
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ประเภทดิสโก้เทคและคาราโอเกะ พ.ศ. 2551 
.............................. 

 โดยท่ีเป็นการสมควรควบคุมกิจการท่ีก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง ประเภทดิสโก้เทคและคาราโอเกะ 
ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองมหาสารคามโดยการอนุมัติของสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 เทศบัญญัติเรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ประเภทดิสโก้เทคและคาราโอเกะ พ.ศ. 2551” 
 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม เม่ือพ้นกําหนดเจ็ดวัน นับแต่วันท่ีได้
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ข้อ 3 นับแต่วันท่ีเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งอ่ืนใดท่ีขัด
หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความถึง นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
  “ดิสโก้เทคและคาราโอเกะ” หมายความถึง การประกอบกิจการโรงมหรสพ การจัดให้มีการ
แสดงดนตรี เต้นรํา รําวง การร้องเพลงกับเครื่องดนตรีหรือมีการจัดอุปกรณ์ร้องเพลงให้ลูกค้าหรือการแสดง
อ่ืนๆในทํานองเดียวกัน ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีจําหน่ายอาหารด้วยหรือไม่ก็ตาม 
 ข้อ 5 ให้กิจการประเภทดิสโก้เทคและคาราโอเกะ เป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 ข้อ 6 ให้ผู้ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5 ต้องจัดให้มีการปรับปรุงสิ่งท่ี
เป็นต้นกําเนิดของเสียงและทางผ่านของเสียง มิให้มีระดับเสียงเกินกว่ากําหนด ดังนี้ 
 ระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการตลอดระยะเวลาทําการ ต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับเสียง(Laeq) 
ไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงสูงสุด(Lmax) ณ เวลาใดเวลาหนึ่งไม่เกิน 110 เดซิเบลเอ 
 

 โดยมีวิธีการตรวจวัดระดับเสียง ดังนี้ 
  (1) จุดตรวจวัดระดับเสียงต้องอยู่บริเวณกลางห้องหรือบริเวณท่ีโดยปกติมีผู้ใช้บริการมาก 
และอยู่สูงจากระดับพ้ืนห้องประมาณ 1.20 ถึง 1.50 เมตร 
  (2) ตรวจระดับเสียง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ณ สถานประกอบการเปิดให้บริการ โดยทําการ
ตรวจวัดเป็นเวลา 15 นาที ติดต่อกัน แล้วนํามาหาค่าเฉลี่ยระดับเสียง (Laeq) และค่าระดับเสียงสูง (Lmax) 



 ข้อ 7 ให้ผู้ประกอบกิจการตามข้อ 5 ต้องขออนุญาตควบคุมการใช้เสียง โดยยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน และจะต้องนําหลักฐานดังต่อต่อนี้มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
  (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (2) สําเนาทะเบียนบ้าน 
  (3) แผนผังแสดงบริเวณท่ีตั้งของสถานประกอบกิจการ 
 ข้อ 8 เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งใบอนุญาต พร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 7 ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับคําขอตามข้อ 7 ครบถ้วนถูกต้อง 
 ข้อ 9 ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตดังกล่าว จะต้องยื่นคําขอต่อใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต 
 ข้อ 10 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถ่ินตามอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัตินี้ และจะต้องชําระค่าธรรมเนียมใน
วันท่ีมารับใบอนุญาตหรือวันท่ีมายื่นขอต่อใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 11 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ จะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย        
ณ  สถานประกอบกิจการ ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
 ข้อ 12 ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใด ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ 
หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือกฎกระทรวง หรือ ประกาศกระทรวงท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้ทําการแก้ไขหรือปรับปรุงให้
ถูกต้องได้ และถ้าผู้ได้รับคําสั่งไม่แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องได้ หรือผู้ได้รับคําสั่งไม่แก้ไขปรับปรุงภายในเวลาท่ี
กําหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใด ถูกพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งข้ึนไป ละมีเหตุท่ี
จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก หรือต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ก่อให้เกิดเหตุอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งเกถอนใบอนุญาตได้ 
 ข้อ 13 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 ข้อ 14 ผู้ประกอบกิจการรายใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามบทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ข้อ 15 ให้นากเทศมนตรีเมืองมหาสารคามรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
  



ประกาศ ณ วันท่ี 9  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2551      
 
 

(นายทิติรัตน์ ประสพสันต์วัฒนา) 
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 

 
 เห็นชอบ 
 
 
   (นายรังสรรค์ เพียรอดวงษ์) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
  



อัตราค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ประเภทดิสโก้เทคและคาราโอเกะ 

 

ลําดับ ประเภท 
ค่าธรรมเนียม 

บาท/ปี 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

ดิสโก้เทค 
ก. สถานท่ีประกอบกิจการไม่เกิน 100 ตารางเมตร ฉบับละ 
ข. สถานท่ีประกอบกิจการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 
ตารางเมตร ฉบับละ 
ค. สถานท่ีประกอบกิจการเกิน 300 ตารางเมตร ข้ึนไป ฉบับละ 
 
คาราโอเกะ 
ก. สถานท่ีประกอบกิจการไม่เกิน 100 ตารางเมตร ฉบับละ 
ข. สถานท่ีประกอบกิจการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 
ตารางเมตร 
ค. สถานท่ีประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 
ตารางเมตร ฉบับละ 
ง. สถานท่ีประกอบกิจการเกิน 300 ตารางเมตรข้ึนไป ฉบับละ  
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