ข้อมูลโรงแรมทีไ่ ด้รับอนุญาตของจังหวัดเพชรบุรี
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
๒๐
21
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

ทะเบียน
อำเภอเมืองเพชรบุรี
เขำวังโฮเต็ล
สงวนชัย
เบสท์ 88
เพชรเฮ้ำส์
เพชรเกษมโฮเต็ล
เพชรไพลิน
ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท
ระเบียงเรือ บีช รีสอร์ท
รอยัลไดมอน
ซัน
แฮปปี้ รีสอร์ท
โรเซ่ รีสอร์ท
สบำยเฮ้ำส์
ไดแอน
ชวนชม รีสอร์ท
ตะวันนำ รีสอร์ท
ฟิวกู๊ด
รับลม รีสอร์ท
ชำนเมือง รีสอร์ท
เดอะมูน รีสอร์ท
ณ เพชร รีสอร์ท
จิติพร รีสอร์ท
รำยำรำชพฤกษ์
รับลม 2
กู๊ดเฮ้ำส์
คีรีบูติค
อลินดำ
เดอะเมมโมรี่ รีสอร์ท หำดเจ้ำสำรำญ
ทีเค เรสซิเดนซ์
เดอะพำรำไดซ์ 1
รวม 30 แห่ง

ที่ตั้ง

123 ถ.รำชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองฯ
25 ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองฯ
123 ม.8 ถ.คีรีรัฐยำ ต.ธงชัย อ.เมืองฯ
124 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.เวียงคอย อ.เมืองฯ
86/4 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองฯ
18/14 หม ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองฯ
170 ม.1 ถ.หำดเจ้ำสำรำญ ต.หำดเจ้ำสำรำญ
80/1-5 ถ.อนำมัย ต.หำดเจ้ำสำรำญ อ.เมืองฯ
555 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองฯ
43/33 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.บ้ำนหม้อ อ.เมืองฯ
133 ม. 4 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองฯ
95/9,95/10 หมู่ที่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง
59 ถ.เพชรเกษม ต.หัวสะพำน อ.เมืองฯ
59/3 ม.2 ต.โพไร่หวำน อ.เมืองฯ
170 ม.3 ต.บ้ำนหม้อ อ.เมืองฯ
70 ม.2 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองฯ
43 ม.1 ถ.บ้ำนไร่ตีนกำ ต.นำวุ้ง อ.เมืองฯ
278 ม.2 ต.หำดเจ้ำสำรำญ อ.เมืองฯ
342 ม.2ต.ธงชัย อ.เมืองฯ
22 ม.9 ต.ธงชัย อ.เมืองฯ
202 ม.3 ต.บ้ำนหม้อ อ.เมืองฯ
๖๐/๒ ม.๒ ต.บ้ำนหม้อ อ.เมือง
102 ม.4 ต.โพไร่หวำน อ.เมืองฯ
307 ม. 2 ต.หำดเจ้ำสำรำญ อ.เมืองฯ
627,627/1-9 ม.5 ต.บ้ำนหม้อ อ.เมืองฯ
680/14 ม.5 ต.บ้ำนหม้อ อ.เมืองฯ
111 ม.3 ต.บ้ำนหม้อ อ.เมืองฯ
113 ม.6 ต.หำดเจ้ำสำรำญ อ.เมืองฯ
77/9 ม.1 ต.โพไร่หวำน อ.เมืองฯ
111 ม.1 ต.หำดเจ้ำสำรำญ อ.เมืองฯ

ผู้รับอนุญาต

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ โรงแรมเขำวัง
นำยวรวุฒิ กำชัย
นำยกัมพล สุภำแพ่ง
นำงอำพันธ์ บุญใหญ่
นำยประดิษฐ์ เลำหภักดี
นำยทนง ม่อมเหมำะ
บริษัท หำดสำรำญ จำกัด
นำงชญำสินี มณฑลโสภณ
บริษัท สุทธำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ห้ำงหุ้นส่วน จำกัด โรงแรมซัน
นำงลักขณำ สุภำแพ่ง
นำยพลกฤษ คงสกุล
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สบำยเฮ้ำส์
นำงธนำวดี ผ่องศรี
น.ส.จริยำ บุญโพธิ์
นำยพิพัฒน์ สุภำแพ่ง
บริษัท นิว เอ็น ซี พี จำกัด
นำงสำรวย บุญศิริ
นำยไพโรนจ์ สุทธำรมย์
นำยณรรฐพล ภัยลี้
นำยวรพล วัชรภูมิพิทักษ์
นำงจิติพร นุ่นพันธ์
น.ส.จริยำ บุญโพธิ์
นำยปิยพงษ์ บุญศิริ
นำยกิตติ์ธเนศ กอพูนพิพัฒน์
น.ส.พิมพ์ดำว สุภำแพ่ง
น.ส.สุทิศำ สรรประเสริฐ
นำยนิธิชัย ไพพรรณรัตน์
นำยมนตรี ทับคล้ำย
นำยเกรียงไกร พุคยำภรณ์

