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(สําเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544
เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3)
-----------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจ
ที่ปดสนิท เพื่อใหเหมาะสมและมีความมั่นใจในการประกันคุณภาพหรือมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
ของ ผูบริโภคยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(6) และ (7) แหงพระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทเปนอาหารที่กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมื
เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร เปนการเฉพาะ
ขอ 2 ผูผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามวิธีการ
ผลิตเครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้
ขอ 3 ผูนําเขาน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทเพื่อจําหนาย ตองจัดใหมีใบรับรอง
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวในบัญชีแน
ทายประกาศนี้
ขอ 4 ใหผูที่ไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
หรือใบสําคัญการใชฉลากอาหาร น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับที่ปฏิบัติ
ไมเปนไปตามขอ 2 หรือขอ 3 ทําการปรับปรุงแกไขหรือจัดใหมีใบรับรองแลวแตกรณีใหถูกตองตาม
ประกาศนี้ภายในสองป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 5 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544 เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2544
(ลงชื่อ)

สุดารัตน เกยุราพันธุ
(นางสุดารัตน เกยุราพันธุ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 70 ง. ลงวันที่ 26 กรกฎาคม
พ.ศ.2544)
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บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544
เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3)
การผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทจะตองมีการกําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนั้นจะ
ตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
ลําดับที่
หัวขอ
เนื้อหา
1. สถานที่ตั้งและอาคาร 1.1 สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง ตองอยูในที่ที่เหมาะสม ไมทํา
ผลิต
ใหเกิดการปนเปอนกับน้ําบริโภคที่ผลิต หากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดตอง
มีมาตรการปองกันการปนเปอนดังกลาว
1.2 อาคารผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทอยางนอยตองมี
ลักษณะ ดังตอไปนี้
1.2.1 มีการออกแบบและกอสรางมั่นคง งายแกการบํารุงสภาพและ
รักษาความสะอาด และสามารถปองกันสัตว แมลง
1.2.2 มีระบบแสงสวางและระบบการถายเทอากาศที่ดีและเพียงพอ
1.2.3 ใชสําหรับผลิตอาหารเทานั้น
1.2.4 มีการแยกที่อยูอาศัยและหองน้ําหองสวมออกเปนสัดสวน ไม
ปะปนกับบริเวณผลิต
1.2.5 มีขนาดและพื้นที่มากพอที่จะติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณการ
ผลิต และแยกเปนสัดสวนเปนไปตามสายงานการผลิต
1.2.6 ภายในอาคารผลิตอยางนอยตองประกอบดวย
1.2.6.1 หองหรือบริเวณติดตั้งเครื่องหรืออุปกรณปรับ
คุณภาพน้ํา มีพื้นลาดเอียง ไมมีน้ําขัง และมีทางระบายน้ํา
1.2.6.2 หองหรือบริเวณเก็บภาชนะกอนลาง กรณีเปน
ภาชนะบรรจุใหม (ขวด ถุง และฝา) หองหรือบริเวณนั้นตองมีพื้นที่
แหง มีชั้นหรือยกพื้น มีมาตรการปองกันฝุนละออง
1.2.6.3 หองหรือบริเวณลางและฆาเชื้อภาชนะบรรจุ มีพื้น
ลาดเอียง ไมมีน้ําขัง และมีทางระบายน้ํา มีระบบจัดแยกภาชนะ
กําลังรอลางและที่ลางแลว
1.2.6.4 หองบรรจุ มีมาตรการปองกันการปนเปอนอยางมี
ประสิทธิภาพ มีทางเขา-ออกที่สามารถปองกันสัตวและแมลง ไม
เปนทางเดินผานไปยังบริเวณหรือหองอื่น ๆ มีพื้นลาดเอียง ไมมีนํา้
ขัง และมีทางระบายน้ํา มีโตะและหรือแทนบรรจุซึ่งทําความสะอาด
งาย และหองบรรจุดังกลาวตองมีการใชและปฏิบัติงานจริง
1.2.6.5 หองหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ มีชั้นหรือยกพื้นรอง
รับ มีระบบการเก็บผลิตภัณฑเพื่อรอจําหนายในลักษณะผลิตกอนนํา
ไปจําหนายกอน หองหรือบริเวณดังกลาวตองแยกเปนสัดสวน เปน
ไปตามสายงานการผลิต มีมาตรการปองกันการปนเปอน กรณีที่
ขบวนการผลิตเปนแบบตอเนื่องและเปนระบบปด ตองมีชองเปด
สําหรับการลําเลียงขนสง ซึ่งชองเปดนั้นตองมีขนาดพอเหมาะและมี
มาตรการปองกันการปนเปอน และกรณีที่มียานพาหนะสําหรับสง
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2.

