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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑ ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๙ เมษายน 2561
เรื่อง ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 (แก้ไขฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติ ขุดดินและถม
ดิน พ.ศ. 2543 ภายใต้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และ พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558” รุ่น ๕ – ๘
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมฯ

จานวน ๑ ชุด

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ฝ่ายกฎหมายนิติการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน
พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 อีกทั้งยังมีประกาศ
กฎกระทรวงที่ อ อกมาอี ก หลายฉบั บ โดยล่ า สุ ด เมื่ อ วั น ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ได้ มี ก ารประกาศราชกิ จ จานุ เ บกษา
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดาเนินการ ผู้ครอบครอง
อาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ.๒๕๖๑ อีกด้วย ประกอบกับการดาเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติอานาจไว้นั้น เจ้า
พนักงานจักต้องถือ ปฏิบัติให้ถูกต้องภายใต้ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 รวมทั้งจะต้อง
ดาเนินการพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 หากการอนุญาต
ไม่ดาเนินการให้ถูกต้องอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจถูกร้องเรียน ม.157 อีกด้วย ทางมหาวิทยาลัยฯ จัด
ให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นและมีผู้ให้ความสนใจเป็นจานวนมาก จึงได้กาหนดเพิ่มรุ่นอบรม ดังนี้
-รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเฟิร์ซแปซิฟิกแอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี
-รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
-รุ่นที่ ๗ วันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
-รุ่นที่ ๘ วันที่ ๑๔ – ๑๖ กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญท่านผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนบุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจประสงค์เข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครทางโทรสาร (Fax) ๐ ๒๙๒๑ ๔๑๒๒ หรือ
ทางเว็ปไซต์ www.training59.com หรือโทรศัพท์ ๐๘๔-๘๙๓-4747, 092-269-3113 ค่าลงทะเบียนท่านละ
3,900 บาท (อบรม 3 วันเต็ม) ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกได้เต็มจานวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ โดยได้เชิญวิทยากรกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และตุลาการศาลปกครองเป็นวิทยากรในการบรรยาย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
โทร. 0 ๒๑๖๐ ๑๑82
โทรสาร ๐ ๒๙๒๑ ๔๑๒๒

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

โครงการฝึกอบรม
“แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
(แก้ไขฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ภายใต้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
และ พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
ตามที่ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติขุด
ดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ที่ได้
บัญญัติไว้ 80 มาตรา อีกทั้งยังมีกฎหมายหรือกฎกระทรวงที่ออกมาอีกหลายฉบับ เช่น ประกาศคณะกรรมการควบคุม
อาคาร เรื่อง กาหนดแบบที่ใช้ในการดาเนินการตามมาตรา 39 ทวิ และมาตร 39 ตรี และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง
เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือการดาเนินโครงการหรือกิจการที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32
พ.ศ.2558, กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมปูายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งปูายกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุม
เครื่องเล่น พ.ศ.2558, กฎกระทรวงว่าด้ วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.2558 และ กฎกระทรวง ฉบับ ที่ 66 (พ.ศ.
2559) และกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดาเนินการ
ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ.๒๕๖๑ (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑)
เป็นต้น และการดาเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติอานาจไว้นั้น เจ้าพนักงานจักต้องถือ ปฏิบัติ ภายใต้
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 รวมทั้งจะต้องดาเนินการพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 อีกด้วย
ปัจจุบันการดาเนินการพิจารณาอนุญาตใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มีเรื่องร้องเรียนจานวนมาก
และถูกร้องเรียนฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 157 ตัวอย่างกรณีศึกษานี้ มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและ
การปลูกสร้างต่อเติมรุกล้าที่สาธารณะ ของเทศบาลนครแห่งหนึ่ง และต่อมาถูกแจ้งความดาเนินคดี ต่อนายช่างโยธา
กล่าวหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากได้มีประชาชนเจ้าของอาคารที่ติดกับที่สาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาลนครแห่ง
นี้ต่อเติมเข้ามาประชิดหมุดเขตแดนจานวนมาก และเจ้าหน้าที่ได้มีการออกคาสั่งเฉพาะอาคารที่รุกล้ารวมทั้งสิ้น 59 ราย
ซึ่งมีเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ยอมรื้อถอนจนถูก ต้อง ส่วนรายอื่นๆ ไม่ยอมดาเนินการ ผู้ที่ยอมรื้อถอนรายนั้น จึงมองว่า
ตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากท้องถิ่น ถึงแม้สานักการช่างได้ดาเนินการตามระเบียบขั้นตอนทุกกระบวนการ แต่
อาจจะติดขัดการปฏิบัติการตามกฎหมาย คือเมื่อมีการละเมิดที่สาธารณะ เจ้าหนักงานท้องถิ่นคือนายกเทศมนตรี ต้อง
ออกคาสั่งตามมาตรา 41 และ 42 ของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยออกเป็นคาสั่งให้รื้อถอน ค.7 เมื่อคาสั่งออกไปแล้ว ผู้
ครอบครองอาคารต้องรื้อถอนภายใน 30 วัน หากไม่รื้อถอน ในขั้นตอนต่อไปต้องดาเนินการตามมาตรา 43 ของ พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร ให้อานาจนายกเทศมนตรีสั่งการให้นิติกรเทศบาลไปยื่ นฟูองต่อศาลเพียงฝุายเดียวได้ เพื่อแจ้งให้รื้อแถน
ภายใน 7 วัน หากไม่ยอมรื้อถอนอีก เทศบาลสามารถเข้ารื้อถอนเองได้ โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ละเมิดรุกล้า และหากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นละเว้นไม่ดาเนินการ ก็ผิดมาตรา 157 ทั้งข้าราชการ และผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น
ดังนั้น ในแนวทางขั้นตอน การพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ พ.ร.บ.การขุดดินถมดินฯ
จะต้องมีการตอบโต้เอกสารต่างๆ กับประชาชนผู้มาขอรับบริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามชั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง อย่างละเอียดและรอบคอบโดยจะต้องคานึงถึงความเป็นธรรมกับทุกฝุายที่
เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้พิจารณาเห็นความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องการให้ บุคลากรสังกัดกองช่าง ส่ วนโยธาหรือสานักการช่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนาไปปฏิบัติใช้ในการดาเนินงานกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้
จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยได้เชิญวิทยากรจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และตุลาการศาล
ปกครอง มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

