
หน่วยงาน เทศบาลต าบลสันนาเม็ง  อ าเภอ สันทราย   
ผู้ประสานงาน นายนฤดม  ส่วนบุญ  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  เบอร์โทร 090-4090745 

 

ล าดับ
ที ่

สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 

1 ส านักงานเทศบาลต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิด
ประกาศเก่ียวกับการ

เลือกตั้ง หมู่ที่ 1 (จุดที่ 1) ศาลาวัดร้องสัก 
หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2) ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 ศาลาวัดป่ากล้วยท่ากุญชร 
หมู่ที่ 3 (จุดที่ 1) ศาลาวัดสันนาเม็ง 1 
หมู่ที่ 3 (จุดที่ 2) ศาลาหมู่บ้านธนสารวิลล่า 
หมู่ที่ 3 (จุดที่ 3) เต็นท์สนามบาสเกตบอลหมู่บ้านศิริพรเฟส 1 
หมู่ที่ 4 ศาลาวัดสันหลวง 
หมู่ที่ 5 ศาลาวัดหลักปัน 
หมู่ที่ 6 ศาลาริมน้ าบ้านแม่กวง 
หมู่ที่ 7 ศาลาวัดคอกหมูป่า 
หมู่ที่ 8 ศาลาปฏิบัติธรรมประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 (จุดที ่1) ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านหลักชัย 
หมู่ที่ 9 (จุดที่ 2) เต็นท์ริมศาลาที่ท าการชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้านหลักชัย 
หมู่ที่ 10 ศาลาเอนกประสงค์บ้านคุรุสภา  
หมู่ที่ 11 ศาลาวัดแม่กวง 
หมู่ที่ 12 ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน เจ.ซี การ์เด้นท์วิลล์ 

2 บริเวณถนนสาธารณะและสถานที่สาธารณะทุกแห่ง ทั้งนี้ต้อง
ค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความสะอาด ความปลอดภัย ความม่ันคงแข็งแรง มีทัศนียภาพ
ที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะรวมทั้งไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและ
ประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและ
การจราจร 

สันทราย สถานที่ติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 



 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลหนองหาร อ าเภอ สันทราย 
ผู้ประสานงาน นางอัญชลี  พิมพิสาร  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เบอร์โทร 053-106951 

 
ล าดับ 

ที ่
สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 

1 - ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย   
  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 



 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว    อ าเภอ   สันทราย 
ผู้ประสานงาน     นายสมชัย   อ่ิมบ ารุง    เบอร์โทร   085 0298229 
 
ล ำดับที่ สถำนที่ปิดประกำศ อ ำเภอ หมำยเหตุ 

1 ส านักงานเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว สันทราย  
2 วัดแม่แฝก   
3 อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านสบแฝก   
4 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเจดีย์แม่ครัว   
5 โรงเรียนบ้านขัวมุง   
6 วัดห้วยบง   
7 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแพะเจดีย์   
8 วัดวังขุมเงิน   
9 วัดแพะห้วยบง   

10 ศาลาอเนกประสงค์บ้านกลางพัฒนา   
11 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแพะแม่แฝกใหม่   
12 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเจดีย์พัฒนา   
13 ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าป๋อ   
14 ศาลาอเนกประสงค์บ้านพระธาตุเจดีย์   
15 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเจดีย์เจริญ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบรำยงำนกำรก ำหนดสถำนที่ส ำหรับปิดประกำศและป้ำยประกำศหำเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้ง

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 



 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว    อ าเภอ   สันทราย 
ผู้ประสานงาน     นายสมชัย   อ่ิมบ ารุง    เบอร์โทร   085 0298229 
 
ล ำดับที่ สถำนที่ปิดป้ำยประกำศ อ ำเภอ หมำยเหตุ 

1 พ้ืนที่บริเวณสองข้างถนนสาธารณะ หรือที่
สาธารณะภายในหมู่บ้าน 
 

สันทราย  

2 สถานที่ราชการหรือทรัพย์สินของหน่วยงาน
ราชการที่ผู้สมัครได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากหน่วยงานนั้น   
 

  

3 สถานที่หรือทรัพย์สินของเอกชนที่ผู้สมัคร
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าของหรือผู้
ครอบครอง 
 

  

 



