
ตัวอย่าง 
ร่างเทศบัญญัติเทศบาล...  

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. …. 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาล... เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ….  
  อาศั ยอ าน าจตามมาตรา  ๖๐  และมาตรา  ๖๓  แห่ งพระร าชบัญญั ติ เ ทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ 
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
เทศบาล... โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัด... จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้    
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล... เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. …. 
 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล... เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงาน
เทศบาล... แล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วที่เกี่ยวข้อง 
กับเทศบัญญัตินี้ หรือขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
  “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพประเภทคาราโอเกะ 
 “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบด าเนินการ 
สถานประกอบกิจการประเภทคาราโอเกะ    
 ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรี . . .  รักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และปฏิบัติการให้ เป็นไป 
ตามเทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๖ ให้การประกอบกิจการคาราโอเกะเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาล... 
 ให้ผู้ด าเนินกิจการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ 
รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย  
การควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  
  ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา 
และโรงพยาบาล  
  ข้อ ๘ ลักษณะของสถานประกอบกิจการ 
  (๑) การออกแบบและการวางผังของอาคาร ต้องเหมาะสมต่อการป้องกันเสียง และความสั่นสะเทือน 
จากพ้ืนที่ให้บริการ  
  (๒) พ้ืนที่ประกอบการบริเวณที่มีเสียงดังและความสั่นสะเทือน ต้องเป็นอาคารที่ปิดมิดชิด 
และใช้วัสดุที่ป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือน 
  ข้อ ๙ บริเวณโดยรอบอาคาร ตัวอาคาร พ้ืนอาคาร โต๊ะ และเก้าอ้ี ต้องได้รับการดูแล  
ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ  
  ข้อ ๑๐  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีหรือป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนภายใน
สถานประกอบกิจการ เพ่ือคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ รวมทั้งไม่ก่อเหตุ
ร าคาญแก่ประชาชนใกล้เคียง ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 



- 2 - 
 

  (๑) ระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการตลอดระยะเวลาท าการ ต้องมีค่าเฉลี่ย  
ของระดับเสียง (LAeq) ไม่เกิน ๙๐ เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงสูงสุด (LMax) ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่เกิน  
๑๑๐ เดซิเบลเอ  
 (๒) วิธีการตรวจวัดระดับเสียง  
 (๒.๑) ก าหนดจุดวัดระดับเสียง  
 (ก) บริเวณกลางห้องหรือบริเวณท่ีโดยปกติมีผู้ใช้บริการมาก 
 (ข) จุดตรวจวัดระดับเสียงต้องอยู่สูงจากระดับพ้ืนห้อง ประมาณ ๑.๒๐ เมตร ส าหรับ
การตรวจวัดในบริเวณที่ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่นั่ง และที่ระดับ ๑.๕๐ เมตร ส าหรับตรวจวัดในบริเวณ 
ที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยืน 
  (๒.๒) ตรวจวัดระดับเสียง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่สถานประกอบการเปิดให้บริการ โดยท า
การตรวจวัดเป็นเวลา ๑๕ นาที ติดต่อกัน แล้วน ามาหาระดับเสียงเฉลี่ย (LAeq) และค่าระดับเสียงสูงสุด (LMax) 
เพ่ือไม่ให้เกินค่าที่ก าหนด 
  (๓) ในระหว่างการให้บริการ ควรมีการหยุดหรือลดระดับเสียงจากการเปิดเพลงหรือจากเครื่อง 
ก าเนิดเสียงหรือกิจกรรมอ่ืนที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากเป็นระยะ เพ่ือให้ผู้บริการได้พักจากการสัมผัสเสียงดัง 
  (๔) ต้องจัดให้มีบริการเครื่องป้องกันเสียงที่ได้มาตรฐานและสะอาดส าหรับผู้มาใช้บริการ  
เมื่อได้รับการร้องขอ และผู้ประกอบการต้องติดประกาศหรือให้ข้อมูลหรือวิธีการอ่ืนใดแก่ผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับ
การป้องกัน การแก้ไขหรือการบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดจากการได้ยินเสียงดัง 
  (๕) จัดให้มีเครื่องวัดระดับเสียงและแสดงผลการตรวจวัด เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงระดับ
เสียงในขณะให้บริการ และสามารถพิจารณาป้องกันตัวเองได้ 
 ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอตามตารางก าหนด
วิธีการระบายอากาศแนบท้ายเทศบัญญัตินี้  
 ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีแสงสว่างที่เหมาะสม ดังนี้ 
  (๑) ให้มีความเข้มของแสงสว่างที่เหมาะสม ตามตารางก าหนดความเข้มของแสงแนบท้าย 
เทศบัญญัตินี้ 
  (๒) กรณีที่มีการใช้แสงเลเซอร์ ผู้ประกอบกิจการจะต้องตรวจสอบจากผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง 
ว่าแสงเลเซอร์ที่ใช้นั้น จัดอยู่ใน Class ๑ ที่ใช้ส าหรับสถานบันเทิงเท่านั้น 
 ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีระบบบความปลอดภัย ดังนี้ 
  (๑) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย และจัดให้มีประตูหรือทางออกหรือท างหนีไฟ 
ที่เพียงพอกับจ านวนคนที่อยู่ภายในอาคาร ให้สามารถออกหรือหลบหนีภัยได้โดยสะดวกและทันหากมีเหตุ
ฉุกเฉินเกิดขึ้น ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยต้องมีระบบ
ไฟฟ้าฉุกเฉินเมื่อระบบปกติขัดข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
  (๒) ต้องมีการควบคุมไม่ให้ผู้ใช้บริการ เข้าไปในสถานประกอบกิจการมากจนท าให้เกิด  
การแออัดเกินไป  
  (๓) ต้องจัดให้มีระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างโต๊ะ เก้าอ้ี เพ่ือความสะดวกต่อการสัญจร 
และความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการ 
 ข้อ ๑๔ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ 
  (๑) ต้องจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ แยกชายหญิง และมีสัญลักษณ์ แสดงอย่างชัดเจน  
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  (๒) ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือ 
  (๓) อาคารที่เปิดให้บริการหลายชั้น ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือ 
ในชั้นต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  (๔) ห้องส้วมควรมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร  
กรณีท่ีห้องส้วมและห้องน้ าอยู่ในห้องเดียวกัน ต้องมีพ้ืนที่ภายในไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ตารางเมตร 
  (๕) ห้องส้วมและที่ปัสสาวะ ต้องใช้วัสดุที่ท าความสะอาดง่าย และได้รับการดูแลรักษา 
ความสะอาดอยู่เสมอ และต้องมีระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
 ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการที่เป็นสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือมีการปรุงประกอบ หรือจ าหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะตามที่ก าหนดในเทศบัญญัติเทศบาล... และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องด้วย 
 ข้อ ๑๖ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ 
ที่เป็นอันอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
 ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 
 ข้อ ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า
จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
 (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ) 
 (๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีท่ีส่งไปก าจัดที่อ่ืน)  
 (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด) 
 (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด) 
 (๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
 (๗) หลักฐานอ่ืนที่จ าเป็น 
 ข้อ ๑๘ เมื่อได้รับค าขออนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ 
ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท าบันทึก 
ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอ
และผู้ยื่นลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด 
ในเทศบัญญัตินี้ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือ 
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาแล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ และส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
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 ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ ๒๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ออกในอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 
 ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด หากจะขอรับใบแทนใบอนุญาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประกอบด้วย 
 (๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
น าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

