
ฐานขอมูลอาคารพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเภทอาคารตามตรา  32  ทวิ    อาคารสูง 

ลําดับท่ี เจาของอาคาร ช่ืออาคาร 

ไดรับใบอนุญาต/
หรือดําเนินการ

กอสราง 

(วัน/เดือน/ป) 

เปดใชอาคาร 

(วัน/เดือน/
ป) 

สถานท่ีตั้งอาคาร 
ลักษณะอาคาร
พ้ืนท่ี/ความสูง/

จํานวนช้ัน 

เพ่ือใชเปน 
ตรวจสอบครั้ง

สุดทาย 

(วัน/เดือน/ป) 
หมายเหต ุ

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

แบบ ฐ.- 1 



ฐานขอมูลอาคารพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเภทอาคารตามตรา  32  ทวิ    อาคารขนาดใหญพิเศษ 

ลําดับท่ี เจาของอาคาร ช่ืออาคาร 

ไดรับใบอนุญาต/
หรือดําเนินการ

กอสราง 

(วัน/เดือน/ป) 

เปดใชอาคาร 

(วัน/เดือน/
ป) 

สถานท่ีตั้งอาคาร 
ลักษณะอาคาร
พ้ืนท่ี/ความสูง/

จํานวนช้ัน 

ใชอาคารเพ่ือ 
ตรวจสอบครั้ง

สุดทาย 

(วัน/เดือน/ป) 
หมายเหต ุ

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

แบบ ฐ.- 2 



ฐานขอมูลอาคารพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเภทอาคารตามตรา  32  ทวิ    อาคารชุมนุมคน 

ลําดับท่ี เจาของอาคาร ช่ืออาคาร 

ไดรับใบอนุญาต/หรือ
ดําเนินการกอสราง 

(วัน/เดือน/ป) 

เปดใชอาคาร 

(วัน/เดือน/
ป) 

สถานท่ีตั้งอาคาร 
ลักษณะอาคาร
พ้ืนท่ี/ความสูง/

จํานวนช้ัน 

ตรวจสอบครั้ง
สุดทาย 

(วัน/เดือน/ป) 
หมายเหต ุ

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

แบบ ฐ.- 3 



ฐานขอมูลอาคารพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเภทอาคารตามตรา  32  ทวิ    โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ลําดับท่ี เจาของอาคาร ช่ืออาคาร 

ไดรับใบอนุญาต/ 
หรือดําเนินการกอสราง 

(วัน/เดือน/ป) 

เปดใชอาคาร 

(วัน/เดือน/ป) 
สถานท่ีตั้งอาคาร 

ลักษณะอาคาร
พ้ืนท่ี/ความสูง/

จํานวนช้ัน 

ตรวจสอบครั้งสดุทาย 

(วัน/เดือน/ป) 
หมายเหต ุ

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

แบบ ฐ.- 4 



ฐานขอมูลอาคารพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเภทอาคารตามตรา  32  ทวิ    โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  ท่ีมีจํานวนหองพักตั้งแต  80  หองข้ึนไป 

ลําดับท่ี เจาของอาคาร ช่ืออาคาร 

ไดรับใบอนุญาต/หรือ
ดําเนินการกอสราง 

(วัน/เดือน/ป) 

เปดใชอาคาร 

(วัน/เดือน/ป) 
สถานท่ีตั้งอาคาร 

ลักษณะอาคาร
พ้ืนท่ี/ความสูง/

จํานวนช้ัน 

ตรวจสอบครั้งสดุทาย 

(วัน/เดือน/ป) 
หมายเหต ุ

1 นางเสาวณยี  ศิริศักดิ ์ หอประชุมศรศีุภกิตต   หมู 10  ต.กุดจอก 
สูง 2 ช้ัน 
พ้ืนท่ี 2,446 ตร.ม. 

16 ส.ค.59  

2 นางเสาวนีย  ศิริศักดิ ์ โรงแรมสวนเสาวนีย   หมู 10  ต.กุดจอก 
สูง 2 ช้ัน 
พ้ืนท่ี 1,322 ตร.ม. 