หน่วยงาน  เทศบาลต าบลป่าไผ่     อ าเภอสันทราย 
ผู้ประสานงาน  ว่าที่ รท.สุรศักดิ์  ดวงแข    เบอร์โทร 081-8298350 

 
ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 

1 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 สันทราย  
2 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 สันทราย  
3 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 สันทราย  
4 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 สันทราย  
5 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 สันทราย  
6 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 สันทราย  
7 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 สันทราย  
8 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 สันทราย  
9 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 สันทราย  

10 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 สันทราย  
11 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 สันทราย  
12 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 15 สันทราย  
13 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 16 สันทราย  
14 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 17 สันทราย  
15 บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลป่าไผ่ สันทราย  
16 บริเวณท่ีสาธารณะทุกแห่ง ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความม่ันคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและ
ทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิด
ความให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน และ
จะต้องไม่เป็นการกีดขวางสัญจรและการจราจร 

สันทราย  

 
 
 



 
 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเมืองเล็น  อ าเภอ สันทราย 
ผู้ประสานงาน นางสาวณิชาดา   ไคร้โท้ง ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ เบอร์โทร 053-397698  ตอ่ 11 

 
ล าดับ 

ที ่
สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 

1 - หมู่ที่ 1 บ้านเมืองวะ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
- หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเล็น ณ วัดเมืองเล็น 
- หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย ณ วัดหัวฝาย 
- หมู่ที่ 4 บ้านเมืองวะ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
- หมู่ที่ 5 บ้านหนองก้นครุ ณ วัดหนองก้นครุ 
- ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิด
ประกาศเก่ียวกับการ

เลือกตั้ง 

2 บริเวณริมถนนสาธารณะและที่สาธารณะทุกแห่ง ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความ
เหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความ
มั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชน
หรือต่อยานพาหนะ รวมทัง้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทาง
ราชการหรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและ
การจราจร    

สันทราย สถานที่ติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 
 
 

 



 

หน่วยงาน               เทศบาลต าบลแม่แฝก      . อ าเภอ          สันทราย                     .   
ผู้ประสานงาน  นายวสันต์   เตชะฟอง   .เบอร์โทร   089-7578383   ส านักงาน 053-849043 ต่อ 20    
 

ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 

1 
ส านักงานเทศบาลต าบลแม่แฝก 

สันทราย 
สถานที่ส าหรับปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

2 
หน้าศาลาการเปรียญวัดหนองมะจับ หมู่ที่  1 

สันทราย 
สถานที่ ส าหรับปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

3 
หน้าอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองมะจับ หมู่ที่ 1 

สันทราย 
สถานที่ ส าหรับปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

4 
หน้าศาลาการเปรียญวัดบ้านโป่ง  หมู่ที่ 2 

สันทราย 
สถานที่ ส าหรับปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

5 
หน้าอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโป่ง  หมู่ที่ 2 

สันทราย 
สถานที่ ส าหรับปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

6 
หน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 3  
(อาคารเรียนเก่า) 

สันทราย 
สถานที่ ส าหรับปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

7 
หน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านร่มหลวง หมู่ที่ 4 

สันทราย 
สถานที่ ส าหรับปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

8 
หน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านศรีงาม หมู่ที่ 5 

สันทราย 
สถานที่ ส าหรับปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

9 
หน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านแม่แต หมู่ที่ 6 

สันทราย 
สถานที่ ส าหรับปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

10 
หน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านสหกรณ์ฯ หมู่ที่ 7 

สันทราย 
สถานที่ ส าหรับปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

11 
หน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านหนองแสะ หมู่ที่  8 

สันทราย 
สถานที่ ส าหรับปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

12 
หน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านพระธาตุ หมู่ที่ 9 

สันทราย 
สถานที่ ส าหรับปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

13 
หน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านศรีงามพัฒนา หมู่ที่ 10 

สันทราย 
สถานที่ ส าหรับปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

14 
หน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านร่มโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 11 

สันทราย 
สถานที่ ส าหรับปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

15 
หน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านหนองไหว หมู่ที่ 12 

สันทราย 
สถานที่ ส าหรับปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

16 
หน้าอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแม่แต   หมู่ที่ 12 

สันทราย 
สถานที่ ส าหรับปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

17 

-บริเวณสองข้างทางสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลแม่แฝก 
ยกเว้นพ้ืนที่ในเขตเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของก่อน 
-บริเวณท่ีสาธารณะในเขตชุมชน ในต าบลแม่แฝก 

