เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๔ ง

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๓๔๗๐ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
น้ําบริโภค เลม 1 ขอกําหนดเกณฑคุณภาพ
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
น้ําบริโภค

โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม น้ํ า บริ โ ภค เล ม 1
ขอกําหนดเกณฑคุณภาพ มาตรฐานเลขที่ มอก. 257 เลม 1-2521
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๓๓๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ําบริโภค เลม 1
ขอกําหนดเกณฑคุณภาพ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ และออกประกาศกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ําบริโภค มาตรฐานเลขที่ มอก. 257-2549 ขึ้นใหม ดังมีรายการละเอียด
ตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สุริยะ จึงรุงเรืองกิจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

น้ำบริโภค
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมน้ำทีใ่ ชบริโภคทัว่ ไปและน้ำทีใ่ ชในอุตสาหกรรมอาหาร

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 น้ำบริโภค หมายถึง น้ำทีใ่ ชดมื่ รวมทัง้ น้ำทีใ่ ชทำอาหารและเครือ่ งดืม่
2.2 หนวยแพลทินมั -โคบอลต (platinum-cobalt scale) หมายถึง หนวยวัดระดับความเขมของสีแท (true colour)
ของน้ำ โดยเปรียบเทียบกับสีของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมคลอโรแพลทิเนตกับโคบอลต (II) คลอไรด
2.3 หนวยเอ็นทียู (nephelometric turbidity unit, NTU) หมายถึง หนวยวัดความขนุ ในน้ำโดยวิธเี นฟโลเมตรี

3. ประเภท
3.1 น้ำบริโภค แบงเปน 2 ประเภท คือ
3.1.1 ประเภทที่ 1 บรรจุในภาชนะบรรจุปด สนิท
3.1.2 ประเภทที่ 2 ไมบรรจุในภาชนะบรรจุ

4. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
4.1 ลักษณะทัว่ ไป
ตองปราศจากสิง่ แปลมปลอมและกลิน่ และรสทีไ่ มพงึ ประสงคหรือเปนทีน่ า รังเกียจ
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
4.2 คุณลักษณะทางฟสกิ ส
4.2.1 สี
ตองไมเกิน 5 หนวยแพลทินมั -โคบอลต
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม Standard Methods FOR THE Examination of Water and Wastewater 20th
Edition 1998 ขอ 2120 B
4.2.2 ความขนุ
ตองไมเกิน 5 หนวยเอ็นทียู
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th
Edition 1998 ขอ 2130 B
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4.2.3 คาความเปนกรด-ดาง
ตองอยรู ะหวาง 6.5 ถึง 8.5
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม Standard Methods FOR THE Examination of Water and Wastewater 20th
Edition 1998 ขอ 4500-H+B
4.3 คุณลักษณะทางเคมี
4.3.1 ประเภทที่ 1 ใหเปนไปตามตารางที่ 1ก.
4.3.2 ประเภทที่ 2 ใหเปนไปตามตารางที่ 1ก. อาจอนุโลมใหเปนไปตามตารางที่ 1ข. ไดชวั่ คราว
4.4 สารทีเ่ ปนพิษ
ใหเปนไปตามตารางที่ 2
ตารางที่ 1ก. คุณลักษณะทางเคมี
(ขอ 4.3.1 และขอ 4.3.2)
ลําดับที่

1

รายการ

เกณฑที่กําหนดสูงสุด
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร

วิธีวิเคราะห*

500

ขอ 2540 C

0.3
0.05
1.0
3
100

ขอ 3111B หรือขอ 3111C
ขอ 3111B
ขอ 3111 B
ขอ 3111 B
ขอ 2340C

7

ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด
(total dissolved solids)
เหล็ก
แมงกานีส
ทองแดง
สังกะสี
ความกระดางทั้งหมด
(คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต)
ซัลเฟต

200

ขอ 4500-SO42-E

8

คลอไรด

250

ขอ 4500-Cl-B

9

ฟลูออไรด

0.7

ขอ 4500-F-C

10

ไนเทรต (คํานวณเปน ไนโตรเจน)

4

ขอ 4500-NO3-D
ขอ 5540 C
ขอ 5530 C

2
3
4
5
6

11 ลิเนียรอัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต
12 ฟนอลิกซับสแตนซ

0.2
0.001

หมายเหตุ * หมายถึง Standard Methods FOR THE Examination of Water and Wastewater 20th Edition 1998
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ตารางที่ 1ข. คุณลักษณะทางเคมีอนุโลมของน้ำบริโภคประเภทที่ 2
(ขอ 4.3.2)
ลําดับที่

รายการ

เกณฑที่กําหนดสูงสุด
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร

วิธีวิเคราะห*

1

ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด

600

ขอ 2540 C

2

แมงกานีส

0.1

ขอ 3111 B

3

ความกระดางทั้งหมด (คํานวณเปน

300

ขอ 2340 C

4

แคลเซียมคารบอเนต)
ซัลเฟต

250

ขอ 4500–S042- E

5
6

ฟลูออไรด
ไนเทรต (คํานวณเปน ไนโตรเจน)

1
10

ขอ 4500–F-C
ขอ 4500-NO3-D

7

ฟนอลิกซับสแตนซ

0.005

ขอ 5530 C

หมายเหตุ * หมายถึง Standard Methods FOR THE Examination of Water and Wastewater 20th
Edition 1998

5. สุขลักษณะ
5.1 สุขลักษณะในการทำน้ำบริโภค ใหเปนไปตาม มอก.34
5.2 จุลนิ ทรียท มี่ ใี นน้ำบริโภค ตองไมเกินเกณฑทกี่ ำหนดดังนี้
5.2.1 โคลิฟอรมแบคทีเรีย ตองนอยกวา 1.1 ในตัวอยาง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร โดยวิธมี ลั ติเพิลทิวบเฟอรเมน
เทชันเทคนิค (multiple tube fermentation technique)
5.2.2 เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) ตองไมพบในตัวอยาง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
5.2.3 สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ตองไมพบในตัวอยาง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
5.2.4 ซาลโมเนลลา (Salmonella) ตองไมพบในตัวอยาง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
5.2.5 คลอสตริเดียม เพอรฟริงเจนส (Clostridium perfringens) ตองไมพบในตัวอยาง 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
5.2.6 ในกรณีทมี่ โี รคระบาดทางน้ำในทองถิน่ นัน้ ใหตรวจจุลนิ ทรียท เี่ ปนสาเหตุของโรคระบาดในขณะนัน้ ดวย เชน
อหิวาตกโรค ไทฟอยด บิด
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.3
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ตารางที่ 2 สารทีเ่ ปนพิษ
(ขอ 4.4)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
ปรอท
ตะกั่ว
สารหนู
ซีลีเนียม
โครเมียม
ไซยาไนด
แคดเมียม
แบเรียม

เกณฑที่กําหนดสูงสุด
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร
0.001
0.01
0.01
0.01
0.05
0.07
0.003
0.7

วิธีวิเคราะห*
ขอ 3112B
ขอ 3113B
ขอ 3113B
ขอ 3113B
ขอ 3113B
ขอ 4500-CN-F
ขอ 3113B
ขอ 3113B

หมายเหตุ * หมายถึง Standard Methods FOR THE Examination of Water and Wastewater 20th Edition
1998

6. การบรรจุ
6.1 ใหบรรจุน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุทสี่ ะอาด มีฝาหรือจุกปด ผนึกโดยรอบระหวางฝาหรือจุกกับภาชนะบรรจุ
และเมือ่ เปดใชแลวสิง่ ทีป่ ด ผนึกหรือสวนทีป่ ด ผนึกนัน้ เสียไป
6.2 ปริมาตรสุทธิของน้ำบริโภคในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอ ยกวาทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก

7. เครือ่ งหมายและฉลาก
7.1 ทีภ่ าชนะบรรจุน้ำบริโภคทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็น
ไดงา ย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามมาตรฐานนีห้ รือชือ่ อืน่ ทีส่ อื่ ความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) วัน เดือน ปทบี่ รรจุ
(3) ปริมาตรสุทธิ เปนลูกบาศกเซนติเมตร (มิลลิลติ ร) หรือลูกบาศกเดซิเมตร (ลิตร)
(4) รหัสรนุ ทีท่ ำ
(5) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ พรอมสถานทีต่ งั้ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน หรือในกรณีทใี่ ชเฉพาะ
ภาษาตางประเทศเพือ่ การสงออก
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8. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 ใหใชวธิ ที ดสอบทีก่ ำหนดในมาตรฐานนีห้ รือวิธอี นื่ ใดทีใ่ หผลเทียบเทา ในกรณีทมี่ ขี อ โตแยงใหใชวธิ ที กี่ ำหนด
ในมาตรฐานนี้
9.2 ความถีใ่ นการทดสอบประจำของผทู ำ แนะนำใหเปนไปตามภาคผนวก ข.
9.3 จุลนิ ทรีย
9.3.1 โคลิฟอรมแบคทีเรีย ใหปฏิบตั ติ าม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
20th Edition 1998 ขอ 9221C
9.3.2 เอสเชอริเชีย โคไล ใหปฏิบตั ติ าม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
20th Edition 1998 ขอ 9221F
9.3.3 สตาฟโลคอกคัส ออเรียส ใหปฏิบตั ติ าม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
20th Edition 1998 ขอ 9213B ขอยอย 7
9.3.4 ซาลโมเนลลา ใหปฏิบตั ติ าม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th
Edition 1998 ขอ 9260B
9.3.5 คลอสตริเดียม เพอรฟริงเจนส ใหปฏิบัติตาม COMPENDIUM OF METHODS FOR THE
MICROBIOLOGICAL EXAMINATION OF FOODS 4th EDITION 2001 หนา 325 ถึง 330
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 8.1)
ก.1 ประเภทที่ 1
ก.1.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง น้ำบริโภคทีบ่ รรจุในภาชนะบรรจุชนิดและขนาดเดียวกัน ในวันเดียวกันหรือระยะเวลา
เดียวกันอยางตอเนื่อง
ก.1.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางทีก่ ำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
ก.1.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบการบรรจุและเครือ่ งหมายและฉลาก
(1) ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกันตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ ก.1
(2) จำนวนตัวอยางน้ำบริโภคทีไ่ มเปนไปตามขอ 6. และขอ 7. ตองไมเกินเลขจำนวนทีย่ อมรับที่
กำหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือวาน้ำบริโภครนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสำหรับการทดสอบการบรรจุและเครือ่ งหมายและฉลาก
(ขอ ก.1.2.1)
ขนาดรุน
หนวยภาชนะบรรจุ
ไมเกิน 10 000
10 001 ถึง 35 000
35 001 ถึง 150 000
150 001 ถึง 500 000
มากกวา 500 000 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
หนวยภาชนะบรรจุ
8
13
20
32
50

เลขจํานวนที่ยอมรับ
1
2
3
5
7

ก.1.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทีต่ อ งการ
(1) ใหใชตวั อยางทีผ่ า นการทดสอบตามขอ ก.1.2.1 แลวแบงตัวอยางมาภาชนะบรรจุละเทา ๆ กัน
นำมาผสมรวมกันเปนตัวอยางรวม โดยมีปริมาตรรวมไมนอ ยกวา 4 ลูกบาศกเดซิเมตร ในกรณี
ทีต่ วั อยางไมพอใหชกั ตัวอยางเพิม่ จนไดปริมาตรรวมตามทีก่ ำหนด
(2) ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.1 ขอ 4.2 ขอ 4.3 และขอ 4.4 จึงจะถือวาน้ำบริโภครนุ นัน้
เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.1.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบจุลนิ ทรีย
(1) ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกันจำนวน 3 หนวยภาชนะบรรจุ
(2) ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.2 จึงจะถือวาน้ำบริโภครุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่
กำหนด
–6–

