
 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่  ๒๙  (พ.ศ.  ๒๕๕๐) 
เร่ือง  คาระดับเสียงรบกวน 

 
 

โดยที่เปนการสมควร  ปรับปรุงคามาตรฐานระดับเสียงรบกวน  ใหเหมาะสมกับกฎเกณฑและ
หลักฐานทางวิทยาศาสตร  โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๗๑/๒๕๕๐  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ   
จึงออกประกาศกําหนดคาระดับเสียงรบกวน  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  
ลงวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๔๓  เร่ือง  คาระดับเสียงรบกวน 

ขอ ๒ ใหกําหนดระดับเสียงรบกวนเทากับ  ๑๐  เดซิเบลเอ   
หากระดับการรบกวนที่คํานวณไดมีคามากกวาระดับเสียงรบกวนตามวรรคแรก  ใหถือวาเปน

เสียงรบกวน 
ขอ ๓ วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน  ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน  การตรวจวัด

และคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน  การคํานวณคาระดับการรบกวน  และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวนใหเปนไปตามที่  คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
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