
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับที ่61 (พ.ศ.2524) 

เร่ือง  น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

----------------------------------------------- 

 

                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (1)(2) และ (6) แหงพระราชบัญญัติอาหาร 

พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี ้

                ขอ 1  ใหยกเลิก 

                         (1)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่20 (พ.ศ.2522) เร่ือง กําหนดน้ําบริโภคและ

เครื่องดื่มเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เงือ่นไข วิธีการผลิต และฉลาก  

ลงวันที ่13 กันยายน พ.ศ.2522 

                         (2)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่50 (พ.ศ.2523) เร่ือง แกไขเพิ่มเติมประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่20 (พ.ศ.2522) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2523 

               ขอ 2  ใหน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทเปนอาหารควบคุมเฉพาะ 

               ขอ 3  น้ําบริโภคตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 

                        (1)  คุณสมบัติทางฟสิกส 

                              (ก)  สี ตองไมเกนิ 20 ฮาเซนยูนิต 

                              (ข)  กลิ่น ตองไมมีกลิ่น แตไมรวมถึงกลิ่นคลอรีน 

                              (ค)  ความขุน ตองไมเกิน 5.0 ซิลิกาสเกล 

                              (ง)  คาความเปนกรด-ดาง ตองอยูระหวาง 6.5 ถึง 8.5 

                        (2)  คุณสมบัติทางเคมี 

                              (ก)  ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solid) ไมเกิน 500.0 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 

                              (ข)  ความกระดางทั้งหมด โดยคํานวณเปนแคลเซี่ยมคารบอเนต ไมเกิน 100.0 

มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 

                              (ค)  สารหนู ไมเกนิ 0.05 มิลลกิรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 

                              (ง)  แบเรียม ไมเกิน 1.0 มิลลกิรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 

                              (จ)  แคดเมียม ไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 
                               ความใน (จ) ถูกยกเลกิและใชความใหมแทนแลวโดยขอ 1 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 

(พ.ศ.2534) 



                              (ฉ)  คลอไรด โดยคํานวณเปนคลอรีน ไมเกิน 250.0 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 

                              (ช)  โครเมียม ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้าํบริโภค 1 ลติร 

                              (ซ)  ทองแดง ไมเกิน 1.0 มิลลกิรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 

                              (ฌ)  เหล็ก ไมเกนิ 0.5 มิลลิกรัมตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 

                              (ญ)  ตะกั่ว ไมเกนิ 0.1 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 
                               ความใน  (ฌ)  และ  (ญ) ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยขอ 2 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) 
                              (ฎ)  แมงกานีส ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 

                              (ฏ)  ปรอท ไมเกนิ 0.002 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 

                              (ฐ)  ไนเตรท โดยคํานวณเปนไนโตรเจน ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัม ตอน้าํบริโภค 1 ลติร 

                              (ฑ)  พีนอล ไมเกนิ 0.001 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 

                              (ฒ)  ซีลีเนียม ไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 

                              (ณ)  เงิน ไมเกนิ 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 

                              (ด)  ซัลเฟต ไมเกนิ 250.0 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 

                              (ต)  สังกะส ีไมเกนิ 5.0 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 

                              (ถ)  ฟลูออไรด โดยคํานวณเปนฟลูออรีน ไมเกิน 1.5 มิลลิกรัม ตอน้ําบริโภค 1 ลิตร 
                               มีความเพิ่มขึ้นเปน (ท) (ธ) และ (น) ของ (2) โดยขอ 3 แหงประกาศฯ ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) 
                        (3)  คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย 

                              (ก)  ตรวจพบบักเตรีชนิดโคลฟิอรม นอยกวา 2.2 ตอน้ําบริโภค 100 มิลลิลิตร โดย

วิธี เอ็ม พี เอน็ (Most Probable Number)  

                              (ข)  ตรวจไมพบบักเตรีชนิด อี.โคไล 

                              (ค)  ไมมีจุลินทรยีที่ทําใหเกิดโรค 

               ขอ 4  ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุน้ําบริโภค ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย 

เร่ือง ภาชนะบรรจุ และจะตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ดวย 

                        (1)  เปนภาชนะบรรจทุี่ตองมีฝาหรือจุกปด เมือ่ใชบรรจุจะตองปดผนึกหรือผนึกโดยรอบ

ระหวางฝาหรือจุกกับขวดหรือภาชนะบรรจุ 

                        (2)  เปนภาชนะบรรจทุี่ปดผนึกซึ่งไมใชภาชนะบรรจุตาม (1)  

                        สิ่งที่ปดผนึกหรือสวนที่ปดผนึกของภาชนะบรรจุตาม (1) และ (2) ตองมีลักษณะที่เมื่อ

เปดใชทําใหสิ่งที่ปดผนึกหรือสวนที่ปดผนึกหรือภาชนะบรรจุนัน้เสียไป 



               ขอ 5  การแสดงฉลากของน้ําบริโภค ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง 

ฉลาก 

               ประกาศฉบับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ซึ่งออกใหตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่20 (พ.ศ.2522) เร่ือง กําหนดน้ําบริโภคและเครื่องดื่มเปนอาหาร

ควบคุมเฉพาะ และกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เงื่อนไข วธิีการผลิต และฉลาก  ลงวันที่ 13 กันยายน 

2522  ซึ่งไดแกไขเพิ่มเตมิโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที ่50 (พ.ศ.2523) เร่ือง แกไขเพิม่เติม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่20 (พ.ศ.2522) ลงวันที ่18 มีนาคม พ.ศ.2523 และใหผูที่ไดรับ

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว มาดําเนินการแกไข

ตํารับอาหารใหมีรายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้ ภายในเกาสิบวนันับแตวันทีป่ระกาศนี้ใชบังคับ 

 

                ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

                                                                                             ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 

 

                                                                                                               ส. พร้ิงพวงแกว 

                                                                                                รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(98 ร.จ. 52 ตอนที่ 157 (ฉบับพิเศษ แผนกราชกจิจาฯ) ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2524) 
 
 


