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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทร 

1 บุตร อุดมอารี 199/1 ม.9 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 087-9040098 

2 อู่อนุชาการช่าง 23/5  ม.1  ต.แก่งเส้ียน  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000 034-653278-9 

3 
อู่อุดมการณ์ช่าง 271/13 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.

กาญจนบุรี 71190 
081-9952823 

4 อู่เท่ียงเซอร์วิส 145/12  ม.1  ต.ท่าล้อ  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 71000 081-4346642 

5 บริษัทมิตซูกาญจนบุรี 
133/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

034-625113-5 
034-625117 

6 อู่บุตร อุดมอารี 199/1 ม.9 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 087-9040098 

7 อู่เอกชัยกลการ ถ.อินเดีย ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 - 

8 อู่ไลอ้อนเซอร์วิส 30 ม.4 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 089-8298936 

9 อู่เทพเซอร์วิส 5 ม.1 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 081-5410400 

10 บริษัทโล้วเฮงหมงท่าเรือ 
576-586 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้้าเอน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
71130 

034-561028 

11 บริษัทสินพล (ซูซูกิ) 65-69 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-514693 

12 
ห้างหุ้นส่วนเวหานุภาพ 
ยามาฮา 

286/26-31 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

034-514456-7 

13 อู่ประกอบเซอร์วิส 50/1 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
089-2542597 
086-7550504 

14 
อู่กาญจนบุรี CYCIE 
CLUB 

290/3 ม.5 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 083-7069420 

15 
สนง.พาณิชย์ จ.
กาญจนบุรี 

100/38 ถ.แม่น้้าแม่กรอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

034-564297 

16 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 
200 ม.3 ถ.เล่ียงเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

034-600770 
034-600772 

17 
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัด 

200/15 ม.12 ถ.แม่น้้าแม่กรอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 

034-364210 
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ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทร 

18 
สนง.การปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

100/22 ถ.แม่น้้าแม่กรอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-564208 

19 บ.อีซูซุกาญจนบุรี จ้ากัด 
318/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

034-513680-2 

20 ส้านักงานประกันสังคม 
2/1 ม.12 ถ.แม่น้้าแม่กรอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 

034-564307-8 

21 ท่ีท้าการไปรษณีย์กาญจนบุรี 2 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-511131 

22 
สนง.องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

034-623041 

23 โรงพยาบาลเมโมรียล 111 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
034-624184-93 
034-515920 

24 สนง.เทศบาลกาญจนบุรี 
777 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

034-511502 

25 
องค์การบริหารส่วนต้าบลวัง
เย็น 

130/2 ม.3 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-531372 

26 สนง.บังคับคดีกาญจนบุรี ถ.แม่น้้าแม่กรอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 034-623340 

27 
บ.ไทยอุตสาหกรรมน้้าตาม 
จ้ากัด 

99/3 ม.9 ต.ตะคร้้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
71130 

- 

28 นิยมศิลป์ไฮไฟร์แอนด์สตูดิโอ 
28 ถ.บวร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

034-620848 

29 ร้าน Rancom คอมลาดหญ้า 
144/17 ม.1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71190 

034-588080 

30 สนง.เทศบาลต้าบลลาดหญ้า 376 ม.1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 034-588137-8 
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ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทร 

31 Electronics Labeit 
349/2 ม.1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71190 

084-0777794 

32 มูลนิธิธรรมานุรักษ ์
40/1 ม.3 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71190 

081-9351234 

33 โรงกลึง น. สราวุธจักรกล 
46/19-20 ม.23 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.
กาญจนบุรี 71160 

081-8576610 
034-628420 

34 เอ ๋ออโต้เซอร์วิส 323/1 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 085-1752142 

35 ธนการกิจไพศาล 105 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-512146 

36 อู่บันธงการช่าง 
76/12 ม.11 ถ.เขาพุลาง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

0810166332 

37 อู่บ้านเหนือ 59 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 - 

38 ฐิติการช่าง 
102/30 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

087-7771878 

39 นิยมการช่าง 
25/2 ม.1 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

034-653320 

40 ณรงค์ชัย ตันวัฒนาเสรี 
103 ม.3 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

089-7453189 

41 บริษัทอีซูซุกาญจนบุรี จ้ากัด 
318/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-513680 
034-513679 

42 อู่วีระการช่าง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 - 

43 ช. รุ่งเรืองบริการ 74/3 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 081-9810816 

44 อู่ก้าวหน้าเซอร์วิส 
9 ม.11 ถ.พัฒนากาญจน ์ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

085-2919287 

45 บริษัทวิคตอรี่การ์ด จ้ากัด 
201/50 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

034-624689 
034-520618 
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ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทร  

46 โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี
16 ถ.เจ้าขุนเณร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

