


เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. 2565 

     โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ.2565 

     อาศัยอ านาจตามมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62 และมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕      
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่       
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้  

     ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตราย ต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. 2565  

     ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
ส านักงานเทศบาลต าบลเฝ้าไร่แล้วเจ็ดวัน  

     ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วที่เกี่ยวข้องกับ
เทศบัญญัตินี้ หรือขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  

     ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพประเภทคาราโอเกะ “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบด าเนินการ สถานประกอบกิจการประเภทคาราโอเกะ  

     ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีต าบลเฝ้าไร่รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และปฏิบัติการให้เป็นไป        
ตามเทศบัญญัตินี้    

     ข้อ ๖ ให้การประกอบกิจการคาราโอเกะเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลต าบล
เฝ้าไร่ ให้ผู้ด าเนินกิจการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ 
รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕   
สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย  การควบคุมอาคาร   
มีผลใช้บังคับ  

     ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา 
และโรงพยาบาล  

     ข้อ ๘ ลักษณะของสถานประกอบกิจการ  
     (๑) การออกแบบและการวางผังของอาคาร ต้องเหมาะสมต่อการป้องกันเสียงและความ

สั่นสะเทือน จากพื้นที่ให้บริการ  
     (๒) พื้นที่ประกอบการบริเวณที่มีเสียงดังและความสั่นสะเทือน ต้องเป็นอาคารที่ปิดมิดชิด และใช้

วัสดุที่ป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือน  

     ข้อ ๙ บริเวณโดยรอบอาคาร ตัวอาคาร พื้นอาคาร โต๊ะ และเก้าอี้ ต้องได้รับการดูแล  ให้สะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ  
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     ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีหรือป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนภายในสถาน

ประกอบกิจการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ รวมทั้งไม่ก่อเหตุ  
ร าคาญแก่ประชาชนใกล้เคียง ตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

     (๑) ระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการตลอดระยะเวลาท าการต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับเสียง 
(LAeq) ไม่เกิน ๙๐ เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงสูงสุด (LMax) ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ไม่เกิน ๑๑๐ เดซิเบลเอ  

     (๒) วิธีการตรวจวัดระดับเสียง  
      (๒.๑) ก าหนดจุดวัดระดับเสียง  
     (ก) บริเวณกลางห้องหรือบริเวณที่โดยปกติมีผู้ใช้บริการมาก  

(ข) จุดตรวจวัดระดับเสียงต้องอยู่สูงจากระดับพื้นห้อง ประมาณ ๑.๒๐ เมตร  
ส าหรับ การตรวจวัดในบริเวณที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่นั่ง และที่ระดับ ๑.๕๐ เมตร ส าหรับตรวจวัดในบริเวณ    
ที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยืน  

(๒.๒) ตรวจวัดระดับเสียง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่สถานประกอบการเปิดให้บริการ โดยท า  
การตรวจวัดเป็นเวลา ๑๕ นาที ติดต่อกัน แล้วน ามาหาระดับเสียงเฉลี่ย (LAeq) และค่าระดับเสียงสูงสุด (LMax) 
เพื่อไม่ให้เกินค่าที่ก าหนด  

     (๓) ในระหว่างการให้บริการ ควรมีการหยุดหรือลดระดับเสียงจากการเปิดเพลงหรือจากเครื่อง  
ก าเนิดเสียงหรือกิจกรรมอื่นที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากเป็นระยะ เพื่อให้ผู้บริการได้พักจากการสัมผัสเสียงดัง  

     (๔) ต้องจัดให้มีบริการเครื่องป้องกันเสียงที่ได้มาตรฐานและสะอาดส าหรับผู้มาใช้บริการ         
เมื่อได้รับการร้องขอ และผู้ประกอบการต้องติดประกาศหรือให้ข้อมูลหรือวิธีการอื่นใดแก่ผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับ  
การป้องกัน การแก้ไขหรือการบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดจากการได้ยินเสียงดัง  

     (๕) จัดให้มีเครื่องวัดระดับเสียงและแสดงผลการตรวจวัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงระดับเสียง
ในขณะให้บริการ และสามารถพิจารณาป้องกันตัวเองได้  

     ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอตามตารางก าหนด วิธีการ
ระบายอากาศแนบท้ายเทศบัญญัตินี้  

     ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีแสงสว่างที่เหมาะสม ดังนี้  
     (๑) ให้มีความเข้มของแสงสว่างที่เหมาะสม ตามตารางก าหนดความเข้มของแสงแนบท้าย        

เทศบัญญัตินี้  
     (๒) กรณีที่มีการใช้แสงเลเซอร์ ผู้ประกอบกิจการจะต้องตรวจสอบจากผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งว่าแสง

