
 
ประกาศเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

เร่ือง  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาต 
ให้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง 

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

ตามท่ีเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ได้ประกาศรับฟังความคิดเห็นของคู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้
เสียและประชาชนในพื้นท่ี กรณี เทศบาลต าบลเวียงพางค า จะพิจารณา ค าขออนุญาตเปล่ียนการใช้อาคาร
ประเภทควบคุมการใช้ เป็นก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม    ซึ่งเจ้าของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม
ใบอนุญาตเลขท่ี 110/2556 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2556 ได้โอนใบอนุญาต ให้แก่บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) และได้ยื่นค าขออนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้  เป็น ก่อสร้างอาคาร
พาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง  โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้า ออกของรถ จ านวน 247 คัน
โดยวิธีการส ารวจความคิดเห็น และการประชุมปรึกษาหารือ ตามประกาศเทศบาลต าบลเวียงพางค า ลงวันท่ี 
31 ตุลาคม 2556  นั้น 

 
บัดนี้  ก าหนดเวลารับฟังความคิดเห็นได้ส้ินสุดลงแล้ว ผลการรับฟังความคิดเห็น ปรากฏ

ดังนี้ 
1.ความคิดเห็นคัดค้านพร้อมเหตุผล (กรณีไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 
-ไม่มี- 
2.ความคิดเห็นสนับสนุนพร้อมเหตุผล (กรณีไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 
-จากเอกสารแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน สรุปความเห็นสนับสนุนในการ

ก่อสร้างห้างค้าปลีก-ค้าส่งในพื้นท่ี เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคท่ีจะเลือกซื้อสินค้า ในราคาท่ีเป็นธรรม 
  -เกิดการสร้างงานในพื้นท่ี แต่ควรสนับสนุนให้ประชาชนในต าบลท่ีว่างงาน ได้มีงานท า 
รวมถึงเกิดการจ้างแรงงานให้ต่อเนื่อง 

-ท าให้ท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น และเกิดประโยชน์ในการน ารายได้ท่ีเพิ่ม
ขึ้นมาพัฒนาในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น 

3.ความเห็นอื่นๆ พร้อมเหตุผล (กรณีไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) 
-จากเอกสารแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน สรุปความเห็นเกิดความห่วงใยในด้าน

ปัญหาการจราจร มีความต้องการให้ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนน,ให้มีการติดต้ัง
สัญญาณไฟจราจร แยกสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย 

-ให้มีการจัดระเบียบจราจร จัดท าป้ายสัญญาณชะลอความเร็ว ในขณะท าการก่อสร้างขอให้
มีการรักษาความสะอาด มิให้มีเศษดิน ตกหล่น ให้มีการป้องกันปัญหามลภาวะ มีมาตรการตรวจสอบ ป้องกัน
ปัญหาน้ าเสีย ขยะ กล่ินรบกวน เสียงดัง เป็นต้น 

-ขอให้มีการขยายผิวจราจร ไหล่ทาง ของถนนซอย 7 บ้านป่าเหมือดสุขส าราญ ให้เพิ่มขึ้น 
ขอให้มีเวรยามตรวจสอบดูแลรักษาความปลอดภัยคนเดินข้ามถนน 

 



-2- 
 
 

-ขอให้ผู้ประกอบการ เจ้าของท่ีดิน ได้สร้างความเข้าใจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน มีการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการจ้างงานของคนในพื้นท่ี ให้มีการจ้างต่อเนื่อง ไม่ให้มีการ
เลิกจ้างท่ีไม่เป็นธรรม มีการเปล่ียนแปลงระบบการท างาน จนท าให้คนในพื้นท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ของห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ได้ 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2556 
 
 
 

 ( นายฉัตรชัย   ชัยศิริ ) 
  นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 

(เจ้าพนักงานท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

เร่ือง  ผลการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง 
.................................................................. 

