
 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง   กําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 
อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๗  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“เสียงรบกวน”  หมายความวา  ระดับเสียงตรวจวัดนอกบริเวณโรงงาน  ที่เกิดจากการประกอบ

กิจการโรงงาน  ขณะมีการรบกวน  ซ่ึงมีระดับเสียงสูงกวาระดับเสียงพื้นฐาน  และมีระดับการรบกวน
เกินกวาคาที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

“ระดับเสียงพื้นฐาน”  หมายความวา ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดลอมเดิม  ขณะยังไมมีเสียง
รบกวนจากการประกอบกิจการโรงงานเปนระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่  ๙๐  (Percentile Level 90 , L90) 

“ระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่  ๙๐  (L90)”  หมายความวา  ระดับเสียงที่รอยละ  ๙๐  ของเวลา 
ที่ตรวจวัดจะมีระดับเสียงเกินระดับนี้ 

“ระดับเสียงขณะมีการรบกวน”  หมายความวา  ระดับเสียงที่ตรวจวัดหรือคํานวณจากการประกอบ
กิจการโรงงานขณะเกิดเสียงรบกวน 

“ระดับการรบกวน”  หมายความวา  ระดับความแตกตางของระดับเสียงขณะมีการรบกวนกับ
ระดับเสียงพื้นฐาน 

“ระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง”  หมายความวา  ระดับเสียงคงที่นอกบริเวณโรงงานที่มีพลังงาน
เทียบเทาระดับเสียงที่เกิดข้ึนจริง  ซ่ึงมีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงตามเวลาในชวง  ๒๔  ชั่วโมง  (24  hours  
A-weighted  Equivalent  Continuous  Sound  Level )  ซ่ึงเรียกโดยยอวา Leq  24  hr  โดยมีหนวยเปน 
เดซิเบลเอ  หรือ  dB(A) 
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“ระดับเสียงสูงสุด”  หมายความวา  ระดับเสียงสูงสุดนอกบริเวณโรงงาน  ที่เกิดข้ึนในขณะใดขณะหนึ่ง
ระหวางการตรวจวัดระดับเสียง  โดยมีหนวยเปนเดซิเบลเอ  หรือ  dB(A) 

“มาตรระดับเสียง”  หมายความวา  เคร่ืองวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน  IEC  60804  หรือ   
IEC  61672  ของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยเทคนิคไฟฟา  (International  Electrotechnical 
Commission , IEC) 

ขอ ๒ คาระดับการรบกวน  ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  ไมเกิน  ๑๐  เดซิเบลเอ 
ขอ ๓ คาระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง  ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  ไมเกิน  ๗๐  

เดซิเบลเอ 
ขอ ๔ คาระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  ไมเกิน  ๑๑๕  เดซิเบลเอ 
ขอ ๕ วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน  ระดับเสียงเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง  และระดับเสียงสูงสุด  

ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  ใหเปนไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
ทั้งนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

สุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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