
 

 

 
  
 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที ่    1/64  เลขที่    01    ปี 2564    
  อนุญาตให้   บุคคลธรรมดา   / นิติบุคคล  ชื่อ   ห้างหุ้นส่วนจำกัดกันทรลักษ์ทรัพย์ทวี   โดย
นายสมเกียรติ  พรมลา  อายุ   61  ปี สัญชาติ  ไทย  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่   0-33352-6000-17-1  
สำนักงานเลขท่ี  184    ถนน เขาพระวิหาร หมู่ที่    11   ตำบล  หนองหญ้าลาด อำเภอ  กันทรลักษ์  
จังหวัด     ศรีสะเกษ  โทรศัพท์         0-97325-6908    โทรสาร -  

  ข้อ  1  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท   การผลิต  การกลั่น  การสะสม 
การขนส่งน้ำมันปิโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม ต่าง ๆ    ลำดับที่    107 (ข)  แบบใช้เครื่องจักร  
ค่าธรรมเนียม   1,000.-    บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่      1/64      เลขที ่   01     ล งวันที่    2 0    เดื อน     
มกราคม     พ.ศ.   2564    โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า      ห้างหุ้นส่วนจำกัดกันทรลักษ์ทรัพย์ทวี       
พ้ืนที่ประกอบการ    3,200        ตารางเมตรกำลังเครื่องจักร  88.50  แรงม้า    จำนวนคนงาน    15    คน    
ตั้งอยู่    ณ   เลขที่    184  หมู่ที ่ 11   ตรอก/ซอย       -  ถนน  -   
ตำบล      หนองหญ้าลาด   อำเภอ         กันทรลักษ ์   จังหวัด             ศรีสะเกษ   
โทรศัพท์   0-97325-6908  โทรสาร      -   

  ข้อ  2  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

              และคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
   (2)  หากมีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากกฎระเบียบให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่    31   เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2565  
 
     ออกให้  ณ  วันที่     22       เดือน   มกราคม      พ.ศ.  2564 
 

   (ลงชื่อ) 
     (นายวีระพล  คงศรี) 

                         ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

                                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 

คำเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 

         ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

  (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุก่อนสิ้นอายุ 



 

 

 
  
 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที ่    1/64  เลขที่    02    ปี  2564   
  อนุญาตให้   บุคคลธรรมดา  /นิติบุคคล  ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.เอส.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต   
โดย นางรุ่งอนันต์  รัตนสิน  อายุ   72  ปี สัญชาติ  ไทย  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  0-33354-3000-12-5  
สำนักงานเลขท่ี  99    ถนน        -     หมู่ที่     4      ตำบล   หนองหญ้ าลาด     อำเภอ  กันทรลักษ์     
จังหวัด     ศรีสะเกษ  โทรศัพท์         0-81999-0861    โทรสาร      -      

  ข้อ  1  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท   การผลิต  การกลั่น  การสะสม 
การขนส่งน้ำมันปิโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ต่าง ๆ   ลำดับที่    107 (ข)  แบบใช้เครื่องจักร  
ค่าธรรมเนียม   1,000.-    บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่      1/64      เลขที ่   02     ล งวันที่    2 2    เดื อน     
มกราคม     พ.ศ.   2564    โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.เอส.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต   
พ้ืนที่ประกอบการ    3,200        ตารางเมตรกำลังเครื่องจักร  88.50  แรงม้า    จำนวนคนงาน    15    คน    
ตั้งอยู่    ณ   เลขที่     99   หมู่ที ่  4   ตรอก/ซอย       -  ถนน  -   
ตำบล      หนองหญ้าลาด   อำเภอ         กันทรลักษ ์   จังหวัด             ศรีสะเกษ   
โทรศัพท์   0-97325-6908  โทรสาร      -   

  ข้อ  2  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

              และคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
   (2)  หากมีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากกฎระเบียบให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่    31   เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2565  
 
     ออกให้  ณ  วันที่     22       เดือน   มกราคม      พ.ศ.  2564 
 

   (ลงชื่อ)  
     (นายวีระพล  คงศรี) 

                         ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

                                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 

คำเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 

         ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

  (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุก่อนสิ้นอายุ 



 

 

 

 
 

   ใบอนุญาต 
     ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เล่มที ่   1/64  เลขที่  03   ปี  2564 
 