เครื่องมือเครื่องจักร
และอุปกรณการผลิต

3.

แหลงน้ํา

ผลิตภัณฑ ตองมีระบบปองกันการปนเปอน
2.1 มีจํานวนเพียงพอและเปนชนิดที่เหมาะสมกับการผลิต ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวย
2.1.1 เครื่องหรืออุปกรณการปรับคุณภาพน้ํา
2.1.2 เครื่องหรืออุปกรณลางภาชนะบรรจุ
2.1.3 เครื่องหรืออุปกรณการบรรจ
2.1.4 เครื่องหรืออุปกรณปดผนึก
2.1.5 โตะหรือแทนบรรจุที่เหมาะสมสําหรับขนาดบรรจุที่ตางกัน
2.1.6 ทอสงน้ําเปนทอพลาสติก PVC หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพทัด
เทียมกัน
2.2 มีการออกแบบ อยางนอยตองมีลักษณะดังนี้
2.2.1 ผิวหนาของเครื่องหรืออุปกรณที่สัมผัสโดยตรงกับน้ําบริโภค
ทําจากวัสดุที่ไมกอใหเกิดสนิมและไมเปนพิษ สามารถทําความ
สะอาด และฆาเชื้อไดงาย
2.2.2 ทอน้ําที่มีขอตอ วาลว และนอต ออกแบบงายตอการถอด
เพื่อทําความสะอาด ฆาเชื้อ และการประกอบใหม ภายในทอไมมีมุม
หรือปลายตันซึ่งจะทําใหสิ่งสกปรกสะสมและยากตอการทําความ
สะอาด
2.2.3 ถังหรือบอพักน้ําในกระบวนการผลิตมีฝาปดปองกันการปน
เปอน ซึ่งฝานั้นมีการออกแบบและอยูในสภาพที่ดี ไมเปนที่สะสม
ของสิ่งสกปรก
2.2.4 อุปกรณการปรับคุณภาพน้ําและสารกรองมีการออกแบบและ
กําหนดคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อวัตถุประสงคในการกรองแต
ละขั้นตอนการผลิต และสัมพันธกับกําลังการผลิต ซึ่งผูผลิตตอง
แจงไวตอผูอนุญาต
2.3 มีการติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสมเปนไปตามสายงานการผลิต ตอง
งายตอการปฏิบัติงานและทําความสะอาด
2.4 ตองมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณการกรอง
สม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวายังมีสภาพการทํางานที่ใหผลดีอยู
2.5 มีการลาง ฆาเชื้อ และรักษาความสะอาด ซึ่งอยางนอยตองปฏิบัติดัง
นี้
2.5.1 ทําความสะอาดและฆาเชื้ออยางเพียงพอกอนและหลังการ
ผลิต หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม
2.5.2 มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการลางฆาเชื้อเครื่องจักร
อุปกรณการผลิตสม่ําเสมอ เพื่อใหม่น
ั ใจวาวิธีการลางและฆาเชื้อที่
กําหนดไวถูกตอง สามารถขจัดสิ่งสกปรกและฆาเชื้อไดจริง
2.5.3 เก็บรักษาเครื่องจักร อุปกรณการผลิตที่ลางและฆาเชื้อแลว
ใหอยูในสภาพที่เหมาะสม มีมาตรการปองกันการปนเปอนอยาง
เพียงพอจนถึงเวลาใชงาน ซึ่งมีการตรวจสอบกอนใชดวย
แหลงน้ําที่นํามาใชในการผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตองหาง
จากแหลงโสโครกและสิ่งปฏิกูล หรือมีมาตรการปองกันไมใหเกิดการปน
เปอนกับแหลงน้ํา ผูผลิตตองเก็บตัวอยางน้ําจากแหลงน้ําไปตรวจ
วิเคราะหคุณสมบัติทั้งทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย สม่ําเสมอ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง และ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแหลงน้ํา เพื่อใชเปนขอมูล
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4.

การปรับคุณภาพน้ํา

5.