  ข้ อ ๒๓ ผู้ ได้ รั บใบอนุญาตต้ องเสี ยค่ าธรรมเนี ยมการออกใบอนุญาตฉบั บละ...บาท  
(ให้ก าหนดตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น) ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก 
หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่ เป็นการขอต่อใบอนุญาต ตลอดระยะเวลาที่ ยังด าเนินกิจการนั้น  
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียม 
ที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับครบจ านวน  
 ข้อ ๒๔ ผู้ ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้หรือไม่มีปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานต้องระวางโทษ 
ตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  ประกาศ ณ วันที่.................................................. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   (ลงชื่อ) 
    (.......................................................................) 
     นายกเทศมนตรี.................................................  
 เห็นชอบ 

 
(ลงชื่อ) 

         (.............................................................................) 
 ผู้ว่าราชการจังหวัด.................................................. 

 
 หมายเหตุ : ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ปรับข้อความให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ตารางก าหนดวิธีการระบายอากาศ แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาล...  

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. …. 
 

สถานที่ วิธีการ 
วิธี

ธรรมชาต ิ
วิธีกล 

(อัตราการระบายอากาศ 
ไม่น้อยกว่าจ านวนเท่า 
ของปริมาตรของห้อง 

ใน ๑ ชัว่โมง) 

วิธีใช้ระบบปรับอากาศ 
(ลูกบาศก์เมตร/

ชั่วโมง/ตารางเมตร) 

ห้องน  า ห้องส้วม * ๔ ๑๐ 
ที่จอดรถ (ที่อยู่ต ากว่าระดับพื นดิน) * ๔ - 
ห้องปรุง ประกอบอาหาร * ๒๔ ๓๐ 
บริเวณที่นั่ง ส่วนแสดงดนตรีและส่วนเต้นร า * ๑๒ ๑๐ 

 
ตารางก าหนดความเข้มของแสง แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาล...  

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. …. 
 

บริเวณพื นที่ ความเข้มของแสงสว่าง 
พื นที่ให้บริการ ได้แก่ ส่วนแสดงดนตรี ส่วนเต้นร า 
และบริเวณที่นั่งฟังดนตรี 

 

๑) พื นที่ให้บริการทั งหมดในขณะเตรียมสถานที่ให้บริการ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ ์
๒) พื นที่ให้บริการต่าง ๆ ในขณะเปิดให้บริการ เช่น  
ส่วนแสดงดนตรีหรือมีเสียง 

ให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะพอที่จะมองเห็นและจ าหน้า
กันได้ในระยะไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร  

- ห้องน  า ห้องส้วม  ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลักซ ์
- ห้องปรุง ประกอบอาหาร ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ ์
- ช่องทางเดินภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลักซ ์
- ที่จอดรถ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลักซ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


