
หน่วยงาน    เทศบาลต าบลจอมทอง         อ าเภอ     จอมทอง       จังหวัด     เชียงใหม่ 

ผู้ประสานงาน  นางอัมพวัน   สกุลทอง          เบอร์โทร  08-1157-8400 

 

ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ 

 

หมายเหตุ 
 

1 ส านักงานเทศบาลต าบลจอมทอง จอมทอง  

2 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต าบลดอยแก้ว  จอมทอง  

3 ศาลาเก้าห้องวัดดอยแก้ว  หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว จอมทอง  

4 ศาลาบ าเพ็ญบุญวัดดอยแก้ว   หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว จอมทอง  

5 อาคารอเนกประสงค์ วัดแท่นค า (ด้านซ้าย) หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหลวง จอมทอง  

6 อาคารอเนกประสงค์ วัดแท่นค า (ด้านขวา) หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหลวง จอมทอง  

7 หอประชุมประจ าหมู่บ้าน บ้านลุ่มใต้  หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านหลวง จอมทอง  

8 หอประชุมประจ าหมู่บ้าน บ้านหลวงใต้  หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านหลวง จอมทอง  

9 ประจ าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลจอมทอง  หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านหลวง จอมทอง  

10 หอประชุมประจ าหมู่บ้าน บ้านแม่กลาง   หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหลวง จอมทอง  

11 หอประชุมประจ าหมู่บ้าน บ้านแม่กลาง (บ้านลุ่ม) หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหลวง จอมทอง  

12 หอประชุมประจ าหมู่บ้าน บ้านข่วงเปา  หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา จอมทอง  

13 หอประชุมประจ าหมู่บ้าน บ้านฮ่อม  หมู่ที่ 5 ต าบลข่วงเปา จอมทอง  

14 โบสถ์คริสต์บ้านฮ่อม (โบสถ์คาทอลิกจอมทอง)  หมู่ที่ 5 ต าบลข่วงเปา จอมทอง  

15 หอประชุมประจ าหมู่บ้านสี่แยกน้อย (ด้านขวา)  หมู่ที่ 6 ต าบลข่วงเปา จอมทอง  

16 หอประชุมประจ าหมู่บ้านสี่แยกน้อย (ด้านซ้าย)  หมู่ที่ 6 ต าบลข่วงเปา จอมทอง  

17 หอประชุมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต าบลข่วงเปา (ด้านทิศใต้) จอมทอง  

18 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต าบลข่วงเปา (ด้านทิศเหนือ) จอมทอง  

19 หอประชุมประจ าหมู่บ้าน บ้านรวมน  าใจข่วงเปา  หมู่ที่ 11 ต าบลข่วงเปา จอมทอง  

20 ศาลาวัดข่วงเปา   หมู่ที่ 11 ต าบลข่วงเปา จอมทอง  

 

 

 



เทศบาลต าบลดอยแก้ว  ต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ประสานงาน  นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  เบอร์โทรศัพท์  ๐๕๓ – ๑๐๖๘๕๒  ต่อ  ๑๐๓ 
 

ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 
๑. ส านักงานเทศบาลต าบลดอยแก้ว จอมทอง  
๒. หอประชุมประจ าหมู่บ้าน  บ้านแพะดินแดง  หมู่ที่  ๒ จอมทอง  
๓. หอประชุมประจ าหมู่บ้าน  บ้านแม่เตี๊ยะ  หมู่ที่  ๓ จอมทอง  
๔. หอประชุมประจ าหมู่บ้าน  บ้านหินเหล็กไฟ  หมู่ที่  ๔ จอมทอง  
๕. หอประชุมประจ าหมู่บ้าน  บ้านขุนแตะ  หมู่ที่  ๕ จอมทอง  
๖. หอประชุมประจ าหมู่บ้าน  บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ  หมู่ที่  ๖ จอมทอง  
๗. หอประชุมประจ าหมู่บ้าน  บ้านแม่เตี๊ยะใต้  หมู่ที่  ๗ จอมทอง  
๘. โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย  หมู่ที่  ๘ จอมทอง  
๙. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขนุน  หมู่ที่  ๙ จอมทอง  