2.วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับทราบระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ในด้านการ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 (แก้ ไขปัจจุบัน) พ.ศ.2558 ประกาศและกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางวิธีปฏิบัติและการบังคับใช้พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับทราบแนวทางและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.เป้าหมาย
๑. นายก คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด รองปลัด
๒. หัวหน้าฝุาย หัวหน้ากองช่าง ผู้อานวยการกองช่าง ผู้อานวยการสานักการช่าง
๓. ฝุายตรวจสอบ ฝุายกฎหมาย งานนิติการ
๔. ลูกจ้าง/ฝุายธุรการ/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
๕. ลูกจ้าง ข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ที่พิจารณาว่าเหมาะสมเข้าร่วมอบรม
4.ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ฝึกอบรม
-รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเฟิร์ซแปซิฟิกแอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี
-รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
-รุ่นที่ ๗ วันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
-รุ่นที่ ๘ วันที่ ๑๔ – ๑๖ กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร
๑.ค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา ๓ วัน (อบรม 3 วันเต็ม) เป็นเงินท่านละ ๓,9๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)
เพื่อเป็นค่าเอกสาร อาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน
สามารถเบิกได้เต็มจานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
๒.ค่ า ที่ พั ก ค่ า เดิ น ทาง ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมสามารถเบิ ก จ่ า ยจากต้ น สั ง กั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๕9 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
5.วิธีการดาเนินการและรูปแบบการบรรยาย
บรรยายและตอบข้อซักถามโดยวิทยากร ผู้ เชี่ยวชาญ จากกรมโยธาธิ การและผังเมือง และตุลาการศาล
ปกครอง ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง
6.การรับสมัคร
1) โดยส่งโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาที่หมายเลข ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒ หรือ ๐ ๒443 6833
2) โทรศัพท์สอบถาม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
4) ติดต่อ Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
7. การชาระเงินค่าลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถชาระเงินสดได้ในวันรับลงทะเบียนวันแรกของหลักสูตรการอบรม
8. การสารองห้องพัก
- โรงแรมเฟริ์สแปซิฟิก แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี : ๐๘๑-๒๖๗-๕๔๑๘, ๐๓๘-๔๒๖-๓๕๒-๔
- โรงแรมโรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว : สารองห้องพัก 053-224333
- โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ : โทรศัพท์ 02-8133111 ต่อ 7003, 7004 หรือ 7005 คุณ อรทัย
- โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ สงขลา : 074-355355
******************************

