
ล ำดับที่ สถำนทีป่ิดป้ำยประกำศ อ ำเภอ หมำยเหตุ

1 บริเวณส ำนักงำนเทศบำลต ำบลยำงครำม ดอยหล่อ

2 ไหล่ทำงถนนในควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลยำงครำม ดอยหล่อ

3 ทีส่ำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน  ทุกหมู่บ้ำน ดอยหล่อ

4 ศำลำเอนกประสงค์ทุกหมู่บ้ำน ดอยหล่อ

ผู้ประสานงาน   นางสาวอชิตา   อินตุน่     เบอร์โทร. 088-2695259
หน่วยงาน   เทศบาลต าบลยางคราม   อ าเภอดอยหล่อ



หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสองแคว  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้ประสานงาน นายประพจน์  อินตา  เบอร์โทร 082-1864644 

ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 
1 บริเวณหน้าฝายหลังถ  า หมู่ที่ 1   บ้านแม่ขาน ต าบลสองแคว ดอยหล่อ  
2 บริเวณหลังวัดทุ่งท้อ บ้านทุ่งท้อ หมู่ที่ 2 ต าบลสองแคว ดอยหล่อ  
3 หน้าศูนย์ กศน.ต าบลสองแคว บ้านท่ามะโอ หมู่ที่ 3 ต าบลสองแคว ดอยหล่อ  
4 หน้าที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ต าบลสองแคว ดอยหล่อ  
5 หน้าวัดสองแคว บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ต าบลสองแคว ดอยหล่อ  
6 หน้าวัดหัวข่วง บ้านหัวข่วง หมู่ที่ 6 ต าบลสองแคว ดอยหล่อ  
7 หน้าวัดป่าลาน บ้านป่าลาน หมู่ที่ 7 ต าบลสองแคว ดอยหล่อ  

8 หน้าวัดพระธาตุโขงขาว  บ้านสามหลัง หมู่ที่ 8 ต าบลสองแคว ดอยหล่อ  

 



 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสันติสุข          อ าเภอ   ดอยหล่อ 
ผู้ประสานงาน นายอภิสิทธิ์ ยลละออ  เบอร์โทร 095-6986957 
 

ล าดับที่ สถานที่ปิดประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 
1 หมู่ 1 สองข้างถนนสายหลักและถนนภายในหมู่บ้านสันมะค่า   

และบริ เ วณที่ ส าธ า รณะ ทุ กแห่ ง  ยก เ ว้ นบริ เ วณต่ อ ไปนี้ 
ส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและ
สัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ ศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร   ตู้โทรศัพท์ และบรรดาทรัพย์สินซึ่งเป็นของทางราชการ 
โดยมิให้บดบังทัศนวิสัยทางจราจรของประชาชน 

ดอยหล่อ  

2 หมู่ 2 สองข้างถนนสายหลักและถนนภายในหมู่บ้านหนองเหียง 
และบริเวณท่ีสาธารณะ ทุกแห่ง ยกเว้นบริเวณต่อไปนี้ 
ส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและ
สัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ ศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร   ตู้โทรศัพท์ และบรรดาทรัพย์สินซึ่งเป็นของทางราชการ 
โดยมิให้บดบังทัศนวิสัยทางจราจรของประชาชน 

ดอยหล่อ  

3 หมู่ 3 สองข้างถนนสายหลักและถนนภายในหมู่บ้านทุ่งปุย             
และบริเวณท่ีสาธารณะ ทุกแห่ง ยกเว้นบริเวณต่อไปนี้ 
ส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและ
สัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ ศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร   ตู้โทรศัพท์ และบรรดาทรัพย์สินซึ่งเป็นของทางราชการ 
โดยมิให้บดบังทัศนวิสัยทางจราจรของประชาชน 

ดอยหล่อ  

4 หมู่ 4 สองข้างถนนสายหลักและถนนภายในหมู่บ้านสบอาว            
และบริเวณท่ีสาธารณะ ทุกแห่ง ยกเว้นบริเวณต่อไปนี้ 
ส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและ
สัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ ศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร   ตู้โทรศัพท์ และบรรดาทรัพย์สินซึ่งเป็นของทางราชการ 
โดยมิให้บดบังทัศนวิสัยทางจราจรของประชาชน 

ดอยหล่อ  

5 หมู่ 5 สองข้างถนนสายหลักถนนภายในหมู่บ้านสันนกแก้ว          
และบริเวณท่ีสาธารณะ ทุกแห่ง ยกเว้นบริเวณต่อไปนี้ 
ส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและ
สัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ ศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร   ตู้โทรศัพท์ และบรรดาทรัพย์สินซึ่งเป็นของทางราชการ 
โดยมิให้บดบังทัศนวิสัยทางจราจรของประชาชน 

ดอยหล่อ  
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หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสันติสุข          อ าเภอ   ดอยหล่อ 
ผู้ประสานงาน นายอภิสิทธิ์ ยลละออ  เบอร์โทร 095-6986957 
 

ล าดับที่ สถานที่ปิดประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 
6 หมู่ 6 สองข้างถนนสายหลักและถนนภายในหมู่บ้านใหม่หนอง

หอย และบริเวณที่สาธารณะ ทุกแห่ง ยกเว้นบริเวณต่อไปนี้ 
ส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจร
และสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ ศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร   ตู้โทรศัพท์ และบรรดาทรัพย์สินซึ่งเป็นของทาง
ราชการ โดยมิให้บดบังทัศนวิสัยทางจราจรของประชาชน 

ดอยหล่อ  

7 หมู่ 7 สองข้างถนนสายหลักและถนนภายในหมู่บ้านโป่งจ้อ      
และบริเวณท่ีสาธารณะ ทุกแห่ง ยกเว้นบริเวณต่อไปนี้ 
ส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจร
และสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ ศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร   ตู้โทรศัพท์ และบรรดาทรัพย์สินซึ่งเป็นของทาง
ราชการ โดยมิให้บดบังทัศนวิสัยทางจราจรของประชาชน 

ดอยหล่อ  

8 หมู่ 8 สองข้างถนนสายหลักและถนนภายในหมู่บ้านแม่แตง  
และบริเวณท่ีสาธารณะ ทุกแห่ง ยกเว้นบริเวณต่อไปนี้ 
ส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจร
และสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ ศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร   ตู้โทรศัพท์ และบรรดาทรัพย์สินซึ่งเป็นของทาง
ราชการ โดยมิให้บดบังทัศนวิสัยทางจราจรของประชาชน 

ดอยหล่อ  

9 หมู่ 9 สองข้างถนนสายหลักและถนนภายในหมู่บ้านสันติสุข  
และบริเวณท่ีสาธารณะ ทุกแห่ง ยกเว้นบริเวณต่อไปนี้ 
ส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจร
และสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ ศาลาที่พัก
ผู้โดยสาร   ตู้โทรศัพท์ และบรรดาทรัพย์สินซึ่งเป็นของทาง
ราชการ โดยมิให้บดบังทัศนวิสัยทางจราจรของประชาชน 

ดอยหล่อ  

 
 
 

 



 
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  อ าเภอ  ดอยหล่อ                                              . 
ผู้ประสานงาน  นายศฤงคาร อุปนันต์     เบอร์โทร 053-369049 ,081-9602513                          . 
 

ล ำดับที่ สถำนที่ปิดป้ำยประกำศ อ ำเภอ หมำยเหตุ 

1 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ดอยหล่อ สถานที่ส าหรับ 
ปิดป้ายประกาศและ
ประกาศหาเสียงเลือกตั้ง 
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