
ขอมูลสถติกิารขออนญุาตกอสรางอาคาร ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ.2522 

กองชาง องคการบริหารสวนตาํบลหนองหญาขาว อาํเภอสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

 

 

  

ลาํดบั ชื่อผูขออนญุาต ที่อยู สถานทีด่าํเนนิการ ชนดิคาํขอ ลกัษณะอาคาร 
วนัทีข่อ

อนญุาต 
หมายเหต ุ

1 นางนพวรรณ น่ิมอยู 373/2  ม.13  

ต.จระเขหิน    

อ.ครบุรี         

จ.นนครราชสีมา 

 

โฉนดท่ีดิน 22853  

ม.6  บ.มอดินแดง      

ต.หนองหญาขาว       

อ.สีคิ้ว                       

จ.นครราชสีมา                           

ขออนุญาต

กอสรางอาคาร 

อาคาร คสล. 1 ช้ัน  

ขนาดพ้ืนท่ี 120 ตร.ม.  

เพ่ือใชเปนบานพักอาศัย 

16 ก.ย. 64  

2 นางสาวแยม ยืนยง 223/9  ม.4     

ต.บางบัวทอง              

อ.บางบัวทอง                 

จ.นนทบุร ี

โฉนดท่ีดิน 11920         

ม.10 บ.หนองหาน              

ต.หนองหญาขาว                  

อ.สีคิ้ว                               

จ.นครราชสีมา 

ขออนุญาต

กอสรางอาคาร 

อาคาร คสล. 1 ช้ัน                  

ขนาดพ้ืนท่ี 48 ตร.ม.               

เพ่ือใชเปนบานพักอาศัย 

7 ก.ย.64  

3 นายสมโพด แซกพุดซา 30  ม.18             

ต.มะเกลือเกา       

อ.สูงเนิน                    

จ.นครราชสีมา 

โฉนดท่ีดิน 45703 

ม.6 บ.มอดินแดง       

ต.หนองหญาขาว      

อ.สีคิ้ว                                   

จ.นครราชสีมา 

ขออนุญาต

กอสรางอาคาร 

อาคาร คสล. 1 ช้ัน                 

ขนาดพ้ืนท่ี 71 ตร.ม.                 

เพ่ือใชเปนบานพักอาศัย 

11 ม.ค.6๕  

4 นายนพดล ขอนพุดซา 20/14 ม.12     

ต.หนองหญาขาว  

อ.สีคิ้ว                                

จ.นครราชสีมา  

โฉนดท่ีดิน 11854 

บ.ทรัพยสมบูรณ     

ต.หนองหญาขาว                       

อ.สีคิ้ว                           

จ.นครราชสีมา 

ขออนุญาต

กอสรางอาคาร 

อาคาร บานไม 1 ช้ัน            

ขนาดพ้ืนท่ี 42 คร.ม.             

เพ่ือใชเปนบานพักอาศัย 

 11 ก.พ.6๕  



 

  
ลาํดบั ชื่อผูขออนญุาต ที่อยู สถานทีด่าํเนนิการ ชนดิคาํขอ ลกัษณะอาคาร 

วนัทีข่อ

อนญุาต 
หมายเหต ุ

5 นางแสงจันทร แสนธิ 26/3 ม.9                    

ต.หนองหญาขาว        

อ.สีคิ้ว                               

จ.นครราชสีมา 

 

โฉนดท่ีดิน 19407  

ม.9  บ.ซับชุมพล      

ต.หนองหญาขาว       

อ.สีคิ้ว                       

จ.นครราชสีมา                           

ขออนุญาต

กอสราง

อาคาร 

อาคาร คสล. 1 ช้ัน  

ขนาดพ้ืนท่ี 60 ตร.ม.  

เพ่ือใชเปนบานพักอาศัย 

๗ มี.ค.6๕  

6 นายทรงกฎ แผวฉิมพล ี 318/2  ม.3     

ต.คูคต              

อ.ลําลูกกา                 

จ.ปทุมธานี 

โฉนดท่ีดิน 19229 

ม.9 บ.ซับชุมพล              

ต.หนองหญาขาว                  

อ.สีคิ้ว                               

จ.นครราชสีมา 

ขออนุญาต

กอสราง

อาคาร 

อาคาร คสล. 1 ช้ัน                  

ขนาดพ้ืนท่ี 72 ตร.ม.               

เพ่ือใชเปนบานพักอาศัย 

15 มี.ค.6๕  

7 นางสาวชุลีพร กลาวาจา 105/5  ม.10             

ต.หนองหญาขาว       

อ.สีคิ้ว                    

จ.นครราชสีมา 

โฉนดท่ีดิน 11836  

ม.10 บ.หนองหาน                

ต.หนองหญาขาว      

อ.สีคิ้ว                                   

จ.นครราชสีมา 

ขออนุญาต

กอสราง

อาคาร 

อาคาร คสล. 1 ช้ัน                 

ขนาดพ้ืนท่ี 73.5 ตร.ม.                 

เพ่ือใชเปนบานพักอาศัย 

15 มี.ค.6๕  

8 นางศิริรัตน สุวรรณสิน  151  ม.10     

ต.หนองหญาขาว  

อ.สีคิ้ว                                

จ.นครราชสีมา  

โฉนดท่ีดิน 48696 

ม.10 บ.หนองหาน     

ต.หนองหญาขาว                       

อ.สีคิ้ว                           

จ.นครราชสีมา 

ขออนุญาต

กอสราง

อาคาร 

อาคาร คสล. 1 ช้ัน            

ขนาดพ้ืนท่ี 24.5 ตร.ม.             

เพ่ือใชเปนบานพักอาศัย 

18 มี.ค.6๕  



 

ลาํดบั ชื่อผูขออนญุาต ที่อยู สถานทีด่าํเนนิการ ชนดิคาํขอ ลกัษณะอาคาร 
วนัทีข่อ

อนญุาต 

หมาย

เหต ุ

9 บริษัท เทอรา ลีฟ คอรเปอ

เรช่ัน จํากัด 

93/31 ม.4                    

ต.วิชิต             

อ.เมอืงภูเก็ต                               

จ.ภูเก็ต 

 

โฉนดท่ีดิน 11914  

ม.12 บ.ทรัพย

สมบูรณ              ต.

หนองหญาขาว       

อ.สีคิ้ว                       

จ.นครราชสีมา                           

ขออนุญาต

กอสรางอาคาร 

อาคาร คสล. 1 ช้ัน  

ขนาดพ้ืนท่ี 77 ตร.ม.  

เพ่ือใชเปนบานพักอาศัย 

18 มี.ค.6๕  

10 นางมณีรตัน เลือดกระโทก 48  ม.10       

ต.หนองหญาขาว             

อ.สีคิ้ว                 

จ.นครราชสีมา 

โฉนดท่ีดิน 30064 

ม.10 บ.หนองหาน              

ต.หนองหญาขาว                  

อ.สีคิ้ว                               

จ.นครราชสีมา 

ขออนุญาต

กอสรางอาคาร 

อาคาร คสล. 1 ช้ัน                  

ขนาดพ้ืนท่ี 91 ตร.ม.               

เพ่ือใชเปนบานพักอาศัย 

๘ เม.ย ๖๕  