ภาชนะบรรจุ

6.

สารทําความสะอาด
และสารฆาเชื้อ

7.

การบรรจุ

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของแหลงน้ําและเปนขอมูลใชในการปรับ
ปรุงคุณภาพน้ํา
ตองเหมาะสมและคํานึงถึงคุณภาพของแหลงน้ําตามขอ 3 เพื่อติดตั้ง
เครื่องและอุปกรณการกรองและฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถกําจัด
สิ่งปนเปอนทางเคมี กายภาพ และจุลินทรียที่มีอยูใหอยูในระดับที่กฎหมาย
กําหนด
5.1 ตองทําจากวัสดุที่ไมเปนพิษ
5.2 ภาชนะบรรจุชนิดใชเพียงครั้งเดียวซึ่งรวมถึงฝา ตองมีการตรวจสอบ
สภาพเบื้องตน ไมมีตําหนิ อยูในหีบหอที่สะอาด ปองกันการปนเปอนจาก
ฝุนผง กอนนํามาใชบรรจุตองลางดวยน้ําที่ผานการปรับคุณภาพที่พรอมจะ
นําไปบรรจุ
5.3 ภาชนะบรรจุชนิดใชไดหลายครั้งอยางนอยตองดําเนินการ ดังนี้
5.3.1 กอนลางมีบริเวณเก็บ แยกเปนสัดสวน มีการตรวจสอบสภาพ
ทั้งภายนอกและภายในภาชนะและฉลาก หากมีขอบกพรองตองทํา
การคัดแยกออก
5.3.2 ทําความสะอาดพื้นผิวดานนอกและฝาดวยน้ํายาทําความ
สะอาดที่มีประสิทธิภาพกอน และลางทําความสะอาดผิวดานในที่
สัมผัสกับน้ําที่บรรจุ และฆาเชื้ออีกครั้งดวยสารฆาเชื้อที่มี
ประสิทธิภาพ และตองลางดวยน้ําที่ใชบรรจุเปนครั้งสุดทายกอน
บรรจุ
5.4 ตองตรวจสอบการปนเปอนจุลินทรียของภาชนะบรรจุสม่ําเสมอ เพื่อ
ยืนยันถึงการทําความสะอาดและฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพ
5.5 ภาชนะบรรจุที่ลางแลวควรรีบนําไปบรรจุน้ําบริโภคและปดฝาทันที
หากไมสามารถทําไดก็ตองมีวิธีการเก็บรักษาภาชนะบรรจุที่ทําความสะอาด
แลวอยางเหมาะสม ตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนจนถึงเวลาใชงาน
ตองมีการตรวจสอบสภาพความสะอาดกอนใชบรรจุ หากมีตําหนิหรือไม
สะอาดตองคัดแยกนําไปผานกรรมวิธีการทําความสะอาดและฆาเชื้อใหม
5.6 การลําเลียงขนสงภาชนะบรรจุที่ทําความสะอาดแลว ตองไมทําให
เกิดการปนเปอนขึ้นอีก
สารที่ใชในการทําความสะอาดและฆาเชื้อ เครื่องจักร อุปกรณการผลิต
โดยเฉพาะภาชนะบรรจุ ตองมีขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใช ความเขมขน
อุณหภูมิที่ใช ระยะเวลาที่สารนั้นสัมผัสกับพื้นผิวที่ตองการทําความสะอาด
และฆาเชื้อ และตองมีการทดสอบวาขอมูลดังกลาวมีประสิทธิภาพในการ
ทําความสะอาดและฆาเชื้อไดจริง
การบรรจุน้ําบริโภคที่เหมาะสมตองปฏิบัติดังนี้
7.1 บรรจุและปดฝาหรือปดผนึกทันทีเมื่อน้ําผานการปรับคุณภาพแลว หาก
ไมสามารถทําไดจะตองมีถังเก็บที่สะอาด มีฝาปด และมีอุปกรณฆาเชื้อ
จุลินทรียอีกครั้งกอนบรรจุ
7.2 บรรจุในหองบรรจุที่มีลักษณะตามขอ 1.2.6.4
7.3 บรรจุดวยเครื่องบรรจุที่มีประสิทธิภาพและสะอาด
7.4 บรรจุจากหัวบรรจุโดยตรง ไมมีการตอสายยางในการบรรจุไมวาขนาด
บรรจุใดก็ตาม
7.5 ไมใหมือของผูปฏิบัติงานสัมผัสกับปากขวดขณะทําการบรรจุและปด
ฝาหรือปดผนึก
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9.
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การควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน

การสุขาภิบาล

10.

