
สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 

ที่ วนั เดือน ปี เร่ือง ผู้ขอ หมายเหตุ 

1 7-ก.พ.-61 ขออนุญาตก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั  ด.ต.ธนทรัพย ์จนัทร์อาหาร   

2 7-พ.ค.-61 ขออนุญาตก่อสร้างห้องแถว พ.ต.ท. นิวฒัน์  อาทวงั   

3 8-พ.ค.-61 ขออนุญาตก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั  นายรุ่งเรือง  จนัทร์ประโคน   

4 17-ส.ค.-61 ขอต่ออายใุบอนุญาตก่อสร้างโรงฟักไข่ บ.นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จ ากดั   

5 30-ส.ค.-61 ขออนุญาตก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั ม. 10 นางนกนอ้ย  สมบติั   

สถิติการขอปรับพื้นทีถ่นนภายในพืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  

ปีงบประมาณ 2561 

ที่ วนั เดือน ปี เร่ือง ผู้ขอ หมายเหตุ 

1 22-มิ.ย.-61 ขอหินคลุกซ่อมแซมถนนบา้นชยัพฒันา นายเทียน  แสนดงั   

2 22-มิ.ย.-61 ขอหินคลุกซ่อมแซมถนน นายสมหวงั  บุระ   

3 6-ก.ค.-61 ขอปรับปรุงซ่อมแซมถนน นายไทยนอ้ย  ชะมาประโคน   

4 6-ก.ค.-61 ขอปรับปรุงซ่อมแซมถนน นายที  หล่อประโคน   

5 6-ก.ค.-61 ขอหินคลุกซ่อมแซมถนน นายประคอง  ชนะประโคน   

6 6-ก.ค.-61 ขอหินคลุกซ่อมแซมถนน นายสังวาล  เรืองทอง   

7 21-ส.ค.-61 ขอหินคลุกซ่อมแซมถนน นางเรียน  สมเยน็   

8 23-ส.ค.-61 ขอปรับปรุงซ่อมแซมถนน นายที  หล่อประโคน   

9 24-ส.ค.-61 ขอหินคลุกซ่อมแซมถนน นายสุพร  มนัช่อ   

10 5-ก.ย.-61 ขอหินคลุกซ่อมแซมถนน นายที  หล่อประโคน   

11 5-ก.ย.-61 ขอหินคลุกซ่อมแซมถนน นายเทียน  แสนดงั   

12 5-ก.ย.-61 ขอหินคลุกซ่อมแซมถนน นายสังวาล  เรืองทอง   

13 13-ก.ย.-61 ขอหินคลุกซ่อมแซมถนน นายรวน  คงประโคน   
 

สถิติการขอหนังสือรับรองส่ิงปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพ ิ 

ปีงบประมาณ 2561 

ที่ วนั เดือน ปี เร่ือง ผู้ขอ หมายเหตุ 

1 15-ส.ค.-61 หนงัสือรับรองส่ิงปลูกสร้าง นางตรีเนตร  เผา่พนัธ์ุ   

2 10-ก.ย.-61 หนงัสือรับรองส่ิงปลูกสร้าง นายเสียว จะประโคน   

3 12-ก.ย.-61 หนงัสือรับรองส่ิงปลูกสร้าง นางพะเยาว ์ เซรัมย ์   
 
 



สถิติการขอซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ ปีงบประมาณ 2561 

ที่ วนั เดือน ปี เร่ือง ผู้ขอ หมายเหตุ 

1 26-ธ.ค.-60 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายสังวาล  เรืองทอง   

2 29-ธ.ค.-60 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายสังวาล  เรืองทอง   

3 10-ม.ค.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายไทยนอ้ย  ชะมาประโคน   

4 13-ม.ค.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายอนนัต ์ ดีจิตต ์   

5 10-ม.ค.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายที  หล่อประโคน   

6 10-ม.ค.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายสมหวงั  บุระ   

7 10-ม.ค.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายพิเชษฐ์  บาลโสง   

8 15-ก.พ.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายที  หล่อประโคน   

9 15-ก.พ.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายสังวาล  เรืองทอง   

10 20-ก.พ.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นางอบั  ฮุยประโคน   

11 15-มี.ค.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นางส ายวย  ดวงประโคน   

12 15-มี.ค.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายที  หล่อประโคน   

13 22-มิ.ย.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายเสวอืน  อินทยงุ   

14 22-มิ.ย.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายเทียน  แสนดงั   

15 22-มิ.ย.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายที  หล่อประโคน   

16 6-ก.ค.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายประคอง  ชนะประโคน   

17 7-ก.ค.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายสังวาล  เรืองทอง   

18 25-ก.ค.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายสุพร  มนัช่อ   

19 2-ส.ค.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายพิเชษฐ์  บาลโสง   

20 21-ส.ค.-61 ขยายเขตไฟฟ้า นายอดุลย ์ คอนซา้ย   

21 21-ส.ค.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายอดุลย ์ คอนซา้ย   

22 21-ส.ค.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นางเรียน  สมเยน็   

23 22-ส.ค.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายสังวาล  เรืองทอง   

24 22-ส.ค.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายพิเชษฐ์  บาลโสง   

25 23-ส.ค.-61 เพิ่มจุดไฟส่องสวา่ง นายที  หล่อประโคน   

26 23-ส.ค.-61 เพิ่มจุดไฟส่องสวา่ง นายประคอง  ชนะประโคน   

27 5-ก.ย.-61 เพิ่มจุดไฟส่องสวา่ง นายเทียน  แสนดงั   

28 18-ก.ย.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายเอกลกัษณ์  อุตสารัมย ์   

29 18-ก.ย.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายประคอง  ชนะประโคน   

30 25-ก.ย.-61 ซ่อมแซมไฟฟ้า นายไทยนอ้ย  ชะมาประโคน   



 


