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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับที� ชื�อผู้ขออนุญาต ที�อยู่ สถานที�ดําเนินการ ชนิดคําขอ ลักษณะอาคาร วันที�ขออนุญาต หมายเหตุ

1 นางพัชรี บุญมา โทมัส-เบงกรี 813 ซอย จรัญสนิทวงศ โฉนดที่ดิน 41579 ขออนุญาต อาคาร คสล.2 ชั้น ๒๑ ธ.ค. ๖๓

แขวงทาพระ ม.12 บ.ทรัพยสมบูรณ กอสราง ขนาดพื้นที่ 310ตร.ม.

เขตบางกอกใหญ ต.หนองหญาขาว อ.สีคิ้ว อาคาร เพื่อใชเปนบานพักอาศัย

กรุงเทพฯ จ.นครราชสีมา

2 นายสุริยา หงศาลา 214/108 ม.1 โฉนดที่ดิน 20496 ขออนุญาต อาคาร โครงเหล็ก 1 ชั้น ๒๑ ธ.ค. ๖๓

ต.หนองไผลอม ม.10 บ.หนองหาน กอสราง ขนาดพื้นที่ 107 ตร.ม.

อ.เมืองนครราชสีมา ต.หนองหญาขาว อาคาร เพื่อใชเปนบานพักอาศัย

จ.นครราชสีมา อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา

3 นายทินนภัทร ศีเวียงซาย 229 ม.5 โฉนดที่ดิน 25813 ขออนุญาต อาคาร คสล. 1 ชั้น 23 ธ.ค. 63

ต.ลาดบัวขาว ม.12 บ.ทรัพยสมบูรณ กอสราง ขนาดพื้นที่ 141 ตร.ม.

อ.สีคิ้ว ต.หนองหญาขาว อาคาร เพื่อใชเปนบานพักอาศัย

จ.นครราชสีมา อ.สีคิ้ว ปมน้ํามัน

จ.นครราชสีมา

4 นางเกษร ญาติกลาง  20/22  ม.12 โฉนดที่ดิน 46829 ขออนุญาต อาคาร คสล. 1 ชั้น ๒๗ พ.ย. ๖๓

บ.ทรัพยสมบูรณ ม.9 บ.ซับชุมพล กอสราง ขนาดพื้นที่ 45 ตร.ม.

ต.หนองหญาขาว ต.หนองหญาขาว อาคาร เพื่อใชเปนบานพักอาศัย

อ.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

5 นางดวงพร เกิดจันทึก 229 ม.5 โฉนดที่ดิน 25813 ขออนุญาต อาคาร คสล+เหล็ก 1 ชั้น 20 ต.ค. 63
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ต.ลาดบัวขาว ม.12 บ.ทรัพยสมบูรณ กอสราง ขนาดพื้นที่ 52.5 ตร.ม.  

อ.สีคิ้ว ต.หนองหญาขาว อาคาร เพื่อใชเปนบานพักอาศัย

จ.นครราชสีมา อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา

6 นางแตว ขอเพิ่มกลาง 110 ม.9 บ.ซับชุมพล โฉนดที่ดิน 38636 ขออนุญาต อาคาร คสล. 1 ชั้น ๑๐ ส.ค. ๖๓

ต.หนองหญาขาว ม.9 บ.ซับชุมพล กอสราง ขนาดพื้นที่ 85.75 ตร.ม.

อ.สีคิ้ว ต.หนองหญาขาว อาคาร เพื่อใชเปนบานพักอาศัย

จ.นครราชสีมา อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา

7 นางสาววลัยภรณ บุญฤทธิ์    31/8   ม.12 โฉนดที่ดิน 45175 ขออนุญาต อาคาร คสล. 1 ชั้น ๘ ส.ค. ๖๓

บ.ทรัพยสมบูรณ ม.12 บ.ทรัพยสมบูรณ กอสราง ขนาดพื้นที่ 50 ตร.ม.

ต.หนองหญาขาว ต.หนองหญาขาว อาคาร เพื่อใชเปนบานพักอาศัย

อ.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

8 นางสาวพิมพปวีณ อยูยิ่ง 17 ซ.รามอินทรา 14 โฉนดที่ดิน 46197 ขออนุญาต อาคาร คสล.1 ชั้น ยกสูง ๒๖ ธ.ค. ๖๓

. แยก 16 แขวงทาแรง ม.9 บ.ซับชุมพล กอสราง ขนาดพื้นที่ 36 ตร.ม.

เขตบางเขน ต.หนองหญาขาว อาคาร เพื่อใชเปนบานพักอาศัย

กรุงเทพฯ อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา

9 นายทรงกฎ แผวฉิมพลี 318/2 ม.3 โฉนดที่ดิน 19279 ขออนุญาต อาคาร คสล 1 ชั้น 1 พ.ค. 63

ต.คูคต ม.9 บ.ซับชุมพล กอสราง ขนาดพื้นที่ 180 ตร.ม.  



                               ขอมูลสถิติการขออนญาตกอสรางอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

                                       กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ.ลําลูกกา ต.หนองหญาขาว อาคาร เพื่อใชเปนบานพักอาศัย

จ.ปทุมธานี อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา

10 นายธวัชชัย ชนะนา 122/1 ม.10 โฉนดที่ดิน 39082 ขออนุญาต อาคาร คสล. 1 ชั้น ๗ พ.ค. ๖๓

บ.หนองหาน ม.10 บ.หนองหาน กอสราง ขนาดพื้นที่ 60 ตร.ม.

ต.หนองหญาขาว ต.หนองหญาขาว อาคาร เพื่อใชเปนบานพักอาศัย

อ.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

11 นายมานพ ขาวหมื่นไว    80/1 ม.10 โฉนดที่ดิน 19538 ขออนุญาต อาคาร คสล. 2 ชั้น ๑๗ ม.ีค. ๖๓

บ.หนองหาน ม.10 บ.หนองหาน กอสราง ขนาดพื้นที่ 105 ตร.ม.

ต.หนองหญาขาว ต.หนองหญาขาว อาคาร เพื่อใชเปนบานพักอาศัย

อ.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

12 นายกฤษฏา เกตุคางพลู 52 ม.9 บ.ซับชุมพล โฉนดที่ดิน 40970 ขออนุญาต อาคาร คสล. 1 ชั้น ๕ ก.พ. ๖๓

. ต.หนองหญาขาว ม.10 บ.หนองหาน กอสราง ขนาดพื้นที่ 41.75 ตร.ม.

อ.สีคิ้ว ต.หนองหญาขาว อาคาร เพื่อใชเปนบานพักอาศัย

จ.นครราชสีมา อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา

13 นางสาวชฎาพร โฉสูงเนิน 52 ม.10 บ.หนองหาน โฉนดที่ดิน 42639 ขออนุญาต อาคาร คสล. 1 ชั้น ๒๙ ม.ค. ๖๓

. ต.หนองหญาขาว ม.10 บ.หนองหาน กอสราง ขนาดพื้นที่ 48 ตร.ม.
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อ.สีคิ้ว ต.หนองหญาขาว อาคาร เพื่อใชเปนบานพักอาศัย

จ.นครราชสีมา อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา
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