เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภทดิสโก้เทคและคาราโอเกะ พ.ศ. 2551
..............................
โดยที่เป็นการสมควรควบคุมกิจการที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง ประเภทดิสโก้เทคและคาราโอเกะ
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 60 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิ่ มเติ มถึ ง
(ฉบั บ ที่ 12) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองมหาสารคามโดยการอนุมัติของสภาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญ ญัติเรีย กว่า “เทศบัญ ญัติเทศบาลเมื องมหาสารคาม เรื่ อง การควบคุ มกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ ประเภทดิสโก้เทคและคาราโอเกะ พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อพ้นกําหนดเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ข้อ 3 นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งอื่นใดที่ขัด
หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความถึง นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
“ดิสโก้เทคและคาราโอเกะ” หมายความถึง การประกอบกิจการโรงมหรสพ การจัดให้มีการ
แสดงดนตรี เต้นรํา รําวง การร้องเพลงกับเครื่องดนตรีหรือมีการจัดอุปกรณ์ร้องเพลงให้ลูกค้าหรือการแสดง
อื่นๆในทํานองเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จําหน่ายอาหารด้วยหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 5 ให้กิจการประเภทดิสโก้เทคและคาราโอเกะ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ข้อ 6 ให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่กําหนดไว้ในข้อ 5 ต้องจัดให้มีการปรับปรุงสิ่งที่
เป็นต้นกําเนิดของเสียงและทางผ่านของเสียง มิให้มีระดับเสียงเกินกว่ากําหนด ดังนี้
ระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการตลอดระยะเวลาทําการ ต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับเสียง(Laeq)
ไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงสูงสุด(Lmax) ณ เวลาใดเวลาหนึ่งไม่เกิน 110 เดซิเบลเอ
โดยมีวิธีการตรวจวัดระดับเสียง ดังนี้
(1) จุดตรวจวัดระดับเสียงต้องอยู่บริเวณกลางห้องหรือบริเวณที่โดยปกติมีผู้ใช้บริการมาก
และอยู่สูงจากระดับพื้นห้องประมาณ 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
ท้องถิ่น และจะต้องนําหลักฐานดังต่อต่อนี้มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน
(3) แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ
ข้อ 8 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งใบอนุญาต พร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 7 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอตามข้อ 7 ครบถ้วนถูกต้อง
ข้อ 9 ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตดังกล่าว จะต้องยื่นคําขอต่อใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต
ข้ อ 10 ผู้ ได้ รั บใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ จะต้ องชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตต่ อ เจ้ า
พนักงานท้องถิ่นตามอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัตินี้ และจะต้องชําระค่าธรรมเนียมใน
วันที่มารับใบอนุญาตหรือวันที่มายื่นขอต่อใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
ข้ อ 11 ผู้ ได้ รั บใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ จะต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ โ ดยเปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่า ย
ณ สถานประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 12 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใด ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้
หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือกฎกระทรวง หรือ ประกาศกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ทําการแก้ไขหรือปรับปรุงให้
ถูกต้องได้ และถ้าผู้ได้รับคําสั่งไม่แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องได้ หรือผู้ได้รับคําสั่งไม่แก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่
กําหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใด ถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป ละมีเหตุที่
จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก หรือต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ก่อให้เกิดเหตุอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งเกถอนใบอนุญาตได้
ข้ อ 13 ผู้ ถูกสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตจะขอรั บใบอนุ ญ าตสํ า หรั บ การประกอบกิ จ การที่ ถู กเพิ กถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 14 ผู้ประกอบกิจการรายใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามบทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 15 ให้นากเทศมนตรีเมืองมหาสารคามรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2551

(นายทิติรัตน์ ประสพสันต์วัฒนา)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
เห็นชอบ

(นายรังสรรค์ เพียรอดวงษ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภทดิสโก้เทคและคาราโอเกะ
ลําดับ
1

2

ประเภท
ดิสโก้เทค
ก. สถานที่ประกอบกิจการไม่เกิน 100 ตารางเมตร ฉบับละ
ข. สถานที่ประกอบกิจการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300
ตารางเมตร ฉบับละ
ค. สถานที่ประกอบกิจการเกิน 300 ตารางเมตร ขึ้นไป ฉบับละ
คาราโอเกะ
ก. สถานที่ประกอบกิจการไม่เกิน 100 ตารางเมตร ฉบับละ
ข. สถานที่ประกอบกิจการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200
ตารางเมตร
ค. สถานที่ประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300
ตารางเมตร ฉบับละ
ง. สถานที่ประกอบกิจการเกิน 300 ตารางเมตรขึ้นไป ฉบับละ

ค่าธรรมเนียม
บาท/ปี
2,000
4,000
6,000
1,000
2,000
4,000
6,000

