กฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ (๕) แหงพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“กลิ่น” หมายความวา สิ่งเจือปนในอากาศที่รูไดดวยจมูกของคนหรือเครื่องมือวิเคราะห
“ตัวอยางกลิ่น” หมายความวา ตัวอยางอากาศที่มีกลิ่นบริเวณแหลงกําเนิดกลิ่น ซึ่งได
จากการเก็บตัวอยางอากาศขณะที่ไดรับกลิ่นตามวิธีการที่กําหนดในขอ ๔ หรือขอ ๗ แลวแตกรณี
“คาความเขมกลิ่น” (odour concentration) หมายความวา คาแสดงสภาพกลิ่นซึ่งเปน
อัตราสวนการเจือจางตัวอยางอากาศที่มีกลิ่นดวยอากาศบริสุทธิ์จนเกือบจะไมสามารถรับกลิ่นได กลิ่นที่
แรงกวาจะมีคาความเขมกลิ่นมากกวา เพราะตองเจือจางดวยอากาศบริสุทธิ์ปริมาตรมากกวา โดยทําการ
วิเคราะหกลิ่นดวยการดม (sensory test) ตามวิธีการที่กําหนดในขอ ๗
“เขตอุตสาหกรรม” หมายความวา เขตพื้นที่ที่มีการกําหนดการใชประโยชนที่ดินให
เปนทีด่ นิ ประเภทอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง หรือนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวย
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“นอกเขตอุตสาหกรรม” หมายความวา พื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่เขตอุตสาหกรรม
ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับกับโรงงานตามที่ระบุไวในบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ หามโรงงานระบายอากาศที่มีกลิ่นออกจากโรงงาน เวนแตไดทําการอยางใด
อยางหนึง่ หรือหลายอยางจนอากาศที่ระบายออกนั้นมีคาความเขมกลิ่นไมเกินคาที่กําหนดในขอ ๔
แตทั้งนี้ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง

๒

ขอ ๔ ตัวอยางกลิ่นจากโรงงานตองมีคาความเขมกลิ่นไมเกินคาที่กําหนดไวดังตอไปนี้
ที่ตั้งโรงงาน
คาความเขมกลิ่นที่บริเวณรั้ว
คาความเขมกลิ่นที่ปลอง
หรือขอบเขตภายในโรงงาน
ระบายอากาศของโรงงาน
เขตอุตสาหกรรม
๓๐
๑,๐๐๐
นอกเขตอุตสาหกรรม
๑๕
๓๐๐
การตรวจวัดคาความเขมกลิ่นที่บริเวณรั้วหรือขอบเขตภายในโรงงาน ใหเก็บตัวอยาง
กลิน่ ทีจ่ ดุ หางจากรั้วโรงงานหรือขอบเขตโรงงาน ๑ เมตร ในตําแหนงใตทิศทางลมซึ่งพัดผานจุดที่เปน
แหลงกําเนิดกลิ่น สําหรับการตรวจวัดคาความเขมกลิ่นที่ปลองระบายอากาศของโรงงานใหเก็บตัวอยาง
กลิน่ ตามวิธีการที่กําหนดในขอ ๗
ขอ ๕ ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดใหมีการตรวจวัดคาความเขมกลิ่นจากโรงงานเมื่อ
ไดรบั เรื่องรองเรียนจากผูที่ไดรับผลกระทบจากกลิ่นในอากาศจากโรงงานนั้น หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สงสัยวาเปนโรงงานที่ระบายอากาศที่มีกลิ่นเกินมาตรฐานที่กําหนดในขอ ๔ เวนแตในกรณีที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นวาการดําเนินการดังกลาวสําหรับโรงงานใดอาจจะเปนอันตรายตอสุขภาพของผูทดสอบ
หรือในกรณีที่ไมมีผูทดสอบ
ขอ ๖ ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการทดสอบกลิ่นขึ้นคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะเพือ่ ดําเนินการตรวจวัดคาความเขมกลิ่นในอากาศจากโรงงานตามวิธีการที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงนี้
ใหผปู ระกอบกิจการโรงงานหรือผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการ
ทดสอบกลิ่นในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๗ การตรวจวัดคาความเขมกลิ่นตามขอ ๔ ใหใชวิธีการตามที่ American Society for
Testing and Materials (ASTM) หรือ Japanese Industrial Standard (JIS) ไดกําหนดไว หรือวิธีการอื่นที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๘ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘
นายวัฒนา เมืองสุข
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 122 ตอน 44 ก วันที่ 3 มิถุนายน 2548

