
 
 
 

ประกาศกรมอนามัย 
เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน ้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย 

พ.ศ. 2563 
   

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพน ้าประปาดื่มได้ พ.ศ. 2553 ให้ทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สนับสนุนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสภาวะแวดล้อมที่เอื อต่อการมีสุขภาพดี
ของประชาชน รวมทั งเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานน ้าประปาตามบทบาทภารกิจของกรมอนามัย เพ่ือให้ประชาชน
มีน ้าบริโภคท่ีสะอาดและปลอดภัย อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
อธิบดีกรมอนามัยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑ ประกาศนี เรียกว่า “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน ้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย 
พ.ศ. 2563” 
   ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ าประปาดื่มได้ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
   ข้อ 3 ในประกาศนี ้
   “น้ าประปาดื่มได้” หมายความว่า น้ าประปาที่มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ระบบผลิต
จนถึงบ้านผู้ใช้น้ า ให้มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศนี้ 
  ข้อ 4 ก าหนดคุณภาพน ้าประปา เพื่อรับรองเป็นน ้าประปาดื่มได้ โดยต้องมีคุณภาพไม่ด้อย
ไปกว่าเกณฑก์ าหนด ดังต่อไปนี้  

(1) คุณภาพน้ าทางกายภาพ 
 (ก) ความขุ่น (Turbidity) ต้องมีค่าไม่เกิน 5 เอ็นทียู 
 (ข) สีปรากฏ (Apparent color) ต้องมีค่าไม่เกิน 15 แพลตตินัมโคบอลท์ 
 (ค) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5 – 8.5 

  (๒) คุณภาพน้ าทางเคมีทั่วไป 
                  (ก) ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (Total dissolved solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ข) ความกระด้าง (Hardness as CaCO3) ต้องมีค่าไม่เกิน 3๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร  

 (ค) ซัลเฟต (Sulfate) ต้องมีค่าไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (ง) คลอไรด์ (Chloride) ต้องมีค่าไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (จ) ไนเตรท (Nitrate as NO3

-) ต้องมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (ฉ) ไนไตรท์ (Nitrite as NO2

-) ต้องมีค่าไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (ช) ฟลูออไรด์ (Fluoride) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 

            (๓) คุณภาพน้ าทางโลหะหนักทั่วไป 
                  (ก) เหล็ก (Iron) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                  (ข) แมงกานีส (Manganese) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ค) ทองแดง (Copper) ต้องมีค่าไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (ง) สังกะสี (Zinc) ต้องมีค่าไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

 



 ๒  

            (๔) คุณภาพน้ าทางโลหะหนักที่เป็นพิษ 
                  (ก) ตะกั่ว (Lead) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                   (ข) โครเมียมรวม (Total chromium) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 

   (ค) แคดเมียม (Cadmium) ต้องมคี่าไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ง) สารหนู (Arsenic) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (จ) ปรอท (Mercury) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร 
            (5) คุณภาพน้ าทางแบคทีเรีย 
                  (ก) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria) ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร 
หรือต้องมีค่า < 1.1 เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร 
                  (ข) อีโคไล (Escherichia coli) ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร หรือต้องมีค่า < 1.1 เอ็มพีเอ็น 
ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร 

ข้อ ๕ การตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างคุณภาพน ้าประปาตามข้อ ๔ จะต้อง
เป็นไปตามวิธีการตามหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Edition 
23rd ed., 2017 APHA AWWA WEF  

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   พรรณพิมล  วิปุลากร 
                อธิบดีกรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓  

เกณฑ์คุณภำพน  ำประปำดื่มได้ 
 

พารามิเตอร์ หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
ด้านกายภาพ 
ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู ไม่เกิน ๕ Nephelometry 
สีปรากฏ (Apparent color) แพลตตินัมโคบอลท์ ไม่เกิน ๑๕ Spectrophotometric-single-wavelength, 

visual comparison method 
ความเป็นกรดและด่าง  (pH) - ๖.๕ – ๘.๕ Electrometric method 
ด้านเคมีทั่วไป 
ของแข็งละลายน ้าทั งหมด  
(Total dissolved solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๕๐๐ 
 

TDS dried at ๑๘๐ องศาเซลเซียส, 
Gravimetric, Electrometric method 

ความกระด้าง (Hardness) มิลลิกรัมต่อลิตร 
(as CaCO3) 

ไม่เกิน ๓๐๐ 
 

EDTA titrimetric 

ซัลเฟต (Sulfate) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ Turbidimetry, ion chromatography 
คลอไรด์ (Chloride) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ Argentometry, ion chromatography 
ไนเตรท (Nitrate) มิลลิกรัมต่อลิตร 

(as NO3
-) 

ไม่เกิน ๕๐ 
 

Cadmium reduction, ion chromatography, 
spectrophotometry 

ไนไตรท์ (Nitrite) มิลลิกรัมต่อลิตร 
(as NO2

-) 
ไม่เกิน ๓ 

 
Cadmium reduction, ion chromatography, 
spectrophotometry 

ฟลูออไรด์ (Fluoride) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๗ 
 

ion chromatography, SPADNS colorimetric 
method, ion-selective electrode 

ด้านเคมี (โลหะหนัก) 
เหล็ก (Iron) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
แมงกานีส (Manganese) มิลลิกรัมตอ่ลิตร ไม่เกิน ๐.๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
ทองแดง (Copper)  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๑ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
สังกะสี (Zinc) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
ด้านเคมี (โลหะหนักที่เป็นพิษ) 
ตะกั่ว (Lead) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ AAS (graphite furnace), ICP 
โครเมียมรวม (Total chromium) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๕ AAS (graphite furnace), ICP 
แคดเมียม (Cadmium) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๐๓ AAS (graphite furnace), ICP 
สารหนู (Arsenic) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ AAS (vapor generation technique), 

ICP, graphite furnace 
ปรอท (Mercury)  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๐๑ AAS (vapor generation technique),  ICP, 

Automatic direct mercury analyzer 
ด้านชีวภาพ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total coliforms bacteria) 

ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Presence-Absence Test 
เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร น้อยกว่า ๑.๑ MPN method  

อีโคไล (Escherichia coli)  ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Presence-Absence Test 
เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร น้อยกว่า ๑.๑ MPN method 

 หมายเหตุ :  - วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจวดั 
                - คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) ก้าหนดให้มีที่ปลายเสน้ท่อ 0.2 – 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรใช้ในระบบการเฝ้าระวัง 
        คุณภาพน ้าประปา 


