
 
 

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสันป่าตอง   อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้ประสานงาน นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  หมายเลขโทรศัพท์ส านักงาน 053-355270 มือถือ  085-7229001 
  

ล าดับที่ สถานที่ปิดประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 

1 บริเวณหน้าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง  หมู่   1  
ต าบลยุหว่า 

สันป่าตอง  

2 - ศาลาด้านทิศใต้  และศาลาด้านทิศตะวันออก  วัดสันป่าตอง  
หมู่  1 ต าบลยุหว่า 

สันป่าตอง  

  - บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่  2  ต าบลยุหว่า   สันป่าตอง       สถานที่ปิดประกาศ 
 - หน้าวัดต้นผึ้ง หมู่ 9 ต าบลยหุว่า สันป่าตอง       เกี่ยวกับการ 
 - ศาลาอเนกประสงค์ในวัดร้องสร้าน หมู่ 10 ต าบลยุหว่า สันป่าตอง       เลือกตั้ง 
 - อาคารเอนกประสงค์ข้างวัดร้องสร้าน  หมู่ 10 ต าบลยุหว่า สันป่าตอง  
 - ศาลาอเนกประสงค์วัดช่างกระดาษ หมู่ 1 ต าบลทุ่งต้อม สันป่าตอง  
 - ด้านหลังร้านก๋วยเตี๋ยวข้างวัดป่าลาน หมู่ 2 ต าบลทุ่งต้อม สันป่าตอง  
 - โรงเรียนวัดศรีอรุณ  หมู่ 5 ต าบลทุ่งต้อม สันป่าตอง  
 - ศาลาอเนกประสงค์วัดสันคะยอม หมู่ 3 ต าบลมะขามหลวง สันป่าตอง  
    

3 
บริ เวณด้านข้างถนนสาธารณะ ทั้ งนี้  ต้องค านึงถึงความ
เหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความ
ปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง  มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี  
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้ง
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือ
ประชาชน  และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและ
การจราจร 

สันป่าตอง สถานที่ติดแผ่นป้าย 
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 



 
หน่วยประสาน..................เทศบาลต าบลทุ่งต้อม..................... อ าเภอ ....................สันป่าตอง..................... ............. 
ผู้ประสานงาน...............นางสาวจิณห์ระพีร์..เชื้อพูล.................เบอร์โทรศัพท์ ..........061..653..1745..................... 
 
ล ำดับที่ สถำนที่ปิดป้ำยประกำศ อ ำเภอ หมำยเหตุ 
1 บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลทุ่งต้อม สันป่าตอง  
2 ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน (๑๐ หมู่บ้าน)  
3 บริเวณด้านข้างทางสาธารณะประโยชน์และที่สาธารณะภายในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งต้อม โดยต้องค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และ ความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายแก่ประชาชน รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน 
และต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร หากบริเวณใด
อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเขตทางหลวงหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าว 

 

4 บริเวณท่ีเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินอนุญาตให้ปิดประกาศ  
 
 
ล ำดับที่ สถำนที่ปิดป้ำยประกำศ อ ำเภอ หมำยเหตุ 
1 บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลทุ่งต้อม สันป่าตอง  
2 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2   
3 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3  
4 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4  
5 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5  
6 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6  
7 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7  วัดรัตนาราม  
8 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8  
9 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9  
10 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10  ส านักสงฆ์บ้านเหล่า  
11 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11  โรงเรียนแม่กุ้งหลวง  
 



 
หน่วยงานเทศบาลต าบลทุ่งสะโตก   อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้ประสานงาน   นางสาวภรปภา  พลอยแดง  เบอร์โทร   ๐๘๒-๑๖๕๙๓๙๔ ,๐-๕๓๐๒-๙๓๔๑ ต่อ ๑๐๕ 
ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 

๑ ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง  
๒ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ (หอกระจายข่าว) สันป่าตอง  
๓ ศาลาอเนกประสงค์วัดดอนแก้ว หมู่ที่ ๒ สันป่าตอง  
๔ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  ๓ สันป่าตอง  
๕ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๔ สันป่าตอง  
๖ บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่  ๕ สันป่าตอง  
๗ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๖ สันป่าตอง  
๘ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๗ สันป่าตอง  
๙ ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๘ สันป่าตอง  

๑๐ ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๙ สันป่าตอง  
๑๑ ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐ สันป่าตอง  
๑๒ บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๑๑ สันป่าตอง  
๑๓ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๑๒ สันป่าตอง  