มอก. 257–2549
ก.1.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางน้ำบริโภคตองเปนไปตามขอ ก.1.2.1(2) ขอ ก.1.2.2(2) และขอ ก.1.2.3(2) ทุกขอ
จึงจะถือวาน้ำบริโภครนุ นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
ก.2 ประเภทที่ 2
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางทีก่ ำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
ก.2.1.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทีต่ อ งการ
(1) ใหชกั ตัวอยางน้ำบริโภคกอนเขาสรู ะบบทอจายไมนอ ยกวา 6 ลูกบาศกเดซิเมตร แลวเก็บใน
ภาชนะทีส่ ะอาดและปดไดสนิท
(2) ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.1 ขอ 4.2 ขอ 4.3 และขอ 4.4 จึงจะถือวาน้ำบริโภครนุ นัน้
เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.2.1.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบจุลนิ ทรีย
ใหชกั ตัวอยางน้ำบริโภคในระบบทอจายตามตารางที่ ก.2 และระวังการปนเปอ นโดยปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) ภาชนะทีใ่ ชเก็บตัวอยางใหใชขวดแกวปากกวางชนิดทนความรอนทีม่ จี กุ แกวปดไดสนิท ความจุ
ประมาณ 170 ลูกบาศกเซนติเมตร ใสสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต รอยละ 3 โดยน้ำหนัก
จำนวน 0.1 ลูกบาศกเซนติเมตร ลงในขวดแกว หมุ ดวยกระดาษหรืออะลูมเิ นียมเปลว นำขวด
ุ หภูมิ 160 องศาเซลเซียสถึง 170 องศา
แกวใสลงในกระบอกโลหะ แลวนำไปอบในตอู บทีอ่ ณ
เซลเซียส เปนเวลา 1 ชัว่ โมง ใหปด จุกแกวไวตลอดจนกวาจะเก็บตัวอยาง การเปดใหจบั จุกแกว
เฉพาะสวนบน หามจับสวนทีจ่ ะปดลงในขวดแกวและคอขวด
(2) ใชไฟจากตะเกียงแอลกอฮอลลนปากกอกน้ำใหรอนเพื่อฆาเชื้อโรค แลวปดน้ำใหไหลเต็มที่
โดยปลอยทิง้ ไป 5 นาทีเพือ่ ทำความสะอาดปากกอกน้ำ ใชไฟลนปากขวดพรอมทัง้ จุกจนรอน
เปดจุกขวดออกรองรับน้ำบริโภคประมาณ 2 ใน 3 สวนของความจุขวด (ประมาณ 100 ลูกบาศก
เซนติเมตร) อยาใหน้ำบริโภคเต็มขวด เพือ่ เหลือทีว่ า งไวสำหรับเขยาตัวอยางใหเขากันขณะ
ทดสอบ ในการเก็บน้ำนีไ้ มควรจับคอขวด เมือ่ เปดจุกขวดออกตองถือจุกไวอยางใหสมั ผัสกับ
สิง่ อืน่ กอนปดจุกขวดใหใชไฟลนปากขวดและจุกอีกครัง้ ใสขวดเก็บตัวอยางนีล้ งในกระบอก
โลหะแลวปดฝาไว การทดสอบใหทำทันที หากจำเปนใหทดสอบภายในเวลาไมเกิน 30 ชัว่ โมง
หลังจากเก็บตัวอยางโดยเก็บรักษาตัวอยางไวทอี่ ณ
ุ หภูมไิ มเกิน 10 องศาเซลเซียส
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ตารางที่ ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบจุลนิ ทรีย
(ขอ ก.2.1.2)
จํานวนประชากรที่ใชน้ํา (คน) อยางนอยตองวิเคราะหทุกชวงเวลา
ไมเกิน 20 000
20 000 ถึง 50 000
50 000 ถึง 100 000
100 001 ขึ้นไป

1 เดือน
2 สัปดาห
4 วัน
1 วัน

จํานวนตัวอยางจากระบบทอจาย
ในแตละเดือน
1 ตัวอยางตอประชากร 5 000 คน
1 ตัวอยางตอประชากร 5 000 คน
1 ตัวอยางตอประชากร 5 000 คน
1 ตัวอยางตอประชากร 10 000 คน

ก.2.1.3 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.2 จึงจะถือวาน้ำบริโภครนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.2.2 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางน้ำบริโภคตองเปนไปตามขอ ก.2.1.1(2) และขอ ก.2.1.3 ทุกขอ จึงจะถือวาน้ำบริโภครนุ นัน้
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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ภาคผนวก ข.
ความถีใ่ นการทดสอบประจำ
(ขอ 9.2)
กลุมที่ 1 ตรวจสอบทุกวัน

1. สี กลิ่นและรส
2. ความขุน
3. คาความเปนกรด-ดาง
4. โคลิฟอรม
5. จุลินทรียทั้งหมด (ตองไมมากกวา 500 CFU)
6. ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด

กลุมที่ 2 ตรวจอยางนอยปละ 2 ครั้ง
ยกเวนจุลินทรียตรวจทุก 2 เดือน
1. สี กลิ่นและรส
2. ความขุน
3. คาความเปนกรด-ดาง
4. ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด
5. แมงกานีส
6. ซัลเฟต
7. คลอไรด
8. ฟลูออไรด
9. ความกระดางทั้งหมด
10. จุลินทรีย
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กลุมที่ 3 ตรวจปละครั้ง

1. ทองแดง
2. สังกะสี
3. ปรอท
4. ตะกั่ว
5. แคดเมียม
6. แบเรียม
7. โครเมียม
8. ซีลีเนียม
9. สารหนู
10. เหล็ก
11.ไซยาไนด
12.ลีเนียรอัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต
13.ฟนอลิกซับสแตนซ

