
มาตรฐานสินคาขาวขาว 
ทายประกาศกระทรวงพาณิชย  เร่ือง  กําหนดใหขาวขาวเปนสินคามาตรฐาน 

และมาตรฐานสินคาขาวขาว พ.ศ. 2555 

 ขอ  ๑  คํานิยาม 
   (๑) ขาวขาว  หมายถึง ขาว (Oryza Sativa L.)  ที่ไดจากการนําขาวกลอง
เจาไปขัดเอารําออกแลว 
   (๒) พื้นขาว (Rice classification) หมายถึง เมล็ดขาวที่มีขนาดความยาว
ระดับตาง ๆ ตามที่กําหนด ซึ่งเปนสวนผสมของขาวแตละชั้นตามอัตราสวนที่กําหนด  
   (๓) ชั้นของเมล็ดขาว (Classes of rice kernels) หมายถึง ชั้นของเมล็ด
ขาวที่แบงตามระดับความยาวของขาวเต็มเมล็ด 
   (๔) สวนของเมล็ดขาว (Parts of rice Kernels)  หมายถึง สวนของขาว
เต็มเมล็ดแตละสวนที่แบงตามความยาวของเมล็ดออกเปน ๑๐ สวน เทา ๆ กัน 
   (๕) ขาวเต็มเมล็ด  (Whole kernels)  หมายถึง   เมล็ดขาวที่อยูในสภาพเต็ม
เมล็ด ไมมีสวนใดหักและใหรวมถึงเมล็ดขาวที่มีความยาวตั้งแต  ๙  สวนข้ึนไป 
   (๖)   ตนขาว (Head rice)  หมายถึง  เมล็ดขาวหักที่มีความยาวมากกวาขาว
หัก แตไมถึงความยาวของขาวเต็มเมล็ด  และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกที่มีเน้ือที่เหลืออยู
ตั้งแตรอยละ ๘๐ ของเมล็ด 
  (๗)   ขาวหัก (Brokens)  หมายถึง เมล็ดขาวหักที่มีความยาวตั้งแต ๒.๕ 
สวนข้ึนไป แตไมถึงความยาวของตนขาว  และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกที่มีเน้ือที่
เหลืออยูไมถึงรอยละ ๘๐ ของเมล็ด 
  (๘) ปลายขาวซีวัน (Small brokens C 1) หมายถึง  เมล็ดขาวหักขนาด
เล็กที่รอนผานตะแกรงเบอร ๗    
  (๙) ขาวเมล็ดสีต่ํากวามาตรฐาน (Undermilled Kernels)  หมายถึง เมล็ด
ขาวที่ผานการขัดสีต่ํากวาระดับการสีทีก่ําหนดไวสําหรับขาวแตละชนิด 
  (๑๐) ขาวเมล็ดแดง (Red  kernels)   หมายถึง  เมล็ดขาวท่ีมีรําสีแดงหุม
อยูทั้งเมลด็ หรือตดิอยูเปนบางสวนของเมล็ด 
  (๑๑) ขาวเมล็ดเหลือง (Yellow  kernels)  หมายถึง  เมล็ดขาวที่มี
บางสวนของเมล็ดกลายเปนสีเหลืองอยางชัดแจง 
  (๑๒) ขาวเมล็ดทองไข (Chalky kernels)  หมายถึง เมล็ดขาวเจาที่เปนสี
ขาวขุนเหมือนช็อลค มีเน้ือที่ตั้งแตรอยละ ๕๐ ข้ึนไป ของเน้ือที่เมล็ดขาว 
  (๑๓) ขาวเมล็ดเสีย (Damaged kernels) หมายถึง เมล็ดขาวที่เสียอยาง
เห็นไดชัดแจงดวยตาเปลาซึ่งเกิดจากความชื้น ความรอน เชื้อรา แมลง หรืออืน่ ๆ 
  (๑๔) ขาวเมล็ดลีบ  (Undeveloped kernels)  หมายถึง เมล็ดขาวที่ไม
เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรจะเปน  มีลักษณะแฟบ แบน 
  (๑๕) ขาวเมล็ดออน (Immature kernels)  หมายถึง  เมล็ดขาวที่มีสีเขียว
ออนไดจากขาวเปลือกที่ยงัไมแก 
  (๑๖) เมล็ดพืชอื่น (Other seeds)  หมายถึง เมล็ดพืชอืน่ ฯ ที่มิใชเมล็ด
ขาว 
  (๑๗) วัตถุอื่น (Foreign matter)  หมายถึง สิ่งอื่น ๆ ที่มิใชขาวรวมทั้ง
แกลบและรําที่หลดุจากเมล็ดขาว 
 
