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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลปาโมก 
เร่ือง  กําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในทองที่เขตเทศบาลตําบลปาโมก  อําเภอปาโมก  จังหวัดอางทอง   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  ซ่ึงไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เทศบาลตําบลปาโมก  
โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลปาโมกและผูวาราชการจังหวัดอางทอง  จึงตราเทศบัญญัติไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลปาโมก  เรื่อง  กําหนดบริเวณ 
หามกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ในทองที่เขตเทศบาล
ตําบลปาโมก  อําเภอปาโมก  จังหวัดอางทอง  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ” 

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
และใหส้ินสุดระยะเวลาการใชบังคับเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองปาโมก 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดังตอไปนี้ 
  (๑.๑) พื้นที่ในบริเวณ   
   ดานเหนือ  จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (หลังวัดแจง)  ประปาเทศบาล

ตําบลปาโมก  และถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อฟากใต  จากนั้นจดเสนต้ังฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๓๐๙  ฟากตะวันออกที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนคลองขอย - วัดเกตุ  เปนระยะ  ๘๐๐  เมตร   
จนจดแนวเขตเทศบาลตําบลปาโมก  ฟากตะวันออก 

   ดานตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลปาโมก  ทิศตะวันออก 
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   ดานใต  จดหลักเขตที่  ๓  ของแนวเขตเทศบาลตําบลปาโมก  จนจดทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๓๐๙  ฟากตะวันออก 

   ดานตะวันตก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากเหนือ  และจด
แมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 

  (๑.๒) พื้นที่ในบริเวณ   
   ดานเหนือ  จดถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  (ทางเขาโรงอิฐ  ม.อ.ท.)  ฟากใต  

และเสนตรงที่ตอตรงจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับ
แมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

   ดานตะวันออก  จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 
   ดานใต  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก  จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน   ๓  ซาย - ๓  ซาย   

ฟากตะวันออก 
  (๑.๓) พื้นที่ในบริเวณ   
   ดานเหนือ  จดแนวเขตเทศบาลตําบลปาโมก  ดานตะวันตก  ลากเปนเสนตรง

ไปทางทิศตะวันออกจนบรรจบกับจุดที่อยูบนคลองสงน้ําชลประทาน  ๓  ซาย - ๓  ซาย  ฝงตะวันตก  
และเสนขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสายปาโมก - ผักไห 

   ดานตะวันออก  จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ๓  ซาย - ๓  ซาย  
ฟากตะวันตก  และถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ๑  ซาย  ฟากตะวันตก  จนจดหลักเขตที่  ๘   
ของแนวเขตเทศบาลตําบลปาโมก 

   ดานใต  จดแนวเขตเทศบาลตําบลปาโมก  ดานตะวันตก  จดหลักเขตที่  ๙  
ของแนวเขตเทศบาลตําบลปาโมก 

   ดานตะวันตก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลปาโมก  ฟากตะวันตก 
  (๑.๔) พื้นที่ในบริเวณ   
   ดานเหนือ  จดแนวเขตดานเหนือของโรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร  

(วิบูลยวิทยอุปถัมภ)  กับวัดพนิิจธรรมสาร 
   ดานตะวันออก  จดหลักเขตที่  ๕  ของแนวเขตเทศบาลตําบลปาโมก 
   ดานใต  จดหลักเขตที่  ๖  ของแนวเขตเทศบาลตําบลปาโมก 
   ดานตะวันตก  จดแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก 
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  (๑.๕) พื้นที่ในบริเวณ   

   ดานเหนือ  จดซอยปาโมกราษฎรบํารุง  ๖  ฟากใต 
   ดานตะวันออก  จดถนนปาโมกราษฎรบํารุง  ฟากตะวันตก  โรงเรียน 