สันทราย 

สถานที่ ส าหรับปิดแผ่นป้ าย
โฆษณาประกาศหาเสียงเลือกตั้ง 

 



หน่วยงาน เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ประสานงาน  นายมารุต มาลารัตน์  เบอร์โทร 053-397248  เบอร์มือถือ 081-0300338 
 

ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 
1 บริเวณด้านข้างถนนสาธารณะและที่สาธารณะทุกแห่งใน

เขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ทั้งนี้ ต้องค านึงถึง 
ความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด 
ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและ 
ทัศนวิสัยที่ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือ
ยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของทางราชการ หรือประชาชน และจะต้องไม่กีดขวางทาง
จราจร 
 

สันทราย ให้แจ้งจ านวนป้าย
ประกาศ และประกาศหา
เสียงเลือกตั้งที่จะปิด
ประกาศในเขตเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง ให้
ทางเทศบาลต าบล 
สันทรายหลวงทราบด้วย 

 

 



หน่วยงาน........เทศบาลต าบลสันพระเนตร........อ าเภอ.........สันทราย............. 
ผู้ประสานงาน ......นางสาวพุทธรักษา  ปทุมมา.......ต าแหน่ง....หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล....... 
เบอร์โทร......08-96374014...... 

 
 

ล าดับ
ที ่

สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 

1. สถานที่ส าหรับปิดประกาศ จ านวน 7 แห่ง ดังนี้ 
(1)  หมู่ที่ 1 บ้านสันศรี ณ  โรงเรียนบ้านสันศรี 
(2)  หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ ณ ศาลาประชาคม (สนามกีฬาชุมชนบ้านป่าไผ่) 
(3)  หมู่ที่ 4 บ้านสันพระเนตร ณ ศาลาอเนกประสงค์ (SML 2) 
(4)  หมู่ที่ 5 บ้านใหม่สามัคคี  ณ ที่พักสงฆ์พระเจดีย์  
(5)  หมู่ที่ 6 บ้านแม่ย่อยสันศรี ณ อาคาร SML (หน้าโครงการหมู่บ้านทิพย์มณฑา)  
(6)  หมู่ที่ 7 บ้านท่าทุ่ม ณ วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ 
(7)  ส านักงานเทศบาลต าบลสันพระเนตร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

สันทราย สถานที่ส าหรับ 
ปิดประกาศ
เกี่ยวกับการ

เลือกตั้ง 
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ล าดับ
ที ่

สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 

2. สถานที่ติดแผ่นป้าย จ านวน 14 แห่ง ดังนี้ 
(๑) บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้านสันศรี  หมู่ที่ ๑ 
(๒) บริ เวณไหล่ถนนประจ าหมู่บ้านสันศรี  หมู่ที่  ๑ ด้านทิศตะวันออก  
ตั้งแต่หัวสะพาน ถึง ทางสามแยก ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร 
(๓)  บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้านป่าไผ่  หมู่ที่ ๓ 
(๔) ศาลาประชาคม (สนามกีฬาชุมชนบ้านป่าไผ่ ม.3) 
(๕)  บริเวณไหล่ถนนสายหลักประจ าต าบล (ฝั่งบริษัทเชียงรายชัยพัฒนา) ตั้งแต่ 
เสาไฟฟ้า ต้นที่ กฟภ.ชม ๑๒๒๐/๔๕๘/๓๘๕๐ ถึงเสาไฟฟ้า ต้นที่ กฟภ.ชม ๑๔/
๑๖๑๒/๓๒๐๐/๐๕๕๓ ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร 
(๖) บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้านสันพระเนตร หมู่ที่ ๔ 
(๗) บริ เวณไหล่ถนนสายหลักประจ าต าบล (ด้านทิศตะวันออก ฝั่ งโรงเรียน 
บ้านสันพระเนตร) ตั้งแต่ศาลา SML ประจ าหมู่บ้านถึงประตูบ้าน บ้านเลขที่ ๖๒/๓ 
หมู่ที่ ๔ 
(๘) บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๕ 
(๙) บริเวณไหล่ถนนประจ าหมู่บ้านใหม่สามัคคี (ด้านทิศใต้ ฝั่งสนามกีฬา) ตั้งแต่ 
เสาไฟฟ้า ต้นที่ กฟภ. ๒๕๕/๕๖ ถึงเสาไฟฟ้า ต้นที่ กฟภ.๔๘๔/๓๔ ระยะทาง
ประมาณ ๒๐ เมตร 
(๑๐) บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้านแม่ย่อยสันศรี หมู่ที่ ๖ 
(๑๑) บริเวณอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้านแม่ย่อยสันศรี หมู่ที่ ๖ 
(๑๒) บริเวณที่สาธารณะประจ าหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่ศาลา SML หมู่ที่ ๖ ถึงเสาไฟฟ้า
บริเวณหน้าบ้านเลขท่ี ๑๖๗ หมู่ที่ ๕ 
(๑๓) บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้านท่าทุ่ม หมู่ที่ ๗  
(๑๔) บริเวณไหล่ถนนประจ าหมู่บ้านท่าทุ่ม หมู่ที่ 7  (ด้านทิศตะวันออก ฝั่งสถาน
ปฏิบัติธรรม วัดท่าทุ่ม)  ตั้งแต่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลต าบลสันพระเนตร ถึง  
เสาไฟฟ้าต้นที่ กฟภ.ชม.900/7053/269/62  ระยะทางประมาณ 20 เมตร  
ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความ
ปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่
ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทาง
ราชการหรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร 