  (๑๘) ระดับการสี (Milling degree)  หมายถึง  ระดับของการขัดสีขาว 
  (๑๙) สีดีพิเศษ (Extra well milled)   หมายถึง  การขัดสีเอารําออก
ทั้งหมดจนเมลด็ขาวมีลักษณะสวยงามเปนพิเศษ 
  (๒๐) สีดี (Well milled)  หมายถึง  การขัดสีเอารําออกทัง้หมดจนเมล็ด
ขาวมีลักษณะสวยงามดี 
  (๒๑) สีดีปานกลาง  (Reasonably well milled)  หมายถึง  การขัดสีเอารํา
ออกเปนสวนมากจนเมลด็ขาวมีลักษณะสวยงามพอสมควร 



  (๒๒) สีธรรมดา (Ordinarily milled)  หมายถึง  การขัดสีเอาราํออกแตเพยีง
บางสวน 
  (๒๓) ตะแกรงเบอร ๗ (Seive No.๗)  หมายถึง  ตะแกรงโลหะรูกลม หนา 
๐.๗๙ มิลลิเมตร (๐.๐๓๑ น้ิว) และเสนผานศูนยกลางรู ๑.๗๕ มิลลิเมตร (๐.๐๖๙ น้ิว) 
  (๒๔) รอยละ หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนัก ยกเวนรอยละของพื้นขาว เปน
รอยละโดยปริมาณ 

 ขอ ๒   ใหแบงชั้นของเมล็ดขาวขาวออกเปน ๔ ชั้น ดังน้ี 
  (๑) ขาวเมล็ดยาว ชั้น 1 (Long grain class 1) คือ ขาวเต็มเมล็ดที่มี
ขนาดความยาวเกิน 7.0 มิลลิเมตร 
  (๒) ขาวเมล็ดยาว ชั้น 2 (Long grain class 2) คือ ขาวเต็มเมล็ดที่มี
ขนาดความยาวเกิน 6.6 มิลลิเมตร ถึง 7.0 มลิลิเมตร 
  (๓) ขาวเมล็ดยาว ชั้น 3 (Long grain class 3) คือ ขาวเต็มเมล็ดที่มี
ขนาดความยาวเกิน 6.2 มิลลิเมตร ถึง 6.6 มิลลิเมตร 
  (๔) ขาวเมล็ดสั้น (Short grain) คือขาวเต็มเมล็ดที่มีขนาดความยาวไม
เกิน 6.2 มิลลิเมตร 

 ขอ ๓.  ใหแบงขาวขาวออกเปน ๘ ชนิด ดังน้ี 
  (๑) ขาวขาว  ๑๐๐  เปอรเซ็นต ชั้น ๑ 
  (๒) ขาวขาว  ๑๐๐  เปอรเซ็นต ชั้น ๒ 
  (๓) ขาวขาว  ๑๐๐  เปอรเซ็นต ชั้น ๓ 
  (๔) ขาวขาว  ๕  เปอรเซ็นต 

 (๕) ขาวขาว ๑๐  เปอรเซ็นต 
 (๖) ขาวขาว ๑๕  เปอรเซ็นต 
 (๗) ขาวขาว 25 เปอรเซ็นตเลิศ 
 (๘) ขาวขาว 25 เปอรเซ็นต 

 ขอ  ๔ สินคามาตรฐานขาวขาวทุกชนิด ตองมีมาตรฐาน ดงัตอไปน้ี 
  (๑) มีความชื้นไมเกินรอยละ ๑๔.๐ 
  (๒) ไมมีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู 

 ขอ  ๕   ใหกําหนดมาตรฐานสินคาขาวขาว ไวดังตอไปน้ี 

  (๑)   ขาวขาว ๑๐๐  เปอรเซ็นต ชั้น ๑ 
   ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการสี  ดังน้ี 

 พื้นขาว ประกอบดวย 
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ไมนอยกวารอยละ 70.0 นอกน้ันเปนขาวเมล็ด

ยาวชั้น 2 
ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีขาวเมล็ดยาวชั้น 3 ไดไมเกินรอยละ 5.0 

   สวนผสม  ประกอบดวย 
    ขาวเต็มเมล็ด  ไมนอยกวารอยละ ๖๐.๐ 
    ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต ๕.๐  สวนข้ึนไป แตไมถึง ๘.๐ สวน  
    ไมเกินรอยละ ๔.๐ 
    นอกน้ันเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต ๘.๐ สวนข้ึนไป 
    ขาวที่อาจมีปนได 
    ขาวเมล็ดทองไข   ไมเกินรอยละ ๓.๐ 
    ขาวเหนียวขาว   ไมเกินรอยละ ๑.๕ 
    ขาวเปลือก    ไมเกิน ๕  เมล็ดตอขาว ๑  กิโลกรัม 
    ระดับการส ี  สีดีพิเศษ 