๓

บัญชีทา ยกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘
รายการที่ ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑
๑
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ
๒

๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ
(๔) การหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินคา
(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืช ซึ่งมิใชเมล็ดพืช หรือหัวพืช
(๗) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถานหรือแบงบรรจุผงถาน ที่เผาไดจากกะลา
มะพราว
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี
(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ

๓

๔

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวนํ้าอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดย
ฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจาก
ไขสัตวหรือกระดูกสัตว
(๔) การสกัดนํ้ามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตว หรือการทํานํ้ามันหรือไขมันที่เปนอาหาร
จากสัตวใหบริสุทธิ์
(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตว หรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตวหรือมันสัตวใน
ภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบด สัตวหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว
(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลว
เยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๔

รายการที่ ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๔
๕
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้านมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรส
หรือสเตอริไลส
(๒) การทํานมสดจากนมผงและไขมัน
(๓) การทํานมขน นมผง หรือนมระเหย
(๔) การทําครีมจากนํ้านม
(๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง
(๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ
๕

๖

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวนํ้าอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตวนํ้าและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมสัตวนํ้าโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวนํ้า หนัง หรือไขมันสัตวนํ้า
(๔) การสกัดนํ้ามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวนํ้า หรือการทํานํ้ามันหรือไขมันที่เปน
อาหารจากสัตวนํ้าใหบริสุทธิ์
(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวนํ้า

๖

๗

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้ามันจากพืชหรือสัตว หรือไขมันจากสัตวอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสกัดนํ้ามันจากพืชหรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
(๒) การอัดหรือปนกากพืชหรือสัตวที่สกัดนํ้ามันออกแลว
(๓) การทํานํ้ามันจากพืชหรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ใหแข็งโดยการเติมไฮโดรเจน
(๔) การทํานํ้ามันจากพืชหรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์
(๕) การทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือนํ้ามันผสมสําหรับปรุงอาหาร

๗

๘

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศ
เขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแหง

๕

รายการที่ ลําดับที่
๘
๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๒) การทําแปง
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช
(๖) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง

๙

๑๐

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น

๑๐

๑๑

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํานํ้าเชื่อม
(๒) การทํานํ้าตาลทรายแดง
(๓) การทํานํ้าตาลทรายดิบหรือนํ้าตาลทรายขาว
(๔) การทํานํ้าตาลทรายดิบหรือนํ้าตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์
(๕) การทํานํ้าตาลกอนหรือนํ้าตาลผง
(๖) การทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน
(๗) การทํานํ้าตาลจากนํ้าหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย

๑๑

๑๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวานอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟ หรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด

๖

รายการที่ ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม
ดวยนํ้าตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวย
นําตาล
้
กาแฟ โกโก หรือ ช็อกโกเลต
(๙) การทําหมากฝรั่ง
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ
(๑๑) การทําไอศกรีม

๑๒

๑๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผงฟู
(๒) การทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร
(๓) การทําแปงเชื้อ
(๔) การทํานํ้าสมสายชู
(๕) การทํามัสตารด
(๖) การทํานํ้ามันสลัด
(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง

๑๓

๑๕

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตวอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว
(๒) การปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว ขนสัตว หรือเปลือกหอย
สําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว

๑๔

๑๖

โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา

๑๕

๑๗

โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอลที่ผลิตจากกากซัลไฟตในการทําเยื่อกระดาษ

๑๖

๑๘

โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอื่น ๆ แตไมรวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
มอลตหรือเบียรในลําดับที่ ๑๙

๗

รายการที่ ลําดับที่
๑๗
๑๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ปน หรือบดมอลต
(๒) การทําเบียร

๑๘

๒๐

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลหรือนํ้าอัดลม

๑๙

๒๑

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบใหแหง หรือการรูดกานใบยาสูบ
(๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ หรือบุหรี่อื่น
(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) การทํายาหัตถุ

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
ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของโรงงานจําพวกที่ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๒ หรือโรงงานจําพวกที่ ๓ แลวแตกรณี
ตามทีก่ าหนดไว
ํ
ในบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕

