
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 199)  พ.ศ.2543 

เร่ือง   น้ําแรธรรมชาติ 

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

 

                 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําแร  

                 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหง

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ

จํากัดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 

ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี ้

                 ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 146 (พ.ศ.2535) เร่ือง น้ําแร ลง

วันที ่30 กันยายน พ.ศ.2535 

                 ขอ 2  ใหน้ําแรธรรมชาติในภาชนะบรรจุที่ปดสนทิ เปนอาหารที่กําหนดคณุภาพหรือ

มาตรฐาน 

                 ขอ 3  น้ําแรธรรมชาติ หมายความวา น้ําแรธรรมชาติที่ไดจากแหลงน้ําใตดนิที่เกดิขึน้

เองโดยธรรมชาติและมีแรธาตุตาง ๆ อยูตามคุณสมบัติสําหรับแหลงน้ํานั้น ๆ 

                 ขอ 4  การผลิตน้ําแรธรรมชาติจะตองกระทําภายในบริเวณแหลงน้ําแรธรรมชาติแหลง

นั้น ๆ เทานัน้ โดยอาจจะนําไปผานกรรมวิธีการผลิตกอนการบรรจุก็ได ซึ่งจะตองกระทําตาม

กรรมวิธีการผลิต  ดังตอไปนี ้

                          (1)  การปรับปริมาณกาซที่มีอยูในน้ําแรธรรมชาติ 

                          (2)  การกําจัดสารประกอบที่ไมคงตัว เชน สารประกอบเหล็ก แมงกานีส 

กํามะถัน สารหนู เปนตน ใหกําจัดโดยวิธีทําใหตกตะกอน (decantation) และหรือโดยวิธีการกรอง 

(filtration) เทานั้น แตอาจมีการเติมอากาศ (aeration) เพื่อเรงการตกตะกอนและหรือการกรอง

ตามความจําเปนกอนการกําจัดก็ได 

                          การผลติน้ําแรตามวรรคหนึ่งตองไมทําใหสารประกอบที่สําคัญในน้ําแรธรรมชาติ

เปลี่ยนแปลงไป 

                 ขอ 5  น้ําแรธรรมชาติ ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี ้

                          (1)  ใส ไมมีตะกอน 



                          (2)  แรธาตุที่มีอยูในน้ําแรธรรมชาติตองมีปริมาณที่ไมเปนอันตรายตอรางกาย 

ดังตอไปนี้ 

                                (2.1)  ทองแดง  ไมเกิน 1 มิลลิกรัม ตอน้าํแรธรรมชาติ 1 ลิตร 

                                (2.2)  แมงกานีส ไมเกิน 2 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร 

                                (2.3)  บอเรต โดยคํานวณเปนโบรอน ไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 

1 ลิตร 

                                (2.4)  สารหนู โดยคํานวณเปนสารหนทูัง้หมดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอ

น้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร 

                                (2.5)  แบเรียม  ไมเกิน 1 มิลลิกรัม ตอน้าํแรธรรมชาติ 1 ลิตร 

                                (2.6)  แคดเมียม  ไมเกิน 0.003 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร 

                                (2.7)  โครเมียม โดยคํานวณเปนโครเมียมทั้งหมดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอ

น้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร 

                                (2.8)  ตะกั่ว  ไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร 

                                (2.9)  ปรอท ไมเกิน 0.001 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร 

                              (2.10)  ซิลีเนียม  ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร 

                              (2.11)  ไนเตรต โดยคํานวณเปนไนเตรต ไมเกิน 50 มิลลิกรัม ตอน้ําแร

ธรรมชาติ 1 ลิตร 

                              (2.12)  พลวง ไมเกิน 0.005 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร 

                              (2.13)  นิเกิล ไมเกิน 0.02 มิลลิกรัม ตอน้าํแรธรรมชาติ 1 ลิตร 

                         (3)  ตรวจพบสารปนเปอนไดไมเกินที่กําหนด ดังตอไปนี้ 

                               (3.1)  ไซยาไนด ไมเกิน 0.07 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร 

                               (3.2)   ไนไตรต โดยคํานวณเปนไนไตรต ไมเกิน 0.02 มิลลิกรัม ตอน้ําแร

ธรรมชาติ 1 ลิตร 

                               (3.3)  ไมพบสารกําจัดศัตรูพืชและสัตว 

                               (3.4)  ไมพบโพลีคลอริเนตเตดไบพีนีล (polychlorinated biphenyls) 

                               (3.5)  ไมพบสารลดการตึงผิว (surface active agents) 

                               (3.6)  ไมพบน้ํามันแร (mineral oil) 

                               (3.7)  ไมพบโพลีนิวเคลียรอะโรแมติกไฮโดรคารบอน (polynuclear aromatic 

hydrocarbons) 



                         (4)  คุณสมบัติทางจุลินทรีย 

                               (4.1)  ตรวจพบแบคทีเรียชนดิโคลิฟอรมนอยกวา 2.2 ตอน้ําแรธรรมชาติ 100 

มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) 

                               (4.2)  ตรวจไมพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) 

                               (4.3)  ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

               ขอ 6  ผูผลิตหรือผูนําเขาน้าํแรธรรมชาติเพื่อจําหนาย ตองปฏิบตัิตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขวาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 

               ขอ 7  การใชภาชนะบรรจนุ้ําแรธรรมชาติ นอกจากตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจ ุแลว  ภาชนะบรรจุน้ําแรธรรมชาติจะตองมีลักษณะอยาง

หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้

                        (1)  เปนภาชนะบรรจทุี่ตองมีฝาหรือจุกปด เมือ่ใชบรรจุจะตองปดผนึก หรือผนึก

โดยรอบระหวางฝาหรือจกุกับขวดหรือภาชนะบรรจ ุ

                        (2)  เปนภาชนะที่ปดผนึก ซึ่งไมใชภาชนะบรรจุตาม (1) 

                        สิ่งที่ปดผนึกหรือสวนที่ปดผนึกของภาชนะบรรจุตาม (1) และ (2) ตองมีลักษณะที่

เมื่อเปดใชแลวทําใหสิ่งทีป่ดผนึกหรือสวนที่ปดผนกึหรือภาชนะบรรจุนั้นเสยีไป 

               ขอ 8  การแสดงฉลากของน้ําแรธรรมชาติ 

                        (1)  ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ง ฉลาก เวนแตการใช

ชื่อน้ําแรธรรมชาติใหปฏิบัติ ดังนี ้

                              (1.1)  ชื่อของน้ําแรธรรมชาติ ใหแสดงแหลงที่มาของน้ําแรตามธรรมชาตินั้น  

โดยอาจจะมชีื่อทางการคาประกอบชือ่ดวยหรือไมก็ได และกํากับดวยชื่อทีแ่สดงการปรับปริมาณ

กาซของน้ําแรธรรมชาติ ตามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โคเด็กซ (Joint 

FAO/WHO, Codex) วาดวยเรื่อง น้ําแรธรรมชาติ และฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติม 

                        (2)  แสดงชนิดของแรธาตุที่สําคญั 

                        (3)  แสดงวัตถุประสงคในการผานกรรมวิธีตามขอ 4(2) (ถามี) 

                        (4)  แสดงคําเตือนซึง่มีขนาดความสูงไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร เหน็ไดชัดเจนใน

กรอบสี่เหลี่ยมสีแดงพื้นขาว ดังตอไปนี้ ”มีฟลูออไรด” สําหรับน้ําแรธรรมชาติที่มีปริมาณฟลูออไรด

มากกวา 1 มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร  และตองเพิ่มคาํเตือน “ผลติภัณฑนี้ไมเหมาะ

สําหรับทารกและเด็กที่อายุต่ํากวา 7 ป” สําหรับน้าํแรธรรมชาติที่มีปริมาณฟลูออไรดมากกวา 2 

มิลลิกรัม ตอน้ําแรธรรมชาติ 1 ลิตร 



                        (5)  ตองมีขอความเปนภาษาไทย มีลักษณะถาวรปรากฏใหเห็นชัดเจนที่ภาชนะ

บรรจุ ซึ่งมิใชฝาของภาชนะบรรจุ แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได 

                     ขอ 9  ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือใบสําคัญการใชฉลากอาหาร 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 146 (พ.ศ.2535) เร่ือง น้ําแร ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.

2535 ซึ่งออกใหกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับยังคงใชตอไปไดอีกสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใช

บงัคับ 

                   ขอ 10  ใหผูผลิต ผูนําเขาน้ําแรธรรมชาติที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใช

บังคับยื่นคําขอรับเลขสารบบอาหารภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ เมื่อยื่นคําขอ

ดังกลาวแลวใหไดรับการผอนผันการปฏิบัติตามขอ 6 ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

และใหคงใชฉลากเดิมทีเ่หลืออยูตอไปจนกวาจะหมดแตตองไมเกินสองปนับแตวันที่ประกาศนี้ใช

บังคับ  

                   ขอ 11  ประกาศนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึง่รอยแปดสิบวัน นับแตวันถัดจากวัน

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

                                                                               ประกาศ ณ วันที ่ 19  กันยายน  พ.ศ.2543 

 

 

                                                                                                       กร  ทัพพะรังส ี

                                                                                     รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

(ราชกิจจานุเบกษาฉบบัประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 6 ง. ลงวนัที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544) 
 