ปาโมกขวิทยาภูมิ  วัดปาโมกวรวิหาร  โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมก  (นรสิงหวิทยาคาร)  เสนตรง 
ที่เชื่อมระหวางจุดที่อยูบนปลายถนนปาโมกราษฎรบํารุง  ฟากตะวันออกที่จุดซ่ึงอยูหางจากซอยปาโมก
ราษฎรบํารุง  ๖  บรรจบกับถนนปาโมกราษฎรบํารุง  ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต   
ตามแนวถนนปาโมกราษฎรบํารุง  เปนระยะ  ๖๐๐  เมตร  กับจุดที่อยูบนปลายถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  
ฟากตะวันออกที่จุดซ่ึงอยูบริเวณดานเหนือของแนวเขตวัดสวางอารมณ  และวัดสวางอารมณ 

   ดานใต  จดเสนตรงที่ตอตรงจากถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนบรรจบกับถนนปาโมกราษฎรบํารุง  ฟากตะวันตก  และถนน

สาธารณะไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

   ดานตะวันตก  จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ๑  ซาย  ฟากตะวันออก 

“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดังตอไปนี้ 

  (๒.๑) พื้นที่ในบริเวณ   

   ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต 

   ดานตะวนัออก  จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 
   ดานใต   จดเสนตรงที่ตอตรงจากถนนเทศบาล   ๗   ฟากใต   ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใต  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก  และถนนเทศบาล  ๗  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก  จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน   ๓  ซาย - ๓  ซาย   

ฟากตะวันออก  และการประปาปาโมก 
  (๒.๒) พื้นที่ในบริเวณ   
   ดานเหนือ  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๒๙  ฟากใต 
   ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๐๙  ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ   

ไมปรากฏชื่อและเสนตรงที่ตอตรงจากเสนขนานดังกลาว  ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบกับแมน้ํา
เจาพระยา  ฝงตะวันออก 

   ดานตะวันตก  จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 
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  (๒.๓) พื้นที่ในบริเวณ   

   ดานเหนือ  จดถนนปนบํารุง  ฟากใต 
   ดานตะวันออก  จดถนนปาโมกราษฎรบํารุง  ฟากตะวันตก 
   ดานใต  จดซอยปาโมกราษฎรบํารุง  ๖  ฟากเหนือ 
   ดานตะวันตก  จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ๑  ซาย  ฟากตะวันออก 
  (๒.๔) พื้นที่ในบริเวณ   
   ดานเหนือ  จดเสนตรงที่ตอตรงจากเสนขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับศูนยกลาง

ถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  เสนขนานระยะ  ๘๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  
ที่วาการอําเภอปาโมก  (หลังใหม)   

   ดานตะวันออก  จดแนวเขตเทศบาลตําบลปาโมก 
   ดานใต  จดแนวเขตดานเหนือของวัดพินิจธรรมสาร  และโรงเรียนเทศบาล

วัดพินิจธรรมสาร  (วิบูลยวิทยอุปถัมภ) 
   ดานตะวันตก  จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความวา  พื้นที่ในบริเวณดังตอไปนี้ 
  (๓.๑) พื้นที่ในบริเวณ 
   ดานเหนือ  จดถนนเลียบคลองสงน้ําชลประทาน  ๓  ซาย - ๓  ซาย  ฟากใต  

จดถนนเทศบาล  ๗  ฟากใต  และเสนตรงที่ตอตรงจากถนนเทศบาล  ๗  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต  จนบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 

   ดานตะวันออก  จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันตก 
   ดานใต  จดคลองบางปลากด  ฝงเหนือ  เสนต้ังฉากกับถนนปนบํารุงฟากใต 

ที่จุดซ่ึงอยูหางจากถนนปาโมกราษฎรบํารุง  บรรจบกับถนนปนบํารุง  ฟากใต  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  
ตามแนวถนนปนบํารุง  เปนระยะ  ๑๗๐  เมตร  และเสนตรงที่ตอตรงจากศูนยกลางถนนสายปาโมก -  
ผักไห  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับเสนต้ังฉากกับถนนปนบํารุงดังกลาว 

   ดานตะวันตก  จดถนนปนบาํรุง  ฟากตะวันออก   
  (๓.๒) พื้นที่ในบริเวณ   
   ดานเหนือ   จดเสนตรงที่ตอตรงจากเสนขนานระยะ   ๑๐๐   เมตร   

กับศูนยกลางถนนสาธารณะไมปรากฏชื่อ  และเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ 
ไมปรากฎชื่อ 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