 อนุญาตให้   บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล  ชื่อ   นายระดม   หงส์รพิพัฒน์   อายุ     56    ปี  สัญชาติ    
ไทย     เลขประจำตัวประชาชน  31001-00145-918  อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่       89       ตรอก / ซอย
 -    ถนน     -     หมูที่   6     ตำบล / แขวง  หนองไผ่    อำเภอ / เขต   เมือง     จังหวัด   ศรีสะเกษ     
โทรศัพท ์ 08-3342-0241  โทรสาร   - 

 ข้อ 1  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ  ประเภท การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าช  
ลำดับที่   108   ค่าธรรมเนียม  500   บาท   ใบเสร็จรับเงินเล่มที่   1/2564  เลขที่   003   ลงวันที่    11    
เดือน   มีนาคม    พ.ศ.    2564    โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า      หจก.แก๊ส กันทร 
พ้ืนที่ประกอบการ  1,600   ตารางเมตร  กำลังเครื่องจักร     -      แรงม้าจำนวนคนงาน     11      คน   ตั้งอยู่  
ณ   เลขที่   125   หมู่ที่  8  ตำบล  หนองหญ้าลาด   อำเภอ   กันทรลักษ ์  จังหวัด   ศรีสะเกษ   
รหัสไปรษณีย ์ 33110  โทรศัพท์  08-3746-9294  โทรสาร     - 

 ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะดังต่อไปนี้ 
  (1)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

       และคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
  (2)  หากมีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากกฎระเบียบให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่   31   เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2565 
 
    ออกให้    ณ   วันที่   11    เดือน    มีนาคม    พ.ศ.  2564 
 
      (ลงชื่อ)  
                          (นายวีระพล  คงศรี) 
                ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

   นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
               
คำเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 

         ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

  (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุก่อนสิ้นอายุ 
 

 

แบบ  อภ.  2 



 

 

 

 

 
   ใบอนุญาต 

     ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที ่   1/64  เลขที่  04   ปี  2564 
 
 อนุญาตให้   บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล  ชื่อ   นางอุบลวดี  หงส์รพิพัฒน์   อายุ     58    ปี 
สัญชาติ    ไทย     เลขประจำตัวประชาชน   31005-01757-027 อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่  89    ตรอก / 
ซอย -    ถนน      หมูที่   6   ตำบล /แขวง  หนองไผ่  อำเภอ/เขต  เมืองศรีสะเกษ   จังหวัด   ศรีสะเกษ      
โทรศัพท ์ 08-3342-0241  โทรสาร   - 

 ข้อ 1  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ  ประเภท การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าช  
ลำดับที่   108     ค่าธรรมเนียม    500     บาท     ใบเสร็จรับเงินเล่มที่     1/2564    เลขที ่  002   
ลงวันที่   11    เดือน    มีนาคม    พ.ศ.    2564    โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า      หจก.แสนดีแก๊ส 
พ้ืนที่ประกอบการ  1,600   ตารางเมตร  กำลังเครื่องจักร     -      แรงม้าจำนวนคนงาน     4      คน   ตั้งอยู่  
ณ  เลขท่ี  127   หมู่ที่  8  ตำบล  หนองหญ้าลาด   อำเภอ   กันทรลักษ ์  จังหวัด   ศรีสะเกษ   
รหัสไปรษณีย ์ 33110  โทรศัพท์  08-3746-9294  โทรสาร     - 

 ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะดังต่อไปนี้ 
  (1)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

       และคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
  (2)  หากมีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากกฎระเบียบให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่  31  เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  25645 
 
    ออกให้  ณ  วันที่    11    เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2564 
 
      (ลงชื่อ)  
                          (นายวีระพล  คงศรี) 
              ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

   นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
               
 
คำเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 

         ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

  (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุก่อนสิ้นอายุ 
 

แบบ  อภ.  2 



 

 

แบบ อภ.2 
 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที ่    1  เลขที่      005   ปี 2564    

