
 หนา   ๒๐๒ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ  ประเภทกลุมบริการบนัเทิง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  วาดวยการควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภทกลุมบริการบันเทิง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  และมาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

และมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะและนายอําเภอเมืองนครราชสีมา  จึงตรา

ขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภทกลุมบริการบันเทิง  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 

ขอ  ๓  นับจากวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภทกลุมบริการบันเทิง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใด  ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  

ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้  ใหกิจการประเภทดิสโกเทก  คาราโอเกะ  สถานบันเทิงที่จัดใหมี 

การแสดงดนตรี  การประกอบกิจการโรงมหรสพ  การจัดใหมีการเลนสเก็ตท่ีมีแสงหรือเสียงประกอบ   

เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและตองอยูภายใตการควบคมุในเขตองคการบริหารสวนตาํบลบานเกาะ   

ขอ  ๖  ใหผูประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ที่กําหนดในขอ  ๕  ตองปฏิบัตติามหลักเกณฑ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 
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(๑)  ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ  ตองตั้งอยูหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการนั้นๆ   

เพ่ือปองกันการกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญแกประชาชนใกลเคียง   

(๒) การควบคุมปองกันเสียงจากสถานประกอบการโดยจัดใหมีการปรับปรุงส่ิงที่เปนตนกําเนิด

ของเสียงและทางผานของเสียง  มิใหมีระดับเกิน  ดังนี้ 

 (๒.๑) ระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการ  ตลอดระยะเวลาทําการตองมีคาเฉล่ีย 

ของระดับเสียง  (LAeq)  ไมเกิน  ๙๐  เดซิเบล  และมีคาระดับเสียงสูงสุด  (LMAX)  ในเวลาใดเวลาหนึ่ง   

ไมเกิน  ๑๑๐  เดซิเบล 

 (๒.๒) โดยมีเครื่องมือ  และวิธีการตรวจวัดระดับเสียง  ดังนี้ 

  (๒.๒.๑)  จุดตรวจวัดระดับเสียงตองอยูบริเวณกลางหองหรือบริเวณที่โดยปกติ 

มีผูใชบริการมาก  และอยูสูงจากระดับพ้ืนหอง  ๑.๒๐  ถึง  ๑.๕๐  เมตร 

   (๒.๒.๒)  ตรวจวัดระดับเสียง  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่ง  ณ  สถานประกอบกิจการ

เปดใหบริการ  โดยทําการตรวจวัดเปนเวลา  ๑๕  นาที  ติดตอกัน  แลวนํามาวัดคาระดับเสียงเฉล่ีย  (LAeq)   

และคาระดับเสียงสูงสุด  (LMAX) 

ขอ  ๗  ใหผูประกอบกิจการตามขอ  ๕  ตองขออนุญาตประกอบกิจการ  โดยย่ืนคําขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะกําหนด 

ขอ  ๘  เจาพนักงานทองถิ่น  จะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ัง  ใบอนุญาต

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๗  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  ตามขอ  ๗  

ครบถวนถูกตอง 

ขอ  ๙  ผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตดังกลาว  จะตองย่ืนคําขอตออายุ

ใบอนุญาตภายในสามสิบวัน  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

ขอ  ๑๐  ผูไดรับใบอนุญาต  จะตองชําระคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีทายขอบัญญัตินี้

และจะตองชําระคาธรรมเนียม  ในวันท่ีมารับใบอนุญาตหรือวันที่มาย่ืนขอตออายุใบอนุญาตแลวแตกรณี 

ขอ  ๑๑  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  จะตองแสดงใบอนุญาตไว  โดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานประกอบการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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ขอ  ๑๒  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใดไมปฏิบัติถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ  

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจส่ังใหทําการแกไข 

หรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาผูไดรับคําส่ังไมแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาท่ีกําหนดใหเจาพนักงาน

ทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาต  ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใดถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และ 

มีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุด  วาไดกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้  

หรือการไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่งกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ  ๑๓  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป  นับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๑๔  ผูประกอบกิจการรายใด  ไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตาม 

บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ขอบัญญัติ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วัชรพล  จอนเกาะ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานเกาะ   



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ประเภทกลุมบริการบันเทิง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ลําดับ รายการ 
คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
  บาท   สตางค 

  ๑. 

 

 

  ๒. 

  ๓. 

  ๔. 

  ๕. 

การประกอบกิจการประเภทคาราโอเกะ 

ก. จํานวนหองไมเกิน ๑๐ หอง                          ฉบับละ 

ข. จํานวนหองตั้งแต ๑๑-๒๐ หอง                      ฉบับละ 

การประกอบกิจการประเภทดิสโกเทก                  ฉบับละ 

การประกอบกิจการโรงมหรสพ                          ฉบับละ 

สถานบันเทิงท่ีจัดใหมีการแสดงดนตรี                  ฉบับละ 

การจัดใหมีการเลนสเก็ตท่ีมีแสงหรือเสียงประกอบ   ฉบับละ 
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