๑๐. บริเวณด้านข้างถนนสาธารณะและที่สาธารณะทุกแห่ง  
ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความเหมาะสม  ทัศนียภาพและทัศนวิสัย
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือยานพาหนะ  
รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทาง
ราชการหรือประชาชนและจะต้องไม่กีดขวางทางจราจร 

จอมทอง  

 
   
  

    
 



หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้ประสานงาน นางโชติกา ศรีทับทิม เบอร์โทร. 092-2581233 
 

  
  ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 

1 ทางเข้าบ้านสบแปะ หมู่ 1 จอมทอง   
2 บริเวณหน้าหอประชุมนากบ หมู่ 2 จอมทอง   
3 บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 จอมทอง   
  ทางเข้าโรงโม่หินเชียงใหม่ไท้เซียง 

 
  

4 ลานหน้าวัดบ้านแปะ จอมทอง   
5 บริเวณข้างหอประชุมบ้านห้วยทรายทิศตะวันตก จอมทอง   
6 บริเวณข้างรั้วโรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ ด้านทิศใต้ จอมทอง   
7 บริเวณข้างรั้ว รพ.สต.ท่าข้ามเหนือ ด้านทิศเหนือ จอมทอง   
8 บริเวณข้างรั้วโรงเรียนท่าข้ามด้านทิศเหนือ จอมทอง   
9 บริเวณริมถนนหมายเลข 108 ทางเข้าหมู่บ้าน จอมทอง   
  สบแจ่มฝั่งขวา หมู่ 8 (ข้างเซเว่นบ้านแปะ) 

 
  

10 บริเวณหน้าวัดวังตวง จอมทอง   
11 บริเวณทางแยกเข้าวัดพระเจ้าด า จอมทอง   
12 บริเวณทางเข้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย จอมทอง   
13 บริเวณข้างรั้ววัดสบแจ่มฝั่งซ้ายด้านทิศตะวันออก จอมทอง   
14 บริเวณริมถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1033 จอมทอง   
  ทางเข้าหอประชุมหมู่บ้านทุ่งพัฒนา 

 
  

15 ทางเข้าโบสถ์คริสต์บ้านบนนา จอมทอง   
16 สามแยกเข้าบ้านป่ากล้วย (บริเวณหน่วยจัดการต้นน้ าแม่เตี๊ยะ) จอมทอง   
17 บริเวณข้างรั้ววัดดงเย็นด้านทิศใต้ จอมทอง   
18 บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 จอมทอง   
  ทางเข้าหมู่บ้านข่วงเปา 

 
  

19 บริเวณริมถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1033  จอมทอง   
  ทางเข้าหมู่บ้านแม่จร 

 
  

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

     



หน่วยงาน เทศบาลต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง 
ผู้ประสานงาน  ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงศ์   เบอร์โทร 081-8858841 

 
ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 

1 อาคารเอนกประสงค์หน้าส านักงาน จอมทอง  
 
 
 



หน่วยงาน  เทศบาลต าบลแม่สอย    อ าเภอ  จอมทอง  
ผู้ประสานงาน  นางสาววิจิตรา ใจท าดี          เบอร์โทร 087 – 5775627 
 
 

ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 
1 บริเวณสามแยกหน้าโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 4 
จอมทอง  

2 บริเวณหน้าวัดสบสอย หมู่ที่ 7 จอมทอง  
3 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโรงวัว หมู่ที่ 5 จอมทอง  
4 บริเวณห้าแยกบ้านห้วยสะแพด หมู่ที่ 9 จอมทอง  
5 บริเวณศาลาประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน 

ในเขตต าบลแม่สอย 
จอมทอง  

6 บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลแม่สอย จอมทอง  
 
 
 
 



หน่วยงาน เทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ อ าเภอจอมทอง 
ผู้ประสานงาน นางสาวพิทยาภรณ์ ป่าไร่ เบอร์โทร 081-5956774 

    ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 
1 หอประชุมประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนวังปิน หมู่ที่ 1 จอมทอง   
2 อำคำรกองทุนหมู่บ้ำน บ้ำนวังปิน หมู่ที่ 1 จอมทอง   
3 อำคำรเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนสบเตี๊ยะ (1) หมู่ที่ 2 จอมทอง   
4 อำคำรเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนสบเตี๊ยะ (2) หมู่ที่ 2 จอมทอง   
5 หอประชุมประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนเชิงดอย หมู่ที่ 3 จอมทอง   
6 ศำลำวัดท่ำหลุก หมู่ที่ 4 จอมทอง   
7 หอประชุมประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนทุ่งหมำกหนุ่ม หมู่ที่ 5 จอมทอง   
8 อำคำรผู้สูงอำยุบ้ำนทุ่งหมำกหนุ่ม หมู่ที่ 5 จอมทอง   
9 หอประชุมประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนแท่นดอกไม้ จอมทอง   