 
 



    หน่วยงาน  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  ผู้ประสานงาน  นายอนุวัตร  แสงสิงห์  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เบอร์โทร  065-6549254 

 
    ล าดับ

ที ่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 
1 ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง  หมู่ 2 ต.บ้านกลาง สันป่าตอง   
2 ศาลาวัดศรีนวรัฐ  หมู่  3  ต.บ้านกลาง สันป่าตอง   
3 ศาลาวัดพระเจ้าทองทิพย์  หมู่ 6  ต.บ้านกลาง สันป่าตอง   
4 ศาลาวัดพระเจ้าสององค์  หมู่ 8  ต.มะขุนหวาน สันป่าตอง   
5 ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่วงพ่ีน้อง  หมู่ 4 ต.มะขุนหวาน สันป่าตอง   
6 ศาลาเอนกประสงค์บ้านพระบาทยั้งหวีด  หมู่ 3  ต.มะขุนหวาน สันป่าตอง   
7 ศาลาประปาบ้านแท่นทอง  หมู่ 8 ต.มะขามหลวง สันป่าตอง   
8 ศาลาพ่อบ้านข่วงมื่น  หมู่ 8  ต.มะขามหลวง สันป่าตอง   
9 ศาลาประชาคมบ้านหนองอ่ึง หมู่ 5  ต.มะขามหลวง สันป่าตอง   

10 ศาลาวัดแสงสว่าง  หมู่ 2  ต.บ้านกลาง สันป่าตอง   
11 ศาลาวัดต้นกอก  หมู่ 4  ต.บ้านกลาง สันป่าตอง   
12 โรงเรียนวัดทุ่งหลุก  หมู่ 3  ต.ท่าวังพร้าว สันป่าตอง   
13 ศาลาวัดมงคลทุ่งแป้ง  หมู่ 2  ต.ท่าวังพร้าว สันป่าตอง   
14 โรงเรียนต้นแหนหลวง  หมู่ 1  ต.ท่าวังพร้าว สันป่าตอง   
15 ศาลาวัดป่าสัก  หมู่ 9  ต.บ้านกลาง สันป่าตอง   
16 โรงเรียนวัดท้องฝาย  หมู่ 11  ต.บ้านกลาง สันป่าตอง   
17 โรงเรียนปวงสนุก  หูม่ 1 ต.บ้านกลาง สันป่าตอง   

     



หน่วยงาน เทศบาลต าบลบ้านแม   อ าเภอ สันป่าตอง 

ผู้ประสานงาน  นายอัศวิน  ดาวเด่น   เบอร์โทร  053 835965  ต่อ 18  เบอร์มือถือ 098 645 4194 

 

ล ำดับ
ที ่

สถำนทีป่ิดป้ำยประกำศ / ประกำศหำเสียงเลือกตั้ง อ ำเภอ หมำยเหตุ 

1 บริเวณข้างทางสาธารณะในเขตต าบลบ้านแม ยกเว้น      
ทางเข้า – ออก ของสถานที่ราชการ วัด ศาสนสถาน        
ร้านค้า อาคารที่อยู่อาศัย สะพาน ป้ายจราจรและสัญญาณ
ไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ ศาลาที่ พัก
ผู้ โดยสาร ทรัพย์สินของราชการ โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมของสถานที่ และความปลอดภัยด้านการจราจร 

 
สันป่าตอง 

 
ปิดป้ายประกาศ 

2 บริเวณหอประชุม / ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน สันป่าตอง ประกาศหาเสยีง ฯ 

3 บริเวณท่ีท าการส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแม สันป่าตอง ประกาศหาเสยีง ฯ 

 

 

 

       
 



หน่วยงาน เทศบาลต าบลยุหว่า อ าเภอ สันป่าตอง 
ผู้ประสานงาน นางภาวินี  ปัญญามัง เบอร์โทร 053-311115 ,081-9618259 
 

ล ำดับที ่ สถำนที่ปิดป้ำยประกำศ อ ำเภอ หมำยเหต ุ
1 ส านักงานเทศบาลต าบลยุหว่า สันป่าตอง สถานท่ีส าหรับปิดป้าย

