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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑ ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะลึกแนวทางวิธีปฏิบัติและการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 ประกาศและกฎกระทรวงที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภายใต้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พร้อมกรณีศึกษาคดีทางปกครองและคดีละเมิด” รุ่น ๑ – ๕
เรียน นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมฯ
จานวน ๑ ชุด
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ฝ่ายกฎหมายนิติการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ตลอดจนฉบับแก้ไขปัจจุบัน กฎหมาย ประกาศ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ประกอบกับการ
ดาเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติอานาจไว้นั้น เจ้าพนักงานจักต้องถือปฏิบัตใิ ห้ถูกต้องภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 รวมทั้งจะต้องดาเนินการพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 หากการอนุญาตไม่ดาเนินการให้ถูกต้องอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจถูก
ร้องเรียน ม.157 ตลอดจนถูกฟ้ องดาเนินคดีปกครองและคดีละเมิดจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อการอนุมัติ/
อนุญาตที่เกี่ยวข้องอีกด้วย อีกด้วย ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นและมีผู้ให้ความสนใจเป็นจานวน
มาก จึงได้กาหนดเพิ่มรุ่นอบรม ดังนี้
-รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ – ๑๓ มกราคม 256๒ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
-รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘–๒๐ มกราคม 256๒ ณ โรงแรมแมนดารินโกลเด้นวัลเล่ย์เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
-รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ 256๒ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
-รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑ – ๓ มีนาคม 256๒ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
-รุ่นที่ ๕ วันที่ ๕ – ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญท่านผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองช่าง ส่วนโยธาหรือสานักการช่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจประสงค์เข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครทางโทรสาร (Fax) ๐ ๒๙๒๑ ๔๑๒๒
หรือทางเว็ปไซต์ www.training59.com หรือโทรศัพท์ ๐๘๔-๘๙๓-4747, 092-269-3113 ค่าลงทะเบียนท่านละ
3,900 บาท (อบรม 3 วันเต็ม) ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกได้เต็มจานวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ โดยได้เชิญวิทยากรกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และตุลาการศาลปกครองเป็นวิทยากรในการบรรยาย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
โทร. 0 ๒๑๖๐ ๑๑82
โทรสาร ๐ ๒๙๒๑ ๔๑๒๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

