ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๑๒๑

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๒ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมการยื่นขออนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงานบริ การวิช าการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒ นาศั กยภาพบุค ลากรท้ องถิ ่น หลักสูตร
“แนวทางปฏิบ ั ติข องเจ้ าพนัก งานท้อ งถิ่ นกั บการบั งคับใช้ พระราชบั ญญั ติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมการยื่นขออนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง
ระเบี ยบกฎหมาย พระราชบั ญ ญั ติ หนั ง สื อสั ่ งการที ่เกี ่ ยวข้อง ในด้ านการอนุ ญ าตก่ อสร้ างอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒ แนวทางและวิธีปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.
๒๕๖๑ และแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การ
ขอโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้สามารถดำเนินการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ได้
โดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน ๔ รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๔ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) ส่วนค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
ก่อนและหลังวันฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาแล้ว
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่ านหรื อเจ้า หน้ าที่ผ ู้ที ่เกี่ย วข้ องในหน่ วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯดั งกล่ าว
พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้ อมนี้ สำหรับผู้สนใจ
สามารถติ ด ต่ อสอบถามรายละเอีย ดและจัด ส่ ง ใบสมั ครได้ ที ่ คุ ณรุ ่ ง ทิ พ ย์ โทรศั พ ท์ . ๐๙๕ ๕๐๒ ๒๓๓๕ สามารถดาวน์โหลด
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ Website : www.training59.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตลิ่งชัน)
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖ โทรสาร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘
QR-Code เพื่อสมัครอบรม

QR-Code เพื่อสอบถามข้อมูล

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมการยื่นขออนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกส์”
โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
***************************************************************************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ
ควบคุ มอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ตลอดจนแก้ ไขเพิ่ มเติ ม อี กทั้งยั งมี กฎหมายหรือกฎกระทรวงที่ออกมาอี กหลายฉบั บ เช่ น ประกาศ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง กำหนดแบบที่ใช้ในการดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ และมาตร ๓๙ ตรี และหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ ข้อมูล และการแจ้งสิ ทธิ ในการแสดงความคิด เห็ นต่ อเจ้าพนั กงานท้องถิ่ น แก่ บุค คลที่อยู่บ ริเวณ
ข้างเคียง เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือการดำเนินโครงการหรือกิจการที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒
พ.ศ.๒๕๕๘, กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้ง ป้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น
พ.ศ.๒๕๕๘, กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.๒๕๕๘ และ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๖ (พ.ศ.๒๕๕๙) และกฎกระทรวง
กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้อาคารที่บริการเฉพาะห้องพั ก
หรืออาคารและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมอยู่ก่อนที่
กฎกระทรวงใช้ บังคับ เช่น อพาร์ทเม้นท์ โฮมสเตย์ รีส อร์ท ที่ให้เช่าเป็นรายวัน จะต้องยื่ นขออนุญาตการใช้เป็นโรงแรม และ
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานจะต้องพิจารณาออกใบอนุญาตก่อนวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้น
อีกทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการ
ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว๑
๔๗๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ยกร่างกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่
๑๐ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญ าต การต่ออายุใบอนุญ าต การขอโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญ าตหรือใบแทนใบรับรอง ให้
สามารถดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ดังนั้น ในแนวทางขั้นตอน การพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับ ประชาชนผู้มาขอรับ บริ การ ซึ่ งเจ้า หน้ า ที่ แ ละผู้ บริ ห ารท้องถิ่นจะต้ องดำเนินการให้ เป็ นไปตามชั้ นตอนของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง อย่างละเอียดและรอบคอบอีกด้วย
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติในการดำเนินงานกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง จึงจัดให้มีโครงการ
ฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวข้างต้นขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับทราบระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญั ติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ในด้านการ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับทราบแนวทางและวิธีปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่
ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๑ ตลอดจนระเบียบสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ เพื่ อให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ กอบรม ได้ รับ ทราบแนวทางเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อมรองรั บ กฎกระทรวงแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรอง ให้สามารถดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

๓. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๙๐ คน ประกอบด้วย
๓.๑ นายก คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด รองปลัด
๓.๒ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
๓.๓ ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายกฎหมาย งานนิติการ
๓.๔ ลูกจ้าง/ฝ่ายธุรการ/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานทีเ่ กี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
๓.๕ ลูกจ้าง ข้าราชการเจ้าหน้าทีผ่ ู้ที่พิจารณาว่าเหมาะสมเข้าร่วมอบรม
๔. ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม จำนวน ๓ วัน
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๔ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี
๕. วิทยากร

นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง

๖. วิธีการฝึกอบรม
บรรยายและตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรจากโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็ นผู้มีหน้าที่รับผิด ชอบและเป็นผู้เชี่ ยวชาญ
โดยตรงมาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
๗.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ในด้านการอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๗.๒ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบแนวทางและวิธีปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๑ ตลอดจนระเบียบสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญ าต การต่ออายุใบอนุญ าต การขอโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญ าตหรือใบแทนใบรับรอง ให้
สามารถดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
๗.๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการ และสามารถราชการส่วนของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๘. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๘.๑ ค่ าลงทะเบี ยนอบรมระยะเวลา ๓ วัน เป็ นเงิ น ท่ านละ ๓,๙๐๐ บาท (ไม่ รวมค่ าที่พัก ) เพื่อเป็ นค่ าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์
เครื่องเขี ยน สามารถเบิกได้ เต็ มจำนวนตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่ าใช้ จ่า ยในการฝึ กอบรมและการเข้ารั บ การ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) หรือตามที่ระเบียบหน่วยงานรัฐอื่นกำหนดไว้
๘.๒ ผู้เข้ารับ การอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่า ง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบี ยนจาก ต้นสังกั ดตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ส่วนค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางก่อนและหลังวันฝึกอบรมสามารถเบิ กจ่ายจากงบประมาณต้ น
สังกัดของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
๙. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวจะได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
สำนักงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด

