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ประกาศเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

เร่ือง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง 

.................................................................. 
  

ตามท่ีเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ได้เคยแจ้งในท่ีประชุมประชาคมต าบลเวียงพางค าสัญจร
ไปแล้ว กรณีท่ีเจ้าของท่ีดิน บริเวณถนนซอย 7 บ้านป่าเหมือดสุขส าราญ หมู่ท่ี 9 ได้ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารพาณิชยกรรมขนาดใหญ่  ก่อนท่ีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556 จะมี
ผลใช้บังคับ นั้น  

บัดนี้  เจ้าของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามใบอนุญาตเลขท่ี 110/2556 ลงวันท่ี 
14 มิถุนายน 2556 ได้โอนใบอนุญาต ให้แก่บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) และได้ยื่นค าขออนุญาต
เปล่ียนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ เป็นก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง  โดยมีท่ี
จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้า ออกของรถ จ านวน 247 คัน    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ในมาตรา 57 วรรคหนึ่ง ว่า “บุคคลย่อมมี
สิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิส าหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดท่ีเกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดง
ความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว” และ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในกรณีท่ีค าส่ัง
ทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าท่ีต้องให้คู่กรณีมีโอกาสท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่าง
เพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน” ประกอบกับเพื่อให้การปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักการของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และการพิจารณาต้องเป็นไปภายในกรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

ดังนั้น เทศบาลต าบลเวียงพางค า จึงประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของคู่กรณีหรือผู้มีส่วน
ได้เสียและประชาชนในพื้นท่ี กรณี เทศบาลต าบลเวียงพางค า จะพิจารณา ค าขออนุญาตเปล่ียนการใช้
อาคารประเภทควบคุมการใช้ เป็นก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม    ประเภทค้าปลีก-ค้าส่งดังกล่าว  โดยวิธีการ
ส ารวจความคิดเห็น และการประชุมปรึกษาหารือ  ดังต่อไปนี้ 

1.การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โดยสามารถจัดส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
ถึง ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า เลขท่ี 409 หมู่ท่ี 9 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย 57130 (วงเล็บมุมซองว่า แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน) โดยไม่จ าเป็นต้องติดอากร
แสตมป ์

 
-2-/2.การเปิดให้แสดงความคิดเห็น... 
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2.การเปิดให้แสดงความคิดเห็น ทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๕๓๖๔ ๖๕๖๙ โทรศัพท์สาย
ด่วน คลายทุกข์  ๐๘ ๖๔๒๑ ๘๑๙๑  

3.การเปิดให้แสดงความคิดเห็น ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๕๓๖๔ ๖๓๙๓  
4.การเปิดให้แสดงความคิดเห็น ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ เว็บไซด์ www.nang-

non.com  , www.wpkms.com  หรือเว็บเพจ ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อเทศบาลฯ โดยสามารถ

แสดงความคิดเห็นได้นับถัดจากวันท่ีได้ประกาศโดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า  จนถึง
วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2556  ในวันและเวลาราชการ 

6.การแสดงความคิดเห็นและรับแบบสอบถาม ในการประชุมประชาคมต าบลเวียงพางค า
สัญจร ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2556 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ศาลา
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านเวียงพาน หมู่ที่ 3 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ท้ังนี้  บุคคลใดจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้แจ้งให้ เทศบาลต าบลเวียง
พางค า ทราบภายในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 พ้นก าหนดนี้แล้ว เทศบาลต าบลเวียงพางค า จะได้
พิจารณาต่อไป อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ท่ี  กองช่าง ส านักงาน
เทศบาลต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๕๓๖๔ ๖๕๖๙ โทรศัพท์
สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน ๐๘ ๖๔๒๑ ๘๑๙๑ โทรสาร ๐ ๕๓๖๔ ๖๓๙๓ หรือทางเว็บไซด์ www.nang-
non.com  , www.wpkms.com  โดยมีรายละเอียดข้อมูลของโครงการดังกล่าวตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2556 
 
 
 

 ( นายฉัตรชัย   ชัยศิริ ) 
  นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
เร่ือง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตให้มีการขอเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

เป็นก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลกี-ค้าส่ง 
.................................................................. 

1.  ชื่อโครงการ  ก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง  (ห้างแม็คโคร) 

2. เหตุผลความจ าเป็น  
เนื่องจากเทศบาลต าบลเวียงพางค า ได้รับค าขอเปล่ียนแปลงการใช้อาคาร จากอาคารท่ีขออนุญาต

ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขท่ี 110/2556 ลงวันท่ี 14 
มิถุนายน 2556   เป็นขออนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง  จากบริษัท  สยาม-
แม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2556 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อใช้เป็น อาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง  โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้า ออกของรถ  

4. สาระส าคัญของโครงการ 
ขออนุญาตเปล่ียนการใช้อาคาร จากอาคารท่ีขออนุญาต ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม

ใบอนุญาตเลขท่ี 110/2556 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2556  ในท่ีดินโฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส.3 เลขท่ี ส.ค.1 
เลขท่ี 7753, 7754, 7755, 7756       เป็นท่ีดินของนางโซเฟีย ไทยอนันต์  ,นายอายิดคาน ไทยอนันต์,
นางขัตติยะ ไทยอนันต์สมบัติ และนางสาวซารีฟะ ไทยอนันต์สมบัติ ซึ่งนายชูชาติ  คามพินิจ เจ้าของอาคาร ได้
โอนใบอนุญาต ให้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ต้ังแต่วันท่ี 28 ตุลาคม 2556 และ บริษัท สยาม
แม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  ได้ยื่นค าขออนุญาตเปล่ียนการใช้อาคาร  เป็นก่อสร้างอาคาร  ค.ส.ล.  1  ช้ัน (มีช้ัน
ลอย) จ านวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง มีพื้นท่ีอาคาร 9,423 ตาราง
เมตร  โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้า ออกของรถ จ านวน 247 คัน มีพื้นท่ี 22,814 ตารางเมตร 

5. ผู้ด าเนินการ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) มีส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี  3498 ช้ัน 2 แขวงคลองจ่ัน  เขต

บางกะปิ   กรุงเทพมหานคร  โดยนายสายัณห์  พิบูลย์ศักด์ิโสภณ ผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
อยู่บ้านเลขท่ี 998/249  ซอยประชาอุทิศ 79 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

6. สถานที่ที่จะด าเนินการ 
 บริเวณถนนซอย 7 ป่าเหมือดสุขส าราญ (ฝ่ังตรงข้ามห้างเทสโก้โลตัส แม่สาย)  ถนนพหลโยธิน หมู่ท่ี 
9 ต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

7. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
 ก าหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 365 วัน  นับแต่วันท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารจาก
เทศบาล 
8. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 อาคาร  ค.ส.ล.  1  ช้ัน (มีช้ันลอย) ) จ านวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก-
ค้าส่ง  โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้า ออกของรถ จ านวน 247 คัน   
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แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
กรณี เทศบาลต าบลเวียงพางค า จะพิจารณา ค าขออนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้  

เป็นก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม    ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง (ห้างแม็คโคร) 
บริเวณถนนซอย 7 ป่าเหมือดสุขส าราญ (ฝ่ังตรงข้ามห้างเทสโก้โลตัส แม่สาย)  ถนนพหลโยธิน หมู่ท่ี 9  

ต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
 

ประเด็น ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีท่ีใกล้เคียงและประชาชนท่ัวไป,วิธีป้องกันเหตุ
เดือดร้อนร าคาญความเสียหายอันตรายใดๆ ,ปัญหาจราจรและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี  เป็นต้น 
1.ผลกระทบ 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
2.ผู้ท่ีอาจได้รับผลกระทบ 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
3.วิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญความเสียหายอันตราย ปัญหาจราจรและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
(1)ความคิดเห็นคัดค้านพร้อมเหตุผล (กรณีไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี” ) 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
(2)ความคิดเห็นสนบัสนุนพร้อมเหตุผล (กรณีไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี” ) 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
(3)ความคิดเห็นอืน่ๆ พร้อมเหตุผล (กรณีไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี” ) 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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ขอความกรุณาจัดส่งแบบฟอร์มคืนให้ เทศบาลต าบลเวียงพางค า ภายในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 
(หากเอกสารไม่เพียงพอให้เพิ่มจ านวนหน้าได้) 
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กองช่าง  
งานวิศวกรรม 
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ ,๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓  สายด่วน คลายทุกข์  ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ 
จดหมายอิเลคทรอนิคส์ wiangphangkham.chi@nmt.or.th    ,www.nang-non.com 
 

 
ท่ี ชร ๕๔๖๐3/ว.                                                       ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
                                       ถนนพหลโยธิน อ าเภอแม่สาย ชร ๕๗๑๓๐ 
 

              1  พฤศจิกายน  ๒๕๕6 
 

เรื่อง     ขอประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 
 

เรียน    ก านันต าบลเวียงพางค า และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ในพื้นท่ีต าบลเวียงพางค า 
          ประธานคณะกรรมการชุมชน ทุกชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
          ประธานประชาคมต าบลเวียงพางค า 
          ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกเขตเลือกตั้ง 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย -ส าเนาประกาศเทศบาลต าบลเวียงพางค า และแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น   จ านวน  1  ชุด 
 

 พร้อมหนังสือนี้ เทศบาลต าบลเวียงพางค า ขอจัดส่งเอกสารประกาศประชาสัมพันธ์ขอรับฟัง
ความคิดเห็นของคู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในพื้นท่ี กรณี เทศบาลต าบลเวียงพางค า จะพิจารณา 
ค าขออนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ เป็นก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีก -
ค้าส่ง  (ห้างแม็คโคร) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ จ านวน 4 แผ่น  

อนึ่ง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน
,ปิดบอร์ดประกาศประจ าศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็น 
ในการประชุมประชาคมต าบลสัญจร ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2556 ในวันท่ี  8 พฤศจิกายน 2556 ณ 
ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านเวียงพาน หมู่ท่ี 3 โดยเทศบาลต าบลเวียงพางค า จะเปิดรับฟังความ
คิดเห็น จนถึงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานท่ีดังกล่าว โดย
พร้อมเพรียงกนั และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง 

   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

( นายฉัตรชัย   ชัยศิริ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บรกิารเพื่อประชาชน” 
 