โครงการฝึกอบรม
“เจาะลึกแนวทางวิธีปฏิบัติและการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศและกฎกระทรวงที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
ภายใต้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พร้อมกรณีศึกษาคดีทางปกครองและคดีละเมิด”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอํานาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ (๒๕) (๒๘) กําหนดให้ เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการ จัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ได้แก่ การผังเมือง การควบคุมอาคาร การ ขุดดินและถมดิน
และกําหนดให้รัฐบาลต้องกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกรูปแบบ ที่ได้รับการ ถ่ายโอนภารกิจใน
การวางและจัดทําผัง เมืองรวมตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 รวมทั้งประกาศและกฎกระทรวงอีกหลายฉบับ เช่น ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง
กําหนดแบบที่ใช้ในการดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ และมาตร 39 ตรี และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้
ข้อมูลและการแจ้งสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง เกี่ยวกั บการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือการดําเนินโครงการหรือกิจการที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32 พ.ศ.2558,
และ กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 66 (พ.ศ.2559) และกฎกระทรวงว่า ด้วยการกํ า หนดหน้าที่ แ ละความรับ ผิดชอบของ
ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้า ของอาคาร พ.ศ.๒๕๖๑ และการดําเนินการใดๆ
ตามที่กฎหมายบัญญัติอํ านาจไว้นั้น เจ้าพนัก งานจักต้องถือ ปฏิบัติ ภายใต้ พ.ร.บ.วิธีป ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ด้วย
การดําเนินการพิจารณาใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มีปัญหาถูกร้องเรียนฐานละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ 157 เป็นจํานวนมาก ตัวอย่างกรณีศึกษานี้ มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการปลูกสร้างต่อเติม
รุกล้ําที่สาธารณะ ของเทศบาลนครแห่งหนึ่ง และต่อมาถูกแจ้งความดําเนินคดีต่อนายช่างโยธา กล่าวหาละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ เนื่องจากได้มีประชาชนเจ้าของอาคารที่ติดกับที่สาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาลนครแห่งนี้ต่อเติมเข้ามาประชิด
หมุดเขตแดนจํานวนมาก และเจ้าหน้าที่ได้มีการออกคําสั่งเฉพาะอาคารที่รุกล้ํา รวมทั้งสิ้น 59 ราย ซึ่งมีเพียงรายเดียว
เท่านั้นที่ยอมรื้อถอนจนถูกต้อง ส่วนรายอื่นๆ ไม่ยอมดําเนินการ ผู้ที่ยอมรื้อถอนรายนั้น จึงมองว่าตัวเองไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากท้องถิ่น ถึง แม้สํานักการช่างได้ดําเนินการตามระเบียบขั้นตอนทุก กระบวนการ แต่อาจจะติดขัดการ
ปฏิบัติการตามกฎหมาย คือเมื่อมีก ารละเมิดที่ สาธารณะ เจ้าหนักงานท้องถิ่นคือนายกเทศมนตรี ต้องออกคําสั่งตาม
มาตรา 41 และ 42 ของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยออกเป็นคําสั่งให้รื้อถอน ค.7 เมื่อคําสั่งออกไปแล้ว ผู้ครอบครอง
อาคารต้องรื้อถอนภายใน 30 วัน หากไม่รื้อถอน ในขั้นตอนต่อไปต้องดําเนินการตามมาตรา 43 ของ พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร ให้อํานาจนายกเทศมนตรีสั่งการให้นิติกรเทศบาลไปยื่นฟ้องต่อศาลเพียงฝ่ายเดียวได้ เพื่อแจ้งให้รื้อแถนภายใน 7
วัน หากไม่ยอมรื้อถอนอีก เทศบาลสามารถเข้ารื้อถอนเองได้ โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ละเมิดรุกล้ํา และหากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นละเว้นไม่ดําเนินการ ก็ผิดมาตรา 157 ทั้งข้าราชการ และผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น
ดังนั้น ในแนวทางขั้นตอน การพิจารณาอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ จะต้องมีการตอบโต้เอกสารต่างๆ
กับประชาชนผู้มาขอรับบริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามชั้นตอนของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง อย่างละเอียดและรอบคอบ มิฉะนั้นอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้พิจารณาเห็นความสําคัญเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องการให้ บุคลากรสังกัดกองช่าง ส่วนโยธาหรือสํานักการช่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนําไปปฏิบัติใช้ในการดําเนินงานกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้
จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยได้เชิญวิทยากรจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และตุลาการ
ศาลปกครอง มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา

2.วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับทราบระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง ในด้านการ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 (แก้ไขปัจจุบัน) พ.ศ.2558 ประกาศและกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้องและบังคับใช้ในปัจจุบัน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับทราบแนวทางและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.เป้าหมาย
๑. นายก คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด รองปลัด
๒. หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากองช่าง ผู้อํานวยการกองช่าง ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
๓. ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายกฎหมาย งานนิตกิ าร
๔. ลูกจ้าง/ฝ่ายธุรการ/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
๕. ลูกจ้าง ข้าราชการเจ้าหน้าที่ผทู้ ี่พิจารณาว่าเหมาะสมเข้าร่วมอบรม
4.ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ฝึกอบรม
-รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ – ๑๓ มกราคม 256๒ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
-รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘–๒๐ มกราคม 256๒ ณ โรงแรมแมนดารินโกลเด้นวัลเล่ย์เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
-รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ 256๒ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
-รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑ – ๓ มีนาคม 256๒ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
-รุ่นที่ ๕ วันที่ ๕ – ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
๑.ค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา ๓ วัน (อบรม 3 วันเต็ม) เป็นเงินท่านละ ๓,9๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)
เพื่อเป็นค่าเอกสาร อาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน
สามารถเบิกได้เต็มจํานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
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
บรรยายและตอบข้อซัก ถามโดยวิท ยากร ผู้เ ชี่ยวชาญ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และตุล าการศาล
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 สามารถชำระเงินสดได้ในวันรับลงทะเบียนวันแรกของหลักสูตรการอบรม
8. การสารองห้องพัก
- โรงแรมโรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว : สํารองห้องพัก 053-224333
- โรงแรมแมนดาริน โกลเด้นวัลเล่ย์ แอนด์รีสอร์ท เขาใหญ่ : 02-238-230-58 ต่อ 4215
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 088-8160519 (โปรดดาวน์โหลดใบจองห้องพักที่ www.training59.com)
- โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี : ๐๔๕ ๓๕๒ ๙๐๐ คุณสพัชญ์นันท์ (ฝ่ายสํารองห้องพัก)
- โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ สงขลา : 074-355355
- โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ : โทรศัพท์ 02-8133111 ต่อ 7003, 7004 หรือ 7005 คุณ อรทัย
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา

ตารางฝึกอบรม
“เจาะลึกแนวทางวิธีปฏิบัติและการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศและกฎกระทรวงที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
ภายใต้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พร้อมกรณีศึกษาคดีทางปกครองและคดีละเมิด”
วันแรกของการอบรม
09.00 – 16.30 น.

