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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรเกี่ยวกับข้าว ครอบคลุมทั้งสินค้า ระบบ

การผลิตในระดับฟาร์ม และโรงสีข้าว เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวตลอดกระบวนการผลิต ต่อมาในปี 
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ได้รับมอบหมายให้ร่วมกันเร่งรัดด าเนินการเกี่ยวกับสินค้าข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดังนั้นเพื่อให้

กระบวนการรับรองสินค้าข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นควรก าหนดมาตรฐานข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ขึ้นเพื่อใช้

ประกอบการรับรองสินค้าข้าวที่กล่าวอ้างเป็นข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อก าหนดการปลูก การแปรสภาพ การแสดงฉลากสินค้าข้าว    

ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่ิงบ่งชี้   

ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2551 

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมสินค้าข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก ข้าวซ้อมมือ ข้าวฮาง 

และ ข้าวขาวหรือข้าวสาร ที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อให้ได้สินค้าข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

2.  นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานนี้ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าว (มกษ. 4004) และ

ดังต่อไปนี้ 

2.1 ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (geographical indication, GI) หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือส่ิงอื่นใดที่ใช้เรียก

หรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มี

คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว 

2.2 ข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (geographical indication rice) หมายถึง สินค้าข้าวที่ผลิตจากแหล่ง

ภูมิศาสตร์ที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตที่ขอขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยชื่อที่ใช้เรียกสินค้าข้าวนั้นต้อง
ได้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งทางภูมิศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่ิงบ่งทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2551 

แล้ว เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 

2.3 ข้าวกล้องงอก (germinated brown rice) หรือข้าวเปลือกงอก หรือข้าวฮางงอก หมายถึง ผลิตผลของ
ข้าวที่ผ่านกระบวนการท าให้งอก โดยแช่ข้าวกล้องหรือข้าวเปลือกในน้ า เพาะจนเกิดรากยาวประมาณ   

0.5 - 1 มิลลิเมตรแล้วน าไปผ่านความร้อน และ/หรือลดความชื้นเพื่อท าให้แห้ง 

2.4 ข้าวซ้อมมือ (semi-milled rice) หมายถึง ข้าวที่ผ่านการกะเทาะเปลือก และขัดสีเพื่อขัดเอาเย่ือหุ้ม

เมล็ดออกไปบางส่วน แต่ไม่เกิน 30% ของเย่ือหุ้มเมล็ดทั้งหมด 
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2.5 ข้าวฮาง หมายถึง ข้าวเปลือกที่ผ่านการแช่น้ าแล้วนึ่ง และลดความชื้นก่อนการกะเทาะเปลือกและ/หรือ

ขัดสี ค าว่าข้าวฮางเป็นภาษาถิ่นที่ใช้เรียกภูมิปัญญานี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

3.  ข้อก าหนด 

ข้อก าหนดส าหรับ ข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ให้เป็นตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดส าหรับสินค้าข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

รายการ ข้อก าหนด 

1. พื้นที่ปลูก  
1.1 พื้นที่ปลูกข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ได้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้        
ทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2551 

 1.2 พื้นที่ปลูกข้าวไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือ  

ส่ิงที่เป็นอันตรายต่อผลิตผลซึ่งกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค  
      กรณีที่พื้นที่มีสภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากวัตถุหรือส่ิงที่เป็น

อันตราย ให้วิเคราะห์ดินและน้ า โดยส่งห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือ

ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนจาก

วัตถุหรือส่ิงที่เป็นอันตราย และเก็บผลการวิเคราะหไ์ว้เป็นหลักฐาน 
2. การปลูก การดูแลรักษา 

การเก็บเกี่ ยวและการ

ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

 
2.1 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการค้า  

ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และมีคู่มือการปฏิบัติงานของสมาชิกผู้ขอใช้ส่ิงบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์และแผนการควบคุมตรวจสอบตามที่ได้ย่ืนขอใช้ตราสัญลักษณ์

ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยไว้ 

 2.2 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นเป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการค้าส่ิงบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับสมาชิกผู้ขอใช้ส่ิงบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์ตามข้อก าหนด 2.1 
 2.3 เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ ต้องตรงตามพันธุ์และมาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการ

รับรองจากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือแหล่งที่เชื่อถือได้ 
 2.4 การปลูกข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน หรือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานระบบการผลิตที่ปลอดภัย ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
(1) หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีข้ันพื้นฐานส าหรับข้าว (กรมการข้าว) 

(2) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับข้าวหอมมะลิไทย (มกษ.4400) 

(3) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับข้าว (มกษ.4401)  

(4) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 4: ข้าวอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 4)  
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รายการ ข้อก าหนด 

3. การรวบรวม และการ

แปรสภาพ 

3.1 การรับซื้อวัตถุดิบ

ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

 

 
 
 

3.1.1 ผู้รวบรวม หรือผู้แปรสภาพ ที่รับซื้อวัตถุดิบข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

ต้องขึ้ นทะ เบียนเป็นผู้ผ ลิตหรือผู้ประกอบการค้ า สินค้าข้ าว ส่ิ งบ่ งชี้           

ทางภูมิศาสตร์ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับสมาชิก    

ผู้ขอใชส่ิ้งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

 3.1.2 ต้องรับซื้อวัตถุดิบที่ผลิตจากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน

เป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการค้าข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามข้อก าหนด 2.1 

และวัตถุดิบดังกล่าวต้องผ่านการรับรองตามข้อก าหนด 2.4 

 3.1.3 มีเกณฑ์การรับซื้อวัตถุดิบที่ชัดเจนเป็นไปตามลักษณะหลักของสินค้าที่

ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ

วัตถุดิบข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก่อนการรับซื้อ 

 3.1.4 บันทึกชื่อผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ที่อยู่ พันธุ์ข้าวที่รับซื้อ วันที่และปริมาณ

วัตถุดิบที่รับซื้อ โดยบันทึกแยกจากข้าวที่ไม่ใช่ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

 3.1.5 เก็บรักษาวัตถุดิบข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แยกจากวัตถุดิบข้าวที่ไม่ใช่

ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และมีการบ่งชี้หรือติดป้ายแสดงไว้อย่างชัดเจน 

3.2 การลดความชื้น การ

กะเทาะ การขัดสี  การคัด

แยกคุณภาพ การบรรจุ 

การเก็บรักษา และการ

ขนส่ง รวมถึงกระบวนการ

ผลิตข้าวกล้องงอกและ 

ข้าวฮาง 

 
3.2.1 ต้องด าเนินการโดยผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการค้า

สินค้าข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอใช้ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และมีสถานที่

ประกอบการตั้งอยู่ในขอบเขตพื้นที่ ที่ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์นั้น 

3.2.2 ต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับสมาชิกผู้ขอใช้ส่ิงบ่งชี้     

ทางภูมิศาสตร์ตามท่ีได้ย่ืนขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยไว้ 
3.2.3 ต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนที่เป็นอันตราย

ต่อผู้บริโภค 

 3.2.4 บันทึกปริมาณวัตถุดิบที่รับเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพ และปริมาณ

สินค้าข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ผ่านกระบวนแปรสภาพ 

 3.2.5 มีมาตรการป้องกันไม่ให้สินค้าข้าวที่ไม่ใช่ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คละปน

กับสินค้าข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

 3.2.6 คุณภาพสินค้าข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดใน

กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร  เรื่อง       

สารปนเปื้อน และสารพิษตกค้าง 
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4. การแสดงฉลาก ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จ 

หรือหลอกลวง อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

 (1) ประเภทของสินค้าข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ให้ระบุข้อความแสดง       

“ชื่อสินค้าข้าว” ตามด้วย “ชื่อส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ตามที่ได้รับการ       

ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(2) น้ าหนักสุทธิ 
(3) ชั้นคุณภาพ (ถ้ามีการแบ่งชั้นคุณภาพ) 

(4) ข้อมูลผูผ้ลิต ให้ระบุชื่อและสถานที่ผลิตของผู้ผลิต    

(5) วัน เดือน ปี ท่ีผลิต หรือบรรจุ 
(6) ค าแนะน าในการหุงต้ม 

(7) ภาษา  

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมี

ภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้  

กรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้ แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

