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เทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง

เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ...

เทศบาลนครระยอง
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ...
******************

หลักการ
เพื่อใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ...

เหตุผล
เนื่องจากเทศบั ญญัติเ ทศบาลบาลเมืองระยอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ย งหรื อปลอยสัต ว
พ.ศ.2540 ซึ่ งเป น เทศบั ญญั ติ เ กี่ ย วกั บ การควบคุ มการเลี้ ย งสั ต ว และปล อยสั ต ว ได ใช บั งคั บ มานานแล ว
ไม ทั น ต อ สภาพความเปลี่ ย นแปลงและความเจริ ญ ก า วหน า ของสั ง คม ในการรั ก ษาสภาวะความเป น อยู
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถิ่น ดังนั้น เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคม
ปจจุบัน และเพื่อประโยชน ของประชาชนในการควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตวในเขตเทศบาลนคร
ระยอง และเพื่ อ ป อ งกั น อั น ตรายและเชื้ อ โรคที่ เ กิ ด จากสั ต ว จึ ง ตราเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลนครระยอง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ... ขึ้นเพื่อบังคับใชในเขตเทศบาลนครระยอง
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เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ...
**************
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง วาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตวในเขตเทศบาลนครระยอง
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไข
เพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ เ ทศบาล (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2510 ประกอบมาตรา 29 แห งพระราชบั ญญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันมีกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุ ค คล ซึ่ ง มาตรา 26 ประกอบมาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 40
ของรั ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ ใหกระทําไดโ ดยอาศั ยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เทศบาลนครระยองโดยได รั บความเห็น ชอบจากสภาเทศบาลนครระยอง และผูว าราชการจังหวัด ระยอง
จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยองไวดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง” เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว พ.ศ. ...
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครระยอง เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ
สํานักงานเทศบาลนครระยอง
ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใดของเทศบาล
นครระยอง ในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครระยอง
“พนั ก งานเจ า หน า ที่ ” หมายความว า ผู ซึ่ ง เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น แต ง ตั้ ง ให เ ป น พนั ก งาน
เจาหนาที่ตามเทศบัญญัตินี้
“เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจ า พนั ก งานซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขต
อํานาจของเทศบาลนครระยอง
“ผูไ ดรั บแตงตั้งจากเจ าพนัก งานท องถิ่น ” หมายความวา ข าราชการหรื อพนักงานส ว น
ทองถิ่นซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ในเขตอํานาจของเทศบาลนครระยอง
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“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การมีสัตวหรือมีสัตวเลี้ยงไวในครอบครองและดูแลเอาใจใส
บํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ
“การปลอยสัตว” หมายความวา การสละการครอบครองสัตว หรือปลอยสัตวใหอยูนอก
สถานที่เลี้ยงสัตว โดยปราศจากการควบคุม
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
“สถานที่เลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ที่ขังสัตว หรือที่เลี้ยงสัตวอื่นที่มีการ
ควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได
ขอ 5 หามมิใหมีการเลี้ยงสัตวชนิดหรือประเภทเหลานี้ในเขตเทศบาลนครระยองโดยเด็ดขาด
ไดแก
(1) งูพิษและงูที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกคนและสัตวเลี้ยง
(2) ปลาปรันยา
(3) คางคกไฟ
(4) สัตวดุรายตางๆ
(5) สัตวมีพิษรายอื่นๆ
(6) สัตวตองหามตามกฎหมายอื่นๆ
ขอ 6 หามเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวประเภท ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ ลอ ลา สุกร สุนัข
แมว เปด ไก หาน และนก ในเขตพื้นที่ถนนสาธารณะทุกสายซึ่งเทศบาลนครระยองรับผิดชอบดูแล
การเลี้ยงหรือปลอยตามวรรคหนึ่งนั้น คือ กรณีกระทําการเปนประจําเปนอาจิณ หรือไมสนใจ
ควบคุมดูแลสัตวจนเขาใจไดวามีการใชพื้นที่ถนนสาธารณะเปนที่เลี้ยงหรือปลอยสัตว
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 มีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดของสัตวที่ตองควบคุม การเลี้ยง
