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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๘ (๕)  แหงพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“กลิ่น”  หมายความวา  ส่ิงเจือปนในอากาศที่รูไดดวยจมูกของคนหรือเครื่องมือวิเคราะห 
“ตัวอยางกลิ่น”  หมายความวา  ตัวอยางอากาศที่มีกลิ่นบริเวณแหลงกําเนิดกลิ่น  ซ่ึงไดจากการ

เก็บตัวอยางอากาศขณะที่ไดรับกลิ่นตามวิธีการที่กําหนดในขอ  ๔  หรือขอ  ๗  แลวแตกรณี 
“คาความเขมกลิ่น”  (odour  concentration)  หมายความวา  คาแสดงสภาพกลิ่นซ่ึงเปนอัตราสวน

การเจือจางตัวอยางอากาศที่มีกลิ่นดวยอากาศบริสุทธิ์จนเกือบจะไมสามารถรับกลิ่นได  กลิ่นที่แรงกวา 
จะมีคาความเขมกลิ่นมากกวา  เพราะตองเจือจางดวยอากาศบริสุทธิ์ปริมาตรมากกวา  โดยทําการวิเคราะหกลิ่น
ดวยการดม  (sensory  test)  ตามวิธีการที่กําหนดในขอ  ๗ 

“เขตอุตสาหกรรม”  หมายความวา  เขตพื้นที่ที่มีการกําหนดการใชประโยชนที่ดินใหเปนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  หรือนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

“นอกเขตอุตสาหกรรม”  หมายความวา  พื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่เขตอุตสาหกรรม 
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ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับกับโรงงานตามที่ระบุไวในบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
ขอ ๓ หามโรงงานระบายอากาศที่มีกลิ่นออกจากโรงงาน  เวนแตไดทําการอยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยางจนอากาศที่ระบายออกนั้นมีคาความเขมกลิ่นไมเกินคาที่กําหนดในขอ  ๔  แตทั้งนี้ตอง
ไมใชวิธีทําใหเจือจาง 

ขอ ๔ ตัวอยางกลิ่นจากโรงงาน  ตองมีคาความเขมกลิ่นไมเกินคาที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

ที่ต้ังโรงงาน 
คาความเขมกลิ่นที่บริเวณร้ัว 
หรือขอบเขตภายในโรงงาน 

คาความเขมกลิ่นที่ปลอง
ระบายอากาศของโรงงาน 

เขตอุตสาหกรรม ๓๐ ๑,๐๐๐ 
นอกเขตอุตสาหกรรม ๑๕    ๓๐๐ 

การตรวจวัดคาความเขมกลิ่นที่บริเวณร้ัวหรือขอบเขตภายในโรงงาน  ใหเก็บตัวอยางกลิ่นที่ 
จุดหางจากร้ัวโรงงานหรือขอบเขตโรงงาน  ๑  เมตร  ในตําแหนงใตทิศทางลมซึ่งพัดผานจุดที่เปน
แหลงกําเนิดกลิ่น  สําหรับการตรวจวัดคาความเขมกลิ่นที่ปลองระบายอากาศของโรงงานใหเก็บตัวอยางกลิน่
ตามวิธีการที่กําหนดในขอ  ๗ 

ขอ ๕ ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดใหมีการตรวจวัดคาความเขมกลิ่นจากโรงงานเมื่อ
ไดรับเร่ืองรองเรียนจากผูที่ไดรับผลกระทบจากกลิ่นในอากาศจากโรงงานนั้น  หรือกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมสงสัยวาเปนโรงงานที่ระบายอากาศที่มีกลิ่นเกินมาตรฐานที่กําหนดในขอ  ๔  เวนแตใน
กรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นวาการดําเนินการดังกลาวสําหรับโรงงานใดอาจจะเปนอันตรายตอ
สุขภาพของผูทดสอบหรือในกรณีที่ไมมีผูทดสอบ 

ขอ ๖ ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการทดสอบกลิ่นข้ึนคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะเพื่อดําเนินการตรวจวัดคาความเขมกลิ่นในอากาศจากโรงงานตามวิธีการที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงนี้ 

