
 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  อ าเภอ  ฝาง 

 
ล ำดับที่ 

 
สถำนที่ปิดป้ำยประกำศ อ ำเภอ หมำยเหตุ 

1 บริเวณหน้าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ฝาง  
2 บริเวณวัดหาดส าราญ ม. 1 ต.แม่ข่า ฝาง  
3 บริเวณอาคารวัดอุดมมงคลแม่ข่า ม.5 ต.แม่ข่า ฝาง  
4 บริเวณหน้าอาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ข่า ฝาง  

 



 
         
   

หน่วยงาน : เทศบาลต าบลเวียงฝาง   ต าบลเวียง  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ผู้ประสานงาน : นายภานุพงศ์  ยาวิราช  หมายเลขโทรศัพท์ : 085 - 7112833 
 

1. สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
(1)  ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงฝาง 
(2)  ที่ท าการชุมชนป่าบง 
(3)  ที่ท าการชุมชนเทพอ านวย 
(4)  ที่ท าการชุมชนต้นฮ่าง 
(5)  ที่ท าการชุมชนใหม่ไผ่ทอง 
(6)  ที่ท าการชุมชนพระนางสามผิว 
(7)  ที่ท าการชุมชนแจ่งหัวริน 
(8)  ที่ท าการชุมชนสวนดอก 
(9)  ที่ท าการชุมชนเจดีย์งาม 
(10)  ที่ท าการชุมชนต้นหนุน 
(11)  ที่ท าการชุมชนปัณณาราม 
(12)  ที่ท าการชุมชนสันป่าไหน่ 
(13)  ที่ท าการชุมชนไผ่ล้อม 

 

2. สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
(1)  บริเวณท่ีท าการชุมชนป่าบง 
(2)  บริเวณท่ีท าการชุมชนเทพอ านวย 
(3)  บริเวณที่ท าการชุมชนต้นฮ่าง 
(4)  บริเวณท่ีท าการชุมชนใหม่ไผ่ทอง 
(5)  บริเวณท่ีท าการชุมชนพระนางสามผิว 
(6)  บริเวณท่ีท าการชุมชนแจ่งหัวริน 
(7)  บริเวณท่ีท าการชุมชนสวนดอก 
(8)  บริเวณท่ีท าการชุมชนเจดีย์งาม 
(9)  บริเวณท่ีท าการชุมชนต้นหนุน 
(10)  บริเวณท่ีท าการชุมชนปัณณาราม 
(11)  บริเวณท่ีท าการชุมชนสันป่าไหน่ 
(12)  บริเวณท่ีท าการชุมชนไผ่ล้อม 

   (13) บริเวณทางเท้าเลียบถนนด้านข้างส านักงานเทศบาลต าบลเวียงฝาง ตั้งแต่
ทางเข้าส านักงานเทศบาลเรื่อยไปจนถึงทางเข้าสถานธนานุบาล (ระยะทางประมาณ 150 เมตร) 
   (14) บริเวณริมถนนด้านตรงข้ามศาลพระเจ้าฝางพระนางสามผิว ตั้งแต่อาคาร
ส านักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเวียงฝาง เรื่อยไปจนถึงแยกทางเข้าสนามกีฬากลาง
อ าเภอฝาง (ระยะทางประมาณ 100 เมตร) 
   (15) บริเวณทางเท้าเลียบถนนระหว่าง โรงแว๊กซ์ส้ม (ป่าบง) กับ โรงเรียนสายอักษร 
(ระยะทางประมาณ 90 เมตร) 
   (16) บริเวณไหล่ทางหน้าป้ายศูนย์แสดงสินค้าชุมชนและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
เมืองฝาง (ระยะทางประมาณ 15 เมตร) 



 
 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง 
ผู้ประสานงาน นายจอม จงไกรจักร ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ เบอร์โทร ๐๕๓๘๘๔๙๑๗ 

