
ทะเบียนสำรวจผู้ประกอบกิจการที่ต้องมายื่นคำใบอนุญาต เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

(ข้อมูล  ณ  วันที่  10  กุมภาพันธ์  2564) 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ  - สกุล 
ที่อยู่ 

ประกอบกิจการ (ชื่อ) 
หลักเกณฑ์ข้อกำหนดท้องถิ่น ตามเทศบัญญตัิ เทศบาล เริ่มประกอบกิจการ  

เลขที ่ หมู่ที ่ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว/ด/ป 

1 นาง กุลยา  รุจิรารังสรรค ์ 216 5 มีดีปิโตรเลียม(ปตท.) 12.กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ฯ ข้อ 107  2556 

2 นาย บรรจง  แก่นลา   5 โรงสีข้าว 5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร ขอ้ 46 การสีข้าว (ก)  2554 

3 นาง บังอร  กันเทียม 33 4 
โรงสีข้าว 5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร ขอ้ 46 การสีข้าว (ก) 2550  

4 นาง สมัย  แก้ววิชัย 47 4 
ร้านค้า ปั้มน้ำมัน 12.กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถา่นหิน สารเคมี (ก)  2550  

5 นาง ศรี  หมายเขา 42 6 
ร้านซ่อมจักรยานยนต ์ 7.กิจการเกี่ยวกบัยานยนต์ฯ ขอ้ 60(ก) 2550  

6 นาง จุฬาพร  หลักเพ็ชร 225 7 
กอดรีสอร์ท  กิจการเกี่ยวกับการบริการ  ข้อ 76 ประกอบกิจการหอพกั  2555 

7 นาย จันทร์  เขตขยัน 132 7 
อภิวัฒนย์างยนต ์ กิจการเกีย่วกับยานยนต์ฯ  ข้อ 63 การปะการเชื่อมยาง  2555 

8 นาย เกียรติศักดิ์  วายโศก 227 7 
แมกไม้ (ห้องเช่ารายเดือน) กิจการเกีย่วกับการบริการ  ข้อ 76 ประกอบกจิการหอพัก  2560 

9 นาย นพคุณ  บุญสุข 222 8 
บ่อเล้ียงปลา  1.กิจการที่เกีย่วกับการเลี้ยงสัตว์ เล้ียงสัตว์น้ำ   2556 

10 น.ส. นิษฐ์วดี รุจิรารังสรรค ์ 214 8 
ธงไทยคอนกรีต   สะสมปูน ขอ้ 97   2558 

11 นาง สิริรัตน์  รุจิรารังสรรค์ 213 8 
ขายเฟอร์นิเจอร ์  13. กิจการอื่น ๆ ข้อ 127 โกดังสินค้า    2558 

12 นาย ระดม  หงษ์ระพิพัฒน ์ 125 8 
หจก.แก้สกันทร 12.กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ฯ ข้อ 106   2555 

13 นาง อุบลวดี หงษ์รพิพัฒน ์ 127 8 
หจก.แสนดีแก๊ส 12.กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ฯ ข้อ 106   2555 

14 นาง นงนชุ  บาลพิทักษ ์ 209 8 
ต้นเงินคาร์แคร์ 7.กิจการเกี่ยวกบัยานยนต์ฯ ขอ้ 61 ล้างอัดฉีดรถยนต ์  2560 

15 นาย ราชัย  ชมภ ู  84 8 
ราชัยห้องเช่า   กิจการเกี่ยวกับการบริการ  ข้อ 76 ประกอบกิจการหอพกั   2560 

16 นาง สุพิศ   เกษวงษ ์  5 8 
นิตยาเสริมสวย  กิจการเสริมสวย ข้อ 81   2562 

17 บริษัท สยามโกลบอลเฮา้ส์จำกัด 333 8 
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด  ข้อ 127 โกดังสินค้า  2562 

