ตัวอย่าง
ร่างเทศบัญญัติเทศบาล...
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ….
โดยที่เป็ น การสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาล... เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอัน ตราย
ต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ….
อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่ ง พระราช บั ญ ญั ติ เ ทศบา ล
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
เทศบาล... โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัด... จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล... เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ….
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล... เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สานักงาน
เทศบาล... แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วที่เกี่ยวข้อง
กับเทศบัญญัตินี้ หรือขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพประเภทคาราโอเกะ
“ผู้ ด าเนิ น กิ จ การ” หมายความว่ า ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของหรื อ บุ ค คลซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การ
สถานประกอบกิจการประเภทคาราโอเกะ
ข้ อ ๕ ให้ น ายกเทศมนตรี . .. รั ก ษาการตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ และปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไป
ตามเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๖ ให้การประกอบกิจการคาราโอเกะเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาล...
ให้ผู้ดาเนินกิจการดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดตามเทศบัญญัตินี้
รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
สถานประกอบกิจ การที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้ว ยการผั งเมืองหรือกฎหมายว่า ด้ว ย
การควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา
และโรงพยาบาล
ข้อ ๘ ลักษณะของสถานประกอบกิจการ
(๑) การออกแบบและการวางผังของอาคาร ต้องเหมาะสมต่อการป้องกันเสียง และความสั่นสะเทือน
จากพื้นที่ให้บริการ
(๒) พื้นที่ประกอบการบริเวณที่มีเสียงดังและความสั่นสะเทือน ต้องเป็นอาคารที่ปิดมิดชิด
และใช้วัสดุที่ป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือน
ข้ อ ๙ บริ เ วณโดยรอบอาคาร ตั ว อาคาร พื้ น อาคาร โต๊ ะ และเก้ า อี้ ต้ อ งได้ รั บ การดู แ ล
ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้ มี หรือป้องกัน เสียงและความสั่นสะเทือนภายใน
สถานประกอบกิจการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ รวมทั้งไม่ก่อเหตุ
ราคาญแก่ประชาชนใกล้เคียง ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
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(๑) ระดั บ เสี ย งภายในสถานประกอบกิ จ การตลอดระยะเวลาท าการ ต้ อ งมี ค่ า เฉลี่ ย
ของระดับเสียง (LAeq) ไม่เกิน ๙๐ เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงสูงสุด (LMax) ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่เกิน
๑๑๐ เดซิเบลเอ
(๒) วิธีการตรวจวัดระดับเสียง
(๒.๑) กาหนดจุดวัดระดับเสียง
(ก) บริเวณกลางห้องหรือบริเวณที่โดยปกติมีผู้ใช้บริการมาก
(ข) จุดตรวจวัดระดับเสียงต้องอยู่สูงจากระดับพื้นห้อง ประมาณ ๑.๒๐ เมตร สาหรับ
การตรวจวั ด ในบริ เ วณที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารส่ ว นใหญ่ นั่ ง และที่ ร ะดั บ ๑.๕๐ เมตร ส าหรั บ ตรวจวั ด ในบริ เ วณ
ที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยืน
(๒.๒) ตรวจวัดระดับเสียง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่สถานประกอบการเปิดให้บริการ โดยทา
การตรวจวัดเป็นเวลา ๑๕ นาที ติดต่อกัน แล้วนามาหาระดับเสียงเฉลี่ย (LAeq) และค่าระดับเสียงสูงสุด (LMax)
เพื่อไม่ให้เกินค่าที่กาหนด
(๓) ในระหว่ างการให้ บริ การ ควรมี การหยุ ดหรื อลดระดั บเสี ยงจากการเปิ ดเพลงหรื อจากเครื่ อง
กาเนิดเสียงหรือกิจกรรมอื่นที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากเป็นระยะ เพื่อให้ผู้บริการได้พักจากการสัมผัสเสียงดัง
(๔) ต้องจัดให้มีบริการเครื่องป้องกันเสียงที่ได้มาตรฐานและสะอาดสาหรับผู้ มาใช้บริก าร
เมื่อได้รับการร้องขอ และผู้ประกอบการต้องติดประกาศหรือให้ข้อมูลหรือวิธีการอื่นใดแก่ผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับ
การป้องกัน การแก้ไขหรือการบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดจากการได้ยินเสียงดัง
(๕) จัดให้มีเครื่องวัดระดับเสียงและแสดงผลการตรวจวัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงระดับ
เสียงในขณะให้บริการ และสามารถพิจารณาป้องกันตัวเองได้
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้ มี การระบายอากาศที่เพียงพอตามตารางกาหนด
วิธีการระบายอากาศแนบท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีแสงสว่างที่เหมาะสม ดังนี้
(๑) ให้มีความเข้มของแสงสว่างที่เหมาะสม ตามตารางกาหนดความเข้มของแสงแนบท้าย
เทศบัญญัตินี้
(๒) กรณีที่มีการใช้แสงเลเซอร์ ผู้ประกอบกิจการจะต้องตรวจสอบจากผู้ผลิตหรือผู้ ติดตั้ ง
ว่าแสงเลเซอร์ที่ใช้นั้น จัดอยู่ใน Class ๑ ที่ใช้สาหรับสถานบันเทิงเท่านั้น
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีระบบบความปลอดภัย ดังนี้
(๑) ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย และจั ด ให้ มี ป ระตู ห รื อ ทางออกหรื อ ท างหนี ไ ฟ
ที่เพียงพอกับจานวนคนที่อยู่ภายในอาคาร ให้สามารถออกหรือหลบหนีภัยได้โดยสะดวกและทันหากมีเหตุ
ฉุกเฉินเกิดขึ้น ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยต้องมีระบบ
ไฟฟ้าฉุกเฉินเมื่อระบบปกติขัดข้องตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ต้องมีการควบคุม ไม่ให้ ผู้ ใช้บริ ก าร เข้าไปในสถานประกอบกิจ การมากจนท าให้ เ กิ ด