 
ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 

๑.  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ข่า ฝาง ปิดประกาศ 
๒.  วัดอุทกวารี หมู่ที่ ๒ บ้านดงป่าลัน ฝาง ปิดประกาศ 
๓.  ศาลาโรงเรียนบ้านสันม่วง หมู่ที่ ๓ บ้านสันม่วง ฝาง ปิดประกาศ 
๔.  ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยโจ้เหนือ ฝาง ปิดประกาศ 
๕.  ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหล่ายฝาง ฝาง ปิดประกาศ 
๖.  ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านสันต้นเปา     ฝาง ปิดประกาศ 
๗.  ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นเวียงไชย ฝาง ปิดประกาศ 
๘.  ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสันป่าไหน่ ฝาง ปิดประกาศ 
๙.  ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่หล่ายฝาง ฝาง ปิดประกาศ 
๑๐.  ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองอ้อม ฝาง ปิดประกาศ 
๑๑.  ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงมิตรภาพ ฝาง ปิดประกาศ 
๑๒.  ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยโจ้ใต้ ฝาง ปิดประกาศ 
๑๓.  ข้างถนนภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  ฝาง ติดป้าย 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน่วยงาน......................เทศบาลต าบลสันทราย.....................อ าเภอ...............ฝาง....................... 
ผู้ประสานงาน..............................................................เบอร์โทร................................................... 

 
ที ่ สถานที่ปิดประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 
1 บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ส านักงานเทศบาลต าบลสันทราย ฝาง  
2 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว ต าบลสันทราย ฝาง  
3 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม ต าบลสันทราย ฝาง  
4 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย ต าบลสันทราย ฝาง  
5 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยงูนอก ต าบลสันทราย ฝาง  
6 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน ต าบลสันทราย ฝาง  
7 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน ต าบลสันทราย ฝาง  
8 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ต าบลสันทราย ฝาง  
9 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่ ต าบลสันทราย ฝาง  
10 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยงูกลาง ต าบลสันทราย ฝาง  
11 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว ต าบลสันทราย ฝาง  
12 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สันต้นดู่ ต าบลสันทราย ฝาง  
13 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านสันป่าข่า ต าบลสันทราย ฝาง  
14 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 บ้านสันหนองเขียว ต าบลสันทราย ฝาง  
15 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เหนือ ต าบลสันทราย ฝาง  
16 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง ต าบลสันทราย ฝาง  
17 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านสันทรายเหนือ ต าบลสันทราย ฝาง  
18 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 17 บ้านต้นส้านใน ต าบลสันทราย ฝาง  
19  ฝาง  
20  ฝาง  
21  ฝาง  
22  ฝาง  
23  ฝาง  
24  ฝาง  

 



หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ประสานงานนางสาวธีระวรรณ  ทองประเสริฐ  เบอร์โทร 0-5345-1234 ต่อ 17

ล าดบัที่ สถานทีป่ิดประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ
1 ทีท่้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน
2 อาคารอเนกประสงค์วัดไชยมงคล
3 อาคารอเนกประสงค์บ้านดอน
4 อาคารอเนกประสงค์วัดวาฬุการาม
5 อาคารอเนกประสงค์บ้านท่าหัด
6 อาคารอเนกประสงค์บ้านต้นผึ ง
7 อาคารอเนกประสงค์หน้าวัดปิตยาราม
8 อาคารอเนกประสงค์บ้านต้นผึ งใต้

แบบรายงานการก าหนดสถานทีส่ าหรับปิดป้ายประกาศและประกาศหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมคัรเลือกตั้ง
สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหมแ่ละนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่



 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้ประสานงาน นางสาวจิรภัทร ศรีใจ โทรศัพท์ 088-2865839 
 

ล าดับที่ สถานที่ปิดประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 
1 ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่อนปิ่น ฝำง ทั้งนี้ ให้ถือ

ปฏิบัติตำม
ระเบียบคณะ
กรรกำรกำร
เลือกตั้ง           
ว่ำด้วยกำร 
หำเสียงและ
ลักษณะ
ต้องห้ำมในกำร
หำเสียงเลือกตั้ง
สมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 

2 ศำลำอเนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน (15 หมู่บ้ำน) ฝำง 
3 พ้ืนที่สำธำรณะที่อยู่ในควำมดูแล รับผิดชอบของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลม่อนปิ่น 
ฝำง 