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ บุคคลธรรมดา /นิติบุคคล  ชื่อ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด
(มหาชน) โดย นายวิทูร สุริยวนากุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทะเบียนเลขที่  0-1075-51000-02-9     
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที ่ 232  หมู่ที ่ 19  ตำบล   รอบเมือง    อำเภอ   เมืองร้อยเอ็ด   จังหวัด  ร้อยเอ็ด 
โทรศัพท ์ 09-8979-7764 โทรสาร  - 
  ข้อ  1  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท     โกดังเก็บสินค้า   
ลำดับที่      217   ค่าธรรมเนียม      -ยกเว้น 1 ปี-    บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่     -   
3เลขที ่    -      ลงวันที่    -      เดือน               -                 พ.ศ.         -             โดยใช้ชื่อ 
สถานประกอบการว่า บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  พ้ืนที่ประกอบการ    15,176  ตารางเมตร 
กำลังเครื่องจักร    -    แรงม้า     จำนวนคนงาน 137   คน  ตั้งอยู่  ณ  เลขท่ี 333  
หมู่ที ่  8    ตรอก/ซอย  -   ถนน ศรีสะเกษ-กันทรลักษ ์  
ตำบล       หนองหญ้าลาด   อำเภอ         กันทรลักษ ์  จังหวัด              ศรีสะเกษ   
โทรศัพท์ 09-8979-7464  โทรสาร      -   
  ข้อ  2  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

              และคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
   (2)  หากมีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากกฎระเบียบให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่    31   เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2565  
 

ออกให้   ณ   วันที่     29      เดือน    มีนาคม      พ.ศ. 2564 
 

      (ลงชื่อ) 
(นายวีระพล  คงศรี) 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 

 

 

คำเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 

         ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

  (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุก่อนสิ้นอายุ 
 



 

 

 

 
 

 
  

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที ่      1    เลขที่    006   ปี 2564    
  อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล  ชื่อ   นายสัญญา  เพียรเป็นนิตย์    อายุ         51     ป ี
สัญชาติ    ไทย        เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี   อยู่บ้าน / สำนักงานเลขท่ี    36    ตรอก/ซอย      -  
ถนน          -       หมู่ที่     6    ตำบล/แขวง   หนองหญ้าลาด   อำเภอ/เขต       กันทรลักษ์  
จังหวัด      ศรีสะเกษ    โทรศัพท์ -   โทรสาร   -   
  ข้อ  1  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท    การสะสมของเก่า พื้นที่ไม่เกิน 
20 ตรว.    ลำดับที ่   126(1)   ค่าธรรมเนียม   -ยกเว้น 1 ปี-   บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่     -      เลขที่     -        
ลงวันที่      -  เดือน      -              พ.ศ.              โดยใช้ชื่อ  สถานประกอบการว่า   เพียรเป็นนิตย์   
พ้ืนที่ประกอบการ       20        ตารางเมตร   กำลังเครื่องจักร     -  แรงม้า     จำนวนคนงาน       1      ค น  
ตั้งอยู่  ณ  เลขที่        36  หมู่ที ่ 6       ตรอก/ซอย  -        ถนน      -         ตำบล     
หนองหญ้าลาด      อำเภอ      กันทรลักษ ์   จังหวัด         ศรีสะเกษ          โทรศัพท์  -  
โทรสาร      - 
  ข้อ  2  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

              และคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
   (2)  หากมีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากกฎระเบียบให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่    31   เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2565  
 
     ออกให้  ณ  วันที่    29     เดือน   มีนาคม      พ.ศ. 2564 
 

   (ลงชื่อ)  
                          (นายวีระพล  คงศรี) 
              ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

   นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 

คำเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 

         ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

  (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุก่อนสิ้นอายุ 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
  

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที ่      1    เลขที่    007   ปี 2564    
  อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล  ชื่อ   นางดาวใจ  สุภบุตร    อายุ         44     ปี 
สัญชาติ    ไทย        เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี  3-3304-01175-86-5  อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่    180    
ตรอก/ซอย      -  ถนน          -       หมู่ที ่    13    ตำบล/แขวง   หนองหญ้ าลาด    อำเภอ/เขต       
กันทรลักษ์  จังหวัด      ศรีสะเกษ    โทรศัพท ์ -   โทรสาร   -  
  ข้อ  1  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท   การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่
จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่าเพื่ อบริโภคในครัวเรือน  ลำดับที่         4     
ค่าธรรมเนียม     -ยกเว้น 1 ปี-    บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่       -         เลขที ่     -         ลงวันที่      -  
เดือน                -                   พ.ศ.        -          โดยใช้ชื่อ  สถานประกอบการว่า   เพียรเป็นนิตย์   
พ้ืนที่ประกอบการ       400        ตารางเมตร   กำลังเครื่องจักร     -    แรงม้า     จำนวนคนงาน     3     คน  
ตั้งอยู่  ณ  เลขที่        180  หมู่ที ่ 13       ตรอก/ซอย  -        ถนน      -         ตำบล     
หนองหญ้าลาด      อำเภอ      กันทรลักษ ์   จังหวัด         ศรีสะเกษ          โทรศัพท์  -  
โทรสาร      - 
  ข้อ  2  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

              และคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
   (2)  หากมีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากกฎระเบียบให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่    31   เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2565  
 
     ออกให้  ณ  วันที่    29     เดือน   มีนาคม      พ.ศ. 2564 
 

   (ลงชื่อ) 
                          (นายวีระพล  คงศรี) 
              ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

   นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 

คำเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 

         ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

  (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุก่อนสิ้นอายุ 
 

 



 

 

 
  
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที ่      1     เลขที่      008   ปี 2564    
  อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล  ชื่อ  นางศรี    หมายเขา   อายุ     53     ปี 
สัญชาติ    ไทย        เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี   3-3304-01415-56-4  อยู่บ้าน / สำนักงานเลขท่ี 
42 ตรอก/ซอย   -   ถนน  -   
หมู่ที ่       6   ตำบล/แขวง       หนองหญ้าลาด   อำเภอ/เขต  กันทรลักษ ์   
จังหวัด       ศรีสะเกษ  โทรศัพท์ -   โทรสาร   -   
  ข้อ  1  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท   ประกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ 
ลำดับที่       60    ค่าธรรมเนียม    -ยกเว้น  1  ปี-   บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่     -    
เลขที ่         -      ลงวันที่ -  เดือน           -       พ.ศ.      -            โดยใช้ชื่อ 
สถานประกอบการว่า ร้านแป๊ปปะยาง     พ้ืนที่ประกอบการ       15         ตารางเมตร 
กำลังเครื่องจักร  -  แรงม้า     จำนวนคนงาน  -   คน  ตั้งอยู่  ณ  เลขท่ี 42  
หมู่ที ่  6    ตรอก/ซอย  -   ถนน  -   
ตำบล       หนองหญ้าลาด   อำเภอ         กันทรลักษ ์  จังหวัด              ศรีสะเกษ   
โทรศัพท์      -   โทรสาร      -   
  ข้อ  2  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

              และคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
   (2)  หากมีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากกฎระเบียบให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่   31   เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2565  
 
     ออกให้  ณ  วันที่     29      เดือน     มีนาคม     พ.ศ.  2564  
 

   (ลงชื่อ)  
                          (นายวีระพล  คงศรี) 
              ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 

 

คำเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 

         ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

  (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุก่อนสิ้นอายุ 



 

 

 
 

 
  
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที ่   1       เลขที่     009    ปี 2564    
  อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล  ชื่อ  นายสุนันท์  สังสัมฤทธิ์   อายุ     41     ปี 
สัญชาติ    ไทย        เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี   3-3313-00072-66-2   อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่ 
50 ตรอก/ซอย   -   ถนน  -   
หมู่ที ่   17  ตำบล/แขวง       หนองหญ้าลาด   อำเภอ/เขต  กันทรลักษ ์   
จังหวัด       ศรีสะเกษ  โทรศัพท์ -   โทรสาร   -   
  ข้อ  1  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า 
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  ลำดับที่   14    ค่าธรรมเนียม   200.-    บาท  
ใบเสร็จรับเงินเล่มที ่   1/64   เลขที ่   004       ลงวันที่   28   เดือน     มิถุนายน     พ.ศ. 2564           
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า โรงปลาร้าเจ้นิ     พ้ืนที่ประกอบการ       225        ตารางเมตร 
กำลังเครื่องจักร  -  แรงม้า     จำนวนคนงาน  2   คน  ตั้งอยู่  ณ  เลขท่ี 50  
หมู่ที ่ 13   ตรอก/ซอย  -   ถนน  -   
ตำบล       หนองหญ้าลาด   อำเภอ         กันทรลักษ ์  จังหวัด              ศรีสะเกษ   
โทรศัพท์      -   โทรสาร      -   
  ข้อ  2  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

              และคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
   (2)  หากมีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากกฎระเบียบให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่   31   เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2565  
 
