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(สาํเนา) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

ฉบบัที� 61 (พ.ศ.2524) 
เรื�อง  นํ�าบรโิภคในภาชนะบรรจทุี�ปิดสนิท 

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

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (1)(2) และ (6) แห่งพระราชบญัญัติอาหาร 
พ.ศ.2522  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี � 

ขอ้ 1  ใหย้กเลิก 

(1)  ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที� 20 (พ.ศ.2522) เรื�อง กาํหนดนํ�าบริโภคและ 
เครื�องดื�มเป็นอาหารควบคมุเฉพาะและกาํหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน เงื�อนไข วิธีการผลิต และฉลาก       

ลงวนัที� 13 กนัยายน พ.ศ.2522 

(2)  ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที� 50 (พ.ศ.2523) เรื�อง แกไ้ขเพิ�มเติมประกาศ 
กระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที� 20 (พ.ศ.2522) ลงวนัที� 18 มีนาคม พ.ศ.2523 

ขอ้ 2  ใหน้ํ�าบรโิภคในภาชนะบรรจทุี�ปิดสนิทเป็นอาหารควบคมุเฉพาะ 
ขอ้ 3  นํ�าบรโิภคตอ้งมีคณุภาพหรือมาตรฐาน ดงัต่อไปนี � 

(1)  คณุสมบตัทิางฟิสิกส ์
(ก)  สี ตอ้งไม่เกิน 20 ฮาเซนยนูิต 
(ข)  กลิ�น ตอ้งไม่มีกลิ�น แต่ไม่รวมถึงกลิ�นคลอรีน 
(ค)  ความขุ่น ตอ้งไม่เกิน 5.0 ซิลิกาสเกล 
(ง)  ค่าความเป็นกรด-ด่าง ตอ้งอยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 8.5 

(2)  คณุสมบตัิทางเคมี 
(ก)  ปรมิาณสารทั�งหมด (Total Solid) ไม่เกิน 500.0 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
(ข)  ความกระดา้งทั�งหมด โดยคาํนวณเป็นแคลเซี�ยมคารบ์อเนต ไม่เกิน 100.0  

มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
(ค)  สารหน ูไม่เกิน 0.05 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
(ง)  แบเรียม ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
(จ)  แคดเมียม ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
ความใน (จ) ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนแลว้โดยขอ้ 1 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที� 135 

(พ.ศ.2534) 

(ฉ)  คลอไรด ์โดยคาํนวณเป็นคลอรีน ไม่เกิน 250.0 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
(ช)  โครเมียม ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
(ซ)  ทองแดง ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
(ฌ)  เหล็ก ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรมัต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
(ญ)  ตะกั�ว ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
ความใน  (ฌ)  และ  (ญ) ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนแลว้โดยขอ้ 2 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบบัที� 135 (พ.ศ.2534) 

(ฎ)  แมงกานีส ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
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(ฏ)  ปรอท ไม่เกิน 0.002 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
(ฐ)  ไนเตรท โดยคาํนวณเป็นไนโตรเจน ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
(ฑ)  พีนอล ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
(ฒ)  ซีลีเนียม ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
(ณ)  เงิน ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
(ด)  ซลัเฟต ไม่เกิน 250.0 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
(ต)  สงักะสี ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
(ถ)  ฟลอูอไรด ์โดยคาํนวณเป็นฟลอูอรีน ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
มีความเพิ�มขึ �นเป็น (ท) (ธ) และ (น) ของ (2) โดยขอ้ 3 แห่งประกาศฯ ฉบบัที� 135 (พ.ศ.2534) 

(3)  คณุสมบตัิเกี�ยวกบัจลุินทรีย ์
(ก)  ตรวจพบบกัเตรีชนิดโคลิฟอรม์ นอ้ยกว่า 2.2 ต่อนํ�าบริโภค 100 มิลลิลิตร  

โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)       
(ข)  ตรวจไม่พบบกัเตรีชนิด อ.ีโคไล 
(ค)  ไม่มีจลุินทรียท์ี�ทาํใหเ้กิดโรค 

ขอ้ 4  ภาชนะบรรจุที�ใชบ้รรจนุํ�าบริโภค ใหป้ฏิบตัิตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าดว้ย 

เรื�อง ภาชนะบรรจ ุและจะตอ้งมีลกัษณะอย่างหนึ�งอย่างใด ดงัต่อไปนี �ดว้ย 
(1)  เป็นภาชนะบรรจทุี�ตอ้งมีฝาหรือจกุปิด เมื�อใชบ้รรจจุะตอ้งปิดผนึกหรือผนึกโดยรอบ 