การแออัดเกินไป
(๓) ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะยะห่ า งที่ เ หมาะสมระหว่า งโต๊ ะ เก้ า อี้ เพื่ อ ความสะดวกต่ อ การสั ญจร
และความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการ
ข้อ ๑๔ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ
(๑) ต้องจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ แยกชายหญิง และมีสัญลักษณ์ แสดงอย่างชัดเจน
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(๒) ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือ
(๓) อาคารที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารหลายชั้ น ต้ อ งจั ด ให้ มี ห้ อ งส้ ว ม ที่ ปั ส สาวะและอ่ า งล้ า งมื อ
ในชั้นต่าง ๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
(๔) ห้ อ งส้ ว มควรมี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๐.๙๐ เมตร ความสู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑.๘๐ เมตร
กรณีที่ห้องส้วมและห้องน้าอยู่ในห้องเดียวกัน ต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ตารางเมตร
(๕) ห้ อ งส้ ว มและที่ ปั ส สาวะ ต้ อ งใช้ วั ส ดุ ที่ท าความสะอาดง่ า ย และได้ รั บ การดู แ ลรั กษา
ความสะอาดอยู่เสมอ และต้องมีระบบบาบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการที่เป็นสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือมีการปรุงประกอบ หรือจาหน่ายอาหาร
และเครื่ องดื่ม ต้องปฏิบั ติตามหลั กเกณฑ์ ด้านสุ ขลั กษณะตามที่ ก าหนดในเทศบัญญัติ เทศบาล... และกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อ ๑๖ เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการ
ที่เป็นอันอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า
จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับกาจัดจากสถานประกอบกิจการกาจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปกาจัดที่อื่น)
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(๖) ใบมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จาเป็น
ข้อ ๑๘ เมื่อได้รั บคาขออนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้ าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แจ้ งต่ อผู้ ยื่ นค าขอให้ แก้ ไขเพิ่ มเติ มเพื่ อด าเนิ นการ หากไม่ สามารถด าเนิ นการได้ ในขณะนั้ น ให้ จั ดท าบั นทึ ก
ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอ
และผู้ยื่นลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ นต้ องออกใบอนุ ญาตหรื อมี หนั งสื อแจ้ งค าสั่ งไม่ อนุ ญาตพร้ อมด้ วยเหตุ ผล
ให้ ผู้ ขออนุ ญาตทราบภายในสามสิ บวั นนั บแต่ วั นได้ รั บค าขอซึ่ งมี รายละเอี ยดถู กต้ องหรื อครบถ้ วนตามที่ ก าหนด
ในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสื อ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาแล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ และสาเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
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ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๒๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ออกในอนุ ญาต
และให้ใช้ได้เพียงเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุ ใบอนุ ญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต
ข้อ ๒๑ ผู้ ได้รั บใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็ นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ ๒๒ ในกรณี ที่ ใบอนุ ญาตสู ญหาย ถู กท าลาย หรื อช ารุ ด หากจะขอรั บใบแทนใบอนุ ญาต
และการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบั นทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ที่ ใบอนุ ญาตถู กท าลาย หรื อช ารุ ดในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ นค าขอรั บใบอนุ ญาต
นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้ อ ๒๓ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตฉบั บ ละ...บาท
(ให้กาหนดตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น) ในวันที่มารับใบอนุญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก
หรื อก่ อนใบอนุ ญาตสิ้ นอายุ ส าหรั บกรณี ที่ เป็ นการขอต่ อใบอนุ ญาต ตลอดระยะเวลาที่ ยั งด าเนิ นกิ จการนั้ น
ถ้ ามิ ได้ เสี ยค่ าธรรมเนี ยมภายในเวลาที่ ก าหนด ให้ ช าระค่ าปรั บเพิ่ มขึ้ นอี กร้ อยละยี่ สิ บของจ านวนค่ าธรรมเนี ยม
ที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณี ผู้ มี ห น้ าที่ ต้ องเสี ยค่ าธรรมเนี ย มตามวรรคหนึ่ งค้ า งช าระค่ าธรรมเนี ยมติ ด ต่ อ กั น
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับครบจานวน
ข้ อ ๒๔ ผู้ ใดฝ่ าฝื นเทศบั ญญั ติ นี้ หรื อไม่ มี ปฏิ บั ติ ตามค าสั่ ง ของเจ้ าพนั กงานต้ องระวางโทษ
ตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่..................................................
(ลงชื่อ)
(.......................................................................)
นายกเทศมนตรี.................................................
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(.............................................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด..................................................
หมายเหตุ : ส าหรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ ป รั บ ข้ อ ความให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางกาหนดวิธีการระบายอากาศ แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาล...
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ….
สถานที่
วิธี
ธรรมชาติ

