบริการในตางประเทศ  
        ใหผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง ตาม ๕.๔ แหงขอบังคับกรมการคา
ตางประเทศวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ อํานวยความสะดวกและยินยอมให
ผูแทนของกรมการคาตางประเทศ เขาไปในสถานบริการของตนเพื่อตรวจสอบหลักฐานการซื้อขาวหอมมะลิไทย
ที่มีเครื่องหมายรับรองที่สงออกจากประเทศไทย  

________________________ 
 

 



เกณฑการดําเนินการกรณีผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง 
กระทําผิดเงื่อนไขการไดรับอนุญาตใชเครื่องหมายรับรอง  

ทายขอบังคับกรมการคาตางประทศ  
วาดวยการใชเครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
________________________ 

 
  กรณีที่มีการตรวจพบวาผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง สงออก ผลิต หรือจําหนาย
หรือใหบริการขาวหอมมะลิไทยมีคุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชยกําหนดไว หรือกระทาํ
ผิดเงื่อนไขการไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง กรมการคาตางประเทศจะพิจารณาดําเนินการ 
ดังตอไปนี้ 
 

 กรณีตรวจพบครั้งที่ ๑  ภาคทัณฑ 
 กรณีตรวจพบครั้งที่ ๒  ระงับการใชเครื่องหมายรับรอง  เปนระยะเวลาสามเดือน 
 กรณีตรวจพบครั้งที่ ๓  ระงับการใชเครื่องหมายรับรอง  เปนระยะเวลาหนึ่งป 
 กรณีตรวจพบครั้งที่ ๔  เพิกถอนการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง  
 

  ในกรณีถูกภาคทัณฑ หากภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ถูกภาคทัณฑ ผูไดรับอนุญาต
มิไดกระทําการใดๆ ที่ผิดเงื่อนไขการอนุญาตซ้ําอีก ใหถือวาผูไดรับอนุญาตนั้นไมเคยถูกภาคทัณฑมากอน 
 

________________________ 
 



ลักษณะเครื่องหมายรับรอง  
ทายขอบังคับกรมการคาตางประเทศ 

วาดวยการใชเครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

________________________ 
 
 
 

 



แบบหนังสือแสดงความจํานงขอใช/ตออายุเครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทย 
 

 
 
                                                                                    วันที.่........................................................................... 
 
เร่ือง    ขออนุญาตใช/ตออายุเครื่องหมายรบัรองขาวหอมมะลิไทย 
เรียน    ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานสินคานําเขาสงออก 
 
      กรณีสงขาวหอมมะลิไทยออกไปนอกราชอาณาจักร 

  ขาพเจาบริษัท/หาง...................................................................................... จํากัด ไดจดทะเบียน
เปนผูทําการคาขาออกซึ่งสินคามาตรฐานขาวหอมมะลิไทยกับสํานักงานมาตรฐานสินคา ตามมาตรา ๑๒ 
แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาขาออก พ.ศ.๒๕๐๓ (ออกให ณ วันที่...........................................) ตาม
ทะเบียน เลขที่ ผค........................................................................................................................................... 

  กรณีเปนผูผลิตหรือผูจําหนายหรือผูใหบริการขาวหอมมะลิไทย 
๑ ขาพเจาโรงสี ช่ือ................................................................................................ สถานที่ตั้ง

เลขที่.....................หมูที่............ถนน...............................แขวง/ตําบล......................................................
เขต/อําเภอ......................................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย....................
หมายเลขโทรศัพท.........................โทรศัพทเคลื่อนที่.......................หมายเลขโทรสาร.................................  
มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 ๑.๑ เปนโรงสีที่ผลิตและจําหนายขาวหอมมะลิไทยที่ไดมาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย
กําหนดและผานการรับรองจากจังหวัดในแหลงผลิตที่เขารวมโครงการสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานขาว
หอมมะลิไทยกับกรมการคาตางประเทศ 
 ๑.๒ มีตราหรือเครื่องหมายการคาที่ใชแสดงรวมกับเครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทย 

 

 
(ประทับตราหรือเครื่องหมายการคา) 

 



 ๒

๒ ขาพเจาหางสรรพสินคา/ผูคาปลีก/คาสง ช่ือ.......................................................  สถานที่ตั้ง
เลขที่..............หมูที่.........ถนน........................แขวง/ตําบล.......................................................................
เขต/อําเภอ......................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.................................
หมายเลขโทรศัพท........................โทรศัพทเคลื่อนที่.......................หมายเลขโทรสาร.................................
โดยมีคุณสมบัติเปนหางสรรพสินคา/ผูคาปลีก/คาสงที่จําหนายขาวหอมมะลิไทยที่ไดมาตรฐานตามที่
กระทรวงพาณิชยกําหนดซึ่งไดซ้ือจากโรงสีที่ผานการรับรองจากจังหวัด 
       ๓ ขาพเจาผูประกอบการโรงแรม/ ภัตตาคาร/รานอาหาร ช่ือ.......................................... 
สถานที่ตั้งเลขที่..............หมูที่.........ถนน...............................แขวง/ตําบล......................................................
เขต/อําเภอ....................................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย....................................
หมายเลขโทรศัพท...........................โทรศัพทเคลื่อนที่.......................หมายเลขโทรสาร..............................
โดยมีคุณสมบัติเปนผูประกอบการโรงแรม/ภัตตาคาร/รานอาหารที่ใหบริการโดยใชขาวหอมมะลิไทยที่ไดตาม
มาตรฐานกระทรวงพาณิชยกําหนดซึ่งไดซ้ือจากโรงสีที่ผานการรับรองจากจังหวัดหรือไดซ้ือขาวหอมมะลิไทย
จากหางสรรพสินคา/คาสง/คาปลีกที่จําหนายขาวหอมมะลิไทยจากโรงสีที่ผานการรับรองจากจังหวัด  

 ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจขอบังคับกรมการคาตางประเทศวาดวยการใชเครื่องหมายรับรอง
ขาวหอมมะลิไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ แลวเปนอยางดี จึงแสดงความจํานงขออนุญาตใช/ตออายุเครื่องหมาย
รับรองตอกรมการคาตางประเทศ โดยขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติตามขอบังคับ ทุกประการ พรอมนี้ไดแนบ
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว 

 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                (ลงชื่อ)………………………………………………… 
                                                         ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล/ผูรับมอบอํานาจ/ผูจัดการ 
                  (ประทบัตราสําคัญ) 