-  

47 
หจก.แสงเจริญเซลล์
แอนด์เซอร์วิส 

73/8 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-511471  

48 อู่วรวรรณยานยนต์ 
34 ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-520172 
 
 

49 ร้านเลิศมอเตอร์ 
318/12 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-512545 
 
 

50 อู่ช่างโจ้ เซอร์วิส 
ถ.ปากแพรก ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

081-9874702 
 
 

51 ร้านกาญจนยนต์ 
326 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-620661 
 
 

52 คิงส์ออโต้ดีไซน์ 
113-114 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-625461 
 
 

53 
ร้าน V-TEC 
COMPUTER 

275/7-8 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-512400 
 
 

54 อู่เอ็กช์การช่าง 
279/5 ม.1 ต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขาม
เต้ีย จ.กาญจนบุรี 71260 

034-642223 
 
 

55 
บริษัทอีซูซุ สหะภัณฑ์
ทรงพล 

167 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-511645 
034-511406 

 
 

56 สุรชาติ ช่างหลวง 
612 ม.3 ถ.บ่อพลอยอู่ทอง ต.ห้วยกระเจา อ.
ห้วยกระเจา 
จ.กาญจนบุรี 71170 

085-1874181 
 
 

57 ป.การช่าง 
173/2 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-511789 
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ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทร 

58 
เดอะไลอ้อนฮิลล์กอล์ฟ
แอนด์คันทรีคลับจ้ากัด 

123 ม.7 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71190 

  

034-531235 

59 
องค์การบริหารส่วนต้าบล
ปากแพรก 

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 - 

60 
โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 

281 ม.1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71190 

034-589231 

61 บ.เจ้าพระยาประกันภัย จก 
(มหาชน) 

29/2 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

034-520101 

62 
วษท.กาญจนบรุี 

1 ม.5 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

034-552106-107 

63 สถานีวิทยุกระจายเสียง 
แห่งประเทศไทย กจ. 

16/7 ม.8 ถ.กาญจนบุรี-ไทรโยค ต.แก่งเส้ียน 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

034-520499 
034-520502 

64 
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี 

16/1-2 ไทรโยค ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-520510 

65 การประปาส่วนภูมิภาค
กาญจนบุรี 

1/4 ถ.แม่น้้าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-511520 

66 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
กาญจนบุรี 

11/1 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-511035 

67 
ประดิษฐ์ซาวด์ 

ถ.ไชยชุมพล ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

034-514978 

68 
ร้าน HI TEHC AUDIO 

1007/11-12 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.
กาญจนบุรี 71110 

034-612506 

69 Life Time Computer 
Service 

284 ถ.ปากแพรก ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

081-0116459 

70 
คม อิเล็กทรอนิกส์ 

115/26 ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.
กาญจนบุรี 71110 

087-7166805 
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ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทร 

71 
สมหวังการไฟฟ้า 

95/5 ม.7 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
71140 

034-591266 

72 
สมยศอิเล็กทรอนิกส์ 

284/39 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-512571 

73 กฤษ อิเล็กทรอนิกส์ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 034-599993 

74 
ท่าเสาคอมพิวเตอร์ 

260/9 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
71150 

034-565106 

75 
ส.พูนทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ 

29/5 ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

081-1948874 

76 
โยอิเล็กทรอนิกส์ 

91/1 ถ.แม่น้้าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-624139 

77 
Porcom Center 

32/2 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.
กาญจนบุรี 71180 

034-599235 

78 
นิวเทคนิค 

35/4 ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
71110 

034-626419 

79 
ดิลกถ่ายเอกสาร 

630/6 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.
กาญจนบุรี 71160 

089-8373377 
034-628419 
034-581110 

80 ร้านวีรยุทธมอเตอร์ ถนนแสงชูโตใต้  ต.ปากแพรก อ.เมือง  จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-513398 

81 
ร้านแสงสุวรรณแอร์รถยนต์ 

ถนนแสงชูโต  ต.ปากแพรก  อ.เมือง  จ.
กาญจนบุรี  71000 

-  

82 
ร้านเลิศมอเตอร์ 

ถนนแสงชูโต  ต.บ้านเหนือ  อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-512545 

83 
ร้าน ลี แอนด์ ซัม เครื่องเย็น 

กาญจนบุรีพลาซ่า  ถ.แสงชูโต  อ.เมือง  จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-513276 

84 
วษท.กจ 

1 ม.5 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

034-552106-107 

 



                                                    ข้อมูลประเภทท่ี  9  ข้อมูลตลาดแรงงาน 

 

 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทร 

85 
ร้านทีจีคอมพิวเตอร์ 

246  ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-521108 

86 
นกเซอร์วิส 

111/9 ม. 5 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

081-5713702 

87 ร้านเพียวคอมพิวเตอร์ 157  ถ.ปากแพรก  ต.บ้านเหนือ  อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-511390 

88 
ร้านสุรัตน์ราดิโอ 

204/143 ถ.พัฒนากาญจน ์ ต.ปากแพรก อ.
เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

