
หน่วยงาน         เทศบาลต าบลอมก๋อย                      อ าเภอ  อมก๋อย                   1 
ผู้ประสานงาน  นายเสถียรพงศ์  ก้อนแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เบอร์โทร  088-2611402            
. 
 
ล ำดับที่ สถำนที่ปิดป้ำยประกำศ อ ำเภอ หมำยเหตุ 

1 ส านักงานเทศบาลต าบลอมก๋อย    อมก๋อย  
2 ศาลาที่พักริมทาง เยื้องแยกต้นไม้ฮักเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าสถานี

ต ารวจภูธรอมก๋อย หมู่ที่ 1  
อมก๋อย  

3 ศาลาการเปรียญวัดแสนทอง หมู่ที่ 9    อมก๋อย  
4 ศาลาเอนกประสงค์บ้านดง หมู่ที่ 9  อมก๋อย  

 



 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น อ าเภออมก๋อย เบอรโ์ทรศัพท ์(ส านักงาน) 052 001590 
ผู้ประสาน ว่าที ่ร.ต.วีรยุทธ ใจเมืองออน  เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 098 759 6436 

นางสาวศรินยา  ฟูเจริญ   เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 083 425 2235 

ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 
1 หน้าห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น อมก๋อย  
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซิแบร   
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งต้นงิ้ว   
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตื่นน้อย   
    
    

 



หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกียน ต าบลนาเกียน อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยเอกนิพนธ์ ปัญโญ ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกียน  

เบอร์โทร 098-9931990 

 

ล ำดับที่ สถำนที่ปิดป้ำยประกำศ อ ำเภอ หมำยเหตุ 
๑ หน้าที่ท าการ อบต.นาเกียน หมู่ที่ 6 อมก๋อย สถานที่ส าหรับปิดป้ายประกาศฯ 
๒ หน้าโรงเรียนบ้านนาเกียน หมู่ที่ 3 อมก๋อย สถานที่ส าหรับปิดป้ายประกาศฯ 
๓ สามแยกบ้านสงิน หมู่ที่ 13 อมก๋อย สถานที่ส าหรับปิดป้ายประกาศฯ 
๔ สามแยกบ้านใบหนา หมู่ที่ 4 อมก๋อย สถานที่ส าหรับปิดป้ายประกาศฯ 
๕ ศาลาเอนกประสงค์บ้านใบหนา หมู่ที่ 4 อมก๋อย สถานที่ส าหรับปิดป้ายประกาศฯ 
6 สามแยกบ้านผีปาน หมู่ที่ 10 อมก๋อย สถานที่ส าหรับปิดป้ายประกาศฯ 
7    
8    
9    

10    
 

              



 หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนจอง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่....... 
 ผู้ประสานงาน นายไพรศาล ค าใจ เบอร์โทร 096-872-7877 
ล ำดับที่ สถำนที่ปิดประกำศ อ ำเภอ หมำยเหตุ 

1 บริเวณหน้ำอำคำรส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลม่อนจอง 

อมก๋อย  

2 บริเวณโรงเรียนตรีมิตรวิทยำ หมู่ที่ 1 อมก๋อย  
3 บริเวณโรงเรียนบ้ำนห้วยน  ำขำว หมู่ที่ 2 อมก๋อย  
4 บริเวณโรงเรียนบ้ำนห้วยปูลิง หมู่ที่ 3 อมก๋อย  
5 บริเวณห้องเรียนเคลื่อนที่บ้ำนอมแพม หมู่ที่ 4 อมก๋อย  
6 บริเวณโรงเรียนบ้ำนมูเซอ หมู่ที่ 5 อมก๋อย  
7 บริเวณศำลำอเนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 อมก๋อย  
8 บริเวณโรงเรียนบ้ำนห้วยไม้หก หมู่ที่ 6 อมก๋อย  
9 บริเวณศำลำอเนกประสงค์บ้ำนดง หมู่ที่ 7 อมก๋อย  

10 บริเวณศำลำวัดสะฐำนบ้ำนสันต้นม่วง หมู่ที่ 8 อมก๋อย  
11 บริเวณศำลำอเนกประสงค์บ้ำนน  ำดั น หมู่ที่ 9 อมก๋อย  

 บริเวณไหล่ทำงในเขตสำธำรณะในพื นที่ต ำบลม่อน
จองและสำมำรถปิดประกำศโฆษณำหำเสียงเลือก ตั ง
ในบริเวณพื นที่ที่เจ้ำของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน
อนุญำตให้ปิดประกำศโดยผู้สมัครหำเสียงจะต้องปิด
ประกำศโฆษณำหำเสียงเลือกตั งให้มีควำมมั่นคง
แข็งแรงไม่ลุกล  ำเข้ำมำในถนนสำธำรณะในลักษณะที่
กีดขวำงจรำจรหรือปิดกั นวิสัยทัศน์ในกำรสัญจรเพื่อ
ควำมปลอดภัยของประชำชน 

อมก๋อย  

 
 
 



 
 

หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลยางเปียง    อ าเภออมก๋อย 
ผู้ประสานงาน   นางวรรณพา  วงษ์แปง  เบอร์โทร  095-2390078 

