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ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
*******************************

หลักการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕:๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ที่กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติ 
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล ประกอบกับ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมได้ออก 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้บังคับ 
ในเขตตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณตุผล

โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม 
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ 
ในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ให ้ยกเล ิกประกาศกระทรวงสาธารณ ส ุฃท ี่ ๕/๒๕๓๘ เร ื่องก ิจการท ี่เป ็นอ ันตรายต ่อส ุขภาพ ลงวันที่ 
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้กำหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขึ้นใหม่ อันเป็น 
ผลให้ราขการส่วนท้องถิ่น ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม มาตรา ๓๒ แห่งพระราขบัญญัติการ 
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพ ื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่เป ็น 
อันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ซึ่งพระราชบัญญัติการ 
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ ให้กระทำไดโดยการ 
ตราเป็นข้อบัญญัติ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประ๓ ทคาราโอเกะ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง การควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ๒(£๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราซบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน 
ตำบล พ.ศ. ๒๕:๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา 
๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖ 0  มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และ 
มาตรา ๖๕ แห่งพระราขบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕: และแก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบล 
บ้านร่อม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง การควบคุม 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เมื่อได้ประกาศไว่โดย 
เปิดเผย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วที่เกี่ยวข้อง 
กับข้อบัญญัตินี้ หรือขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 

สุขภาพประเภทคาราโอเกะ
“ผู้ดำเน ินก ิจการ” หมายความว่า ผู้เป ็นเจ้าของหรือบุคคลซึ่งรับผิดขอบดำเนินการ สถาน 

ประกอบกิจการประเภทคาราโอเกะ
ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และปฏิบัติการให้ 

เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๖ ให้การประกอบกิจการคาราโอเกะเป็นกิจการที่ต ้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ 

บริหารส่วนตำบลบ้านร่อมให้ผู้ดำเนินกิจการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด 
ตามข้อบัญญัติน ี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕

สถานประกอบกิจการที่ต ั้งอยู่ในท้องท ี่ท ี่กฎหมายว่าด ้วยการผังเม ืองหรือกฎหมายว่าด ้วย 
การควบคุมอาคารมืผลใช้บังคับ

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างขุมซน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา 
และโรงพยาบาล

ข้อ ๘ ลักษณะของสถานประกอบกิจการ
(๑) การออกแบบและการวางผังของอาคาร ต้องเหมาะสมต่อการบีองกันเสียง และความ 

สั่นสะเทือน จากพื้นที่ให้บริการ
(๒) พื้นที่ประกอบการบริเวณที่ม ืเสียงดังและความสั่นสะเทือน ต้องเป็นอาคารที่ปีดมิดชิด 

และใช้วัสดุที่บีองกันเสียงและความสั่นสะเทือน
ข้อ ๙ บริเวณโดยรอบอาคาร ตัวอาคาร พื้นอาคาร โต๊ะ และเก้าอี ต้องได้รับการดูแล ให้สะอาด 

เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ



-๒-
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีหรือป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนภายใน ลถาน 

ประกอบกิจการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประซาซน ท้ังผู้ใช้'บริการ ผู้ให้บริการ รวมทั้งไม่ก่อเหตุรำคาญ 
แก่ประซาซนใกล้เคียง ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) ระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการตลอดระยะเวลาทำการ ต้องมีค่าเฉลี่ย ซองระดับ 
เสียง(l_Aeq) ไม่เกิน ๙๐ เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงสูงสุด (l_Max) ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ไม,เกิน ๑๑๐เดซิเบลเอ 

(๒) วิธีการตรวจวัดระดับเสียง 
(๒.๑) กำหนดจุดวัดระดับเสียง 

(ก) บริเวณกลางห้องหรือบริเวณที่โดยปกติมีผู้ใช้บริการมาก
(ข) จุดตรวจวัดระดับเสียงต้องอยู่สูงจากระดับพื้นห้อง ประมาณ ๑.๒๐ เมตร สำหรับการ 

ตรวจวัดในบริเวณที,ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่นั่ง และที่ระดับ ๑.๕๐ เมตร สำหรับตรวจวัดในบริเวณ ที,ผู้ใช้บริการ 
ส่วนใหญ่ยืน

(๒.๒) ตรวจวัดระดับเสียง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่สถานประกอบการเปิดให้บริการ โดยทำการ 
ตรวจวัดเป็นเวลา ๑๕ นาที ติดต่อกัน แล้วนำมาหาระดับเสียงเฉลี่ย (LAeq) และค่าระดับเสียงสูงสุด (i_Max) 
เพื่อไม่ให้เกินค่าที่กำหนด

(๓) ในระหว่างการให้บริการ ควรมีการหยุดหรือลดระดับเสียงจากการเปิดเพลงหรือจาก 
เครื่องกำเนิดเสียงหรือกิจกรรมอื่นที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากเป็นระยะ เพื่อให้ผู้บริการได้พักจากการสัมผัสเสียงดัง 