เบอร์โทรศัพท์

032-425167
032-425-051
032-424-790
032-426-375
032-425-581
032-40-1434
032-441-370
032-441-366
032-411-061-70
032-400-000
032-428998
032-415-805-7
032-427-710
092-9211839
032-493037
081-2497856
089-8110406
085-2899-140 , 032-478-333
085-562-5550
081-9451115
081-9204778
032-493767
032-405581
032-478333
032-488386
086-8908722
064-9313289
032-478048
094-1267556
085-9426406

จานวน
ห้องพัก

ประเภท

57
17
20
52
50
28
62
22
59
52
๔๘
22
20
12
30
18
24
9
16
18
19
34
41
9
10
20
9
9
45
5

2
1
1
2
๒
1
3
3
4
๓
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3

837

-๒ที่

ทะเบียน

๓๑
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

อำเภอเมืองเพชรบุรี
เดอะพำรำไดซ์ 2
ชิดลม รีสอร์ท
บลูสกำย บีช รีสอร์ท
ซีสกำย บีช รีสอร์ท
บ้ำนบำงโฮม รีสอร์ท
เคียงคลื่นทะเล รีสอร์ท
ไหมทองธำรำ แอนด์ ริเวอร์ไซด์
สไมล์ บีช
พอตเตอร์ โฮเทล
ดรีม ดี
เชนู บูติค รีสอร์ท
พิมพ์ชนก รีสอร์ท
ไดแอน พลูวิลล่ำ
เดอะ โคซี่ โฮเท็ล
แคปสโตน รีสอร์ท
โซเฟรช รีสอร์ท
รวม 46 แห่ง

ที่ตั้ง

111/1 ม.1 ต.หำดเจ้ำสำรำญ อ.เมืองฯ
302 ม.2 ต.หำดเจ้ำสำรำญ อ.เมืองฯ
5 ม.2 ต.หำดเจ้ำสำรำญ อ.เมืองฯ
5/2 ม.2 ต.หำดเจ้ำสำรำญ อ.เมืองฯ
278/1-278/6 ม.4 ต.หำดเจ้ำสำรำญ อ.เมืองฯ
19/1 ม.1 ต.หำดเจ้ำสำรำญ อ.เมืองฯ
27 และ 168 ม.1 ต.บ้ำนหม้อ อ.เมืองฯ
312 ม.2 ต.หำดเจ้ำสำรำญ อ.เมืองฯ
681/36 ม.5 ต.บ้ำนหม้อ อ.เมืองฯ
138 ม.1 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองฯ
274 ม.2 ต.หำดเจ้ำสำรำญ อ.เมืองฯ
1/3 ม.5 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองฯ
59/16 ม.2 ต.โพไร่หวำน อ.เมืองฯ

66/45 หมู่ที่ 6 ต.บ้ำนหม้อ อ.เมืองฯ
299 หมู่ที่ 2 ต.หำดเจ้ำสำรำญ อ.เมืองฯ
64/18 ซ.เจตน์จำลอง 3/1 ต.คลองกระแชง
อ.เมืองฯ

ผู้รับอนุญาต

นำยเกรียงไกร พุคยำภรณ์
นำยนพดล วงศ์อมรจักร
นำยศิริชัย ฉัตรำภรณ์วิเชียร
นำยศิริชัย ฉัตรำภรณ์วิเชียร
นำยวิชรุตน์ สังข์สุข
น.ส.อัญมนีศิลป์ สงวนประสิทธิ์
นำยธำนินทร์ ม่วงไหมทอง
น.ส.สุดำ พันชสูตร
น.ส.อุษำ ดอกบัว
น.ส.พิชญำ พิทักษ์สิทธิ์
นำงนำรำ คชพันธ์
น.ส.พิมพ์ชนก สุวรรณทวีรัชต์
น.ส.วรำภรณ์ ผ่องศรี
นำยณัฐชนน พำนิชวิทย์
นำยภำคภูมิ เกรียงไกรเกียรติ
น.ส.ฎำริณี สินเขียว

เบอร์โทรศัพท์

032-478019
081-3810404
023-478100
023-478101
085-3730375
032- 890223
065-1624956
091-8719773
090-9866561
0-3240-1102
088-5425599
081-7805959
032-490090
0-3241-1884
081-8033123
089-1774333
095-4842404

จานวน
ห้องพัก

ประเภท

9
9
19
24
7
19
39
8
19
50
9
10
12
10
9
21
274

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

-3ที่

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อโรงแรม
อาเภอบ้านแหลม
ชมทะเล รีสอร์ท
อีโค่ โมเม้น บีช รีสอร์ท
สควิค รีสอร์ท
ระเบียงทะเล รีสอร์ท
ไอธำรำรีสอร์ท แอนด์ สปำ
เย็นลมเชย รีสอร์ท
บุญธิดำ ฟำร์ม รีสอร์ท
รวม 7 แห่ง
อาเภอท่ายาง
ท่ำยำงรีสอร์ท
เพชรวำรินทร์ รีสอร์ท
โรสเฮ้ำส์
หรรษำ คำชัวรีน่ำ
เพชรริมธำร รีสอร์ท
สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท
ฤทธิมำ ศรีชุมแสง ริเวอร์ไซด์ฯ
ฟ้ำใส ริเวอร์วิว
ฟินเดอร์แลนด์ รีสอร์ท
เบรำโนบีช วิลล่ำ
บลูแมนชั่น
เดอะ คำแนล กำร์เด้น รีสอร์ท
เอเซียแอนด์รีสอร์ท
ออนกรีน รีสอร์ท
ต้นตำล รีสอร์ท
ริเวอร์เบด เคบินส์
วัฒนำเฮำส์
ญมินทรำ รีสอร์ท
เรือนธำรำ รีสอร์ท
ยอดย่ำ รีสอร์ท
มำยโฮม รีสอร์ท
รวม 21 แห่ง

