
 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง  ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 362) พ.ศ. 2556 เรื่อง  น้ าบริโภคจากตู้น ้าดื่มอัตโนมัติ 
----------------------------------- 

ด้วยปัจจุบันน้ าบริโภคจากตู้น้ าดื่มอัตโนมัติได้รับความนิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย ดั งนั้นเพ่ือ
คุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 362) พ.ศ. 2556 เรื่อง น้ าบริโภคจากตู้น้ าดื่มอัตโนมัติ ซ่ึงมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

๑.  ก าหนดนิยามของ “ตู้น ้าดื่มอัตโนมัติ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ส้าหรับติดตั งกับท่อจ่ายน ้า
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน ้าให้สะอาด มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยในการบริโภค ส้าหรับจ้าหน่ายน ้าบริโภค
ดังกล่าว ให้ผู้บริโภคโดยผ่านเครื่องอัตโนมัติ 

2.  ก าหนดให้น้ าบริโภคจากตู้น้ าดื่มอัตโนมัติ ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท คือ 

(1) คุณสมบัติทางฟิสิกส์ 
(ก) สี ต้องไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิต 
(ข) กลิ่น ต้องไม่มีกลิ่น แต่ไม่รวมถึงกลิ่นคลอรีน 
(ค) ความขุ่น ต้องไม่เกิน 5.0 ซิลิกาสเกล 
(ง) ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องอยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 8.5 

(2) คุณสมบัติทางเคมี 
(ก) ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solid) ไม่เกิน 500.0 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร 
(ข) ความกระด้างทั้งหมด โดยค านวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ไม่เกิน 100.0  
    มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร 
(ค) สารหนู ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร 
(ง) แบเรียม ไม่เกิน 1.0 มิลลกิรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร 
(จ) แคดเมียม ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร 
(ฉ) คลอไรด์ โดยค านวณเป็นคลอรีน ไม่เกิน 250.0 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร 
(ช) โครเมียม ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร 
(ซ) ทองแดง ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร 
(ฌ) เหล็ก ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร  
(ญ) ตะกั่ว ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร  
(ฎ) แมงกานีส ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร 
(ฏ) ปรอท ไม่เกิน 0.002 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร 
(ฐ) ไนเตรท โดยค านวณเป็นไนโตรเจน ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร 
(ฑ) พีนอล ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร 
(ฒ) ซีลีเนียม ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร 
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(ณ) เงิน ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร 
(ด) ซัลเฟต ไม่เกิน 250.0 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร 
(ต) สังกะสี ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร 
(ถ) ฟลูออไรด์ โดยค านวณเป็นฟลูออรีน ไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร 
(ท) อะลูมิเนียม ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร  
(ธ) เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร  
(น) ไซยาไนด์ ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม ต่อน้ าบริโภค 1 ลิตร  

(3) คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย์ 
(ก) ตรวจพบบักเตรีชนิดโคลิฟอร์ม น้อยกว่า 2.2 ต่อน้ าบริโภค 100 มิลลิลิตร 
    โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) 
(ข) ตรวจไม่พบบักเตรีชนิด อี.โคไล 
(ค) จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องมาตรฐาน

อาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค คือ ไม่มีจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค ยกเว้นแซลโมเนลลา (Salmonella spp.)             
ไม่พบใน 100 มิลลิลิตร (ml) และสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส  (Staphylococcus aureus) ไม่พบใน 100 มิลลิลิตร (ml)   

3.  ก าหนดให้ผู้จ าหน่ายน้ าบริโภคต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ หากฝ่าฝืนประกาศนี้          
เข้าลักษณะเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ตามมาตรา 28 ฝ่าฝืนมาตรา 25(3) มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท  

4.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 362) พ.ศ. 2556  เรื่อง น้ าบริโภคจากตู้น้ าดื่มอัตโนมัติ 
ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 136 ง ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
พ.ศ. 2556 และประกาศมีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปี นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
คือ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ประกอบการ
ที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวโดยเคร่งครัด และหากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ
สอบถามได้ที่ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 02-590-
7252 และ 02-590-7179 ในเวลาราชการ  

ประกาศ ณ วันที่   14   พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
   

                             บุญชยั   สมบูรณ์สุข 
                          เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
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