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ตารางฝึกอบรม
“แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
(แก้ไขฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ภายใต้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
และ พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558”
วันแรกของการอบรม
๐๘.๐๐ – ๐9.00 น.
ลงทะเบียน / รับเอกสาร
09.00 – 16.30 น. แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิน่ กับการบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
(แก้ไขฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
– อานาจหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- แนวทางปฏิบัตติ าม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
- แนวทางปฏิบัตติ ามประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคารตาม ม.39 ทวิ และ ม.39 ตรี
- กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมปูายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งปูาย พ.ศ.2558
- กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.2558
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559)
- กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน
ผู้ดาเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ.๒๕๖๑ (ล่าสุด)***
- กฎกระทรวงที่แก้ไข เพิ่มเติมและออกใหม่ ที่บังคับใช้ อยู่ในปัจจุบัน
- ปัญหาในการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

วิทยาการโดย นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์

ผู้อานวยการสานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
วันที่สองของการอบรม
๐8.30 – ๑7.๓๐ น. แนวทางวิธีปฏิบัติและการบังคับใช้พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
- แนวทางวิธีปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
- ขั้นตอนและวิธีการออกคาสั่ง ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
- ขั้นตอนและวิธีการดาเนินคดีกรณีมีผู้ฝุาฝืนตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
- กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- ถาม-ตอบปัญหา

วิทยาการโดย นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์
ผู้อานวยการสานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
วันที่สามของการอบรม
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

- แนวทางวิธีปฏิบัติในการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ. ขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ.2543 ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
คาสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
- กรณีศึกษาคดีปกครองที่เกี่ยวข้อง
วิทยากรโดย นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก
๑๖.๓๐ น.

ปิดการอบรม

*******************
หมายเหตุ ๑) วิทยากร/ กาหนดการและ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒) เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๓) เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
“แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
(แก้ไขฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ภายใต้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
และ พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สังกัดอบต./เทศบาล/อบจ..............................................ตาบล....................................... อาเ ภอ......................................
จังหวัด...........................................................ไปรษณีย์.............................. ....โทรศัพท์หน่วยงาน...................................
โทรสาร.................................................ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร)
๑. ชื่อ.................................................................. ตาแหน่ง.......................................โทรศัพท์ มือถือ................................
๒. ชื่อ....................................................................ตาแหน่ง.......................................โทรศัพท์มือถือ...............................
๓. ชื่อ...................................................................ตาแหน่ง........................................โทรศัพท์มือถือ...............................
 รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเฟิร์ซแปซิฟิกแอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี
 รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 รุ่นที่ ๗ วันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 รุ่นที่ ๘ วันที่ ๑๔ – ๑๖ กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร
อาหาร  อาหารมุสลิมจานวน........คน
 อาหารทั่วไปจานวน.........คน
( ลงชื่อ )....................................................ผู้มีอานาจอนุมัติ
(......................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
การชาระเงิน : ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,9๐๐ บาท (ระยะอบรม ๓ วันเต็ม)
*** สามารถชาระเงินสดได้ในวันรับลงทะเบียนรายงานตัว***
โทรสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข :
1) โดยส่งโทรสาร (Fax) ใบสมัครมาที่หมายเลข 0-2443-6833 หรือ ๐-๒๙๒๑-๔๑๒๒
2) โทรศัพท์สอบถาม : 092-269-3113 , 084-893-4747
3) สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
4) ติดต่อ Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
๕) ส่งใบสมัคร ไอดีไลน์ Id line : training59 หรือ ไอดีไลน์ Id line : 59training
การสารองห้องพัก ท่านสามารถสารองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง และโปรดจองล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน
รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ ระบุไว้ในโครงการเรียบร้อยแล้ว
- โรงแรมเฟริ์สแปซิฟิก แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี : ๐๘๑-๒๖๗-๕๔๑๘, ๐๓๘-๔๒๖-๓๕๒-๔
- โรงแรมโรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว : สารองห้องพัก 053-224333
- โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ : โทรศัพท์ 02-8133111 ต่อ 7003, 7004 หรือ 7005 คุณ อรทัย
- โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ สงขลา : 074-355355
หมายเหตุ : 1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานโทรศัพท์ยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกาหนดการอบรมจริง 7 วัน
2) หากเกิดกรณีมีการยกเลิก ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น
3) แบบฟอร์มเอกสารใบสมัครนี้สามารถถ่ายเอกสารใช้เพื่อการสมัครเข้าอบรมได้
4) โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการประสานงานกับท่านหากมีกรณียกเลิก
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