18 นาย จรูญ   คัญไทร 226 10 
โรงส ีตาบัว 5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร ขอ้ 46 การสีข้าว (ก) 2563  

19 นาย หนูเผือน  วงมาเกษ 218/1 10 
โรงส ีพ่อใหญ่สาย 5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร ขอ้ 46 การสีข้าว (ก) 2555 



 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ  - สกุล 
ที่อยู่ 

ประกอบกิจการ (ชื่อ) 
หลักเกณฑ์ข้อกำหนดท้องถิ่น ตามเทศบัญญตัิ เทศบาล เริ่มประกอบกิจการ  

เลขที ่ หมู่ที ่ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว/ด/ป 

20 นาย ประเสริฐ เลิศการัตน ์  129 10 
ประเสริฐฟาร์ม ข้อ 1 การเลี้ยงสัตว์ เล้ียงโคนม  2558 

21 นาย กิตติกาญจน ์ ประทุมรังสรรค์ 225 111 
โรงงานขนมปัง เอ็มเบเกอรี่  3.กิจการที่เกีย่วข้องกับอาหารฯ ข้อ 21(ก)ทำขนมปัง  2555 

22 นาย เด่นชัย  บุญมาปดั 107 11 
อู่เด่นชัย 7.กิจการเกี่ยวกบัยานยนต์ฯ ขอ้ 300   2555 

23 นาย อ่อนสี    ศรีสวัสดิ ์ 39 11 อู่ศรีสวัสดิ ์ 7.กิจการเกี่ยวกบัยานยนต์ฯ ขอ้ 59   2556 

24 นาย ธนากร  มณีวรรณ 252 11 
รีสอร์ท(น้ำเย็นรีสอร์ท)  กิจการเกี่ยวกับการบริการ  ข้อ 76 ประกอบกิจการหอพกั   2558 

25 นาย นิวัฒน์  โชติวิวัฒนา 76 11 
ลานตากผลผลิต(ก.พืชผล) 5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร ขอ้ 51 การตาก การสะสม  2530 

26 นาย พนัส   ชา่งด ี 226 11 
ห้องเช่า(กันทรลักษ์เฮาท์)  กิจการเกี่ยวกับการบริการ  ข้อ 76 ประกอบกิจการหอพกั  2555 

27 นาย วรรณนิกร  อุบลเกษมสุข 40 11 
เมมโมรี่เฮ้าส์  กิจการเกี่ยวกับการบริการ  ข้อ 76 ประกอบกิจการหอพกั  2560 

28 นาย วิสุทธิ์  ใจตรง 164 11 
ซ่อมไดนาโม สุนทรการไฟฟ้า  13.กิจการอื่น ๆ ขอ้ 123 ซ่อมเครื่องใช่ไฟฟ่า  2555 

29 นาย ศักดา  แก้ววันนา 199 11 
ศักดากระจก  11.กิจการที่เกีย่วกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ ข้อ 98 ตัดกระจก  2556 

30 นาง ยุภาภรณ์ จริยาวัฒนชัย 711 11 
โกดังเก็บสินค้า(รุ่งอนันต์)  13. กิจการอื่น ๆ ข้อ 127 โกดังสินค้า   2530  

31 น.ส. เกศรา  ชาภักดี 389 11 
ทองยานยนต ์ กิจการเกีย่วกับยานยนต์ฯ ข้อ 61 ลา้งอดัฉีดรถยนต์ 2558  

32 นาย ชวภณ  อาภรศรี 168 11 
หนุมานดีเชล  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ฯ ข้อ 300  2559  

33 น.ส. ปิยะนารถ  แซ่อึง 188/10 11 
อานนท์การไฟฟา้  13.กิจการอื่น ๆ ขอ้ 123 ซ่อมเครื่องใช่ไฟฟ่า   2559 

34 นาย อดิสรณ์  ฉาดเส็น 103 11 
ช่างหนู -ไดนาโม กิจการเกีย่วกับยานยนต์ฯ ข้อ 60(ข)  2550 

35 นาย สมเกียรติ พรมลา 79 11 
หจกกันทรลักษ์ ทรัพย์ทว ี สะสมปูน ข้อ 97 2560 

36 นาย กอบศิษฐ์  ยิ่งด ี 221 11 
ห้องเช่ารายเดือน (ครูลินห้องเช่า)  กิจการเกี่ยวกับการบริการ  ข้อ 76 ประกอบกิจการหอพกั   2556 

37 นาย วัลลภ  วันทมาตย ์ 67 11 
บ้านเช่ารายเดือน  กิจการเกี่ยวกับการบริการ  ข้อ 76 ประกอบกิจการหอพกั   2548 

38 นาย บัวลี  ศรีสวัสดิ ์ 11 11 
อู่ซ่อมรถ เคาะพ่นส ี กิจการเกีย่วกับยานยนต์ฯ ข้อ 58 เคาะพ่นสี  2563 

39 นาง ทองม้วน  ภูพวก 115 13 
โรงสีข้าว 5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร ขอ้ 46 การสีข้าว (ก)  2536 



ลำดับ
ที่  

ชื่อ  - สกุล 
ที่อยู่ 

ประกอบกิจการ (ชื่อ) 
หลักเกณฑ์ข้อกำหนดท้องถิ่น ตามเทศบัญญตัิ เทศบาล เริ่มประกอบกิจการ  

เลขที ่ หมู่ที ่ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว/ด/ป 

40 นาง ทองม้วน  ภูพวก  115 13 
เล้ียงหมู  1.กิจการที่เกีย่วกับการเลี้ยงสัตว์ เล้ียงสุกร (ก)   2536 

41 นาย บุญมี  สายชมภ ู 289 13 
บุญมีฟาร์มไก ่  1.กิจการที่เกีย่วกับการเลี้ยงสัตว์ เล้ียงไก่ (จ)5001 ตัวขึ้นไป  2540 

42 ร.ต. วิไล    บงัใบ 198 13 
อินนารีสอร์ท  กิจการเกี่ยวกับการบริการ  ข้อ 76 ประกอบกิจการหอพกั  2550 

43 นาย อนันตชัย  ประชุมรักษ ์ 101 15 
อู่ซ่อมรถ เคาะพ่นส ี 7.กิจการเกี่ยวกบัยานยนต์ฯ ขอ้ 58 เคาะพ่นสี  2550 

44 นาย สมเกียรติ อินทะชาต ิ 84 16 
โรงสีข้าว 5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร ขอ้ 46 การสีข้าว (ก)  2550 

45 นาง บุปผา  สาล ี 95 16 
ปั้มน้ำมัน 12.กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถา่นหิน สารเคมี (ก) ปั้มหยอดเหรยีญ 2550  

46 นาง มุกดา แก้วคูณ 27 17 
โรงสีข้าว 5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร ขอ้ 46 การสีข้าว (ก) 2549  

47 นาง วิไลภรณ์  ชาภักดี 77 17 
สายไหมรีสอร์ท  กิจการเกี่ยวกับการบริการ  ข้อ 76 ประกอบกิจการหอพกั   2550 

48 นาย สุนันท์  สังสัมฤทธิ ์ 50 17 
โรงหมักปลาร้า   3.กิจการที่เกีย่วข้องกับอาหารฯ ข้อ 14 การหมกัปลาร้า   2549 

49 นาง ดวงใจ  สุภบุตร 180 13 
โรงฆ่าสัตว์บุญสิงห ์ 4 การฆ่าสัตว์ ยกเว้นจำหนา่ยอหาร เร่ขายฯ 2564 

รวมทั้งหมด    49   กิจการ   

 

1. สีแดง  ไม่ยื่น    จำนวน  9 ราย 

2. สีเหลือง ไมอ่นุญาต  จำนวน  0 ราย 

3. สีเขียว อนุญาต   จำนวน  40 ราย 

 

 

 

 

 

 



 