สันทราย สถานที่ติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับ 

การเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 



 
 
หน่วยงาน                    เทศบาลต าบลหนองจ๊อม              อ าเภอ         สันทราย                      .    
ผู้ประสานงาน     นาย อิทธิพล     จันทวิเศษ              เบอร์โทร  086-6410557                       . 

 
ล าดับที ่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 

1 หมู่ที่ 1 บ้านฟ้ามุ่ย ศาลาอเนกประสงค์          
(หน้าสวนเกษตร) 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (โปสเตอร์) 

2 หมู่ที่ 2 บ้านนางเหลียว ศาลาประชารัฐ         สันทราย ” 
3 หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าสัก ศาลาอเนกประสงค์           สันทราย ” 
4 หมู่ที่ 4 บ้านท่าเกวียน ศาลาหน้าวัดท่าเกวียน           สันทราย ” 
5 หมู่ที่ 5 บ้านแม่แก้ดหลวง ศาลาอเนกประสงค์

ประจ าหมู่ 5 (หน้าวัดแม่แก้ดหลวง)           
สันทราย ” 

6 หมู่ที่ 6 บ้านศรีทรายมูล โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านหนองไคร้ 

สันทราย ” 

8 หมู่ที่ 8 บ้านหนองไคร้หลวง วัดหนองไคร้หลวง สันทราย ” 
9 หมู่ที่ 9 บ้านต้นจันทน์  หน้าอาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลหนองจ๊อม 
สันทราย ” 

10 บริเวณที่สาธารณะและบริเวณไหล่ทางสาธารณะ
ทุกสายในเขตเทศบาลต าบลหนองจ๊อม ทั้ งนี้     
ต้องค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความ
มั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ 
รวมทั้ง  ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ        
ทางราชการหรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการ
กีดขวางทางสัญจรและการจราจร 

สันทราย สถานที่ติดแผ่นป้ายประกาศ
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง          

(คัทเอาท์)  

 

 

 



 

หน่วยงาน   เทศบาลต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย 
ผู้ประสานงาน  นางสาวจุฑามาศ   ยานะ  ต าแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลหนองแหย่ง   
เบอร์โทร  053 –๒๕๕๑๑๐  (ส านักงานปลัด) 
 
ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 

1. 
 

ที่ท าการส านักงานเทศบาลต าบลหนองแหย่ง  
(บอร์ดประชาสัมพันธ์)  ต าบลหนองแหย่ง 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิด
ประกาศเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง  

2. ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองแหย่ง หมู่ที่ ๑ ต าบล
หนองแหย่ง (ศาลาหน้าวัดหนองแหย่ง) 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิด
ประกาศเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง 

3. ศาลาอเนกประสงค์ (วัดร้องเม็ง) บ้านร้องเม็ง หมู่ที่ 2  
ต าบลหนองแหย่ง 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิด
ประกาศเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง 

4. ศาลาอเนกประสงค์ (วัดบวกเปา) บ้านบวกเปา หมู่ที่ 
๓  ต าบลหนองแหย่ง 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิด
ประกาศเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง 