ระหว่างฝาหรือจกุกบัขวดหรือภาชนะบรรจ ุ

(2)  เป็นภาชนะบรรจทุี�ปิดผนึกซึ�งไม่ใช่ภาชนะบรรจตุาม (1)  
สิ�งที�ปิดผนึกหรือส่วนที�ปิดผนึกของภาชนะบรรจุตาม (1) และ (2) ตอ้งมีลกัษณะที�เมื�อ

เปิดใชท้าํใหส้ิ�งที�ปิดผนึกหรือสว่นที�ปิดผนึกหรือภาชนะบรรจนุั�นเสียไป 

ขอ้ 5  การแสดงฉลากของนํ�าบริโภค ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื�อง 
ฉลาก 

ประกาศฉบับนี �ไม่กระทบกระเทือนถึงใบสาํคัญการขึ �นทะเบียนตาํรบัอาหาร ซึ�งออกใหต้าม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที� 20 (พ.ศ.2522) เรื�อง กาํหนดนํ�าบริโภคและเครื�องดื�มเป็นอาหาร
ควบคุมเฉพาะ และกาํหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เงื�อนไข วิธีการผลิต และฉลาก  ลงวันที� 13 กันยายน 

2522  ซึ�งไดแ้ก้ไขเพิ�มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที� 50 (พ.ศ.2523) เรื�อง แก้ไขเพิ�มเติม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที�  20 (พ.ศ.2522) ลงวันที�  18 มีนาคม พ.ศ.2523 และให้ผู ้ที� ได้รับ
ใบสาํคญัการขึ �นทะเบียนตาํรบัอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุดงักล่าว มาดาํเนินการแกไ้ขตาํรบั

อาหารใหม้ีรายละเอียดถกูตอ้งตามประกาศฉบบันี � ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที�ประกาศนี�ใชบ้งัคบั 

ประกาศฉบบันี �ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นตน้ไป 
ประกาศ ณ วนัที� 7 กนัยายน พ.ศ.2524 

              ส. พริ �งพวงแกว้ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
(98 ร.จ. 52 ตอนที� 157 (ฉบบัพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวนัที� 24 กนัยายน พ.ศ.2524) 
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(สาํเนา) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

ฉบบัที� 135 (พ.ศ.2534) 
เรื�อง   นํ�าบริโภคในภาชนะบรรจทุี�ปิดสนิท (ฉบบัที� 2) 

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

โดยที�เป็นการสมควรแก้ไขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดเรื�องคุณภาพหรือมาตรฐานของนํ�าบริโภคใน
ภาชนะบรรจทุี�ปิดสนิท 

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2) และ (6) แห่งพระราชบญัญัติอาหาร 

พ.ศ.2522  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี � 
ขอ้ 1  ใหย้กเลิกความใน (จ) ของ (2) ในขอ้ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที� 61  

(พ.ศ.2524) เรื�อง นํ�าบรโิภคในภาชนะบรรจทุี�ปิดสนิท ลงวนัที� 7 กนัยายน พ.ศ.2524 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี �

แทน 
"(จ)  แคดเมียม ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร" 

ขอ้ 2  ใหย้กเลิกความใน (ฌ) และ (ญ) ของ (2) ในขอ้ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  

ฉบบัที� 61 (พ.ศ.2524) เรื�อง นํ�าบริโภคในภาชนะบรรจุที�ปิดสนิท ลงวันที� 7 กันยายน พ.ศ.2524 และใหใ้ช้
ความต่อไปนี �แทน 

"(ฌ)  เหล็ก  ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
 (ญ)  ตะกั�ว  ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร" 

ขอ้ 3  ใหเ้พิ�มความต่อไปนี �เป็น (ท) (ธ) และ (น) ของ (2) ในขอ้ 3 แห่งประกาศกระทรวง 
สาธารณสขุ ฉบบัที� 61 (พ.ศ.2524) เรื�อง นํ�าบรโิภคในภาชนะบรรจทุี�ปิดสนิท ลงวนัที� 7 กนัยายน พ.ศ.2524 

"(ท)  อะลมูิเนียม ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
 (ธ)  เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร 
 (น)  ไซยาไนด ์ ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรมั ต่อนํ�าบรโิภค 1 ลิตร" 