ใหผูประกอบกิจการโรงงานหรือผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการทดสอบกลิ่น
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๗ การตรวจวัดคาความเขมกลิ่นตามขอ  ๔  ใหใชวิธีการตามที่  American  Society  for  
Testing  and  Materials  (ASTM)  หรือ  Japanese  Industrial  Standard  (JIS)  ไดกําหนดไว  หรือวิธีการอื่น
ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ขอ ๘ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

วัฒนา  เมืองสุข 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 



บัญชีทายกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

รายการที่ ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
๑ ๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ 
   
๒ ๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพชืหรือเมล็ดพืช 
       (๒) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช 

(๓) การอัดปอหรือใบยาสบู 
(๔) การหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน 
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินคา 
(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตางๆ ของพืช ซึ่งมิใชเมล็ดพืช หรือหัวพืช 
(๗) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถานหรอืแบงบรรจุผงถาน ที่เผาไดจากกะลา 
      มะพราว         

   (๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถ่ัวงอก 
(๙) การรอน ลาง คดั หรือแยกขนาดหรอืคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม 

   (๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธฉีายรังสี 
       (๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ 

   
๓ ๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ําอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

       (๑) การฆาสัตว 
       (๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดย  
             ฉับพลันหรือเหือดแหง 
       (๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรปูจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจาก 
             ไขสัตวหรือกระดูกสัตว 
       (๔) การสกัดน้ํามนัหรือไขมันที่เปนอาหารจากสตัว หรือการทําน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหาร 
             จากสัตวใหบริสุทธิ์ 
       (๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตว หรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตวหรือมันสัตว  
             ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได 
       (๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบด สัตวหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว 
       (๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพ่ือใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเย่ียวมา ไขผง ไขเหลว 
             เยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น 

   
   



 ๒

รายการที่ ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
๔ ๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานมอยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

       (๑) การทํานมสดใหไรเช้ือหรือฆาเช้ือโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรส  
             หรือสเตอริไลส 
       (๒) การทํานมสดจากนมผงและไขมัน 
       (๓) การทํานมขน นมผง หรือนมระเหย 
       (๔) การทําครีมจากน้าํนม 
       (๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง 
       (๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ 

   
๕ ๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้าํอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้    

       (๑) การทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได 
       (๒) การถนอมสัตวน้าํโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง  
             โดยฉับพลันหรือเหือดแหง 
       (๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรปูจากสตัวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้าํ 
       (๔) การสกัดน้ํามนัหรือไขมันที่เปนอาหารจากสตัวน้ํา หรือการทําน้ํามนัหรือไขมันที่เปน 
             อาหารจากสัตวน้าํใหบริสุทธิ ์
       (๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา 

   
๖ ๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามนัจากพืชหรือสัตว หรือไขมันจากสัตวอยางใดอยางหนึ่งหรือ 

หลายอยาง ดงัตอไปนี้  
       (๑) การสกัดน้ํามนัจากพืชหรือสัตว หรือไขมันจากสัตว  
       (๒) การอัดหรือปนกากพืชหรือสัตวที่สกัดน้ํามนัออกแลว  
       (๓) การทําน้ํามันจากพืชหรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ใหแข็งโดยการเติมไฮโดรเจน  

(๔) การทําน้ํามันจากพืชหรือสัตว หรือไขมันจากสตัวใหบริสุทธิ์ 
       (๕) การทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร 

   
๗ ๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

       (๑) การทําอาหารหรือเคร่ืองดื่มจากผัก พืชหรือผลไม และบรรจุในภาชนะทีผ่นึกและอากาศ 
             เขาไมได 
       (๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน  
    หรือเหือดแหง 

   
   



 ๓

รายการที่ ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
๘ ๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

       (๑) การสี ฝด หรือขัดขาว    
       (๒) การทําแปง  
       (๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช 
       (๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช    

(๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช 
       (๖) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง 

   
๙ ๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดงัตอไปนี ้

       (๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก  
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง 

       (๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือช้ิน 
   

๑๐ ๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บชี หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
       (๑) การทําน้ําเช่ือม  

