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น  าเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องบริโภคในทุก ๆ วันและมีค าแนะน าในการบริโภคน  าดื่ม ว่าควรปริโภคให้ได้ประมาณ 8 แก้วต่อวัน 
หรือ 1.8 ลิตรต่อวัน ซ่ึงน  าดื่มบริโภคท่ีจ าหน่ายในท้องตลาดนั นมีหลายยี่ห้อ ดังนั นควรพิจารณาคุณภาพก่อนการเลือกซื อมา
บริโภค  

สิ่งหนึ่งที่คนได้รับการสอนหรือย  าให้ตระหนักคือ ให้ดูเครื่องหมาย อย. บนฉลากของน  าดื่ม และให้เลือกบริโภคน  าดื่ม
ที่มเีครื่องหมาย อย. แต่ทุกคนเคยสังเกตไหมว่านอกจากเครื่องหมาย อย. บนสลากน  าดื่มยังมีอะไรอีกบ้าง โดยทั่วไปบนขวด
น  าดื่มและฉลากน  าดื่ม จะแสดงข้อความภาษาไทยและอาจแสดงข้อความภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ โดยประกอบด้วย 

1. ชื่ออาหาร เช่น น  าดื่ม ตราภูเขา 
2. ชื่อและท่ีตั งของผู้ผลิต หรือส านักงานใหญ่ 
3. ปริมาณของอาหารเป็นระบบเมตริก ในกรณีน  าดื่มให้แสดงเป็น ปริมาตรสุทธิ 
4. แสดง วัน เดือนและปี โดยมีข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน” หรือ “หมดอายุ” ก ากับไว้ด้วยโดย

แบ่งเป็นการแสดงวันเดือนปีเป็น  2 ประเภท คือ 
 ส าหรับอาหารที่มีอายุการเก็บไม่เกิน 90 วัน ให้แสดง วัน เดอืนและปี  
 ส าหรับอาหารที่มีอายุการเก็บเกิน 90 วัน ให้แสดง วัน เดือนและปี หรือ เดือนและปี  

5. เลขสารบบอาหาร ซึ่งเป็นตัวเลข 13 หลักในกรอบเครื่องหมาย อย. ซึ่งแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั นได้มี
การขึ นทะเบียนหรือรับอนุญาตเลขสารบบอาหารถูกต้องตามกฎหมาย โดยส าหรับน  าดื่ม การที่จะขึ นทะเบียนและได้
เครื่องหมาย อย. มานั นจะต้องมีการตรวจคุณภาพน  าดื่มตามมาตรฐานสาธารณสุขฉบับที่ 61 และ 135 เรื่อง น  าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยเครื่องหมาย อย. 13 หลัก มีความหมายดังนี   

 
ที่มารูป https://www.mangozero.com/wp-content/uploads/2017/04/fdaolap-check-product-
for-safe-code.jpg 

กลุ่มท่ี 1 เป็นเลขสองหลัก แสดงถึง จังหวัดที่ตั งของสถานที่ผลิตอาหารหรือน าเข้าอาหาร โดยใช้ตัวเลข
แทนอักษรย่อของจังหวัด เช่น 13 จังหวัดปทุมธานี 

กลุ่มท่ี 2 เป็นเลขหลักเดียว ที่แสดงถึงสถานะของสถานที่ประกอบการและหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตโดย  
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เลข 1 คือ  สถานที่ผลิตอาหาร และเลข 3 คือ สถานที่น าเข้าอาหาร ที่ได้รับอนุญาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
   เลข 2 คือ สถานที่ผลิตอาหาร และเลข 4 คือ สถานที่น าเข้าอาหาร ที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

กลุ่มท่ี 3 และกลุ่มท่ี 4 ประกอบด้วยเลขห้าหลัก สามหลักแรก แสดงถึงเลขสถานที่ผลิตอาหารหรือเลข
สถานที่น าเข้าอาหาร ที่ได้รับอนุญาต และสองหลักสุดท้ายคือตัวเลขสองหลักสุดท้ายของปี พ.ศ. ที่ได้รับอนุญาต 
เช่น 10824  คือ 108 แทน เลขสถานที่ผลิตหรือน าเข้าอาหาร ซึ่งได้รับอนุญาตเลขที่ 108 และอนุญาตในปี พ.ศ. 
2524 