๕ ศาลาอเนกประสงค์(วัดทุ่งข้าวตอก) หมู่ที่  ๔ 
ต าบลหนองแหย่ง 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิด
ประกาศเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง 

๖. ศาลาอเนกประสงค์(วัดหนองบัวเธียรสิริ) หมู่ที่  ๕ 
ต าบลหนองแหย่ง 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิด
ประกาศเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง 

๗. ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ ๖   
ต าบลหนองแหย่ง 
 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิด
ประกาศเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง 

๘. ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านดอย หมู่ที่ ๗ต าบล
หนองแหย่ง 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิด
ประกาศเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง 

๙. ศาลารวมใจบ้านทุ่งข้าวตอกใหม่ หมู่ที่ ๘ ต าบลหนอง
แหย่ง 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิด
ประกาศเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง 

๑๐. ศาลารวมใจบ้านแม่ฮักพัฒนา หมู่ที่ ๙ ต าบล 
หนองแหย่ง (ศาลากองทุนหมู่บ้าน) 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิด
ประกาศเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง 

 
 

   



1๑. ศาลาเอนกประสงค์อารามแม่ฮักพัฒนา หมู่ที่ 9 ต าบล
หนองแหย่ง 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิด
ประกาศเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง 

1๒. ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านพระบาทตีนนก หมู่
ที่ ๑๐ ต าบลหนองแหย่ง 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิด
ประกาศเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง 

1๓. ศาลาเอนกประสงค์วัดใหม่ชลประทาน หมู่ที่ ๑๑ 
ต าบลหนองแหย่ง 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิด
ประกาศเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง 

1๔. ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต าบล
หนองแหย่ง 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิด
ประกาศเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง 

1๕. 1. บริเวณที่สาธารณะและข้างถนนสาธารณะทุกแห่ง 
ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคง
แข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตราย
แก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือ
ประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร
และการจราจร  ยกเว้น ห้ามปิดประกาศป้ายหาเสียง
บริเวณหน้าโรงเรียน วัด และ รพ.สต.  
2. หลังวันเลือกตั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเก็บป้ายและ
ท าความสะอาดพ้ืนที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 

สันทราย สถานที่ติดแผ่นป้าย     
หาเสียงผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง 

 



หน่วยงาน  เทศบาลเมืองแม่โจ้  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
  ผู้ประสานงาน  นางพัชรินทร์   ทาริเดช   ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เบอร์  โทร 081-5945634 

 
    

ล าดับที่ 
 

สถานที่ปิดป้ายประกาศ 
 

อ าเภอ 
 

หมาย
เหตุ 

1 ส านักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ หมู่ที่ 12 ต าบลหนองหาร สันทราย   

2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชน ทุกชุมชน สันทราย   

3 พ้ืนที่หรือสถานที่ของเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่แล้ว     

4 บริเวณด้านข้างถนนสาธารณะและที่สาธารณะทุกแห่ง ทั้งนี้ต้อง สันทราย   

  ค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด     

  ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี     

  ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้     

  เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือประชาชน     

  และจะต้องไม่กีดขวางทางจราจร     

        

      



 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสันป่าเปา อ าเภอ สันทราย 
ผู้ประสานงาน นางปริศนา จอมเรือง ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เบอร์โทร 089-8558818 

 
ล าดับ 

ที ่
สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 

1 - หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านสันต้นเปา 
- หมู่ที่ 2 บ้านป่าก้าง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านป่าก้าง 
- หมู่ที่ 3 บ้านบ่อหิน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านบ่อหิน 
- หมู่ที่ 4 บ้านขัวโก ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านขัวโก 
- หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ่ึง ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านหนองอ่ึง 
- หมู่ที่ 6 บ้านพยากน้อย ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านพยากน้อย  
- ส านักงานเทศบาลต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

สันทราย สถานที่ส าหรับปิด
ประกาศเก่ียวกับการ

เลือกตั้ง 

2 บริเวณริมถนนสาธารณะและที่สาธารณะทุกแห่ง ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความ
เหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความ
มั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชน
หรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทาง
ราชการหรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและ
การจราจร    

สันทราย สถานที่ติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
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