4 บริเวณท่ีเจ้ำของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินได้อนุญำตให้
ปิดประกำศ 

ฝำง 

 



หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง 
ผู้ประสานงาน นายธวัชชัย ตั้งธนวุฒิเวทย์ เบอร์โทร 081-9930292 

    ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 
1 ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่คะ ฝำง   
2 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน (15 หมู่บ้ำน) ฝำง   
3 พ้ืนที่สำธำรณะที่อยู่ในควำมดูแล รับผิดชอบขององค์กำรบริหำร ฝำง   
  ส่วนต ำบลแม่คะ     
4 บริเวณท่ีเจ้ำของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินได้อนุญำตให้ปิดประกำศ ฝำง   

 



หน่วยงาน........องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน........อ าเภอ.........ฝาง.............จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้ประสานงาน ......นายวัจชลณ์..ขุนติ๊บ.....ต าแหน่ง....นิติกรช านาญการ.......เบอร์โทร......0๘๔-๑๗๒๑๐๐๖...... 

 
 

ล ำดับ
ที ่

สถำนที่ปิดป้ำยประกำศและประกำศหำเสียงเลือกตั้ง อ ำเภอ หมำยเหตุ 

1. สถานที่ส าหรับปิดประกาศ จ านวน   ๑๗   แห่ง ดังนี้ 
  ๑.๑ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
  ๑.๒ วัดแม่สูนหลวง หมู่ 1 
  ๑.๓ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 
  ๑.๔ วัดวิเวกการาม หมู่ 3 
  ๑.๕ วัดสันปูเลย หมู่ 4 
  ๑.๖ วัดล้องอ้อ หมู่ 5 
  ๑.๗ วัดชัยเกษม หมู่ 6 
  ๑.๘ วัดหนองยาว หมู่ 7 
  ๑.๙ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเพชรไพฑูรย์ หมู่ 8 
  ๑.๑๐ ศาลาพาชื่น วัดสันดนิแดง หมู่ 9 
  ๑.๑๑ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันมะเฟือง หมู่ 10 
  ๑.๑๒ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันป่าเกี๊ยะ หมู่ 11 
  ๑.๑๓ ศาลาเอนกประสงคบ์้านสันมะม่วง หมู่ 12 
  ๑.๑๔ ศาลาเอนกประสงค์บ้านใหม่โป่งผา หมู่ 13 
  ๑.๑๕ ศาลาประชาคม หมู่ 16 
  ๑.๑๖ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองยาวเหนือ หมู่ ๑๗ 
  ๑.๑๗ ริมทางหลวงชนบท เชียงใหม่ ๓๐๐๔ (เชื่อมหมู่บ้านแม่สูนหลวง-
บ้านปางสัก-บ้านหนองยาว-บ้านใหม่ชัยเกษม-บ้านล้องอ้อ) 

ฝาง  
สถานที่ส าหรับ 
ปิดประกาศเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง 
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,, 

สถานที่ติดแผ่นป้ายประกาศ
เกี่ยวกับหาเสียงเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 



 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้ประสานงาน  นางสาวกนกอร  สุนทรสัตถาพร  เบอร์โทร  099-5692807 
 
ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ หมายเหตุ 

1 - บริเวณท่ีท าการหมู่บ้าน/อาคารเอนกประสงค์/บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 
- บริเวณไหล่ทางถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน  
ทุกเส้นทาง 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง    อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม ่
ผู้ประสานงาน  นางสาวเบ็ญจวรรณ  แสงศรีจันทร ์ เบอร์โทร 0-5338-2670 ต่อ 14 

 
 

ล าดับที ่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหต ุ
1 ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอฝาง ฝาง  
2 จุดติดป้ายประกาศสามแยกถนนเลี่ยงเมืองฝาง หมู่ 8 ต าบลเวียง ฝาง  
3 จุดติดป้ายประกาศสามแยกบ้านใหม่คองน้อย  หมู่ 17 ต าบลเวียง ฝาง  

4 
จุดติดป้ายประกาศสามแยกเล่ียงเมืองฝาง(สาย 107) บ้านหนองตุ้ม 
หมู่ 1 ต าบลเวียง 

ฝาง  
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