(๔) ต้องจัดให้มีบริการเครื่องป้องกันเสียงที่ได้มาตรฐานและสะอาดสำหรับผู้มาใช้บริการ 
เมื่อได้รับการร้องขอ และผู้ประกอบการต้องติดประกาศหรือให้ข้อมูลหรือวิธีการอื่นใดแก่ผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับ 
การป้องกันการแกไขหรือการบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดจากการได้ยินเสียงดัง

(๔) จัดให้มีเครื่องวัดระดับเสียงและแสดงผลการตรวจวัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงระดับ 
เสียงในขณะให้บริการ และสามารถพิจารณาป้องกันตัวเองได้

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการระบายอากาศที'เพียงพอตามตารางกำหนด 
วิธีการระบายอากาศแนบท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีแสงสว่างที่เหมาะสม ดังนี้
(๑ )ให้มีความเข้มของแสงสว่างที่เหมาะสม ตามตารางกำหนดความเข้มของแสงแนบท้าย

ข้อบัญญัตินี้
(๒) กรณีที่มีการใซ้แสงเลเซอร์ ผู้ประกอบกิจการจะต้องตรวจสอบจากผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้ง 

ว่าแสงเลเซอร์,ท่ีใช้'น้ัน จัดอยู่ใน Class ๑ ที่ใช้สำหรับสถานบันเทิงเท่านั้น
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีระบบความปลอดภัย ดังนี้ 
(๑) ต ้องจ ัดให ้ม ีระบบป ้องก ันอ ัคค ีภ ัย และจัดให ้ม ีประต ูหรือทางออกหรือทางหนีไฟ 

ที่เพ ียงพอกับจำนวนดนที่อยู่ภายในอาคาร ให้สามารถออกหรือหลบหนีภัยไดโดยสะดวกและทันหากมีเหตุ 
ฉุกเฉินเกิด'ขึ้น ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงซัดเจน โดยต้องมีระบบ 
ไฟฟ้าฉุกเฉินเมื่อระบบปกติซัดข้องตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ต้องมีการควบคุมไม่ให้ผู้ใซ้บริการ เข้าไปในสถานประกอบกิจการมากจนทำให้เกิดการ
แออัดเกินไป



-๓-
(๓) ต้องจัดให้มีระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างโต๊ะ เก ้าอ ี้ เพ ื่อความสะดวกต่อการสัญจร 

และความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการ
ข้อ ๑๔ ห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ และอ่างล้างมือ
(๑) ต้องจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ แยกขายหญิง และมีสัญลักษณ์ แสดงอย่างขัดเจน 
(๒) ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือ
(๓) อาคารท ี่เป ีดให ้บ ร ิการห ลายข ั้น  ต ้องจัดให้ม ีห ้องส้วม ท ี่ป ัสสาวะและอ ่างล ้างม ือ  

ในขั้นต่าง  ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
(๔) ห้องส้วมควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 0 .๙ ๐  เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร กรณีที่ห้อง 

ส้วมและห้องนํ้าอยู่ในห้องเดียวกับ ต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า ๑.๔๐ ตารางเมตร
(๔) ห้องส้วมและที่ป ัสสาวะ ต ้องใช ้ว ัสด ุท ี่ทำความสะอาดง่าย และได้ร ับการดูแลรักษา 

ความสะอาดอยู่เสมอ และต้องมีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ข้อ ๑๔ สถาน ป ระกอบ ก ิจการท ี่เป ็น สถาน ท ี่จำห น ่ายอาห าร หร ือม ีการปรุงประกอบ 

หรือจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะตามที่กำหนดในข้อบัญญิตองค์การ 
บริหารส่วนตำบลบ้านร่อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อ ๑๖ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใข้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนิน 
กิจการ ที่เป็นอับอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ ใบลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะไต้รับการอนุญาต 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ใบอนุญาตให่ใข้ไค้ลัาหรับกิจการประเภทเดียวและสำหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะเป ็นผู้ดำเน ินกิจการที่ต ้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะ 

ที่เป็นการค้า จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและ 
หลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) บัตรประจำตัวประซาขน
(๒) สำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับกำจัดจากสถานประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูล(กรณีที่ส่งไปกำจัดที่อื่น) 
(๔) หนังสือให้ความเห็นขอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดส้อม (กรณีที่กฎหมายกำหนด)
(๔) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกำหนด)
(๖) ใบมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จำเป็น
ข้อ ๑๘ เมื่อได้รับคำขออนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ 

ความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น แจ้งต่อผู้ย ื่นคำขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการไต้ในขณะนั้น ให้จัดทำ 
บันทึก ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเดิมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่ 
และผู้ยื่นคำขอ และผู้ยื่นลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำลังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให ้ผ ู้ขออน ุญ าตทราบภายในสามส ิบว ันน ับแต ่ว ับได ้ร ับคำขอข ึ่งม ีรายละเอ ียดถ ูกต ้องหร ือครบก ้านตาม 
ที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้



ในกรณีที่ม ีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่ 
อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือ แจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ฃออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตาม 
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาแล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ 
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบ ถึงเหตุแห่งความล่าข้าทุกเจ็ดวัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ และสำเนา 
แจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่ 
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงาบท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน 
ท้องถ่ิน

ข้อ ๒๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ออกใบอนุญาต 
และให้ใซใด้เพียงเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย 
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๒๒ ในกรณีทีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือขำรุด หากจะขอรับใบแทนใบอนุญาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประกอบด้วย

(๒) ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ย ื่นคำขอรับใบอนุญาต 
นำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ ๒๓ ผู้โด ้ร ับใบอนุญาตต้องเส ียค่าธรรมเน ียมการออกใบอนุญาตตามเอกสารแนบท้าย 
ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่ 
เป็นการขอต่อใบอนุญาต ตลอดระยะเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามีได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด 
ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียม ที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอก 
เลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ในกรณ ีผ ู้ม ีหน ้าท ี่ต ้องเส ียค ่าธรรมเน ียมตามวรรคหน ึ่งค ้างชำระค ่าธรรมเน ียมต ิดต ่อก ัน  
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับครบจำนวน



-๔-

ข้อ ๒๔ ^ดฝ่าตินข้อบัญญัตินี้หรือไม,ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานต้องระวางโทษ ตามที่ 
กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันท่ี ที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงซ่ือ)

(นายมนพ ระษารักษํ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

เห็นขอบ 

(ลงซ่ือ) (นายเดซาธร เชาว์เลขา) 
นายอำเภอท่าเรือ



ตารางกำหนดวิธีการระบายอากาศ แนบท้ายข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ.๒๕๖๕

สถานท่ี

วิธีการ
<=W=Jวธ

ธรรมชาติ
วิธีกล

(อัตราการระบายอากาศ ไม่ 
น้อยกว่าจำนวนเท่า ของ 
ปริมาตรของห้อง ใน ๑ 

ช่ัวโมง)

วิธีใช้ระบบปรับอากาศ 
(ลูกบาศเมตร/ชั่วโมง/ 

ตารางเมดร)

ห้องน้า ห้องท้วม *
๔ ๑๐

ที่จอดรถ (ทื่อย่ตำกว่าระดับพื้นดิน) * d
ห้องปรูง ประกอบอาหาร * ๒๔ ๓๐
บริเวณที่น่ัง ส่วนแสดงดนตริและส่วนเต้นรำ * ©๒ ๑๐

ตารางกำหนดความเข้มของแสง แนบท้ายข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ.๒๕๖๕

บริเวณพื้นท่ี ความเข้มของแสงสว่าง
พื้นที่ให้บริการ ได้แก่ ส่วนแสดงดนตริ ส่วนเต้นรำ และ 
บริเวณที่น่ังฟังดนตริ
๑ ) พ ื้น ท ี่ให ้บ ร ิการท งห มดใน ขณ ะเตร ียมส ถาน ท ี่ 
ให้บริการ

ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักช์

๒) พื้นที่ให้บริการต่าง  ๆ ในขณะเปีดให้บริการ เช่น ให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะพอที่จะมองเห็นและจำหน้า

ส่วนแสดงดนตรีหรือมีเสียง กันไต่ไนระยะไม่น้อยกว่า ©.๔๐ เมตร

- ห้องน้ํา ห้องท้วม ไม่น้อยกว่า ©0๐ ลักซ์

- ห้องปรูง ประกอบอาหาร ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักช์

- ช่องทางเดินภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า ๔๐ ลักซ์

-ที่จอดรถ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ลักช์



อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ประเภทดิสโก้เทคและคาราโอเกะ

ลำดับ ประเภท ค่าธรรมเนียม 
บาท/ปี

1 ดิสโก้เทค
ก. สถานที่ประกอบกิจการไม่เกิน 100 ตารางเมตร ฉบับละ 
ข. สถานที่ประกอบกิจการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300

2,000

ตารางเมตร ฉบับละ 4,000
ค. สถานที่ประกอบกิจการเกิน 300 ตารางเมตร ข้ึนไป ฉบับละ 6,000

2 คาราโอเกะ
ก. สถานที่ประกอบกิจการไม่เกิน 100 ตารางเมตร ฉบับละ 
ข. สถานที่ประกอบกิจการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200

1,000

ตารางเมตร
ค. สถานที่ประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300

2,000

ตารางเมตร ฉบับละ 4,000
ง. สถานที่ประกอบกิจการเกิน 300 ตารางเมตรขึ้นไป ฉบับละ 6,000