   ดานตะวันออก  จดทางหลวงแผนดินหมายเลข   ๓๐๙   ฟากตะวันตก   
แนวเขตเทศบาลตําบลปาโมก  ที่ทําการไปรษณียปาโมกเดิม  (ราง)  และที่วาการอําเภอปาโมก  (หลังใหม) 

   ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๘๐   เมตร  กับศูนยกลางถนนสาธารณะ   
ไมปรากฏชื่อ  และเสนตรงที่ตอตรงจากเสนขนานดังกลาว  ไปทางทิศตะวันตก  จนบรรจบกับแมน้ํา
เจาพระยา  ฝงตะวันออก 

   ดานตะวันตก  จดแมน้ําเจาพระยา  ฝงตะวันออก  ที่วาการอําเภอปาโมก  
(หลังเกา)  สถานีตํารวจภูธรปาโมก  (หลังเกา) 

“บริเวณที่  ๔”  หมายความวา  พื้นที่ในทองที่เขตเทศบาลตําบลปาโมก  ยกเวนพื้นที่ในบริเวณ
ที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๓ 

ทั้งนี้  บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  และบริเวณที่  ๔  รายละเอียดปรากฎตามแผนที่
แนบทายเทศบัญญัตินี้ 

ขอ ๔ ภายในบริเวณที่  ๑  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  และโรงงานบําบัดน้ําเสียของชุมชน 
(๒) คลังน้ํ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซ

ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ  เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  สําหรับบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
(๕) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว 
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๗) อาคารขนาดใหญ 
(๘) โรงฆาสัตว 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

(๑๐) สถานที่กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
(๑๑) สถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอ ๕ ภายในบริเวณที่  ๒  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  และโรงงานบําบัดน้ําเสียของชุมชน 
(๒) คลังน้ํ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซ

ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ  เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลงิ  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  สําหรับบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการรานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 
(๕) อาคารขนาดใหญ 
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
(๗) สถานที่เก็บสินคาซ่ึงใชเปนที่เก็บพักหรือขนถายสินคาหรือส่ิงของเพื่อใชประโยชน 

ทางการคาหรืออุตสาหกรรม 
(๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว 
(๙) โรงฆาสัตว 

(๑๐) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
(๑๑) สถานที่กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
(๑๒) สถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ขอ ๖ ภายในบริเวณที่  ๓  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  และโรงงานบําบัดน้ําเสียของชุมชน 
(๒) คลังน้ํ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซ

ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ  เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  สําหรับบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการรานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) สถานที่เลี้ยงสัตวทุกชนิดเพื่อการคา 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 

(๖) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงสัตว 
(๗) โรงฆาสัตว 
(๘) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
(๙) สถานที่กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 

(๑๐) สถานที่ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
ขอ ๗ ภายในบริเวณที่  ๔  หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  และโรงงานบําบัดน้ําเสียของชุมชน 
(๒) คลังน้ํ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ ใชในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใชกาซ

ปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติ  เพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซ  สําหรับบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการรานจําหนายกาซ  
สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๕) อาคารขนาดใหญ 
(๖) หองแถว  ตึกแถว 
(๗) หองชุด  อาคารชุด  หอพัก 
ขอ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ  ๓  หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง  ใชหรือ

เปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔,  ๕  
๖  และขอ  ๗ 

ขอ ๙ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ  ๓  กอนหรือในวันที่ เทศบัญญัตินี้ 
ใชบังคับใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิด  หรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  ๔,  ๕,  ๖  และขอ  ๗ 

ขอ ๑๐ อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือในวันแจงการกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใช
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้น 
กอนวันที่เทศบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
เทศบัญญัตินี้ไมได 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอ ๑๑ ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนเทศบัญญัตินี้  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
และใหคาปรับเปนรายไดของเทศบาลตําบลปาโมก 

ขอ ๑๒ ใหนายกเทศมนตรีตําบลปาโมก  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้   
และใหมีอํานาจออกระเบียบขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบญัญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมศักด์ิ  ชื่นนิยม 
นายกเทศมนตรีตําบลปาโมก 