ที่ตั้ง

97 ม.3 เทศบำล 1 ต.แหลมผักเบีย้
97/3 ม.3 แหลมผักเบีย้ อ.บ้ำนแหลม
77 ม.4 แหลมผักเบีย้ อ.บ้ำนแหลม
96 ม.3 ต.แหลมผักเบืย้ อ.บ้ำนแหลม
๑๐๙ ม.3 ต.แหลมผักเบีย้ อ.บ้ำนแหลม
88/1 ม.3 ต.บำงครก อ.บ้ำนแหลม

19/2 หมู่ที่ 1 ต.บ้ำนแหลม

10 ม.3 เพชรเกษม ต.ท่ำยำง อ.ท่ำยำง
248 ม.11 ต.กลัดหลวง อ.ท่ำยำง
344 ม.4 ต.ท่ำคอย อ.ท่ำยำง
33 ม.3 ต.ปึกเตียน อ.ท่ำยำง
225 ม.4 ต.กลัดหลวง อ.ท่ำยำง
13/1 ม.7 ต.ท่ำไม้รวก อ.ท่ำยำง
79 ม.13 ต.ท่ำไม้รวก อ.ท่ำยำง
118 ม.4 ต.กลัดหลวง อ.ท่ำยำง
72/1 ม.7 ต.ท่ำไม้รวก อ.ท่ำยำง
168/1 ม. 3 ต.ปึกเตียน อ.ท่ำยำง
678 ม.1 ต.ท่ำยำง อ.ท่ำยำง
80 ม.2 ต.วังไคร้ อ.ท่ำยำง
69/3 ม.๓ ตำบลท่ำคอย อ.ท่ำยำง
433 ม.6 ต.ท่ำยำง อ.ท่ำยำง
222 ม.8 ต.ท่ำยำง อ.ท่ำยำง
9/8,9/9 ม.10 ต.ท่ำแลง อ.ท่ำยำง
529 ม.1 ต.ท่ำยำง อ.ท่ำยำง
98-99 ม.10 ต.ท่ำยำง อ.ท่ำยำง
99 ม.8 ต.หนองจอก อ.ท่ำยำง
43 ม.7 ต.ท่ำยำง อ.ท่ำยำง

47 หมู่ที่ 7 ต.ท่ำยำง อ.ท่ำยำง

ผู้รับอนุญาต

เบอร์โทรศัพท์

จานวน
ห้องพัก

ประเภท

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ชมทะเลรีสอร์ท
นำงบุษกล ประเทืองนพคุณ
นำยธีรจิตต์ ลิ้มประเสริฐ
บริษัท พหุคณ จำกัด
บริษัท รื่นรมย์ จำกัด
นำงมำรศรี รุ่งโรจน์
นำยเอกชัย วินท์ภัทนน

032-441-386
032-770555 , 080-0501733
032-770524 ,086-3392162
032-770-339
032-478-301, 310
085-8413865
062-5462536

9
9
9
9
73
5
20
134

1
1
1
2
3
1
1

นำยทนง ม่อมเหมำะ
บริษัท บ้ำนสวนเพชรวำรินทร์จำกัด
นำยพิพัฒน์ สุภำแพ่ง
บริษัท หรรษำ โฮเต็ล จำกัด
นำยจำนงค์ ตันติรัตนโอภำส
บริษัท บ้ำนสวนเพชร จำกัด
นำยสมฤทธิ์ สนขำว
นำงสำวศศิมำ แก้วลอยมำ
น.ส.สุวนันท์ บุญมี
บริษัท เบรำโน รีสอร์ท จำกัด
นำยไพโรจน์ เข็มกลัด
บริษัท เดอะ คำแนล กำร์เด้น รีสอร์ท จำกัด
นำงณัฐชำนันท์ ทั่งเล็ก
น.ส.ณัฐตรียำ แสงทองอร่ำม
นำยกัมพล สุภำแพ่ง
น.ส. กมลวรรณ วิรุตวงศ์
น.ส.ศิริรักษ์ อมรฤทธิ์
นำยสรำวุฒิ ผดุงพันธ์
นำยศรัณย์ เกตุทอง
น.ส.พฤทธิจิต กนกวรรณ
นำยสุวัชรพงศ์ อิ่มวิเศษ

032-463889-90
908966556
032-463889-90
032-443081-2
081-0069616
081-9818405
089-8372084
082-202-1295 ,082-251-3890
081-1015757, 032-458-358
032-591177
083-6945468
032-596299

36
31
20
34
40
45
29
7
12
9
72
49
๙
๒๐
๔๐
๘
๒๙
๒๔
๒๑
๑๑
14
560

1
4
1
3
3
3
3
2
2
2
2
3
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๓
๑
1