ห้องนา ห้องส้วม
ที่จอดรถ (ที่อยู่ตากว่าระดับพืนดิน)
ห้องปรุง ประกอบอาหาร
บริเวณที่นั่ง ส่วนแสดงดนตรีและส่วนเต้นรา

*
*
*
*

วิธีการ
วิธีกล
(อัตราการระบายอากาศ
ไม่น้อยกว่าจานวนเท่า
ของปริมาตรของห้อง
ใน ๑ ชัว่ โมง)
๔
๔
๒๔
๑๒

วิธีใช้ระบบปรับอากาศ
(ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง/ตารางเมตร)
๑๐
๓๐
๑๐

ตารางกาหนดความเข้มของแสง แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาล...
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ….
บริเวณพืนที่
พื นที่ ให้ บริ การ ได้ แก่ ส่ วนแสดงดนตรี ส่ วนเต้ นร า
และบริเวณที่นั่งฟังดนตรี
๑) พืนที่ให้บริการทังหมดในขณะเตรียมสถานที่ให้บริการ
๒) พื นที่ ให้ บริ การต่ าง ๆ ในขณะเปิ ดให้ บริ การ เช่น
ส่วนแสดงดนตรีหรือมีเสียง
- ห้องนา ห้องส้วม
- ห้องปรุง ประกอบอาหาร
- ช่องทางเดินภายในอาคาร
- ที่จอดรถ

ความเข้มของแสงสว่าง
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์
ให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะพอที่จะมองเห็นและจาหน้า
กันได้ในระยะไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลักซ์
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลักซ์
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลักซ์