ประกาศและประกาศหาเสียง
เลือกตั้ง 

2. บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1 บ้านสันป่าตอง 

สันป่าตอง สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

3. บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2 บ้านกลาง 

สันป่าตอง สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

4. บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3 บ้านหนองหวาย 

สันป่าตอง สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

5. บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4 บ้านกิ่วแลหลวง 

สันป่าตอง สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

6. บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 5 บ้านอุเม็ง 

สันป่าตอง สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

7. บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองปึ๋ง 

สันป่าตอง สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

8. บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 บ้านใหม่ม่วงก๋อน 

สันป่าตอง สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

9. บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 บ้านร้อง 

สันป่าตอง สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

10. บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 9 บ้านต้นผึ้ง 

สันป่าตอง สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

11. บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 11 บ้านศาลา 

สันป่าตอง สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

12 บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 12 บ้านดอนตัน 
 

สันป่าตอง สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

13. บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 13 บ้านหนองปันเงิน 

สันป่าตอง สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

14. บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 14 บ้านสันป่าตองใต้-มะจ าโรง 

สันป่าตอง สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 



15. บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 15 บ้านหนองสะเรียม 

สันป่าตอง สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

16. บริเวณริมถนนสาธารณะและที่สาธารณะ
ทุกแห่ง   ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความ
เหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความสะอาด ความปลอดภัย ความม่ันคง
แข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่
เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อ
ยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือ
ประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีด
ขวางทางสัญจรและการจราจร 

สันป่าตอง สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

 
 

 



 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ สันป่าตอง 
ผู้ประสานงาน นางสาวนิตยา  ธรรมพิงค์    เบอร์โทร 053-025200 ,063-9127823 
 

ล ำดับที่ สถำนที่ปิดป้ำยประกำศ อ ำเภอ หมำยเหตุ 
1 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล   

ท่าวังพร้าว 
สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดป้ายประกาศ

และประกาศหาเสียงเลือกตั้ง 
2 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้านทุ่งหลุก      

หมู่ที่ 4  ต.ท่าวังพร้าว  
สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดป้ายประกาศ

และประกาศหาเสียงเลือกตั้ง 
3 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้านท่าวังพร้าว      

หมู่ที่ 5  ต.ท่าวังพร้าว  
สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดป้ายประกาศ

และประกาศหาเสียงเลือกตั้ง 
4 ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันควงค า      

หมู่ที่ 6  ต.ท่าวังพร้าว  
สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดป้ายประกาศ

และประกาศหาเสียงเลือกตั้ง 
5 ศาลาการเปรียญวัดดอนชัย หมู่ที่ 7  

ต.ท่าวังพร้าว  
สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดป้ายประกาศ

และประกาศหาเสียงเลือกตั้ง 
6 บริเวณริมถนนสาธารณะและที่

สาธารณะทุกแห่ง  ทั้งนี้ ต้องค านึงถึง
ความเหมาะสม ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความสะอาด ความ
ปลอดภัย ความม่ันคงแข็งแรง มี
ทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิด
อันตรายแก่ประชาชนหรือต่อ
ยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ
หรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการ
กีดขวางทางสัญจรและการจราจร 
 

สันป่าตอง สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

 
 

 



หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ประสานงาน นายสิทธินนท์  โสกันทัต ต้าแหน่ง นิติกร เบอร์โทร. 052-080778 

ล าดับ
ที ่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 
1 ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง สันป่าตอง   
2 วัดในต้าบลน ้าบ่อหลวง (จ้านวน 9 แห่ง) สันป่าตอง   

3 
สถานที่ "สาธารณสถาน" ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต้าบล 
น ้าบ่อหลวง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน สันป่าตอง   

4 บ้านโรงวัว หมู่ที่ 1 (ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML) ซอย 1 สันป่าตอง   
5 บ้านน ้าบ่อหลวง หมู่ที่ 2 (ณ ศาลาวัดทุ่งฟ้าฮ่าม) สันป่าตอง   
6 บ้านแพะสันใหม่ หมู่ที่ 3 (ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้าน) สันป่าตอง   
7 บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 4 (ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้าน) สันป่าตอง   
8 บ้านหนองห้า หมู่ที่ 5 (ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้าน) สันป่าตอง   
9 บ้านหนองไหว หมู่ที่ 6 (ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้าน) สันป่าตอง   

10 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 (ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้าน) สันป่าตอง   
11 บ้านห้วยโท้ง หมู่ที่ 8 (ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้าน) สันป่าตอง   
12 บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 9 (ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้าน) สันป่าตอง   
13 บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 10 (ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้าน) สันป่าตอง   
14 บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 11 (ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้าน) สันป่าตอง   

 

 

 

 

 

 



 

หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง  
ผู้ประสานงาน  นายอัจฉริยะ  ชาญพิพัฒน์  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   
เบอร์โทร  053 – 825006  (ส านักงานปลัด อบต.) 
 
ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 

1 
 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง 
 

สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดป้าย
ประกาศ 

2 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านกวน หมู่ที่ 1  
ต าบลมะขามหลวง 

สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดป้าย
ประกาศ 

3 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านมะขามหลวง 
หมู่ที่ 2 ต าบลมะขามหลวง 

สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดป้าย
ประกาศ 

4 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านสันคะยอม  
หมู่ที่  3 ต าบลมะขามหลวง 

สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดป้าย
ประกาศ 

5 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านป่าจู้ หมู่ที่  4 
ต าบลมะขามหลวง 

สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดป้าย
ประกาศ 

6 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านต้นแก้ว  
หมู่ที่ 6 ต าบลมะขามหลวง 

สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดป้าย
ประกาศ 

7 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านร่องน  า  
หมู่ที่ 7 ต าบลมะขามหลวง 

สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดป้าย
ประกาศ 

8 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านดงขี เหล็ก  
หมู่ที่  9 ต าบลมะขามหลวง 

สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดป้าย
ประกาศ 

9 บริเวณที่สาธารณะทุกแห่ง ทั งนี  ต้องค านึงถึงความ
เหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด 
ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและ
ทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อ
ยานพาหนะ รวมทั งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน และจะต้อง
ไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร 

สันป่าตอง สถานที่ส าหรับติดแผ่น
ป้ายหาเสียงเลือกตั ง 

 



 

หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนต าบลมะขุนหวาน           อ าเภอ     สันป่าตอง 

ผู้ประสานงาน  นางสาวสิริพร  สกุลวัฒนะ           เบอร์โทร  08-5724-6991 

 

ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ 

 

หมายเหตุ 
 

1 องค์การบริหารส่วนต าบลมะขุนหวาน สันป่าตอง 
 
 
 

2 หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันทราย สันป่าตอง 
 
 
 

3 หมู่ที่ 2 บ้านขุนคง ณ อาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน สันป่าตอง 
 
 
 

4 หมู่ที่ 5 บ้านมะขุนหวาน ณ สามแยกประปาหมู่บ้าน สันป่าตอง 
 
 
 

5 หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าซาง ณ หน้าวัดดงป่าซาง สันป่าตอง 
 
 
 

6 หมู่ที่ 7 บ้านดงป่างิ้ว ณ ร้านค้าประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านดงป่างิ้ว สันป่าตอง 
 
 
 

7 

บริเวณด้านข้างถนนสาธารณะและที่สาธารณะทุกแห่งในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลมะขุนหวาน   
ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพ
และทัศนวิสัยที่ ดี  ไม่ก่อให้ เกิด อันตรายต่อประชาชนหรือ
ยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทาง
ราชการ หรือประชาชน และจะต้องไม่กีดขวางทางจราจร 

สันป่าตอง 

 
 
 

 

 

 

 

 



หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงท่ากาน ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้ประสานงาน นางสาวเขมิกา  สุนันต๊ะ ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ เบอร์โทร 053481052 

 

ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 
1 ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเวียงท่ำกำน สันป่ำตอง สถำนที่ส ำหรับปิดป้ำยประกำศฯ 
2 อำคำรอเนกประสงค์โรงเรียนวัดปวงสนุก สันป่ำตอง สถำนที่ส ำหรับปิดป้ำยประกำศฯ 
3 ศำลำอเนกประสงค์วัดท่ำกำน สันป่ำตอง สถำนที่ส ำหรับปิดป้ำยประกำศฯ 
4 อำคำรหอประชุมประจ ำหมู่บ้ำนสันห่ำว สันป่ำตอง สถำนที่ส ำหรับปิดป้ำยประกำศฯ 
5 ศำลำอเนกประสงค์วัดสำมหลัง สันป่ำตอง สถำนที่ส ำหรับปิดป้ำยประกำศฯ 
6 ศำลำอเนกประสงค์วัดเวฬุวนำรำม สันป่ำตอง สถำนที่ส ำหรับปิดป้ำยประกำศฯ 

 



 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

ผูป้ระสานงาน นางสาวณัฐธิดา  ขันทะยศ โทร 086-1987100 

 