081-9811023
084-0709999
032-596099
081-5869635
085-9426406
099-2351979
081-0087423
095-2354495

-4ที่

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3

1
2
3
4
5
6

ชื่อโรงแรม
อาเภอบ้านลาด
พรรณ
ปำล์มวิว
ท๊อปอินน์
เทร็ชเชอรี่
ต้นตำล รีสอร์ท
ซุปเปอร์ รีสอร์ท
บ้ำนดิน พิมพ์ใจ รีสอร์ท
รวม 7 แห่ง
อาเภอเขาย้อย
บี เค เฮ้ำส์
ป๊อบเฮ้ำส์
เอสบี.อินน์
รวม 3 แห่ง
อำเภอหนองหญ้ำปล้อง
ลีฟวัลเล่ย์
บ่อนนอน รีสอร์ท
หนองหญ้ำปล้องเฮ้ำส์
สี่ร้อยวำ
ลีฟวัลเล่ย์ โมร็อก
มอนโทโร รีสอร์ท
รวม 6 แห่ง

ที่ตั้ง

ผู้รับอนุญาต

เบอร์โทรศัพท์

จานวน
ห้องพัก

ประเภท

6 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ำเสน อ.บ้ำนลำด
109 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ำเสน อ.บ้ำนลำด
112 ม.6 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้ำนลำด
116 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้ำนลำด
35 ม.3 ต.สมอพลือ อ.บ้ำนลำด
140 ม.8 ต.ท่ำช้ำง อำเภอบ้ำนลำด
69/1 ม.3 ต.ท่ำเสน อ.บ้ำนลำด

นำยสมศักดิ์ ศรีเดือน
นำยศิวสิษฐ์ ชัชวำลำนนท์
นำงสมศรี กนิษฐนำคะ
นำงจันทร์จิรำ กลิ่นสุวรรณ
นำยกัมพล สุภำแพ่ง
นำยสุวัฒน์ นกแก่ว
นำงธีร์จุฑำ บุญเพิ่ม

081-856-6298
032-440588
098-2549011
032-586448
032-4290088
089-9211907
085-8510011

10
33
21
58
40
17
15
194

1
1
1
4
1
1
1

88 ม.1 เพชรเกษม ต.หนองชุมพล อ.เขำย้อย
228 ม.2 เพชรเกษม ต.บำงเค็ม อ.เขำย้อย
114/1-9 ม. 3 ต.ห้วยโรง อ.เขำย้อย

นำยปรีชำ สังคีรี
นำยสำรำญ เอ้นุกูล
นำยกฤษฎำ สมบุญ

01-4098405
032-447-134-4
083-6017528

19
30
11
60

1
1
1

165 ม.5 ต.หนองหญ้ำปล้อง อ.หนองหญ้ำปล้อง
72 ม.11 ต.หนองหญ้ำปล้อง อ.หนองหญ้ำปล้อง
27/4 ม.4 ต.หนองหญ้ำปล้อง อ.หนองหญ้ำปล้อง
47 ม.8 ต.ท่ำตะคร้อง อ.หนองหญ้ำปล้อง
247 ม.5 ต.หนองหญ้ำปล้อง
111 ม.11 ต.หนองหญ้ำปล้อง

บริษัท ลีฟวัลเล่ย์ จำกัด
นำยเตมีย์ บุญชู
น.ส.วรำภรณ์ ใจสุข
นำงวรรณทะนีย์ เล้ำทวีทรัพย์
นัทภวิสร์ ดิลกศักยวิทูร
น.ส.ทองเพียร แสนสร้อย

032-494202
089-5090126
086-0942701
061-1628025
032-494202
032-473533

72
8
9
14
36
20
159

3
1
1
1
1
2

-5ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อโรงแรม
อาเภอแก่งกระจาน
ธนู ริเวอร์ รีสอร์ท
นำน่ำ รีสอร์ท แอนด์สปำ
แก่งกระจำนคันทรี คลับ แอนด์ รีสอร์ท
แก่งกระจำน รีสอร์ท แอนด์ สปำ
ต้นน้ำเพชร รีสอร์ท
แก่งศิลป์ รีสอร์ท
ฉัตรเพชร รีสอร์ท
สวนอิงธำร รีสอร์ท
เดอะเกรฟ รีสอร์ท แอนด์เรสเตอร์รอง
บ้ำนสวน ริเวอร์ รีสอร์ท
น้ำเพ็ชร รีสอร์ท
แก่งกระจำน ริเวอร์ รีสอร์ท
เอ แอนด์ บี รีสอร์ท
แก่งกระจำน พำรำไดซ์ รีสอร์ท
ฮำโมนี่ รีสอร์ท
แก่งกระจำน โบ๊ทเฮ้ำส์ พำรำไดซ์ รีสอร์ท
วรวีร์ รีสอร์ท
บ้ำนไร่ทนุวดี
น่ำอยู่จังนิ
อำลีบำบำลีฟวิ่งเฮำส์
อำลีบำบำลีฟวิ่งเฮำส์ 2
แอม รีสอร์ท
คุ้มเพ็ชร์ รีสอร์ท แอนด์ ฟำร์ม
รวม 23 แห่ง