     ออกให้  ณ  วันที่    28     เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  2564  
 

   (ลงชื่อ)  
                             (นายวีระพล  คงศรี) 

                                          ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
                      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 

คำเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 

         ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

  (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุก่อนสิ้นอายุ 
 
 



 

 

 
 

  
 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที ่    1  เลขที่    010      ปี 2564    
  อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล  ชื่อ หจก.มีดีปิโตรเลียม โดยนางกุลยา รุจิรารังสรรค์    
อายุ   70    ปี   สัญชาติ  ไทย    เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี     0-3335-5600-0552   บ้านเลขท่ี    216
หมู่ที ่   5    ตำบล/แขวง     หนองหญ้าลาด   อำเภอ/เขต   กันทรลักษ์  
 จังหวัด     ศรีสะเกษ      โทรศัพท ์ -   โทรสาร   -   
  ข้อ  1  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท    การผลิต การกลั่น การสะสม การ
ขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมฯ   ลำดับที่     107    ค่าธรรมเนียม  (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)  บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 
-         เลขที ่     -        ลงวันที่     -     เดือน        -           พ.ศ.   -     โดยใช้ชื่อ  สถานประกอบการว่า   
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)    พ้ืนที่ประกอบการ      3,200      ตารางเมตร   กำลัง
เครื่องจักร     -  แรงม้า     จำนวนคนงาน    18   คน  ตั้งอยู่  ณ  เลขท่ี    216  หมู่ที่ 5   ตรอก/ซอย 
 -        ถนน ศรีสะเกษ-กันทรลักษ ์       ตำบล       หนองหญ้าลาด   อำเภอ       กันทรลักษ ์  
จังหวัด       ศรีสะเกษ         โทรศัพท์           -   โทรสาร      -   
  ข้อ  2  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

              และคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
   (2)  หากมีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากกฎระเบียบให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   (3)  ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามหนังสือที่ มท 0820.2/ว3651 ลว.26 พ.ย.2563 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่    17   เดือน      สิงหาคม    พ.ศ.  2565  

     ออกให้  ณ  วันที่    16     เดือน   สิงหาคม      พ.ศ. 2564 
 

   (ลงชื่อ)  
                          (นางกันตพัชร์  ไชยนา) 
          นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 

คำเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 

         ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

  (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุก่อนสิ้นอายุ 
 

 

 



 

 

 
 

 
  
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที ่   1/64   เลขที่      011   ปี 2564    
  อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล  ชื่อ  นายบุญมี    สายชมภู   อายุ     47     ปี 
สัญชาติ    ไทย        เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี   3-3309-00204-49-6  อยู่บ้าน/สำนักงานเลขท่ี 
289 ตรอก/ซอย   -   ถนน  -   
หมู่ที ่       13  ตำบล/แขวง       หนองหญ้าลาด   อำเภอ/เขต  กันทรลักษ ์   
จังหวัด       ศรีสะเกษ  โทรศัพท์ -   โทรสาร   -   
  ข้อ  1  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท  การเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงไก่ (จ)                               
ลำดับที่     1   ค่าธรรมเนียม (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)    บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่         -         
เลขที ่       -        ลงวันที่    -  เดือน           -           พ.ศ.         -     โดยใช้ชื่อ 
สถานประกอบการว่า บุญมี สายชมภูฟาร์มไก่    พ้ืนที่ประกอบการ       1,440    ตารางเมตร 
กำลังเครื่องจักร  -  แรงม้า     จำนวนคนงาน  4   คน  ตั้งอยู่  ณ  เลขท่ี 289  
หมู่ที ่  13    ตรอก/ซอย  -   ถนน  -   
ตำบล       หนองหญ้าลาด   อำเภอ         กันทรลักษ ์  จังหวัด              ศรีสะเกษ   
โทรศัพท์      08-9948-4362   โทรสาร      -   
  ข้อ  2  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

              และคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
   (2)  หากมีเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากกฎระเบียบให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่   31   เดือน     มีนาคม   พ.ศ.  2565  
 
     ออกให้  ณ  วันที่     7     เดือน     ตุลาคม    พ.ศ.  2564  
 

   (ลงชื่อ)  
                           (นางกันตพัชร์  ไชยนา) 
           นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

คำเตือน  (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 

         ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

  (2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุก่อนสิ้นอายุ 
 

 

 