ล ำดับท่ี สถำนที่ติดป้ำยประกำศ อ ำเภอ หมำยเหตุ 

1 บรเิวณที่ท าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลสันกลาง สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดปา้ยประกาศ  

2 บรเิวณศาลาอเนกประสงคป์ระจ าหมู่บา้น หมู่ที ่1 สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดปา้ยประกาศ

และประกาศหาเสยีงเลือกตั้ง 

3 บรเิวณหน้าศาลาวดับุปผาราม หมู่ที่ 2 สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดปา้ยประกาศ

และประกาศหาเสยีงเลือกตั้ง 

4 บรเิวณศาลาอเนกประสงคป์ระจ าหมู่บา้น หมู่ที ่3 สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดปา้ยประกาศ

และประกาศหาเสยีงเลือกตั้ง 

5 บรเิวณศาลาอเนกประสงคป์ระจ าหมู่บา้น หมู่ที ่4 สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดปา้ยประกาศ

และประกาศหาเสยีงเลือกตั้ง 

6 บรเิวณหน้าส านักสงฆ์การเคหะสนัป่าตอง สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดปา้ยประกาศ

และประกาศหาเสยีงเลือกตั้ง 

7 บรเิวณศาลาอเนกประสงคป์ระจ าหมู่บา้น หมู่ที ่5 สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดปา้ยประกาศ

และประกาศหาเสยีงเลือกตั้ง 

8 บรเิวณศาลาอเนกประสงคป์ระจ าหมู่บา้น หมู่ที ่6 สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดปา้ยประกาศ

และประกาศหาเสยีงเลือกตั้ง 

9 บรเิวณศาลาอเนกประสงคป์ระจ าหมู่บา้น หมู่ที ่7 สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดปา้ยประกาศ

และประกาศหาเสยีงเลือกตั้ง 

10 บรเิวณศาลาท่าพระเจา้ หมู่ที ่8 สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดปา้ยประกาศ

และประกาศหาเสยีงเลือกตั้ง 

11 บรเิวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น หมู่ที ่9 สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดปา้ยประกาศ

และประกาศหาเสยีงเลือกตั้ง 

12 บรเิวณข้างทางสาธารณะในเขตต าบลสันกลาง ยกเว้นทางเข้า–ออก ของ

สถานที่ราชการ วดั ศาสนสถาน  รา้นคา้ อาคารที่อยู่อาศยั สะพาน ป้าย

จราจรและสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ ศาลาที่พัก

ผู้โดยสาร ทรัพยส์ินของราชการ โดยค านึงถงึความเหมาะสมของสถานที ่

และความปลอดภัยด้านการจราจร 

สันป่าตอง สถานที่ส าหรับปิดปา้ยประกาศ 

       

           

 



หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ก๊า  อ าเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 
1. บริเวณหน้าอาคารส านักงาน อบต.แม่ก๊า สันป่าตอง 

 

2. ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านสันโป่ง ม.1   สันป่าตอง  
 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านโรงวัว  ม.2    สันป่าตอง   สถานที่ส าหรับปิด 
 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านต้นตัน ม.3   สันป่าตอง   ประกาศเกี่ยวกับการ 
 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านหนองครอบ ม.4   สันป่าตอง    เลือกตั้ง 
 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านสันกาวาฬ ม.5   สันป่าตอง  
 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านทรายมูล  ม.6   สันป่าตอง  
 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านสันคอกช้าง ม.7   สันป่าตอง  
 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านแม่ข่องใต้ ม.8   สันป่าตอง  
 ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านแม่ข่องกลาง ม.9   สันป่าตอง  
 ศาลาอเนกประสงค์บ้านร้องขุด ม.10  สันป่าตอง  
 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ข่องเหนือ ม.11   สันป่าตอง  
 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ก๊า ม.12   สันป่าตอง  
 ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ากล้วย ม.13   สันป่าตอง  
 ศาลาอเนกประสงค์บ้านบ่อก๊าง ม.14   สันป่าตอง  

3 บริเวณด้านข้างถนนสาธารณะ ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความ
เหมาะสม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความสะอาด 
ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง  มีทัศนียภาพและ
ทัศนวิสัยที่ดีไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อ
ยานพาหนะ  รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน  และจะต้องไม่
เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร  

สันป่าตอง  สถานที่ติดแผ่นผ้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
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