(๒) การทําน้าํตาลทรายแดง 
(๓) การทําน้าํตาลทรายดบิหรือน้ําตาลทรายขาว 
(๔) การทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์ 
(๕) การทําน้ําตาลกอนหรือน้ําตาลผง 

   (๖) การทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภณัฑอ่ืนที่คลายคลึงกัน 
       (๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่นๆ ซึ่งมิใชออย 

   
๑๑ ๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวานอยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดงัตอไปนี ้
       (๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง 
       (๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟ หรือการทํากาแฟผง 
       (๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก 
       (๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต 
       (๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเคร่ืองดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ 
       (๖) การทาํมะขามอัดเม็ด มะนาวอดัเม็ด หรือผลไมอัดเมด็ 

   
   



 ๔

รายการที่ ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
         (๗) การเชื่อมหรือแชอ่ิมผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม  

             ดวยน้ําตาล 
       (๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) 
             ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือ ช็อกโกเลต 
       (๙) การทําหมากฝรั่ง 
       (๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ 
       (๑๑) การทําไอศกรีม  

   
๑๒ ๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเคร่ืองประกอบอาหารอยางใดอยางหนึ่งหรือ 

หลายอยาง ดงัตอไปนี ้
       (๑) การทําผงฟู 
       (๒) การทําเครื่องปรุงกล่ิน รส หรือสีของอาหาร 
       (๓) การทําแปงเช้ือ 
       (๔) การทําน้ําสมสายชู 
       (๕) การทํามัสตารด 
       (๖) การทําน้ํามันสลดั  
       (๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ 
       (๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเคร่ืองแกง 

   
๑๓ ๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสตัวอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

       (๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว 
       (๒) การปนหรือบดพชื เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว ขนสัตว หรือเปลือกหอย 
             สําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว 

   
๑๔ ๑๖ โรงงานตม กล่ัน หรือผสมสุรา 

   
๑๕ ๑๗ โรงงานผลติเอทิลแอลกอฮอลซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอลทีผ่ลิตจากกากซลัไฟตในการทําเย่ือกระดาษ 

   
๑๖ ๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอ่ืนๆ แตไมรวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 

มอลตหรือเบยีรในลําดบัที่ ๑๙ 
 
 
 

  



 ๕

รายการที่ ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
๑๗ ๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

       (๑) การทํา ปน หรือบดมอลต   
       (๒) การทําเบียร 

   
๑๘ ๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลหรือน้ําอัดลม 

   
๑๙ ๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุอยางใดอยางหนึ่งหรือ 

หลายอยาง ดงัตอไปนี้  
       (๑) การอบใบยาสูบใหแหง หรือการรูดกานใบยาสูบ 
       (๒) การทําบุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ หรือบุหร่ีอ่ืน 
       (๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว     
       (๔) การทํายานตัถุ 

   
๒๐ ๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง แตงสําเร็จ อัดใหเปนลายนูน หรือเคลือบสี

หนังสัตว 
   

๒๑ ๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัดหรือแตงขนสัตว 
   

๒๒ ๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทํา เก็บรักษา หรือแบงบรรจุปุย ยกเวนปุยเคมี  
   

๒๓ ๙๒ โรงงานหองเย็น 
 

หมายเหตุ   ลําดบัที่ หมายถึง ลําดบัที่ของโรงงานจําพวกที่ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๒ หรือโรงงานจําพวกที่ ๓ 
                แลวแตกรณี ตามที่กําหนดไวในบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราช 
                บัญญตัิโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๔๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 

หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากประชาชนไดรับความเดือดรอนเรื่องกล่ิน
ในอากาศจากโรงงานเปนจํานวนมาก  แตปจจุบันยังไมมีมาตรการทางกฎหมายที่จะควบคุมในเรื่องนี้  สมควร
กําหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกล่ินในอากาศจากโรงงาน  เพ่ือมิใหมีผลกระทบตอประชาชนที่อาศัย
ใกลเคียงกับโรงงาน  และโดยที่มาตรา  ๘ (๕)  แหงพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติใหรฐัมนตรี
มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย  มลพิษ  หรือส่ิงใด ๆ  ท่ีมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมซ่ึงเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