วันที่สองของการอบรม

๐8.30 – ๑๖.๓๐ น.

๐๘.๐๐ – ๐9.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร
- หลักการและแนวทางในการพิจารณาอนุญาต
- อํานาจหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
- แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคารตาม ม.39 ทวิ และ ม.39 ตรี
- กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตัง้ ป้าย พ.ศ.2558
- กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครือ่ งเล่น พ.ศ.2558
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559)
วิทยาการโดย นำยสินิทธิ์ บุญสิทธิ์
ผู้อานวยการสานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (กรมโยธาธิการและผังเมือง)

- กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน
ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ.๒๕๖๑
- ประกาศและกฎกระทรวงที่แก้ไข เพิ่มเติมและออกใหม่ ทีบ่ ังคับใช้ อยู่ในปัจจุบัน
- ปัญหาในการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
- ความรับผิดทางละเมิดในสายงานช่าง ของ อปท.
- กรณีศึกษาความรับผิดทางละเมิด ตามกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร
กฎหมายขุดดินและถมดิน และแนวทางการต่อสู้ความรับผิดทางละเมิดด้านงานช่าง
- ถาม-ตอบปัญหา
วิทยาการโดย นำยสินิทธิ์ บุญสิทธิ์
ผู้อานวยการสานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร (กรมโยธาธิการและผังเมือง)

วันที่สามของการอบรม

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๑๖.๓๐ น.

- แนวทางวิธีปฏิบัติในการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- คําสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
- พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
- กรณีศึกษาคดีปกครองที่เกี่ยวข้อง
วิทยากรโดย นำยอนุชำ ฮุนสวัสดิกุล
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก
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

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
“เจาะลึกแนวทางวิธีปฏิบัติและการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศและกฎกระทรวงที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
ภายใต้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พร้อมกรณีศึกษาคดีทางปกครองและคดีละเมิด”
ชื่อเทศบาล/อบต. ........................................................................อําเภอ............................................................................
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์......................................................
**** E – mail สําหรับตอบกลับยืนยันการสมัคร...........................................................................(โปรดระบุ) ****
มีความประสงค์ เข้ารับการอบรม รุ่นที่.............................................................................................................................
โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อ............................................สกุล........................................ตําแหน่ง....................................โทร...............................
๒. ชื่อ............................................สกุล........................................ตําแหน่ง....................................โทร...............................
๓. ชื่อ............................................สกุล........................................ตําแหน่ง....................................โทร...............................
๔. ชื่อ............................................สกุล........................................ตําแหน่ง....................................โทร...............................
อาหาร

 อาหารมุสลิมจํานวน........คน

 อาหารทั่วไปจํานวน.........คน

( ลงชื่อ )....................................................ผูม้ ีอํานาจอนุมัติ
(......................................................)
ตําแหน่ง...................................................................
การชําระเงิน : ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,9๐๐ บาท สามารถชำระเงินสดได้ในวันรับลงทะเบียนรายงานตัว
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
๔) ส่งใบสมัครทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
๕) ติดต่อ Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
การสารองห้องพัก ท่านสามารถสารองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง และโปรดจองล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน
รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ ระบุไว้ในโครงการเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ : 1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานโทรศัพท์ยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกาหนดการอบรมจริง ๕-๗ วัน
หากท่านไม่ได้รับการติดต่อจาก จนท. ก่อนวันอบรมจริง ๕-7 วัน โปรดกรุณาติดต่อกลับด้วย**
2) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหากกรณีมผี ู้สมัครเข้าร่วมอบรมไม่ถึงจํานวนทีส่ ามารถดําเนินการได้
3) ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น หากเกิดกรณีมีการยกเลิก
***โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานและโทรศัพท์มอื ถือ ของผูส้ มัครทุกท่านเพื่อสามารถติดต่อได้หากมีการยกเลิก***
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา

