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เทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง
เรื่อง

การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ...

เทศบาลนครระยอง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



บันทึกหลกัการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญตัิ เทศบาลนครระยอง

เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ...
******************

หลักการ
เพ่ือใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ...

เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลบาลเมืองระยอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว

พ.ศ.2540 ซึ่งเปนเทศบัญญัติเก่ียวกับการควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตว ไดใชบังคับมานานแลว
ไมทันตอสภาพความเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาของสังคม ในการรักษาสภาวะความเปนอยู
ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถ่ิน ดังนั้น เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคม
ปจจุบัน และเพ่ือประโยชน ของประชาชนในการควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตวในเขตเทศบาลนคร
ระยอง และเพ่ือปองกันอันตรายและเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ... ข้ึนเพ่ือบังคับใชในเขตเทศบาลนครระยอง



เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ...

**************
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง วาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปลอยสัตวในเขตเทศบาลนครระยอง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2510 ประกอบมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันมีกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่ งมาตรา 26 ประกอบมาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 40
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เทศบาลนครระยองโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยอง และผูวาราชการจังหวัดระยอง
จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยองไวดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง” เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว พ.ศ. ...

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครระยอง เม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ
สํานักงานเทศบาลนครระยอง

ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ระเบียบ และคําสั่งอ่ืนใดของเทศบาล
นครระยอง ในสวนท่ีไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบญัญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

หมวด 1
บทท่ัวไป

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครระยอง
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหเปนพนักงาน

เจาหนาท่ีตามเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ ง ไดรับการแตงตั้ งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขต
อํานาจของเทศบาลนครระยอง

“ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ินซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ในเขตอํานาจของเทศบาลนครระยอง
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“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การมีสัตวหรือมีสัตวเลี้ยงไวในครอบครองและดูแลเอาใจใส
บํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ

“การปลอยสัตว” หมายความวา การสละการครอบครองสัตว หรือปลอยสัตวใหอยูนอก
สถานท่ีเลี้ยงสัตว โดยปราศจากการควบคุม

“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
“สถานท่ีเลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ท่ีขังสัตว หรือท่ีเลี้ยงสัตวอ่ืนท่ีมีการ

ควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม
“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได
ขอ 5 หามมิใหมีการเลี้ยงสัตวชนิดหรือประเภทเหลานี้ในเขตเทศบาลนครระยองโดยเด็ดขาด

ไดแก
(1) งูพิษและงูท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายแกคนและสัตวเลี้ยง
(2) ปลาปรันยา
(3) คางคกไฟ
(4) สัตวดุรายตางๆ
(5) สัตวมีพิษรายอ่ืนๆ
(6) สัตวตองหามตามกฎหมายอ่ืนๆ
ขอ 6 หามเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวประเภท ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ ลอ ลา สุกร สุนัข

แมว เปด ไก หาน และนก ในเขตพ้ืนท่ีถนนสาธารณะทุกสายซึ่งเทศบาลนครระยองรับผิดชอบดูแล
การเลี้ยงหรือปลอยตามวรรคหนึ่งนั้น คือ กรณีกระทําการเปนประจําเปนอาจิณ หรือไมสนใจ

ควบคุมดูแลสัตวจนเขาใจไดวามีการใชพ้ืนท่ีถนนสาธารณะเปนท่ีเลี้ยงหรือปลอยสัตว
ขอ 7 ใหเขตเทศบาลนครระยอง เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ดังตอไปนี้
(1) ชาง
(2) มา
(3) โค
(4) กระบือ
(5) แพะ
(6) แกะ
(7) ลอ
(8) ลา
(9) สุกร
(10) สุนัข
(11) แมว
(12) ไก
(13) หาน
(14) เปด
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(15) นก
ใหเทศบาลนครระยอง มีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดของสัตวท่ีตองควบคุม การเลี้ยง

เพ่ิมเติม ท้ังนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงเฉพาะในเขตทองท่ีใดทองท่ีหนึ่ง หรือเต็มพ้ืนท่ีเทศบาลนครระยอง
ขอ 8 เพ่ือประโยชนในการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวในเขตเทศบาลนครระยอง ใหเจา

พนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวท่ีตองควบคุมตามขอ 7 โดยให
มีมาตรการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

(1) กําหนดจํานวน ประเภท และชนิดของสัตวท่ีเลี้ยง
(2) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว
(3) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปลอยสัตว
ขอ 9 นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีสถานท่ีเลี้ยงสัตวท่ีม่ันคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิดของสัตว

โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบาย
น้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ

(2) รักษาสถานท่ีเลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจําไม
ปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูท่ีอยูบริเวณใกลเคียง

