
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรออกหนงัสอืรบัรองทีด่นิอยูน่อกเขตควบคมุอำคำร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบาลต าบลมะกรดูอ าเภอโคกโพธิจั์งหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

บา้นของผูม้คีวามประสงคจ์ะขอออกหนังสอืรับรองจะตอ้งอยูใ่นพืน้ทีเ่ขตเทศบาลต าบลมะกรดู 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -) 
กองชา่งส านักงานเทศบาลต าบลมะกรดูอ.โคกโพธิจ์.ปัตตาน/ี

ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :5 วันท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่เอกสารกรอกแบบฟอรม์ขอรับหนังสอืรับรอง 
(หมายเหต:ุ (กองชา่งรับเรือ่งบันทกึเสนอตอ่ผูบ้รหิารพจิารณา
แจง้ใหด้ าเนนิการ)) 

1 วันท าการ เทศบาลต าบลมะกรดู

อ าเภอโคกโพธิจั์งหวัด
ปัตตาน ี

 

2) กำรพจิำรณำ 

กองชา่งออกส ารวจพรอ้มแจง้ผลการด าเนนิการตอ่ผุบ้รหิาร 
(หมายเหต:ุ -) 

3 วันท าการ เทศบาลต าบลมะกรดู

อ าเภอโคกโพธิจั์งหวัด
ปัตตาน ี

 

3) กำรพจิำรณำ 

ออกใบรับรอง 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วันท าการ เทศบาลต าบลมะกรดู

อ าเภอโคกโพธิจั์งหวัด
ปัตตาน ี

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหต-ุ 

เทศบาลต าบลมะกรดูอ าเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตาน ี

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหต-ุ 

เทศบาลต าบลมะกรดูอ าเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตาน ี

3) 

 

แบบแปลนบำ้นหรอือำคำร 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหต-ุ 

เทศบาลต าบลมะกรดูอ าเภอโคกโพธิ์

จังหวัดปัตตาน ี

4) 

 

โฉนดทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

เทศบาลต าบลมะกรดูอ าเภอโคกโพธิ์

จังหวัดปัตตาน ี

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) สามารถตดิตอ่กองชา่งเทศบาลต าบลมะกรดูโดยตรง 
(หมายเหต:ุ (081 7666132)) 

2) ส านักงานเทศบาลต าบลมะกรดูอ.โคกโพธิจ์.ปัตตานี 
(หมายเหต:ุ (073 432022)) 

3) เวปไซตห์น่วยงานเทศบาลต าบลมะกรดู 

(หมายเหต:ุ (www.Makrudcity.go.th)) 

4) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารทีอ่ยูอ่าศัย 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมำยเหต ุ

 
 

เลขรับที.่............................ 
 
วันที.่................................. 

 
ลงชือ่................. ผูรั้บค าขอ 
 

 
 
แบบขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารทีอ่ยูอ่าศัย 

 
 

 
 
 

เขยีนที.่.....ส านักงานเทศบาลต าบลมะกรดู... 
 
ต.มะกรดูอ.โคกโพธิจ์.ปัตตาน ี

 
 
 

วันที.่.............เดอืน...........................พ.ศ...................... 
 
เรือ่ง ............................................................................... 

 
เรยีนนายกเทศมนตรตี าบลมะกรดู 
 

 
 

ขา้พเจา้ (นาย / นาง /นางสาว) ....................................................นามสกลุ......................................... 
 



อาย.ุ.................ปีเป็นผูถ้อืหมายเลขบัตรประชาชนเลขที.่............................................................................... 
 

 
 
! เป็นบคุคลธรรมดาอยูบ่า้นเลขที.่.............หมูท่ี.่.........ซอย............................ถนน............................ 

 
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด....................................... 
 

 
 

! เป็นนติบิคุคลประเภท.............................จดทะเบยีนเมือ่..........................เลขทะเบยีน...................มสี านักงานตัง้อยู่
เลขที.่..................ซอย.............................................ถนน......................................................ต าบล/แขวง
......................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................................ 

 
โดย......................................................................ผูม้อี านาจลงชือ่แทนนติบิคุคลผูข้ออนุญาต 
 

อยูบ่า้นเลขที.่.............หมูท่ี.่............ซอย..............................................ถนน.....................................................
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด.......................................... 
 

มคีวามประสงคท์ีจ่ะกอ่สรา้ง............................................................................................................. 
 
......................................................................................................................................................................

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

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

 
ซึง่ตัง้อยูใ่นหมูท่ี.่.............ต าบล..................................อ าเภอ...................................จังหวัด.......................... 

 
เป็นเจา้ของอาคารในทีด่นิโฉนดทีด่นิเลขที ่/ น.ส. เลขที ่/ ส.ค.๑เลขที ่.................................................................. 
 

เป็นทีด่นิของ
................................................................................................................................................................ 
 

 
 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาตอ่ไป 

 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 

 
 

 
 (ลงชือ่) ผูย้ืน่ค ารอ้ง 
 

 ( ) 
 



 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน:(ใสช่ือ่กระบวนงาน) 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:(ชือ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ในสว่นของกระบวนงาน) (Division, Department, Ministry) 

ประเภทของงำนบรกิำร:(ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: (ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง:(ใสช่ือ่ก.ม.ทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต) 

ระดบัผลกระทบ:(ใสร่ะดับผลกระทบ) 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:(ใสพ่ืน้ทีใ่หบ้รกิาร) 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:(ใสก่ฎหมายทีก่ าหนดระยะเวลา) 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: (ใสร่ะยะเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ  

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ  
 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่่มอื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