ที่ตั้ง

375 ม.13 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน
139 ม.13 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน
204 ม.2 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน
19 ม.12 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน
99/9 ม.1 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน
579 ม.1 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน
109/43 ม.13 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน
475/1 ม.13 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน
297 ม.5 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจำน
225/2 ม.13 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน
528 ม.1 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน
491 หมู่ที่ 13 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน
119/1 ม.6 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน
128 หมู่ที่ 6 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน
234 หมู่ที่ 13 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน
309 หมู่ที่ ๒ ซ.วังวน 5 ต.สองพีน่ ้อง อ.แก่งกระจำน
188 หมู่ที่ 1 ต.สองพีน่ ้อง อ.แก่งกระจำน
134 หมู่ที่ 5 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจำน
248 หมู่ที่ 6 ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจำน

29 หมู่ที่ 11 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน
389 หมู่ที่ 5 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจำน
234/5 หมู่ที่ 13 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน
599 หมู่ที่ 3 ต.แก่งกระจำน อ.แก่งกระจำน

ผู้รับอนุญาต

นำยธนู สินกอง
บริษัท วรรณชนะโชค จำกัด
บริษัท เอสคอม พลัส (ไทยแลนด์)จำกัด
บริษัท เพชรไทยพัฒนำ จำกัด
นำยสุรสิทธิ์ บัวจีน
นำงสำวนลินี ทองมี
นำงประภัสสร เทพวัลย์
นำยสุวิทย์ ดิษฐ์สุ่ม
นำงสุภำพร ทวีศักดิ์
นำยขจร จันทร์นำค
นำงบุญบงกช ใจกล้ำ
นำยบุญส่ง สินกอง
นำยกิตติพงศ์ มณีรัตนฉัตรชัย
นำงรัชนีน์ อุ่นหัตถประดิษฐ์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฮำโมนี่ รีสอร์ท
นำงภควรรณ พึ่งสุจริต
นำยวรวีร์ อุ่นหัตถประดิษฐ์
นำงพดำวดี สูตรสุวรรณ
นำงณัฐธยำน์ ระพีกำนต์กุล
นำยบุญส่ง หงษ์ทอง
นำยบุญส่ง หงษ์ทอง
นำยอัครพล มโนโชคกวินสกุล
น.ส.ไปรมำศ นุชอ่อง

เบอร์โทรศัพท์

081-9446571
032-459277-287
086-326-7712
032-459318
081-8574979
081-9915407
081-866-8274
084-9093322
085-1734040 ,085-295934
081-1904809
081-8801072
081-5872382
032459-389 , 089-8912328
089-2622826
086-3558545
081-9085665
081-9044433
087-7625179
087-3344196
097-1391966
086-0551055
081-4108888
089-1307764

จานวน
ห้องพัก

ประเภท

70
78
78
79
5
11
16
7
18
10
17
18
28
28
75
15
20
18
4
19
16
58
31
719

3
3
3
3
3
2
2
2
3
2
2
3
2
3
3
2
1
2
1
3
1
3
3

-6ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อโรงแรม
อาเภอชะอา
ฟูรำม่ำ เอ็กซ์คลูซีฟ แซนดำรำ หัวหิน ชะอำ
แกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปำ
โกลเด้นบีช ชะอำ
เขำใหญ่วิลล่ำ
ขวัญหำด
เอเชีย ชะอำ
ทะเล โฮเต็ล แอนด์ วิลล่ำ
ชะอำ วิลล่ำ
ชะอำวิลล่ำ บีช
ชะอำ วิลล่ำ ซัน
ชะอำ กำร์เดืนท์
ชำลีเล
เชอรำตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปำ
เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ
ห้วยทรำย รีสอร์ท
นฤมลลักกี้เฮ้ำส์
โนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท
นิพนธ์ รีสอร์ท
นิรันดร์ รีสอร์ท
นิรันดร รีสอร์ท 3
ฝันดี ชะอำ
บ้ำนลมทะเล รีสอร์ท
สันติสุข
บ้ำนลำนสวน
บ้ำนพันทำย
รวม 25 แห่ง

ที่ตั้ง

241/4 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ
334/1 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
208/14 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
237 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.เขำใหญ่ อ.ชะอำ
246/64 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
251 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ
277/1-2 ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ
80 ถ.นรำธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ
241/2 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ
241/20 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ
334/2 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
241/44 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ
1573 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ
80 ม.4 ถ.บำยพำส ต.ชะอำ อ.ชะอำ
88 ม.7 ถ.บำยพำส ต.ห้วยทรำยเหนือ อ.ชะอำ
262/38 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
854/2 ถ.บุรีรมย์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
236/151 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
247/7 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
261/71 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ
698/39 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ
242/12 ถ.เจ้ำลำย ต.ชะอำ อ.ชะอำ
263/3 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
261/2 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
247/58 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ

ผู้รับอนุญาต

บริษัท ศรีวรำลัย จำกัด
บริษัท ประสิทธ์ธร จำกัด
บริษัทมำร์คแลนด์ คอนโดเทล จำกัด
น.ส.กัญชลี กิจพ่วงสุวรรณ
นำงสมพร พลำยแก้ว
บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหำชน)
นำงอัมพร เหลืองลัขนำวลัย
พันเอกรังสรรค์ พรำหมณ์มณี
นำยโชค พรำหมณ์มณี
นำงสำวชดชัอย พรำหมณี
บริษัท ชินกิจ จำกัด
นำงณสิกำญจน์ จับใจจตุพัฒน์
บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซีเนส จำกัด
บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จำกัด
บริษัทไทยเวิลด์ สปอร์ต คอมเพล็ก จำกัด
นำงสุกัญญำ กิจพ่วงสุวรรณ
บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ท จำกัด
นำงอุไร อยู่ดี
พ.อ.วิศิษฐ์ นิรันดร
นำงกรรณกร นิรันดร
นำยสุนัย อริยวงศำนิติกร
นำงสำวชนม์สิตำ สมบัติทวีพูน
น.ส.อุษำ ใบหยก
นำยไพศำล นิรันดร (081-915-0800)
นำงธิดำวัลคุ์ วงษ์ตระหง่ำน

เบอร์โทรศัพท์

032-471314
032-709899
032-433-833-41
032-471352
032-471312
032-434060-79
032-471231
032-471241
032-471595
032-471382
032-470441-2
032-433756
032-708000
032-456233-40
032-404860-8
032-471440
032-471984-88
032-471-826
032-471038
032-470300
081-122-4848
032-472244
032-471211-2
032-472155
032-433111

จานวน
ห้องพัก

ประเภท

54
224
72
108
9
105
30
๕๓
58
49
32
19
244
75
48
58
243
30
24
48
24
๑๖
62
34
7
1726

3
3
3
2
1
3
3
2
3
3
2
1
4
3
3
2
3
1
1
1
๒
1
2
1
2

-7ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อโรงแรม
ไพน์แอปเปิ้ล รีสอร์ท กำร์เด็นท์
ไพศิริ ชะอำ
ชะอำฟิชชิ่งอินน์ แอนด์ รีสอร์ท
เมธำวลัย ชะอำ
มั่นคง รีสอร์ท
ยูเรเซีย ชะอำ ลำกูน
รุ่งอรัญ เดอะ ชำเลต์
รั้วมะขำมวิลล่ำ
ลองบีช ชะอำ
วิรันดำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ
ไอรินทร์ บีช ชะอำ
วิสำข์รำตรี
สุโขทัย
ชะอำ บีช โฮเต็ล
เซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ ชะอำ บีช รีสอร์ท ห้วหิน
สันติคำม
สำวิตรี รีสอร์ท
สยำมบีช รีสอร์ท
เวสท์วิวรีสอร์ท
ดุสิตธำนี
โซ โซฟิเทล หัวหิน
รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท
ฮำเว่น รีสอร์ท
หัวหิน พูลสวีท
เดอะปำลำยำนำ
รวม 50 แห่ง

ที่ตั้ง
335/1 ถ.วีระวัฒน์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
259/9 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
222 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ
220 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ
241/28 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
24/24 ม.7 ถ.หำดเจ้ำฯ ต.บำงเก่ำ อ.ชะอำ
263/26 ถ.ชะอำใต้ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
236 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
225/75 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
737/12 ถ.มุ่งทะเล ต.ชะอำ อ.ชะอำ
263/32 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ
260/25 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
241/24 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
277/3-12 ถ.เจ้ำลำย ต.ชะอำ อ.ชะอำ
949/21 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ
241/15 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
263/1 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
1390/9 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ
319/5 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ
1349 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ
115 ม.7 ต.บำงเก่ำ อ.ชะอำ
849/21 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ
1449 ถ.ชลำสมุทร ต.ชะอำ อ.ชะอำ
737/13 ถ.มุ่งทะเล ต.ชะอำ อ.ชะอำ
1390/19 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ

ผู้รับอนุญาต
บริษัท ธำรธัช จำกัด
นำยไพบูรณ์ พรสมบูรณ์ศิริ
นำยชูเกียรติ กิจพ่วงสุวรรณ
บริษัท เมธำวลัย จำกัด
นำงสุณำ สุกิจปำณีนิจ
บริษัท โฮเทลล์ เวิลด์ 12 จำกัด
นำงน้ำทิพย์ ตรีทิพย์
น.ส.สุธำสินี ศรีศรศำสตร์
บริษัท ลองบีช ชะอำ จำกัด
บริษัทวีรันดำรีสอร์ทแอนด์สปำจำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธำนี ชะอำ
น.ส.ฉอ้อน ศรีประเสริฐ
นำงศรัยวรรณ พรหมศร
บริษัท ชะอำ บีช โฮเต็ล จำกัด
บริษัท หัวหิน เพิร์ล รีสอร์ท จำกัด
นำงประดับ บุญเกิด
นำยวรวุฒิ อัศวนฤนำท
น.ส.ปิยะวรรณ อจินไตยศิลป์
นำงจุฑำมำศ ประเศรษโฐ
บริษัทดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เคเอส รีสอร์ทแอนด์ สปำ จำกัด
บริษัท เดอะรีเจนท์ ชะอำ โฮเต็ล จำกัด
บริษัท เดอะ ฮำเว่น รีสอร์ท จำกัด
บริษัท หัวหิน พูลสวีท จำกัด
บริษัท 99 เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้น