  (๒)  ขาวขาว ๑๐๐  เปอรเซ็นต ชั้น ๒ 
  ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการสี  ดังน้ี 

พื้นขาว ประกอบดวย 



ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ไมนอยกว ารอยละ 40.0 
นอกน้ันเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 2 และหรือชั้น 3 
ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดใมเกินรอยละ 5.0 

  สวนผสม  ประกอบดวย 
  ขาวเต็มเมล็ด  ไมนอยกวารอยละ ๖๐.๐ 
  ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต ๕.๐ สวนข้ึนไป  แตไมถึง ๘.๐ สวน 
  ไมเกินรอยละ ๔.๕ ในจํานวนน้ีอาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง ๕.๐ 
สวน     และไมผานตะแกรงเบอร ๗ ไมเกินรอยละ ๐.๕  และ
ปลายขาวขาวซีวัน       ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
  นอกน้ันเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต ๘.๐ สวนข้ึนไป 
  ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได 
  ขาวเมล็ดเหลือง    ไมเกินรอยละ ๐.๒ 
  ขาวเมล็ดทองไข ไมเกินรอยละ ๖.๐ 
  ขาวเมล็ดเสีย  ไมเกินรอยละ ๐.๒๕ 
  ขาวเหนียวขาว ไมเกินรอยละ ๑.๕ 
  ขาวเปลือก   ไมเกิน ๗  เมล็ดตอขาว  ๑  กิโลกรัม 
  ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถอุื่น อยางใดอยาง
หน่ึง หรือ  หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ ๐.๒ 
  ระดับการส ี  สีดีพิเศษ   

  (๓)  ขาวขาว  ๑๐๐  เปอรเซ็นต ชั้น ๓ 
  ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการสี  ดังน้ี 

พื้นขาว ประกอบดวย 
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ไมนอยกวารอยละ 30.0 
นอกน้ันเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 2 และหรือชั้น 3 
ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 5.0 

     
 
    สวนผสม  ประกอบดวย 
    ขาวเต็มเมล็ด  ไมนอยกวารอยละ ๖๐.๐ 
    ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต  ๕.๐ สวนข้ึนไป แตไมถึง  ๘.๐ สวน 
    ไมเกินรอยละ ๕.๐ ในจํานวนน้ีอาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง ๕.๐ 

สวน  
    และไมผานตะแกรงเบอร ๗ ไมเกินรอยละ ๐.๕ และปลายขาวขาวซี

วัน  
    ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
    นอกน้ันเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต ๘.๐ สวนข้ึนไป 
    ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได 

  ขาวเมล็ดเหลือง ไมเกินรอยละ ๐.๒ 
  ขาวเมล็ดทองไข ไมเกินรอยละ  ๖.๐ 
  ขาวเมล็ดเสีย  ไมเกินรอยละ  ๐.๒๕ 
  ขาวเหนียวขาว  ไมเกินรอยละ  ๑.๕ 
  ขาวเปลือก   ไมเกิน ๗  เมล็ดตอขาว ๑  กิโลกรัม 
  ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถอุื่น อยางใดอยาง
หน่ึงหรือ 
  หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ ๐.๒ 
  ระดับการส ี    สีดีพิเศษ 

   (๔)  ขาวขาว  ๕ เปอรเซ็นต 
  ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการสี ดังน้ี 



พื้นขาว ประกอบดวย 
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ไมนอยกวารอยละ 20.0 
นอกน้ันเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 2 และหรือชั้น 3 
ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 10.0 

  สวนผสม   ประกอบดวย 
  ขาวเต็มเมล็ด  ไมนอยกวารอยละ ๖๐.๐ 
  ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต ๓.๕  สวนข้ึนไป แตไมถึง ๗.๕ สวน 
  ไมเกินรอยละ ๗.๐ ในจํานวนน้ีอาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง ๓.๕ 
สวน 
  และไมผานตะแกรงเบอร ๗ ไมเกินรอยละ ๐.๕ และปลายขาวขาวซี
วัน 
  ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
  นอกน้ันเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต ๗.๕ สวนข้ึนไป 
  ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได 
  ขาวเมล็ดแดงและหรอืขาวเมล็ดสีต่ํากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 
๒.๐ 
  ขาวเมล็ดเหลือง ไมเกินรอยละ ๐.๕ 
  ขาวเมล็ดทองไข ไมเกินรอยละ ๖.๐ 
  ขาวเมล็ดเสีย  ไมเกินรอยละ ๐.๒๕ 
  ขาวเหนียวขาว ไมเกินรอยละ ๑.๕  
  ขาวเปลือก   ไมเกิน ๑๐  เมล็ดตอขาว ๑  กิโลกรัม 
  ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถอุื่น อยางใดอยาง
หน่ึง หรือ 
  หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ ๐.๓ 
  ระดับการส ี  สีด ี
 

   (๕)   ขาวขาว ๑๐ เปอรเซ็นต 
  ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการสี ดังน้ี 

พื้นข าว  ประกอบดวย 
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1  ไมนอยกวารอยละ 10.0 
นอกน้ันเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 2 และหรือชั้น 3  
ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 15.0 

  สวนผสม  ประกอบดวย  
  ขาวเต็มเมล็ด  ไมนอยกวารอยละ ๕๕.๐ 
  ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต ๓.๕ สวนข้ึนไป แตไมถึง ๗.๐ สวน 
  ไมเกินรอยละ ๑๒.๐ ในจํานวนน้ีอาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง ๓.๕ 
สวน 
  และไมผานตะแกรงเบอร ๗ ไมเกินรอยละ ๐.๗ และปลายขาวขาวซี
วัน 
  ไมเกินรอยละ ๐.๓ 
  นอกน้ันเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต ๗.๐ สวนข้ึนไป 
  ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได 
  ขาวเมล็ดแดงและหรอืขาวเมล็ดสีต่ํากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 
๒.๐ 
  ขาวเมล็ดเหลือง ไมเกินรอยละ ๑.๐ 
  ขาวเมล็ดทองไข ไมเกินรอยละ ๗.๐ 
  ขาวเมล็ดเสีย  ไมเกินรอยละ ๐.๕ 
  ขาวเหนียวขาว ไมเกินรอยละ ๑.๕  
  ขาวเปลือก   ไมเกิน  ๑๕  เมล็ดตอขาว  ๑  กิโลกรัม 



  ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถอุื่น อยางใดอยาง
หน่ึง หรือ 
  หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ ๐.๔ 
  ระดับการส ี  สีด ี

   (๖) ขาวขาว ๑๕ เปอรเซ็นต 
  ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการสี ดังน้ี 

พื้นขาว ประกอบดวย 
ขาวเมล็ดยาวชั้น 1  ไมนอยกวารอยละ 5.0 
นอกน้ันเปนขาวเมล็ดยาวชั้น 2 และหรือชั้น 3 
ในจํานวนทั้งหมดน้ี อาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 30.0 

  สวนผสม  ประกอบดวย 
  ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ ๕๕.๐ 
  ขาวหักที่มีความยาวตั้งแต ๓.๐ สวนข้ึนไป แตไมถึง ๖.๕ สวน 
  ไมเกินรอยละ ๑๗.๐ ในจํานวนน้ีอาจมีขาวหักที่มีความยาวไมถึง ๓.๐ 
สวน 
  และไมผานตะแกรงเบอร ๗ ไมเกินรอยละ ๒.๐  และปลายขาวขาวซี
วัน 
  ไมเกินรอยละ ๐.๕ 
  นอกน้ันเปนตนขาวที่มีความยาวตั้งแต ๖.๕ สวนข้ึนไป 
  ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได 
  ขาวเมล็ดแดงและหรอืขาวเมล็ดสีต่ํากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 
๕.๐ 
  ขาวเมล็ดเหลือง ไมเกินรอยละ ๑.๐ 
  ขาวเมล็ดทองไข ไมเกินรอยละ ๗.๐ 
  ขาวเมล็ดเสีย  ไมเกินรอยละ ๑.๐ 
  ขาวเหนียวขาว ไมเกินรอยละ ๒.๐ 
  ขาวเปลือก   ไมเกิน ๑๕ เมล็ดตอขาว ๑ กิโลกรัม 
  ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถอุื่น อยางใดอยาง
หน่ึง หรือ 
  หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ ๐.๔ 
  ระดับการส ี สีดีปานกลาง 