ขอ้ 4  ใหผู้ท้ี�ไดร้บัใบสาํคญัการขึ �นทะเบียนตาํรบัอาหารหรือผูท้ี�ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชฉ้ลากอาหาร 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที� 61 (พ.ศ.2524) เรื�อง นํ�าบรโิภคในภาชนะบรรจุที�ปิดสนิท ลงวนัที� 
7 กนัยายน พ.ศ.2524 อยู่ก่อนวนัที�ประกาศฉบบันี �ใชบ้งัคบั มายื�นคาํขอแกไ้ขรายการใหม้ีรายละเอียดถูกตอ้ง
ตามประกาศฉบบันี � ภายในหนึ�งรอ้ยแปดสิบวนั นบัแต่วนัที�ประกาศนี �ใชบ้งัคบั และเมื�อไดย้ื�นคาํขอดงักล่าว
แลว้ ให้ใบสาํคัญการขึ �นทะเบียนตาํรบัอาหารหรือฉลากเดิมคงใชไ้ดต้่อไปจนกว่าจะไดร้บัอนุญาต หรือ     
จนกว่าผูอ้นญุาตจะแจง้ใหท้ราบถึงการไม่อนญุาต 

ประกาศฉบบันี � ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นตน้ไป 
ประกาศ ณ วนัที� 26 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2534 

                      อทุยั สดุสขุ 
  ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ผูใ้ชอ้าํนาจของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
(107 ร.จ.3041 ตอนที� 61 (แผนกราชกิจจาฯ) ลงวนัที� 2 เมษายน พ.ศ.2534) 
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(สาํเนา) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

 (ฉบบัที� 284) พ.ศ. 2547 

  เรื�อง  นํ�าบรโิภคในภาชนะบรรจทุี�ปิดสนิท (ฉบบัที� 5) 

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

 เนื�องจากปัจจุบันนํ�าบริโภคเป็นอาหารที�ตอ้งมีการควบคุมสถานที�ผลิตอาหาร ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

ตามข้อกาํหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที�ว่าด้วยเรื�อง วิธีการผลิต เครื�องมือเครื�องใช้ในการผลิต และ        

การเก็บรกัษาอาหาร ไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ จึงเห็นควรปรบัปรุงมาตรการการควบคมุนํ�าบริโภคในภาชนะบรรจุที�  ปิด

สนิทใหม่ ใหเ้หมาะสมต่อสภาพการณปั์จจบุนั  

 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(6)(7) และ(10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.

2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที�มีบทบัญญัติบางประการเกี�ยวกับการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ�งมาตรา 29 

ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญัติใหก้ระทาํ

ได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญั ติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ สุขออกประกาศไว ้            

ดงัต่อไปนี � 

 ขอ้ 1  ใหย้กเลิกความในขอ้ 2 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที� 61 (พ.ศ.2524) เรื�อง  

นํ�าบรโิภคในภาชนะบรรจทุี�ปิดสนิท ลงวนัที� 7 กนัยายน พ.ศ.2524 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี �แทน 

 “ขอ้ 2  ใหน้ํ�าบรโิภคในภาชนะบรรจทุี�ปิดสนิท เป็นอาหารที�กาํหนดคณุภาพหรือมาตรฐาน” 

 ขอ้ 2  ใหผู้ผ้ลิตหรือนาํเขา้นํ�าบรโิภคที�ไดร้บัใบสาํคญัการขึ �นทะเบียนตาํรบัอาหาร หรือใบสาํคญัการ 

ใชฉ้ลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที� 61 (พ.ศ.2524) เรื�อง นํ�าบรโิภคในภาชนะบรรจุที�ปิดสนิท ลง

วนัที� 7 กนัยายน พ.ศ.2524 และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที� 135 (พ.ศ.2534) เรื�อง นํ�าบรโิภคในภาชนะบรรจุ

ที�ปิดสนิท (ฉบับที� 2) ลงวนัที� 26 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2534 และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที� 220) พ.ศ.2544 เรื�อง 

นํ�าบริโภคในภาชนะบรรจุที�ปิดสนิท (ฉบับที� 3) ลงวันที� 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบบัที� 256) พ.ศ.2545 เรื�อง นํ�าบรโิภคในภาชนะบรรจทุี�ปิดสนิท (ฉบบัที� 4) ลงวนัที� 30 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ซึ�งออก

ใหก่้อนวนัที�ประกาศนี �ใชบ้งัคบัใชเ้ลขสารบบอาหารดงักล่าวต่อไปได ้โดยถือว่า ไดจ้ดทะเบียนรายละเอียดของอาหาร

ตามประกาศฉบบันี �แลว้ 

 ขอ้ 3  ประกาศนี � ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นตน้ไป  

ประกาศ ณ วนัที�  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2547 

(ลงชื�อ)          สดุารตัน ์ เกยรุาพนัธุ ์

                 (นางสดุารตัน ์ เกยรุาพนัธุ)์ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

(คดัจากราชกิจจานเุบกษา ฉบบัประกาศทั�วไป เลม่ 122 ตอนพิเศษ 9 ง. ลงวนัที� 31 มกราคม พ.ศ.2548) 