10 หอประชุมประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนดงหำดนำค จอมทอง   
11 ศูนย์อำสำสมัครสำธำรณสุข บ้ำนดงหำดนำค จอมทอง   
12 โรงเรียนบ้ำนห้วยโจ ้(1) จอมทอง   
13 โรงเรียนบ้ำนห้วยโจ ้(2) จอมทอง   
14 วัดหนองอำบช้ำง (ทิศเหนือ) (1) จอมทอง   
15 วัดหนองอำบช้ำง (ทิศใต้) (2) จอมทอง   
16 หอประชุมประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนทุ่งปูน จอมทอง   
17 หอประชุมประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนห้วยม่วง จอมทอง   
18 หอประชุมประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนวังปำน จอมทอง   
19 หอประชุมประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนห้วยอีแต จอมทอง   
20 หอประชุมประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนแม่เตี๊ยะใต้ จอมทอง   
21 หอประชุมประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนคะนำอัน จอมทอง   
22 หอประชุมประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนบน จอมทอง   
23 วัดดงหำดนำค (1) จอมทอง   
24 วัดดงหำดนำค (2) จอมทอง   
25 หอประชุมประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนพุทธนิมิตร จอมทอง   
26 หอประชุมประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนชำววัง จอมทอง   
27 หอประชุมประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนเด่นตะวันใต้ จอมทอง   
28 หอประชุมประจ ำหมู่บ้ำน บ้ำนแท่นดอกไม้ใต้ จอมทอง   
29 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง   

 



บริหารส่วนต าบลข่วงเปา  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ประสานงาน   นางสาวเกษร  สายฝั้น   โทรศัพท์  ๐๘๒  ๑๘๕๗๑๗๑ 
 

ล าดับที่ สถานที่ติดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 
๑ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา จอมทอง สถานที่ส าหรับปิดประกาศเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง 
๒ หอประชุมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองห่าย จอมทอง สถานที่ส าหรับปิดประกาศเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง 
๓ หอประชุมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยน  าดิบ จอมทอง สถานที่ส าหรับปิดประกาศเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง 
๔ หอประชุมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าศาลา จอมทอง สถานที่ส าหรับปิดประกาศเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง 
๕ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านวังดิน   จอมทอง สถานที่ส าหรับปิดประกาศเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง 
๖ หอประชุมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่สันตึง จอมทอง สถานที่ส าหรับปิดประกาศเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง 
๗ หอประชุมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่สามัคคี จอมทอง สถานที่ส าหรับปิดประกาศเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง 
๘ หอประชุมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านน  าดิบสามัคคี จอมทอง สถานที่ส าหรับปิดประกาศเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง 
๙ หอประชุมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓  บ้านหนองห่ายสามัคคี จอมทอง สถานที่ส าหรับปิดประกาศเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง 
๑๐ หอประชุมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔  บ้านอังครักษ์ จอมทอง สถานที่ส าหรับปิดประกาศเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง 
๑๑ หอประชุมประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่อังครักษ์ จอมทอง สถานที่ส าหรับปิดประกาศเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง 
๑๒ บริเวณสองข้างทางถนนสาธารณะในเขตต าบลข่วงเปา จอมทอง สถานที่ส าหรับปิดประกาศเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง 
๑๓ บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา  จอมทอง สถานที่ส าหรับปิดประกาศเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง 
๑๔ -บริเวณสองข้างทางสาธารณะในเขตต าบลข่วงเปา ยกเว้น

พ้ืนที่ในเขตเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของก่อน 
-บริเวณท่ีสาธารณะในเขตชุมชน ในต าบลข่วงเปา 

จอมทอง สถานที่ส าหรับปิดแผ่นป้ายโฆษณา
ประกาศหาเสียงเลือกตั้ง 
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