5. การแสดงเครื่องหมาย

รับรอง 

 
5.1 การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง 

ก าหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรอง

มาตรฐานกับสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553 และประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติท่ีเกี่ยวข้อง  

 5.2 การใช้ตราสัญลักษณ์ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ให้เป็นไปตามประกาศ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ตราสัญลักษณ์ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย และ

ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ส่ิงบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์ไทย พ.ศ. 2551 
6. บันทึกข้อมูลและการ

ตามสอบ 
 

6.1 เอกสารและบันทึก

ข้อมูล 
 

6.1.1 เกษตรกร มีเอกสารและบันทึกข้อมูล ดังนี้ 

(1) เอกสารการได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   
(ข้อก าหนด 1.1) 

(2) เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตสินค้าข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

(ข้อก าหนด 2.1) 

(3) แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ข้าว (ข้อก าหนด 2.2) 
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(4) คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับสมาชิกผู้ขอใช้ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

(ข้อก าหนด 2.3)  

(5) เอกสารแสดงการรับรองมาตรฐาน (ข้อก าหนด 2.4) 

(6) ในกรณีมีการจ าหน่ายสินค้าข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ต้องบันทึกข้อมูล 

ผู้รับซื้อ หรือแหล่งที่น าสินค้าข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปจ าหน่าย วันที่จ าหน่าย

รวมถึงปริมาณที่จ าหน่าย 

(7) ผลิตผลที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษาและขนย้าย หรือบรรจุเพื่อจ าหน่าย 

ต้องมีการระบุรุ่นผลิตผล หรือติดรหัส หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งผลิต หรือ

จ าหน่าย รวมถึงปริมาณที่จ าหน่าย วันที่เก็บเกี่ยว ให้สามารถตรวจสอบที่มา

ของสินค้าได้ 

 
6.1.2 ผู้ รวบรวม ต้องมีเอกสารและบันทึกข้อมูลการรับซื้อวัตถุดิบ         

ดังนี้ 

(1) หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการค้าสินค้าข้าวส่ิง

บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ข้อก าหนด 3.1.1) 

(2) เกณฑ์การรับซื้อวัตถุดิบและการตรวจสอบคุณภาพ (ข้อก าหนด 3.1.3) 

(3) ช่ือผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบ ที่อยู่ พันธุ์ข้าวที่รับซื้อ แหล่งปลูก วันที่และปริมาณ

วัตถุดิบที่รับซื้อ (ข้อก าหนด 3.1.4) 

 
6.1.3 ผู้แปรสภาพหรือผู้ประกอบการโรงสี  โรงบรรจุ รวมถึงผู้ประกอบการ

ข้าวกล้องงอกและข้าวฮาง ต้องมีเอกสารและบันทึกข้อมูล ดังนี้ 

(1) หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการค้าสินค้าข้าว     

ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ข้อก าหนด 3.1.1) 

(2) ข้อมูลทั่วไปของผูป้ระกอบการ 

(3) ข้อมูลการรับซื้อวัตถุดิบ ชื่อผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ที่อยู่ พันธุ์ข้าวที่รับซื้อ 

แหล่งปลูก วันที่และปริมาณวัตถุดิบที่รับซื้อ (ข้อก าหนด 3.1.4)  

(4) การคัดแยกคุณภาพ 

(5) การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาสถานที่ผลิต เครื่องจักร เครื่องมือ

และอุปกรณ์ 

(6) การป้องกันก าจัดสัตว์พาหะน าโรค 

(7) การเก็บรักษาสินค้าข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

(8) การขนส่งสินค้าข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
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6.2 การตามสอบ  

6.2.1 สินค้าข้าวส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษาและขนย้าย

หรือบรรจุเพื่อจ าหน่าย ต้องมีการระบุรุ่น หรือติดรหัส หรือเครื่องหมายแสดง 

 แหล่งผลิต หรือวัน เดือน ปี ทีผ่ลิต ให้สามารถตรวจสอบที่มาของสินค้าได ้

 6.2.2 เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานไว้อย่างน้อย 2 ปี ของการผลิตติดต่อกันหรือตามที่คู่ค้าต้องการ 

เพื่อใหส้ามารถตามสอบและเรียกคืนสินค้าเมื่อเกิดปัญหาได้ 
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