เลเซอร์ที่ใช้นั้น จัดอยู่ใน Class ๑ ที่ใช้ส าหรับสถานบันเทิงเท่านั้น  

     ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีระบบความปลอดภัย ดังนี้  
     (๑) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย และจัดให้มีประตูหรือทางออกหรือทางหนีไฟ ที่เพียงพอกับ

จ านวนคนที่อยู่ภายในอาคาร ให้สามารถออกหรือหลบหนีภัยได้โดยสะดวกและทันหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น     
ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยต้องมีระบบ  ไฟฟ้าฉุกเฉิน    
เมือ่ระบบปกติขัดข้องตามที่กฎหมายก าหนด  

     (๒) ต้องมีการควบคุมไม่ให้ผู้ใช้บริการ เข้าไปในสถานประกอบกิจการมากจนท าให้เกิดการแออัด
เกินไป  

(๓) ต้องจัดให้มีระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อความสะดวกตอ่การสัญจร และความ
ปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการ  
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     ข้อ ๑๔ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ  
     (๑) ต้องจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ แยกชายหญิง และมีสัญลักษณ์ แสดงอย่างชัดเจน  
     (๒) ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือ  
     (๓) อาคารที่เปิดให้บริการหลายชั้น ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือ  ในชั้นต่าง ๆ 

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
     (๔) ห้องส้วมควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร กรณีที่ห้องส้วม

และห้องน้ าอยู่ในห้องเดียวกัน ต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ตารางเมตร  
     (๕) ห้องส้วมและที่ปัสสาวะ ต้องใช้วัสดุที่ท าความสะอาดง่าย และได้รับการดูแลรักษา ความ

สะอาดอยู่เสมอ และต้องมีระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  

     ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการที่เป็นสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือมีการปรุงประกอบ หรือจ าหน่าย
อาหาร และเครื่องดื่ม ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะตามที่ก าหนดในเทศบัญญัติเทศบาลเฝ้าไร่  
และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องด้วย  

     ข้อ ๑๖ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ 
ที่เป็นอันอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้า
พนักงาน ท้องถิ่น ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว  

     ข้อ ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็น
การค้า จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้พร้อมกับแสดงเอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปน้ี  

     (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน  
     (๒) ส าเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)  
     (๓) หนังสือยินยอมรับก าจัดจากสถานประกอบกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปก าจัดที่อื่น)  
     (๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายก าหนด)  
     (๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายก าหนด)  
     (๖) ใบมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ)  
     (๗) หลักฐานอื่นที่จ าเป็น  

        ข้อ ๑๘ เมื่อได้รับค าขออนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ 
ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท า
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค าขอ และผู้ยื่นลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้ง
ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียด
ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด ในเทศบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออก 
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่
เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือ แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาต
ทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย เวลาแล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวัน จนกว่า
จะพิจารณาแล้วเสร็จ และส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง  





ตารางก าหนดวิธีการระบายอากาศ แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ.2565 

 
 
 

สถานที่ 

วิธีการ 
วิธ ี

ธรรมชาต ิ
วิธีกล 

(อัตราการระบายอากาศ 
ไม่น้อยกว่าจ านวนเท่า 
ของปริมาตรของห้อง 

ใน ๑ ชัว่โมง) 

วิธีใชร้ะบบปรับอากาศ 
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/

ตารางเมตร) 

ห้องน  า ห้องส้วม * 4 10 
จอดรถ (ที่อยูต่่ ากว่าระดบัพื นดิน) * 4 - 
ห้องปรุง ประกอบอาหาร * 24 30 
บริเวณที่นั่ง ส่วนแสดงดนตรีและส่วนเต้นร า * 12 10 

 

 

ตารางก าหนดความเข้มของแสง แนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ.2565 

 
บริเวณพื นที ่ ความเข้มของแสงสว่าง 

พื นที่ให้บริการ ได้แก ่ส่วนแสดงดนตร ีส่วนเต้นร า 
และบริเวณที่นั่งฟังดนตรี 

 

๑) พื นที่ให้บริการทั งหมดในขณะเตรียมสถานที่
ให้บริการ  

ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลกัซ ์

๒) พื นที่ให้บริการตา่ง ๆ ในขณะเปิดให้บริการ เช่น 
ส่วนแสดงดนตรีหรือมีเสียง 

ให้มีแสงสว่างเพียงพอทีจ่ะพอที่จะมองเห็นและจ าหน้า   
กันได้ในระยะไม่น้อยกวา่ ๑.๕๐ เมตร 

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

 
 

 