บุคลากรและ
สุขลักษณะผูปฏิบัติ
งาน

11.

บันทึกและรายงาน

7.6 ตรวจพินิจสภาพความเรียบรอยของภาชนะบรรจุหลังการบรรจุและปด
ฝาหรือปดผนึกอีกครั้ง รวมทั้งตรวจสอบความสมบูรณของฉลาก
ผูผลิตตองเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสงตรวจวิเคราะหทั้งทางดานจุลินทรีย
เคมี และฟสิกส เปนประจํา โดยเฉพาะทางดานจุลินทรียตรวจสอบอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบวาผลิตภัณฑมีคุณภาพมาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด
ผูผลิตตองดําเนินการเกี่ยวกับสุขาภิบาลดังตอไปนี้
9.1 ทําความสะอาดผนัง เพดาน พื้นอาคารผลิต สม่ําเสมอ โดยเฉพาะ
หองบรรจุมีการลางพื้นและฆาเชื้อดวยสารเคมีกอนและหลังการปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง
9.2 มูลฝอยในสถานที่ผลิตมีภาชนะที่มีฝาปด ในจํานวนที่เพียงพอและมี
วิธีกําจัดที่เหมาะสม
9.3 น้ําที่ใชในอาคารผลิตสําหรับวัตถุประสงคอื่น ๆ ตองสะอาด มีการปรับ
คุณภาพน้ําตามความจําเปนในการใชและมีปริมาณเพียงพอ
9.4 มีทางระบายน้ําทิ้งที่ออกแบบใหสามารถระบายน้ําไดอยางสะดวก และ
มีฝาหรือตะแกรงปดรางระบายน้ํานั้นเพื่อปองกันการปนเปอนที่อาจเกิดขึ้น
9.5 หองสวมและอางลางมือหนาหองสวมมีจํานวนเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติ
งานและถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณในการลางมืออยางครบถวน ถูก
สุขลักษณะ และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
9.6 อางลางมือบริเวณผลิตมีจํานวนเพียงพอโดยเฉพาะหนาหองบรรจุ และ
มีอุปกรณในการลางมือครบถวน ถูกสุขลักษณะ และใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
9.7 ไมมีสัตวเลี้ยงในอาคารผลิต และมีระบบควบคุมปองกันสัตว แมลง ทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ
ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตตองปฏิบัติและคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังนี้
10.1 ไมเปนโรคติดตอหรือโรคที่นารังเกียจ หรือมีบาดแผลอันอาจกอให
เกิดการปนเปอนในผลิตภัณฑ และผานการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง
10.2 แตงกายสะอาด ตัดเล็บใหสั้น ไมทาเล็บ ไมใสเครื่องประดับ และลาง
มือใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานในหอง
บรรจุตองสวมถุงมือที่อยูในสภาพสมบูรณ สะอาดถูกสุขลักษณะ กรณีไม
สวมถุงมือตองลางมือ เล็บ แขน ใหสะอาดกอนเขาหองบรรจุ และจุมลาง
ดวยน้ําคลอรีนกอนทําการบรรจุ มีหมวก/ ผาคลุม / ตาขาย / แถบรัดผม /
ผากันเปอน / ผาปดปาก / รองเทาคนละคู เพื่อปองกันการปนเปอนลงไป
ในผลิตภัณฑ
10.3 ไมบริโภคอาหารและสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานหรือมีนิสัยการทํางาน
ที่นารังเกียจอื่นๆ ซึ่งอาจทําใหเกิดการปนเปอนลงในผลิตภัณฑได
10.4 ไดรับการอบรมเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไปและความรูเกี่ยวกับการผลิต
น้ําบริโภคตามความเหมาะสม
ผูผลิตตองมีบันทึกและรายงานอยางนอยดังตอไปนี้
11.1 ผลการตรวจวิเคราะหน้ําจากแหลงน้ําที่ใชในการผลิต
11.2 สภาพการทํางานของเครื่องกรอง และ/หรือเครื่องฆาเชื้อ
11.3 ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑทั้งดานเคมี ฟสิกส และจุลชีววิทยา
11.4 ชนิดและปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ
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