๑๐. ช่องทางการสมัคร
ท่านสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ในหลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
E-mail : 5599training@gmail.com
ID Line : 59training
Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
Website : www.training59.com
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
คุณรุ่งทิพย์ : หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๕๐๒ ๒๓๓๕
๑๑. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
ทางสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ในวันรายงานตัว
และรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจำเป็นต้องชำระเงินด้วยวิธีการอื่น กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงที่ คุณวิราวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๙ ๔๔๖ ๙๒๖๖
๑๒. การสำรองห้องพัก ผู้เข้าอบรมสามารถสำรองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงในกลุ่มอบรมของทางมหาวิทยาลัย
• โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๙๒๒๒ แผนสำรองห้องพัก
• โรงแรมสุนยี ์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐๔๕ ๓๕๒ ๙๐๐
• โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓ ๒๒๐ ๔๐๐
• โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๙๔๘๐ ๖๗๙๘
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๑ ๒๙๙๙ โทรสาร ๐ ๒๖๖๑ ๒๓๘๙

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ
ปฏิบตั ิการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดการโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร
“แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมการยื่น
ขออนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกส์”
รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔
โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยากรผู้บรรยาย นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
................................................................................................................................
วันแรกของการอบรม เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
รายงานตัวลงทะเบียน/รับเอกสาร
วันที่สองของการอบรม
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
พิธีเปิดการฝึกอบรม
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. บรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้
- ทบทวนแนวทางและขั้นตอนปฏิบัตเิ จ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายอื่นที่เกีย่ วข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
- ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง กำหนดแบบที่ใช้ในการดำเนินการ
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ และมาตร ๓๙ ตรี และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ข้อมูล
ข้อมูลและการแจ้ง สิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่บุคคลที่อยู่
บริเวณข้างเคียง เกีย่ วกับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เป็น
อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒ พ.ศ.๒๕๕๘
- กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิง่ ที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตัง้ ป้าย
- กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.๒๕๕๘
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๖ (พ.ศ.๒๕๕๙) (ข้อกำหนดเรื่องการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร)
- กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๖๑ (การดัดแปลงใช้ เปลีย่ นการใช้อาคาร เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม)
- กฎกระทรวงอื่น ๆ ที่สำคัญและที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมายที่เกีย่ วข้อง เช่น กฎหมายผังเมือง โซนนิ่ง กฎหมายสิ่งแวดล้อม (EA)
- กฎหมายเกี่ยวกับด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับแนวอาคาร ที่วา่ งระยะร่น ที่จอดรถ ฯลฯ
- ซักถาม-ตอบปัญหา
วันที่สามของการอบรม
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. บรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้
- สรุปสาระสำคัญร่างกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาต การขอโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือ
ใบแทนใบรับรอง ให้สามารถ ดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์
- คำสัง่ คสช.ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน การประกอบธุรกิจโรงแรม
บางประเภท
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐาน
ของผุ้ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึง่ เป็นอาคารลักษณะตามข้อ ๒ ของคำสั่ง คสช. ที่ ๖/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท
- ซักถาม-ตอบปัญหา
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ:
๑) รับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๒) รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๓) กำหนดการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมการยื่นขออนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔
โดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ เทศบาล/อบต./อบจ...................................................................................อำเภอ...............................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์..........................................................
***E–mail หรือ ID Line ของท่านสำหรับการยืนยันการสมัคร..............................................................(โปรดระบุ)***
มีความประสงค์ เข้ารับการอบรม รุ่นที่............................ระหว่างวันที่......................................................................................รายชื่อ
ดังต่อไปนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร)
๑. ชื่อ...................................................................ตำแหน่ง.........................................โทร..............................ไซส์เสื้อ..............
๒. ชื่อ...................................................................ตำแหน่ง.........................................โทร..............................ไซส์เสื้อ..............
๓. ชื่อ...................................................................ตำแหน่ง.........................................โทร..............................ไซส์เสื้อ..............
๔. ชื่อ...................................................................ตำแหน่ง.........................................โทร..............................ไซส์เสื้อ..............
อาหารมุสลิม จำนวน..............คน

อาหารทั่วไป จำนวน..............คน

อาหารอื่น ๆ (โปรดระบุ) จำนวน..............คน

(ลงชื่อ).........................................................ผู้มีอำนาจอนุมัติ
(.........................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
ทาง ID Line : 59training และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุ่งทิพย์ : โทรศัพท์ ๐๙๕ ๕๐๒ ๒๓๓๕
การชำระเงิน : ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ทางสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ในวันรายงานตัว
และรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจำเป็นต้องชำระเงินด้วยวิธีการอื่น กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงที่ คุณวิราวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๙ ๔๔๖ ๙๒๖๖

รับฟรี !!!! เสื้อคอโปโลตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดสีเสื้อ)
ขนาดรอบอก
ผู้ชาย
ผู้หญิง

S
40
-

M
42
36

L
44
38

XL
46
40

XXL
48
42

QR-Code เพื่อสมัครอบรม
หมายเหตุ : ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกำหนดการอบรมจริง 7 วัน
๒) กรณีมีการยกเลิกการอบรม ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
๓) แบบฟอร์มใบสมัครนี้ สามารถถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครเข้ารับการอบรมได้

