
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

ฉบับที ่78 (พ.ศ.2527) 

เร่ือง  น้ําแข็ง 

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

 

                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(6)(7) และ (10) แหง

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว 

ดังตอไปนี้ 

                ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2522) เร่ือง กําหนด

น้ําแข็งเปนอาหารควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ เงื่อนไข และ

วิธีการผลิต เพื่อจําหนายหรือจําหนาย กําหนดคณุภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใช

ภาชนะบรรจ ุการเก็บรักษา และฉลาก ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2522 

                ขอ 2  ใหน้ําแข็งเปนอาหารควบคุมเฉพาะ 

                ขอ 3  การผลิตน้ําแข็งเพื่อจําหนายที่มีวัตถุประสงคใหใชรับประทาน ตองใชน้ําสะอาด

ที่มีมาตรฐาน ดังตอไปนี ้

                         (1)  คุณสมบัติทางฟสิกส 

                               (ก)  สี ตองไมเกนิ 20 อาเซนยูนติ 

                               (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 ตอน้ํา

สะอาด 1 ลิตร 

                               (ข)  ความกระดางทั้งหมด โดยคาํนวณเปนแคลเซียมคารบอเนตไมเกิน 

100.0 มิลลกิรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร 

                               (ค)  สารหนู ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร 

                               (ง)  แบเรียม ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร 

                               (จ)  แคดเมียม ไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร 



                               ความใน (จ) ของ (2) ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 1 แหงประกาศฯ ฉบับที่ 137 (พ.ศ.

2534) 
                               (ฉ)  คลอไรด โดยคํานวณเปนคลอรีน ไมเกิน 250.0 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 

1 ลิตร 

                               (ช)  โครเมียม ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร 

                               (ซ)  ทองแดง ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร 

                              (ฌ)  เหล็ก ไมเกนิ 0.5 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร 

                              (ญ)  ตะกั่ว ไมเกนิ 0.1 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร 
                              ความใน (ฌ) และ (ญ) ของ (2) ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยขอ 2 แหงประกาศฯ ฉบับที่ 137 

(พ.ศ.2534) 
                               (ฎ)  แมงกานีส ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร 

                               (ฎ)  ปรอท ไมเกิน 0.002 มิลลิกรัม ตอน้าํสะอาด 1 ลิตร 

                               (ฐ)  ไนเตรท โดยคํานวณเปนไนโตรเจน ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 

1 ลิตร 

                               (ฑ)  ฟนอล ไมเกิน 0.001 มิลลิกรัม ตอน้าํสะอาด 1 ลิตร 

                               (ฒ)  ซีลเีนียม ไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร 

                               (ณ)  เงิน ไมเกนิ 0.05 มิลลกิรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร 

                               (ด)  ซัลเฟต ไมเกิน 250.0 มิลลิกรัม ตอน้าํสะอาด 1 ลิตร 

                               (ต)  สังกะสี ไมเกิน 5.0 มิลลกิรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร 

                               (ถ)  ฟลูออไรด โดยคํานวณเปนฟลูออรีน ไมเกิน 1.5 มิลลิกรัม ตอน้ํา

สะอาด 1 ลิตร 

                               (ท)  คลอรีนตกคาง ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร 
                               มีความเพิ่มขึ้นเปน (ธ)(น) และ (บ) โดยขอ 3 แหงประกาศฯ ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) 
                        (3)  คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย 

                              (ก)  ตรวจพบบักเตรีชนิดโคลฟิอรม นอยกวา 2.2 ตอน้ําสะอาด 100 

มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พ ีเอ็น (Most Probable Number) 

                              (ข)  ตรวจไมพบบักเตรีชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) 

                              (ค)  ไมมีจุลินทรยีที่ทําใหเกิดโรค 

               ขอ 4  น้ําแข็งตามขอ 3 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามมาตรฐานของน้าํสะอาด 

และไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปนเปอนอยูในน้ําแข็งนั้น 



               ขอ 5  กรรมวิธีการผลิตน้ําแข็งตามขอ 3 ใหใชวิธีที่จะปองกันมใิหสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู

ภายนอกเขาไปปนเปอนกับน้ําสะอาดที่ใชในระหวางที่ทําการผลิต 

               ขอ 6  ทอสงน้าํ ซองน้ําแขง็ และเครื่องใชในการผลติที่สัมผัสกับน้ําสะอาดหรือน้ําแข็ง 

จะตองทําดวยวัสดุที่ไมเปนพิษ ทนทาน และมีลักษณะที่งายตอการทําความสะอาด 

               ขอ 7  พื้นผิวของทอสงน้ํา ซองน้ําแข็ง และเครื่องใชในการผลิตที่สัมผสักับน้าํสะอาด

หรือน้ําแข็งตองสะอาด และไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปนเปอนอยูในระหวางที่ทําการผลิต 

               ขอ 8  การผลิตน้ําแข็งเพื่อจําหนายที่มีวัตถุประสงคใหใชประโยชนอ่ืนนอกจากใหใช

รับประทาน ตองใชน้ําสะอาดที่มีมาตรฐานตามขอ 3 และจะเติมสารอื่นที่สํานักงาคณะกรรมการ

อาหารและยาเห็นชอบดวยก็ได  การผลิตน้ําแข็งตามวรรคหนึ่ง จะทําตามกรรมวิธีการผลิต

น้ําแขง็ที่กําหนดไวในขอ 5 หรือทําตามกรรมวิธีการผลิตอื่นก็ได แตทอสงน้าํ ซองน้ําแขง็ และ

เครื่องใชในการผลิตที่สัมผัสกับน้ําสะอาดหรือน้ําแข็ง ตองเปนไปตามขอ 6 และขอ 7 

                ขอ 9  น้ําที่ใชในการทําความสะอาดทอสงน้ํา ซองน้ําแข็ง เครื่องใชในการผลิตที่สัมผสั

กับน้ําสะอาดหรือน้ําแข็ง และภาชนะบรรจุ ตองใชน้ําที่มีมาตรฐานเชนเดียวกับน้ําที่ใชผลิต

น้ําแข็ง การถอดน้ําแข็งออกจากซองน้ําแข็งนั้น ตองใชน้ําที่มีมาตรฐานเชนเดียวกับน้าํที่ใชผลิต

น้ําแข็ง 

                ขอ 10  ในการเก็บรักษาน้าํแข็งหามมิใหใชแกลบ ขีเ้ลื่อย กระสอบ กาบมะพราว เสื่อ 

หรือวัสดุอยางอื่นในทํานองเดียวกันปกคลุมหรือหอหุมน้ําแข็ง 

                ขอ 11  สถานที่เก็บรักษาน้ําแข็งตามขอ 3 เพื่อจําหนายหรือทีจ่ําหนาย ตอง 

                           (1)  สะอาดและมีระดับสูงกวาทางเดินภายในบริเวณสถานที่เก็บรักษาน้ําแข็ง 

                           (2)  ทําดวยวัสดุที่ไมเปนพิษและเปนวสัดุพืน้ผิวเรียบรักษาความสะอาดไดงาย 

                           (3)  มีลักษณะที่งายตอการทําความสะอาด และมลีักษณะปกปดที่ปองกันมิ

ใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากภายนอกปนเปอนน้ําแข็งได 

                ขอ 12  ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุน้ําแข็งตามขอ 3 เพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย ตอง 

                           (1)  สะอาดและไมมีสารออกมาปนเปอนกบัน้ําแข็งในปริมาณที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

                           (2)  ทําดวยวัสดุที่ไมเปนพิษและเปนวสัดุพืน้ผิวเรียบรักษาความสะอาดไดงาย 

                           (3)  มีลักษณะที่งายตอการทําความสะอาดและมีลักษณะปกปดทีป่องกันมิให

สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากภายนอกปนเปอนน้าํแข็งได 



                           (4)  ไมเคยใชบรรจุผลิตภัณฑอ่ืนนอกจากน้ําแข็ง และไมมีรูปรอยประดิษฐ 

หรือขอความใดที่แสดงวาเปนภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุสิ่งของอื่น ในกรณีที่ใชยานพาหนะใน

ลักษณะเปนภาชนะบรรจดุวย ยานพาหนะที่ใชเปนภาชนะบรรจนุั้นจะตองเปนไปตาม (1)(2) 

และ (3) 

               ขอ 13  น้ําแขง็ ตามขอ 3 และขอ 8 ทีผ่ลิตเพื่อจําหนาย หรือทีจ่ําหนาย ตองมีฉลาก

เปนภาษาไทย อานไดชัดเจน ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 5 มิลลิเมตร แสดงไวที่ภาชนะบรรจุ 

และอยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปนี ้

                           (1)  ชื่อ ที่ตั้ง ของโรงงานผลิตน้าํแข็ง 

                           (2)  “น้ําแข็งใชรับประทานได” ดวยตัวอักษรสีน้ําเงิน หรอื “น้ําแข็งใช

รับประทานไมได” ดวยตัวอักษรสีแดง แลวแตกรณีความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกภาชนะ

บรรจุที่ใชใสน้ําแข็งเพื่อจาํหนายโดยตรงแกผูบริโภค 

               ประกาศฉบับนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารซึ่งออกให

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2522) เร่ือง กําหนดน้ําแข็งเปนอาหาร

ควบคุมเฉพาะและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลกัเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการผลติ 

เพื่อจําหนายหรือจําหนาย กําหนดคณุภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใชภาชนะบรรจุ 

การเก็บรักษา และฉลาก ลงวันที ่13 กันยายน พ.ศ. 2522 และใหผูที่ไดรับใบสําคญัการขึ้น

ทะเบียนตํารับอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวมาดําเนินการแกไขตํารับอาหาร 

ใหมีรายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบับนี้ ภายในเกาสิบวนั นับแตวนัที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

 

                      ประกาศฉบับนี้ ใหใชบงัคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป  

 

                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2527 

 

                                                                      มารุต  บุนนาค                                           

             รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  

 

(101 ร.จ.9 ตอนที่ 23 (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที ่22 กุมภาพันธ พ.ศ.2527) 

 



 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับที ่137 (พ.ศ.2534) 

เร่ือง  น้ําแข็ง (ฉบับที ่2) 

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

 

                โดยที่เปนการสมควรแกไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องน้ําแขง็ 

                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(6)(7) และ (10) แหง

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี ้

                ขอ 1  ใหยกเลิกความใน (จ) ของ (2) ในขอ 3 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่

78 (พ.ศ.2527) เร่ือง น้ําแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2527 และใหใชความตอไปนี้แทน 

                         "(จ)  แคดเมียม ไมเกิน 0.005 มิลลิกรัม ตอน้าํสะอาด 1 ลิตร" 

                ขอ 2  ใหยกเลิกความใน (ฌ) และ (ญ) ของ (2) ในขอ 3 แหงประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที ่78 (พ.ศ.2527) เร่ือง น้ําแข็ง ลงวันที ่16 มกราคา พ.ศ.2527 และใหใชความ

ตอไปนี้แทน 

                         "(ฌ)  เหล็ก  ไมเกิน 0.3 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร 

                           (ญ)  ตะกั่ว  ไมเกิน 0.05 มิลลกิรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร" 

                ขอ 3  ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปน (ธ) (น) และ (บ) ของ (2) ในขอ 3 แหงประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที ่78 (พ.ศ.2527) เร่ือง น้ําแข็ง ลงวันที ่16 มกราคม พ.ศ.2527 

                         "(ธ)  อะลูมิเนียม  ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร 

                          (น)  เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) ไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม ตอน้าํสะอาด 1 

ลิตร 

                          (บ)  ไซยาไนด ไมเกนิ 0.1 มิลลิกรัม ตอน้ําสะอาด 1 ลิตร" 

                ขอ 4  ใหผูที่ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร หรือผูที่ไดรับอนุญาตใหใช

ฉลากอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เร่ือง น้ําแข็ง ลงวันที่ 16 

มกราคม พ.ศ. 2527  อยูกอนวันที่ประกาศฉบับนีใ้ชบังคับ มายื่นคําขอแกไขรายการใหมี

รายละเอียดถูกตองตามประกาศฉบบันี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

และเมื่อไดยืน่คําขอดังกลาวแลวใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือฉลากเดมิคงใชได

ตอไปจนกวาจะไดรับอนญุาต หรือจนกวาผูอนญุาตจะแจงใหทราบถึงการไมอนุญาต 

 



                 ประกาศฉบบันี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 

 

                                                                                   ประกาศ ณ วันที ่23 เมษายน พ.ศ.2534 

 

 

                                                                                                   ไพโรจน นิงสานนท 

                                                                                      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

(108 ร.จ.4914 ตอนที่ 94 ลงวันที ่28 พฤษภาคม พ.ศ.2534) 
 