(3) เม่ือสัตวตายลง เจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะเพ่ือ
ปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธแมลงหรือสัตวนําโรค ท้ังนี้ โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน และไมเปน
เหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา

(4) จัดใหมีการสรางภูมิคุมกันโรคในสัตว เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว
โดยสัตวแพทย

(5) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานท่ีของตน ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตวโดยปราศจาก
การควบคุม กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเลี้ยงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว และมีปาย
เตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน

(6) ไมนําสัตวเลี้ยงออกมานอกสถานท่ีเลี้ยงสัตวของตน เวนแตเฉพาะเพ่ือการเคลื่อนยายสัตว
และไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน

(7) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอ่ืน หรือกอใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอม

(8) หามมิใหเจาของสัตว ปลอยสัตว นําสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนนหรือเขาไปในบริเวณท่ี
เทศบาลนครระยองไดประกาศหาม หรือปลอยใหสัตวถายมูลบนถนนหรือมิไดขจัดมูลดังกลาวใหหมดไป

(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน
รวมท้ัง ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของเทศบาลนครระยอง
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หมวด 2
การควบคุมการเลี้ยงสัตว

ขอ 10 กรณีการเลี้ยงสัตว ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเลี้ยงสัตว หรือเลี้ยงสัตวเปน
จํานวนมาก เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ 9 อยางเครงครัด เพ่ือการดูแลสภาพ
หรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชเลี้ยงสัตว และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือ
เหตุรําคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ดังนี้

(1) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ีเลี้ยงสัตว ตองทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครก
ไปใหพนจากท่ีนั้น โดยสะดวกและเหมาะสม

(2) การระบายน้ําเสีย ตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะ
(3) ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม ท้ังนี้ตองไมทําใหเกิดกลิ่นเหม็น

จนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง
(4) ตองทําความสะอาด กวาดลางสถานท่ีเลี้ยงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ
(5) ตองรักษาสถานท่ี อยาใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตวนําโรคอ่ืนๆ

และตองเก็บวัสดุอุปกรณ เครื่องใชในการเลี้ยงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ
(6) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ
ขอ 11 หลังจากท่ีเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช ผูใดประสงคจะเลี้ยงสัตวตามขอ 10 ตองไดรับ

ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมูบาน และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานท่ีเลี้ยงสัตวนั้นเปนบริเวณท่ี

โปรง อากาศถายเทสะดวก มีตนไมใหรมเงาพอสมควร ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานท่ีราชการอ่ืนๆ ในระยะท่ีไมสงผลกระทบตอสุขภาพ และไมกอเหตุ
รําคาญตอชุมชน โดยตองมีระยะหางจากสถานท่ีดังกลาว และแหลงน้ําสาธารณะในระยะดังตอไปนี้

(1) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตวนอยกวา 50 ตัว ตองมีระยะหางในระยะท่ีไม
กอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง

(2) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว ตั้งแต 50-500 ตัว ตองมีระยะหางไมนอยกวา
500 เมตร

(3) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว ตั้งแต 500-1,000 ตัว ตองมีระยะหางไมนอย
กวา 1 กิโลเมตร

(4) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว ตั้งแต 1000 ตัวข้ึนไป ตองมีระยะหางไมนอย
กวา 2 กิโลเมตร

ผูขออนุญาตดังกลาวใหยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบและเงื่อนไขท่ีกําหนด
พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้ อยางละ 1 ชุด

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2) สําเนาทะเบียนบาน
3) หนังสือแสดงความเปนเจาของท่ีดิน
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4) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน เห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ
พิจารณา

ขอ 12 ในกรณีท่ีมีเหตุควรสงสัยวาสัตวท่ีเลี้ยงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพของ
บุคคลท่ัวไปใหเจาของสัตวแยกกักสัตวนั้นไวตางหาก และแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงาน
สาธารณสุขทราบ รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบและตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดย
เครงครัด

หมวด 3
การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย

ขอ 13 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดการเลี้ยงหรือปลอยสัตว หรือหามเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว เฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว เฉพาะในเขตทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งหรือเต็มพ้ืนท่ีเทศบาลนครระยอง

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการปลอยสัตวเพ่ือการกุศลตามประเพณี
ขอ 14 เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวและสถานท่ีเลี้ยงสัตวของตน มิใหกอเหตุรําคาญ

แกผูอ่ืน
ขอ 15 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน พนักงานเจาหนาท่ี เจาพนักงานสาธารณสุข พบสัตว

ในท่ีหรือทางสาธารณะ ซึ่งอยูภายในเขตเทศบาลนครระยอง หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว โดยไม
ปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจจับสัตวและนํา
สัตวไปกักไวในท่ีสําหรับสัตวท่ีเจาพนักงานทองถ่ินจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน หรือกรณีสัตวนั้นอาจ
เปนอันตรายตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร

ในระหวางการจับสัตว หากสัตววิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใด ทําใหสัตวบาดเจ็บ หากเปนเหตุท่ี
โดยพฤติการณตองเกิดข้ึน และเจาพนักงานทองถ่ินไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว ทางเทศบาลนคร
ระยองจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึน

กรณีตามวรรคสอง ถาความเสียหายเกิดข้ึนตอบุคคลท่ีสามอันเนื่องมาจากการกระทํา
ดังกลาวบุคคลท่ีสามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได โดยเทศบาลนครระยองจะพิจารณาไลเบี้ยความผิดตาม
ขอเท็จจริง

ขอ 16 เม่ือไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ 15 เจาพนักงานทองถ่ินจะปดประกาศแจงให
เจาของทราบและใหมารับสัตวคืนภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันท่ีไดจับสัตวมากักไว โดยประกาศไวท่ี
สํานักงานเทศบาลนครระยองหรือท่ีเปดเผย เม่ือพนกําหนดสามสิบวันแลว ไมมีผูใดมาแสดงตัวเปนเจาของสัตว
ใหสัตวนั้นตกเปนของเทศบาลนครระยอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหคืนสัตวนั้นแก
เจาของสัตวและไดชําระอัตราคาธรรมเนียมการปรับและคาใชจายในการเลี้ยงดูสัตวตามท่ีกําหนดไวทายเทศ
บัญญัตินี้
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ขอ 17 กรณีท่ีกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอ่ืน หรือตองเสียคาใชจาย
เกินสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแกกรณี กอนถึงกําหนด
สามสิบวันก็ได เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาด เม่ือไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและ
คาเลี้ยงดูแลสัตว ใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนตัวสัตว

กรณีสัตวนั้นตาย หรือเจ็บปวยหรือไมสมควรจําหนายตอไป หรือเปนโรคติดตอท่ีอาจเปน
อันตรายแกสัตวอ่ืนๆ หรือเม่ือสัตวแพทยไดตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรแลว เจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจทําลายได

ในกรณีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน
ภายในกําหนดตามขอ 16 หรือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหรับคืนสัตวนั้น เจาของสัตวตองเสีย
คาธรรมเนียมการปรับและคาใชจายในการเลี้ยงดูสัตวตามท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้

ขอ 18 หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถ่ินท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งให
เจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวนั้น
จะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพประชาชน เจาพนักงานทองถ่ิน
จะสั่งใหผูนั้นหยุดเลี้ยงสัตวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจาก
อันตรายแลวก็ได

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําสั่งไว
ตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีมีคําสั่งใหหยุดดําเนินการทันที

ขอ 19 กรณีการเลี้ยงสัตวในสถานท่ีของเอกชนหรือทางสาธารณะ กอใหเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญตอผูอ่ืน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานท่ี
เลี้ยงสัตวระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญ
นั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคตใหระบุไวในคําสั่งนั้น

หมวด 4
อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข

ขอ 20 เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงาน
สาธารณสุข มีอํานาจดังตอไปนี้

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ
หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา

(2) เขาไปในสถานท่ีใดๆ ในระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ
เพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ
หรือหลักฐานท่ีเก่ียวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น
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(3) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภายของประชาชน เพ่ือประโยชน
ในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน

(4) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใดๆ ท่ีสงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ หรืออาจกอใหเกิดเหตุ
รําคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใดๆเปนปริมาณพอสมควร เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบความจําเปนไดโดย
ไมตองใชราคา

ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี
ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของเทศบาลนครระยองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได

หมวด 5
บทกําหนดโทษ

ขอ 21 ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ถือเปนความผิดตามมาตรา 73 วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท

ขอ 22 ใหนายกเทศมนตรีนครระยองรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี ............... เดือน ........................ พ.ศ. ...

(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)

นายกเทศมนตรีนครระยอง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(                                )
ผูวาราชการจังหวัดระยอง
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อัตราคาธรรมเนียมการปรับและคาใชจายในการเลี้ยงดูสัตว
ทายเทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ...

ลําดับท่ี ประเภท คาธรรมเนียม บาท/ป

1
2
3
4

คาธรรมเนียมการปรับ

ชาง                             คาปรับเชือกละไมเกิน
มา โค กระบือ สุกร           คาปรับตัวละไมเกิน
แพะ แกะ ลอ ลา สุนัข       คาปรับตัวละไมเกิน
สัตวอ่ืนๆ                        คาปรับตัวละไมเกิน

คาใชจายในการเลี้ยงดู
คาใชจายในการเลี้ยงดูสัตวแตละชนิด หรือแตละประเภท

1,000 บาท
500 บาท
200 บาท
100 บาท

ตามจํานวนท่ีไดจายจริง
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