  (๗)  ขาวขาว 25 เปอรเซ็นตเลิศ 
  ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการสี ดังน้ี  
  พื้นขาว ประกอบดวย 
  ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 อยางใดอยางหน่ึง หรือหลาย
อยางรวมกัน  โดยอาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 50.0  
  สวนผสม  ประกอบดวย 
  ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 40.0 
  ขาวหักที่มีความยาวไมถึง 5.0 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7 ไม
เกินรอยละ   28.0 ในจํานวนน้ีอาจมีปลายขาวขาวซีวันไมเกินรอยละ 
1.0 นอกน้ันเปนตนขาว 
  ที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนข้ึนไป 
  ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได 
  ขาวเมล็ดแดงและหรอืขาวเมล็ดสีต่ํากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 
๕.๐ 
  ขาวเมล็ดเหลือง ไมเกินรอยละ ๑.๐ 
  ขาวเมล็ดทองไข ไมเกินรอยละ ๗.๐ 
  ขาวเมล็ดเสีย  ไมเกินรอยละ ๑.๐ 
  ขาวเหนียวขาว ไมเกินรอยละ ๒.๐ 



  ขาวเปลือก   ไมเกิน ๑๕ เมล็ดตอขาว ๑ กิโลกรัม 
  ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถอุื่น อยางใดอยาง
หน่ึง หรือ 
  หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 1.0 
  ระดับการส ี สีดีปานกลาง 

  (๘)  ขาวขาว 25 เปอรเซ็นต 
  ตองมีพื้นขาว สวนผสมของเมล็ดขาว และระดับการสี ดังน้ี  
  พื้นขาว ประกอบดวย 
  ขาวเมล็ดยาวชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 อยางใดอยางหน่ึง หรือหลาย
อยางรวมกัน  โดยอาจมีขาวเมล็ดสั้นไดไมเกินรอยละ 50.0  
  สวนผสม  ประกอบดวย 
  ขาวเต็มเมล็ด ไมนอยกวารอยละ 40.0 
  ขาวหักที่มีความยาวไมถึง 5.0 สวน และไมผานตะแกรงเบอร 7 ไม
เกินรอยละ   28.0 ในจํานวนน้ีอาจมีปลายขาวขาวซีวันไมเกินรอยละ 
2.0 นอกน้ันเปนตนขาว 
  ที่มีความยาวตั้งแต 5.0 สวนข้ึนไป 
  ขาวและสิ่งที่อาจมีปนได 
  ขาวเมล็ดแดงและหรอืขาวเมล็ดสีต่ํากวามาตรฐาน ไมเกินรอยละ 7.๐ 
  ขาวเมล็ดเหลือง ไมเกินรอยละ ๑.๐ 
  ขาวเมล็ดทองไข ไมเกินรอยละ 8.๐ 
  ขาวเมล็ดเสีย  ไมเกินรอยละ 2.๐ 
  ขาวเหนียวขาว ไมเกินรอยละ ๒.๐ 
  ขาวเปลือก   ไมเกิน 20 เมล็ดตอขาว ๑ กิโลกรัม 
  ขาวเมล็ดลีบ ขาวเมล็ดออน เมล็ดพืชอื่น และวัตถอุื่น อยางใดอยาง
หน่ึง หรือ 
  หลายอยางรวมกันไมเกินรอยละ 2.0 
  ระดับการส ี สีธรรมดา แตไมเกินสีดีปานกลาง 

ขอ ๖  ในกรณีที่มีการซื้อขายขาวขาวตามตัวอยางหรือเง่ือนไข ขาวขาวน้ันตองมี
มาตรฐาน   

ไมต่ํากวาตัวอยางหรือเง่ือนไขที่ผูซื้อตกลงไว และสํานักงานมาตรฐานสินคา ไดเห็นชอบแลว 
 ขอ  ๗  การวินิจฉัยเกี่ยวกับมาตรฐานหรือคุณภาพของสินคามาตรฐานขาวขาวหรือ

ขาวขาวตามตัวอยาง ใหถือผลการตรวจสอบและวิเคราะหของสํานักงานมาตรฐานสินคาหรือ
หนวยงานที่สํานักงานมาตรฐานสินคามอบหมายเปนเกณฑ 

  ในกรณีที่มีปญหาขอโตแยงเกี่ยวกับผลการวินิจฉัย ใหถือผลการตรวจสอบ
และวิเคราะหของสํานักงานมาตรฐานสินคา หรือหนวยงานที่สํานักงานมาตรฐานสินคามอบหมาย 
แลวแตกรณีเปนที่สุด 

 ขอ ๘ ในกรณีสงสินคามาตรฐานขาวขาวหรือขาวขาวตามตัวอยาง ออกไปนอก
ราชอาณาจักรโดยบรรจุกระสอบหรือภาชนะบรรจุอื่นใด ใหผูทําการคาขาออกแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับวัตถุที่ใชบรรจุหุมหอตลอดจนการเย็บ ปดผนึกไวในคํารองขอใหออกใบรับรองมาตรฐาน
สินคาดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