เบอร์โทรศัพท์
032-471622-3
032-471047
032-449141
032-471028
032-471329
032-471-326
032-471226
032-471073
032-472444
032-451461-70
032-471118
032-471176
032-471365
032-471243
032-508236-7
032-471512
032-434088-91
032-442485
032-433368
032-520008-9
032-709555
032-451-240-9
032-523-023
032-709-000
032-406-117

จานวน
ห้องพัก
34
50
48
134
28
20
8
76
193
78
31
6
45
48
182
44
10
5
26
296
109
584
53
34
40
2182

ประเภท
3
2
2
4
1
3
1
2
3
3
3
1
1
2
3
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3

-8ที่

ชื่อโรงแรม

ที่ตั้ง

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

รั้วมะขำมวิลล่ำ 2
ธำรำ มันตรำ ชะอำ
สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอน สปำ
สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปำ
รำยำ รีสอร์ท ชะอำ
เฌอ รีสอร์ท
บ้ำนพันทำย 2
ฟูรำม่ำ เอ็กซ์คลูซีฟ แซนดำรำ หัวหิน ชะอำ บีช
เอเชีย ชะอำ บีช
บีชวิลล่ำ เมธำวลัย

236/2 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
225/99 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ
858 ถ.จำนงภูมิเวท ต.ชะอำ อ.ชะอำ
208/1 ม.2 ต.สำมพระยำ อ.ชะอำ
264/2 ต.ชะอำ อ.ชะอำ
924 ถ.บุรีรมย์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
247/55-56 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ
243 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ
274/53 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ
220/14 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ

61
62

เทวำศรม หัวหิน ชะอำ รีสอร์ท
เซร่ำ รีสอร์ท ชะอำ

1446/23-31 ถ.เพชรเกษม (ทรำยใต้) ต.ชะอำ อ.ชะอำ
856 ถ.หำดสุขเสมอ ต.ชะอำ อ.ชะอำ

๖๓
๖๔
๖๕

เลิฟบ้อกซ์
ชะอำปำล์ม รีสอร์ท
ไอ คำม รีสอร์ท

8/8 ถ.บ่อตำลักษณ์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
721 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ
369 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ

๖๖
๖๗
๖๘

เพชรชะอำ พลำซ่ำ แอนด์ รีสอร์ท
เอฟเวอร์กรีนรีสอร์ท ชะอำ
ชะอำ เดอะ ลำแมร์
รวม 68 แห่ง

222/1 ม.๒ ถ.เพชรเกษม ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ
255/24 ถ.รำษฎร์พลี ๒ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
17/3 ถ.คลองเทียน ต.ชะอำ อ.ชะอำ

ผู้รับอนุญาต
นำงสำวทองอ่อน ชูสุวรรณ
บริษัท ธำรำ มันตรำ ชะอำ จำกัด
บริษัท สปริงฟิลด์ แอท ซี จำกัด
บริษัท สปริงฟิลด์ โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท รำยำ รีสอร์ท ชะอำ จำกัด
บริษัท จิสประพัจน์ ดีเวลลอปเมนท์
นำยไพศำล นิรันดร
บริษัท ทองวรำ จำกัด
บริษัท เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด
บริษัท เมธำวลัย จำกัด
(โดย นำยจิระวุฒิ ทรัพย์คีรี)
บริษัท เทวำศรม พัฒนำ จำกัด
บริษัท ซิลเวอร์ แซนด์ส ชะอำ จำกัด
(โดยนำงสำวกฤษณำ มัลลำณู)
นำยสุนัย อริยวงศำนิติกร
นำงละเมียด อ่อนน่วม
บริษัท ไอ คำม รีสอร์ท จำกัด
(นำงกรกรรณ นิรันดร)
นำงกัญญำวีร์ เป้ำกำแหง
นำงสำวพรรณรส หลำบมำลำ
นำงศรีสุดำ เพิ่มพูน

เบอร์โทรศัพท์

จานวน
ห้องพัก
5
88
90
72
16
36
24
68
108
57

ประเภท

032-442789
032-508545

24
57

2
3

032-472575
032-472344

9
35
23

1
2
3

42
9
9
772

3
2
2

032-471073
032-433999
032-709300
032-709222
032-472641-2
032-508-508-9
081-915-0800
080-943-1861
032-473222-5
032-433250 , 032-417028-9

032-772489
032-706288
081-8673885

1
3
3
3
2
2
2
2
2
2

-9ที่

ชื่อโรงแรม

๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

จันทิมำ บูติก
เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท ชะอำ
ไจแอนท์ ฮิล ชะอำ
ซำนโตรินี พำร์ค สเตย์
บลูมูน
เอส พี ปำร์ค รีสอร์ท ชะอำ
ชะอำเพิ่มสุข
วิวัฒนำ
อวำนี พลัส หัวหิน รีสอร์ท,ชะอำ-หัวหิน
วอเตอร์ รีสอร์ท
บำบำ บีชคลับ ชะอำ-หัวหิน
บร้อนเต้ บีเอ็นบี ชะอำ
บ้ำนวิมำนสมุทร
แวนน์ รีสอร์ท
ซีซั่น พำเลซ ชะอำ-หัวหิน
ทริปเปิล ทรี บีช รีสอร์ท
ฐิติมำ รีสอร์ท
เดอะแคนแนลฮิล์ รีสอร์ท
คอรัลทรี
บ้ำนพิงภูแพรว
อำไพ กำร์เด้น ฮิลล์ รีสอร์ท
ซีบูล ชะอำ
ซิส บูติค เฮำส์
คริสตัล รีสอร์ท
อยู่เย็น พูล วิลล่ำ
เบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอำ

95
96

ไฮอเวย์
ลั้ลลำบำย เดอะ ซี
รวม 96 แห่ง

ที่ตั้ง
225 ม.6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ
215 ม2 ต.เขำใหญ่ อ.ชะอำ
215 ม2 ต.เขำใหญ่ อ.ชะอำ
555 ม.3 ต.เขำใหญ่ อ.ชะอำ
263/181 ซ.ชะอำใต้ ซ.4 ถ.ร่วมจิตร
496/19 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ
240/6 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ
263/21 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ
1499 ถ.เพชรเกษม (ทรำยใต้) ต.ชะอำ อ.ชะอำ
737/21 ถ.มุ่งทะเล ต.ชะอำ อ.ชะอำ
758 ถ.เพชรเกษม (บ่อแขม) ต.ชะอำ อ.ชะอำ
304/16 ถ.เจ้ำลำย ต.ชะอำ อ.ชะอำ

236/23 ซอยชะอำใต้ 3
330 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ
1995 ถ.เพชรเกษม (ทรำยใต้) ต.ชะอำ อ.ชะอำ
193 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ
9/9 ม.4 ต.สำมพระยำ อ.ชะอำ
212/1 ม.3 ต.เขำใหญ่ อ.ชะอำ
1465 ถ.เพชรเกษม (ทรำยใต้) ต.ชะอำ อ.ชะอำ
99/99 ถ.คันกั้นน้ำเค็ม ต.ชะอำ อ.ชะอำ
313 ม.2 ต.เขำใหญ่ อ.ชะอำ
598/11-12 ถ.เพชรเกษม (ชะอำ) ต.ชะอำ
114/1 หมู่ที่ 7 ต.บำงเก่ำ อ.ชะอำ
1 ถ.จุมภฎพงศ์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ
324 ถ.เจ้ำลำย ต.ชะอำ อ.ชะอำ

312,312/1,312/2,313/3
ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำ อ.ชะอำ
13/505 ถ.คลองเทียน ต.ชะอำ อ.ชะอำ
824 ถนนจำนงเวท ต.ชะอำ ต.ชะอำ

ผู้รับอนุญาต

เบอร์โทรศัพท์

น.ส.ณัฐธิญำวรรณ ขนคม
บริษัท เดอะรีทรืท หัวหิน จำกัด
นำยกิตติ์ธเนศ กอพูนพิพัฒน์
บริษัท ธีม แอสเซ็ทส์ พำร์ค แอนด์ฯ
นำงสำววันฤดี แจงจริยำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สุภำแพ่ง เรสซิเดนซ์
นำยดำเรศ ศรีสกุลไทย
นำงสุจิตรำ บุญยรัตพันธุ์
บริษัท เอชแอนด์เอ พำร์ค จำกัด
บริษัท วีรันดำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จำกัด
นำยวรสิทธิ อิสสระ
นำยจิรโรจน์ รัตนประทีป
นำยสัญชัย เลิศเจริญโชค
นำยภำกร โรจนนินทร์
นำยภำณุวัฒน์ ไทรหอมหวล
น.ส.วรรธนำ วงศ์สุรพิเชษฐ์
นำงบุญตำ ล้ำเลิศ
นำยสมบัติ แก้วเจริญ
บริษัท เซนต์เจมส์ โฮเต็ล จำกัด
น.ส.กัญญำรัตน์ ฉิมงำม
นำงอำไพ ครุฑพงษ์
น.ส.วีนัท โพธิ์มูล
น.ส.เสำวพรรณ จิตรบุตร
น.ส.นรินทร เจี้ยมดี
นำยรัฐพล อ่ำสอำด
นำยเทียน อินทศิริพิมล

032-449448
032-421777
032-472404
032-772955
081-8221685
032-472888
032-471346
032-471289
032-898989
032-709000
032-899130
096-9094433
032-471373
032-470624
032-442811
032-472865-70
081-8562257
081-9336514
032-527790
087-1151987
081-8514459
086-3144356
0-3247-3071
0-3247-0919
0-3247-0900
0-3247-3488

นำยวันชัย เอี่ยมเจริญศักดิ์
น.ส.วรลักษณ์ ธัยยำมำตย์

094-6928228
032-470656

จานวน
ห้องพัก
60
118
24
33
29
38
8
13
196
26
18
8
6
9
66
9
28
8
57
35
19
9
7
20
18
144

ประเภท

9
21
1036

1
3

3
3
2
3
1
2
1
1
3
2
2
1
1
3
3
2
1
1
3
3
1
1
2
1
1
3