1. สถานที่ส าหรับปิดป้ายประกาศและประกาศหาเสียงเลือกตั้ง 
ล าดับ

ที ่
สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 

1 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 อมก๋อย  
2 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 อมก๋อย  
3 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 อมก๋อย  
4 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 อมก๋อย  
5 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 อมก๋อย  
6 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 อมก๋อย  
7 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 อมก๋อย  
8 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 อมก๋อย  
9 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 อมก๋อย  

10 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 อมก๋อย  
11 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 อมก๋อย  
12 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 อมก๋อย  
13 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 อมก๋อย  
14 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 อมก๋อย  
15 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 อมก๋อย  
16 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 อมก๋อย  
17 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 อมก๋อย  

 
2. สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
 1) หน้าที่ท าการส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลยางเปียง 
 2) บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 – 17 ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชน
หรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือประชาชน และจะต้อง
ไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร 
 
 
 
 
 
 
 

 



หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย     อ าเภออมก๋อย 
ผู้ประสานงาน  นายสหชัย  ชัยสมร (หน.ส านักปลัด), นายวันชนินไตรพัชร์, ว่าที่ ร.ต.ทินวัฒน์  กระสานติ์ 
              เบอร์โทร 053-000412 (ส านักงานปลัด อบต.) 

 
ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 

1 ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย (บอร์ดประชำสัมพันธ์)  
ต ำบลอมก๋อย 

อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

2 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 ต ำบลอมก๋อย อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

3 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน/อำคำรเรียน โรงเรียนบ้ำนยำงเปำ  
หมู่ที่ 2 ต ำบลอมก๋อย 

อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

4 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน/ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้ำนทุ่งจ ำเริญ  
หมู่ที่ 3 ต ำบลอมก๋อย 

อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

5 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน/อำคำรเรียน โรงเรียนบ้ำนตุงลอย หมู่ที่ 4 
ต ำบลอมก๋อย 

อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

6 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน/อำคำรเรียน โรงเรียนบ้ำนตุงลอย (2)  
หมู่ที่ 4 ต ำบลอมก๋อย 

อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

7 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน/อำคำรเรียน โรงเรียนบ้ำนแม่ต๋อม หมู่ที่ 5 
ต ำบลอมก๋อย 

อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

8 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน/อำคำรเรียน โรงเรียนบ้ำนแม่ต๋อม (2) 
หมู่ที่ 5 ต ำบลอมก๋อย 

อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

9 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 ต ำบลอมก๋อย อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

10 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน/อำคำรเรียน โรงเรียนบ้ำนผำปูน 
หมู่ที่ 7 ต ำบลอมก๋อย 

อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

11 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 ต ำบลอมก๋อย อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

12 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 9 ต ำบลอมก๋อย อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 
 



ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 
13 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน/อำคำรเรียน โรงเรียนบ้ำนยำงแก้ว 

หมู่ที่ 10 ต ำบลอมก๋อย 
อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด

ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

14 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน/อำคำรเรียน โรงเรียนบ้ำนตุงติง 
หมู่ที่ 11 ต ำบลอมก๋อย 

อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

15 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนกะเบอะดิน 
หมู่ที่ 12 ต ำบลอมก๋อย 

อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

16 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำนแม่ต๋อมบน หมู่ที่ 13 ต ำบลอมก๋อย อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

17 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนแม่ต๋อมบน 
หมู่ที่ 13 ต ำบลอมก๋อย 

อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

18 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 14 ต ำบลอมก๋อย อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

19 ศศช. บ้ำนยองแหละ หมู่ที่ 15 ต ำบลอมก๋อย อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

20 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนมังปอย 
หมู่ที่ 16 ต ำบลอมก๋อย 

อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

21 ศศช. บ้ำนแม่ระมีดหลวง หมู่ที่ 27 ต ำบลอมก๋อย อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

22 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน/ โรงเรียนชุมชน บ้ำนสบอมแฮด 
หมู่ที่ 18 ต ำบลอมก๋อย 

อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

23 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 19 ต ำบลอมก๋อย อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

24 ศำลำเอนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนขุน 
หมู่ที่ 20 ต ำบลอมก๋อย 

อมก๋อย สถำนท่ีส ำหรับปิด
ประกำศเกีย่วกับกำร
เลือกตั้ง 

25 บริเวณท่ีสำธำรณะทุกแห่ง ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงควำมเหมำะสม ควำมเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย ควำมสะอำด ควำมปลอดภัย ควำมมั่นคงแข็งแรง มี
ทัศนียภำพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรำยแก่ประชำชนหรือต่อยำนพำหนะ 
รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดควำมให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของทำงรำชกำร
หรือประชำชน และจะต้องไม่เป็นกำรกีดขวำงสัญจรและกำรจรำจร 

อมก๋อย สถำนท่ีติดแผ่นป้ำย
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 



 
 
 



หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสบโขง  อ าเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ประสานงาน นางสาวศิริลักษณ์  มลิวัลย์  เบอร์โทร 086-420-3270 เบอร์มือถือ 097-209-3863 
 

ล าดับที่ สถานที่ปิดป้ายประกาศ อ าเภอ หมายเหตุ 
1. บริเวณหน้าอาคารส านักงาน อบต.สบโขง อมก๋อย  
2. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย หมู่ที่ 2 อมก๋อย  
3. บริเวณหน้า รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง หมู่ที่ .3 อมก๋อย  
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