เพิ่มเติม ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงเฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่เทศบาลนครระยอง
ขอ 8 เพื่อประโยชนในการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวในเขตเทศบาลนครระยอง ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวที่ตองควบคุมตามขอ 7 โดยให
มีมาตรการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) กําหนดจํานวน ประเภท และชนิดของสัตวที่เลี้ยง
(2) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว
(3) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปลอยสัตว
ขอ 9 นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิดของสัตว
โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบาย
น้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
(2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจําไม
ปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง
(3) เมื่ อสั ต ว ต ายลง เจ าของสั ต ว จ ะต องกํ าจั ด ซากสั ต ว และมู ล สั ต ว ให ถูกสุ ขลั กษณะเพื่ อ
ปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธแมลงหรือสัตวนําโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน และไมเปน
เหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา
(4) จัดใหมีการสรางภูมิคุมกันโรคในสัตว เพื่อปองกั นอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัต ว
โดยสัตวแพทย
(5) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ของตน ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เลี้ยงสัตวโดยปราศจาก
การควบคุม กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว และมีปาย
เตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน
(6) ไมนําสัตวเลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตวของตน เวนแตเฉพาะเพื่อการเคลื่อนยายสัตว
และไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(7) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น หรือกอใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอม
(8) หามมิใหเจาของสัตว ปลอยสัตว นําสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนนหรือเขาไปในบริเวณที่
เทศบาลนครระยองไดประกาศหาม หรือปลอยใหสัตวถายมูลบนถนนหรือมิไดขจัดมูลดังกลาวใหหมดไป
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
รวมทั้ง ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของเทศบาลนครระยอง
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หมวด 2
การควบคุมการเลี้ยงสัตว
ขอ 10 กรณีการเลี้ยงสัตว ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเลี้ยงสัตว หรือเลี้ยงสัตวเปน
จํานวนมาก เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ 9 อยางเครงครัด เพื่อการดูแลสภาพ
หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชเลี้ยงสัตว และตองปฏิบัติตามมาตรการเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือ
เหตุรําคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ดังนี้
(1) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว ตองทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครก
ไปใหพนจากที่นั้น โดยสะดวกและเหมาะสม
(2) การระบายน้ําเสีย ตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะ
(3) ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม ทั้งนี้ตองไมทําใหเกิดกลิ่นเหม็น
จนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง
(4) ตองทําความสะอาด กวาดลางสถานที่เลี้ยงสัตวใหอยูใ นภาวะอันดีเสมอ
(5) ตองรักษาสถานที่ อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตวนําโรคอื่นๆ
และตองเก็บวัสดุอุปกรณ เครื่องใชในการเลี้ยงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ
(6) ตองมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ
ขอ 11 หลังจากที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช ผูใดประสงคจะเลี้ยงสัตวตามขอ 10 ตองไดรับ
ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมูบาน และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานที่เลี้ยงสัตวนั้นเปนบริเวณที่
โปรง อากาศถายเทสะดวก มีตนไมใหรมเงาพอสมควร ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ราชการอื่นๆ ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ และไมกอเหตุ
รําคาญตอชุมชน โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาว และแหลงน้ําสาธารณะในระยะดังตอไปนี้
(1) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตวนอยกวา 50 ตัว ตองมีระยะหางในระยะที่ไม
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 ตัวขึ้นไป ตองมีระยะหางไมนอย
กวา 2 กิโลเมตร
ผูขออนุญาตดังกลาวใหยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กําหนด
พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้ อยางละ 1 ชุด
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2) สําเนาทะเบียนบาน
3) หนังสือแสดงความเปนเจาของที่ดิน
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พิจารณา

4) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาพนักงานทองถิ่น เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ

ขอ 12 ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวาสัตวที่เลี้ยงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพของ
บุ ค คลทั่ ว ไปให เ จ า ของสั ต ว แ ยกกั กสั ต ว นั้ น ไว ต า งหาก และแจ ง ให เ จ า พนั ก งานท องถิ่ น หรื อ เจ า พนั ก งาน
สาธารณสุขทราบ รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบและตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดย
เครงครัด
หมวด 3
การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
ขอ 13 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดการเลี้ยงหรือปลอยสัตว หรือหามเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว เฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว เฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่เทศบาลนครระยอง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการปลอยสัตวเพื่อการกุศลตามประเพณี
แกผูอื่น

ขอ 14 เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวและสถานที่เลี้ยงสัตวของตน มิใหกอเหตุรําคาญ

ขอ 15 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานสาธารณสุข พบสัตว
ในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งอยูภายในเขตเทศบาลนครระยอง หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว โดยไม
ปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจจับสัตวและนํา
สัตวไปกักไวในที่สําหรับสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน หรือกรณีสัตวนั้นอาจ
เปนอันตรายตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร
ในระหวางการจับสัตว หากสัตววิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอื่นใด ทําใหสัตวบาดเจ็บ หากเปนเหตุที่
โดยพฤติการณตองเกิดขึ้น และเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว ทางเทศบาลนคร
ระยองจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น
กรณี ต ามวรรคสอง ถ า ความเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น ต อ บุ ค คลที่ ส ามอั น เนื่ อ งมาจากการกระทํ า
ดังกลาวบุคคลที่สามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได โดยเทศบาลนครระยองจะพิจารณาไลเบี้ยความผิดตาม
ขอเท็จจริง
ขอ 16 เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ 15 เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศแจงให
เจ าของทราบและให ม ารั บ สั ต ว คืน ภายในสามสิ บ วั น นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ไ ด จั บ สั ต ว มากั กไว โดยประกาศไว ที่
สํานักงานเทศบาลนครระยองหรือที่เปดเผย เมื่อพนกําหนดสามสิบวันแลว ไมมีผูใดมาแสดงตัวเปนเจาของสัตว
ใหสัตวนั้นตกเปนของเทศบาลนครระยอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจา พนักงานทองถิ่นใหคืนสัตวนั้นแก
เจาของสัตวและไดชําระอัตราคาธรรมเนียมการปรับและคาใชจายในการเลี้ยงดูสัตวตามที่กําหนดไวทายเทศ
บัญญัตินี้
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ขอ 17 กรณีที่กักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น หรือตองเสียคาใชจาย
เกิ นสมควร เจาพนั กงานท องถิ่น จะจัด การขายหรือขายทอดตลาดนั้ นตามสมควรแก กรณี กอนถึ งกํ าหนด
สามสิบวันก็ได เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและ
คาเลี้ยงดูแลสัตว ใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนตัวสัตว
กรณีสัตวนั้นตาย หรือเจ็บปวยหรือไมสมควรจําหนายตอไป หรือเปนโรคติดตอที่อาจเปน
อันตรายแกสัตวอื่นๆ หรือเมื่อสัตวแพทยไดตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรแลว เจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจทําลายได
ในกรณีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน
ภายในกําหนดตามขอ 16 หรือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหรับคืนสัตวนั้น เจาของสัตวตองเสีย
คาธรรมเนียมการปรับและคาใชจายในการเลี้ยงดูสัตวตามที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
ขอ 18 หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งให
เจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวนั้น
จะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพประชาชน เจาพนักงานทองถิ่น
จะสั่งใหผูนั้นหยุดเลี้ยงสัตวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจาก
อันตรายแลวก็ได
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไว
ตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีมีคําสั่งใหหยุดดําเนินการทันที
ขอ 19 กรณีการเลี้ยงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ กอใหเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญตอผูอื่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานที่
เลี้ยงสัตวระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญ
นั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําสั่งนั้น
หมวด 4
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ 20 เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงาน
สาธารณสุข มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ
หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) เขาไปในสถานที่ใดๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ
เพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ
หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น
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(3) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภายของประชาชน เพื่อประโยชน
ในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน
(4) เก็ บหรือนํ าสิ นคาหรือสิ่งของใดๆ ที่ สงสัยว าไม ถูกสุขลั กษณะ หรืออาจกอให เกิด เหตุ
รําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆเปนปริมาณพอสมควร เพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบความจําเปนไดโดย
ไมตองใชราคา
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของเทศบาลนครระยองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได
หมวด 5
บทกําหนดโทษ
ขอ 21 ผู ใดฝ าฝนไมปฏิ บัติต ามเทศบัญญัตินี้ ถือเปนความผิดตามมาตรา 73 วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
ขอ 22 ใหน ายกเทศมนตรี นครระยองรั กษาการตามเทศบัญญั ตินี้ และใหมีอํานาจออก
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ............... เดือน ........................ พ.ศ. ...
(ลงชื่อ)

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(

)
ผูวาราชการจังหวัดระยอง

(นายวรวิทย ศุภโชคชัย)
นายกเทศมนตรีนครระยอง
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อัตราคาธรรมเนียมการปรับและคาใชจายในการเลี้ยงดูสัตว
ทายเทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ...
ลําดับที่

ประเภท

คาธรรมเนียม บาท/ป

คาธรรมเนียมการปรับ
1
2
3
4

ชาง
มา โค กระบือ สุกร
แพะ แกะ ลอ ลา สุนัข
สัตวอื่นๆ

คาปรับเชือกละไมเกิน
คาปรับตัวละไมเกิน
คาปรับตัวละไมเกิน
คาปรับตัวละไมเกิน

คาใชจายในการเลี้ยงดู
คาใชจายในการเลี้ยงดูสัตวแตละชนิด หรือแตละประเภท

1,000 บาท
500 บาท
200 บาท
100 บาท
ตามจํานวนที่ไดจายจริง