  
ตามท่ีได้ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการท่ี  บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน) มีส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี  3498 ช้ัน 2 แขวงคลองจ่ัน  เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร  โดยนาย
สายัณห์  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ ผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขท่ี 998/249  ซอยประชา
อุทิศ 79 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระส าคัญในการขออนุญาตเปล่ียน
การใช้อาคาร จากอาคารที่ขออนุญาต ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามใบอนุญาตเลขท่ี 110/2556 ลง
วันท่ี 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 ได้โอนใบอนุญาต ให้แก่ บริษัท 
สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ต้ังแต่วันท่ี 28 ตุลาคม 2556 และ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  
ได้ยื่นค าขออนุญาตเปล่ียนการใช้อาคาร  เป็นก่อสร้างอาคาร  ค.ส.ล.  1  ช้ัน (มีช้ันลอย) จ านวน 1 หลัง เพื่อ
ใช้เป็นอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง มีพื้นท่ีอาคาร 9,423 ตารางเมตร  โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับ
รถ และทางเข้า ออกของรถ จ านวน 247 คัน มีพื้นท่ี 22,814 ตารางเมตร ตามประกาศเทศบาลต าบลเวียง
พางค า ลงวันท่ี 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556  โดยส้ินสุดการรับฟังความคิดเห็นในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2556 นั้น 

ปรากฏว่าในระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีผู้คัดค้านการออกใบอนุญาต 
จ านวน  -  ราย 

เทศบาลต าบลเวียงพางค า ได้พิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมท้ังค าคัดค้านพร้อม
เหตุผลแห่งการคัดค้านแล้ว เห็นควรออก ใบอนุญาต ให้กับ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) โดยมี
เหตุผลของ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ตามท่ีระบุท้ายประกาศนี้ จึงได้ออก
ใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง แล้วเมื่อวันท่ี 25  เดือน พฤศจิกายน       
พ.ศ.2556 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  25   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2556 
 
 
 

 ( นายฉัตรชัย   ชัยศิริ ) 
  นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 

(เจ้าพนักงานท้องถิ่น) 



เหตุผลแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
ใบอนุญาตค าขออนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ เป็นก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม    

ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง ลงวันท่ี 25  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 
 
  ตามท่ีได้มีประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการพิจารณาเกี่ยวค าขออนุญาต
เปล่ียนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ เป็นก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม    ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง ของ
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) มีส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี  3498 ช้ัน 2 แขวงคลองจ่ัน  เขตบางกะปิ   
กรุงเทพมหานคร  โดยนายสายัณห์  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ ผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่
บ้านเลขท่ี 998/249  ซอยประชาอุทิศ 79 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  โดย
ท่ีดินต้ังอยู่ บริเวณถนนซอย 7 ป่าเหมือดสุขส าราญ (ฝ่ังตรงข้ามห้างเทสโก้โลตัส แม่สาย)  ถนนพหลโยธิน หมู่
ท่ี 9 ต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  โดยไม่ได้รับเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงมีผู้คัดค้าน 
จ านวน  -   ราย  ท้ังนี้ เทศบาลต าบลเวียงพางค า ได้รับเอกสารแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนใน
หมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีก่อสร้าง ท่ีตอบรับส่งคืนให้ โดยไม่มีเหตุผลของการคัดค้าน แต่มีเหตุผลการ
สนับสนุนและเหตุผลให้ความคิดเห็นอื่นๆ แบบสอบถาม จ านวน 74 ฉบับ มีรายละเอียดเป็นไปตามประกาศ
เทศบาลต าบลเวียงพางค า เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตให้มีการ
ก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 
   

  เทศบาลต าบลเวียงพางค า โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า) ได้
พิจารณาแล้ว  ได้ออกใบอนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ เป็นก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม    
ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง ให้กับ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) โดยนายสายัณห์  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ แล้ว 
โดยมีเหตุผล ดังต่อไปนี้ 
  1.การปฏิบัติเป็นไปตามห้วงระยะเวลาท่ีก าหนดในการพิจารณาค าร้อง ตามแนวทางการ
ให้บริการประชาชน และมีเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522  

2.ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผู้รับผิดขอบงานออกแบบและค านวณอาคาร และผู้
ควบคุมงาน อยู่ในประเภทท่ีได้ก าหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และ
เป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ให้การรับรองอาคารที่ขอก่อสร้าง
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎกระทรวง และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.ในกรณีอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างก่อนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
เชียงราย ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2556 มีผลใช้บังคับนั้น ได้ด าเนินการหารือแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปโดย
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน แล้ว 
 

 
 

 ( นายฉัตรชัย   ชัยศิริ ) 
  นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 

(เจ้าพนักงานท้องถิ่น) 
 
 