กลุ่มท่ี 5 ประกอบด้วยเลข หนึ่งหลัก แสดงถึง หน่วยงานที่ออกเลขสารบบอาหาร ดังนี  
1 หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
2 หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบจากส านักงานสาธารณสุขประจ าจังหวัด 
กลุ่มท่ี 6 ประกอบด้วยเลข สี่หลัก แสดงถึง ล าดับที่ของอาหารที่ผลิต หรือน าเข้าของสถานที่นั นๆ แยก

ตามหน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต เช่น 0001 แสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ล าดับที่ 1 ของสถานประกอบการนั น  
โดยสามารถตรวจสอบเลข อย. ได้ที่ เว็บไซต์นี  www.fda.moph.go.th 

และนอกเหนือจากข้อความบังคับที่ต้องแสดงแล้ว ยังมีสัญลักษณ์มาตรฐานอื่นๆ เช่น 
 NSF (National Sanitation Foundation) เป็นมาตรฐานน  าดื่มจากสหรัฐอเมริกาซึ่ง
เป็นองค์กรที่มิได้หวังผลก าไรและไม่ได้เป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล เป็นผู้ก าหนด
มาตรฐานเกี่ยวกับกับการพัฒนา การออกใบรับรองให้ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบ ศึกษาและ
จัดการความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัย โดยมาตรฐานของ NSF นั นเป็น
มาตรฐานในด้านสุขภาพที่ถูกยอมรับทั่วไปในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับน  าดื่ม 

 
    “เครื่องหมายฮาลาล” คือเครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของ

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
ต่าง ๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการท าการประทับ หรือแสดงลงบนสลาก หรือ
ผลิตภัณฑ์ หรือกิจการ เป็นมาตรฐานที่ยืนยันว่าผู้ที่เป็นมุสลิมสามารถบริโภคหรือ
สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

 
 

มอก. เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ให้การรับรองน  าบริโภคออกโดย ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)   

                      
 

                                     
มาตรฐาน HACCP Certified (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็น
การรับรองว่ามีระบบการจัดการด้านคุณภาพความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เพ่ือให้
ได้น  าดื่มที่ปราศจากอันตรายจากเชื อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ  

 

มอก 257-2549 



และส าหรับผลิตภัณฑ์น  าแร่ ต้องมีข้อความเพ่ิมเติมบนฉลาก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 199 พ.ศ. 2543 
เรื่อง น  าแร่ธรรมชาติ ดังนี  

1. ชื่อของน  าแร่ธรรมชาติให้แสดงแหล่งที่มาของน  าแร่ธรรมชาตินั นโดยอาจมีชื่อทางการค้าประกอบชื่อด้วยหรือไม่ก็
ได้ และก ากับด้วยชื่อที่แสดงการปรับปริมาณก๊าซธรรมชาติ ตามมาตรฐาน FAO/WHO/CODEX ว่าด้วยเรื่องน  าแร่
ธรรมชาติ  

2. แสดงชนิดของแร่ธาตุที่ส าคัญ 
3. แสดงวัตถุประสงค์ในการผ่านกรรมวิธี 
4. แสดงค าเตือนซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร เห็นได้ชัดเจนในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงพื นขาว ดังต่อไปนี   

“มีฟลูออไรด์” ส าหรับน  าแร่ธรรมชาติที่มีปริมาณฟลูออไรด์มากกว่า 1 มิลลิกรัม ต่อน  าแร่ธรรมชาติ 1 
ลิตร และต้องเพ่ิมค าเตือน “ผลิตภัณฑ์นี ไม่เหมาะส าหรับเด็กทารกและเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 7 ปี” ส าหรับน  าแร่
ธรรมชาติที่มีปริมาณฟลูออไรด์มากกว่า 2 มิลลิกรัมต่อน  าแร่ธรรมชาติ 1 ลิตร 

5. ตองมีข้อความเปนภาษาไทย มีลักษณะถาวรปรากฏใหเห็นชัดเจนที่ภาชนะบรรจุซึ่งมิใช่ฝาของภาชนะบรรจุ แต่จะ
มีภาษาตา่งประเทศด้วยกไ็ด 
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