16 ส.ค. 59  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

แบบ ฐ.- 5 



ฐานขอมูลอาคารพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเภทอาคารตามตรา  32  ทวิ    สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต  200  ตารางเมตรข้ึนไป 

ลําดับท่ี เจาของอาคาร ช่ืออาคาร 

ไดรับใบอนุญาต/ 
หรือดําเนินการกอสราง 

(วัน/เดือน/ป) 

เปดใชอาคาร 

(วัน/เดือน/ป) 
สถานท่ีตั้งอาคาร 

ลักษณะอาคาร
พ้ืนท่ี/ความสูง/

จํานวนช้ัน 

ตรวจสอบครั้งสดุทาย 

(วัน/เดือน/ป) 
หมายเหต ุ

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

แบบ ฐ.- 6 



ฐานขอมูลอาคารพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเภทอาคารตามตรา  32  ทวิ    อาคารชุด  หรืออาคารอยูอาศัยรวม ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต  2,000  ตารางเมตรข้ึนไป 

ลําดับท่ี เจาของอาคาร ช่ืออาคาร 

ไดรับใบอนุญาต/ 
หรือดําเนินการกอสราง 

(วัน/เดือน/ป) 

เปดใชอาคาร 

(วัน/เดือน/ป) 
สถานท่ีตั้งอาคาร 

ลักษณะอาคาร
พ้ืนท่ี/ความสูง/

จํานวนช้ัน 

ตรวจสอบครั้งสดุทาย 

(วัน/เดือน/ป) 
หมายเหต ุ

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

แบบ ฐ.- 7 



ฐานขอมูลอาคารพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเภทอาคารตามตรา  32  ทวิ    โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานท่ีมีความสูงมากกวา  1  ชั้น  และมีพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต  5,000  ตารางเมตรข้ึนไป 

ลําดับท่ี เจาของอาคาร ช่ืออาคาร 

ไดรับใบอนุญาต/ 
หรือดําเนินการกอสราง 

(วัน/เดือน/ป) 

เปดใชอาคาร 

(วัน/เดือน/ป) 
สถานท่ีตั้งอาคาร 

ลักษณะอาคาร
พ้ืนท่ี/ความสูง/

จํานวนช้ัน 

ตรวจสอบครั้งสดุทาย 

(วัน/เดือน/ป) 
หมายเหต ุ

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

แบบ ฐ.- 8 



ฐานขอมูลอาคารพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเภทอาคารตามตรา  32  ทวิ    ปายหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือตั้งปายท่ีตั้งอยูพ้ืนดิน  โดยมีความสูงจากพ้ืนดินตั้งแตสิบหาเมตรข้ึนไป 

หรือมีพ้ืนท่ีตั้งแตหาสิบตารางเมตรข้ึนไป  หรือปายท่ีติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแตยี่สิบหาตารางเมตรข้ึนไป 

ลําดับท่ี เจาของปาย 
ประเภทของปายตั้งบน
พ้ืนดิน/ติดตั้งบนอาคาร 

ไดรับใบอนุญาต/หรือ
ดําเนินการกอสราง 

(วัน/เดือน/ป) 

เปดใชเมื่อ 

(วัน/เดือน/ป) 
สถานท่ีตั้งปาย 

ลักษณะปาย 

พ้ืนท่ี/ความสูง 

ตรวจสอบครั้งสดุทาย 

(วัน/เดือน/ป) 
หมายเหต ุ

1 
บริษัท ซัสโก จํากัด 
(มหาชน) 

ปายตั้งบนพ้ืนดิน   หมู 10  ต.กุดจอก สูง 15 เมตร 22 ธ.ค. 59  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

แบบ ฐ.- 9 



ฐานขอมูลอาคารพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเภทอาคารท่ีมีสภาพหรือการใชท่ีอาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย  ตามมาตรา  46 

ลําดับท่ี เจาของอาคาร 

ไดรับใบอนุญาต/ 
หรือดําเนินการกอสราง 

(วัน/เดือน/ป) 
สถานท่ีตั้งอาคาร 

ลักษณะอาคาร
พ้ืนท่ี/ความสูง/

จํานวนช้ัน 

ใชอาคารเพ่ือ หมายเหต ุ

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

แบบ ฐ.- 10 



 

 

ฐานขอมูลอาคาร  9  ประเภท  ตามมาตรา  32  ทวิ 

ในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 