089-0235461 

89 ร้านทีจีคอมพิวเตอร์ 246  ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-521108 

90 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรี 

ต.ท่าล้อ   อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71000 - 

91 
ห้างร้านกนกเพชร เซ็นเตอร ์

160/257  ถ.แสงชูโต  ต.บ้านเหนือ  อ.เมือง  
 จ.กาญจนบุรี 71000 

034-514373 
081-7632299 

92 ร้าน MAD AND PLAN 214/2  ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-518796 

93 บริษัท ทีโอที จ้ากัด 
(มหาชน) ส่วนบริการลูกค้า 

1/11  ม.9  ต.ปากแพรก  อ.เมือง  จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-600705 
034-600708 

94 วิทยาลัยสารพัดช่าง
กาญจนบุรี 

102  ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-520586 
034-520544 

95 เอสซีคอมพิวเตอร์ 172/10 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี71110 

- 

96 โรงเรียนวิสุทธรังษ ี ต.ท่าล้อ  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71000 โรงเรียนวิสุทธรังษ ี

97 
อู่ทวีชัย เซอร์วิส 

342  ม.3 ถ.พัฒนากาญจน ์ต.ปากแพรก อ.
เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

อู่ทวีชัย เซอร์วิส 

98 อู่ม่อนยนต์สิน 107/2  ม.1  ต.ท่าล้อ  อ.ท่าม่วง  จ.
กาญจนบุรี  71000 

อู่ม่อนยนต์สิน 

 



                                                    ข้อมูลประเภทท่ี  9  ข้อมูลตลาดแรงงาน 

 
 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทร 

99 อู่ศักดิ์การช่าง 495  ถ.แสงชูโต  ต.ปากแพรก  อ.เมือง  จ.
กาญจนบุรี  71000 

086-1711495 

100 บริษัทยงสวัสด์ิคอนกรีต 
จ้ากัด 

22  ถ.อินเดีย  ต.ท่ามะขาม  อ.เมือง  จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-624121 

101 อู่ธนศักดิ์การช่าง 204/81 ม.3 พัฒนากาญจน ์ต.ปากแพรก อ.
เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

081-9410217 

102 
อู่ช่างคมเซอร์วิส 

144/25  ม.1  ต.ลาดหญ้า  อ.เมือง  จ.
กาญจนบุรี  71190 

034-631717 
081-8568815 

103 อู่มานิตย์ เซอร์วิส 25/13  ม.8  ต.แก่งเส้ียน  อ.เมือง  จ.
กาญจนบุรี 71000 

089-2609937 

104 
อู่จักรกฤษการช่าง 

204/77  ม.3  ถ.พัฒนากาญจน ์ ต.ปาก
แพรก  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

086-5429785 
089-9183004 

105 อู่ช่างจัน 55  ม.1 ต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย 
จ.กาญจนบุรี 71260 

089-2608124 

106 
อู่ช่างจุก 

199/1  ม.9  ถ.ล้ินช้างบ้านเก่า  ต.หนอง
หญ้า  อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี

089-0870429 

107 
อู่ช่างต้น 

17/1  ม.5  ถ.กาญจนบุรี-ไทรโยค  ต.หนอง
บัว  อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี 71190 

089-8362511 

108 อู่เพาเวอร์ คาร์ เซอร์วิส 142  ถ.แสงชูโต  ต.ท่ามะขาม  อ.เมือง  จ.
กาญจนบุรี 71000 

081-5864005 

109 อู่เอกลักษณ์การช่าง 155  ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

086-6022802 

110 
อู่ประวิง (ซ่อมรถไถ) 

161/12 ม.11 ถ.พัฒนากาญจน ์ต.ปากแพรก 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 

081-8581035 

111 
อู ่Y - SPEED 

211  ม.5  ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

083-0100614 

112 
อู่ช่างคมเซอร์วิส 

144/25  ม.1  ต.ลาดหญ้า  อ.เมือง  จ.
กาญจนบุรี  71190 

034-631717 
081-8568815 
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ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทร 

113 บ.เจริญมาสด้ากาญจนบุรี
จ้ากัด 

159/3 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-512581 
034-513888 

114 อู่นกเซอร์วิส 111/9 ม. 5 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

081-5713702 

115 โรงแรมค้าแสด ริเวอร์แควรี
สอร์ท 

89  ม.5  ต.ลาดหญ้า  อ.เมือง  จ.
กาญจนบุรี  71190 

034-631443-9 
034-631452 

1116 
โรงพยาบาลห้วยกระเจาฯ 

439  ม.6  ต.ห้วยกระเจา  อ.ห้วยกระเจา  จ.
กาญจนบุรี 71170 

034-677301 
034-650051 

117 โรงแรมพาวิลเล่ียน ริมแควรี
สอร์ท 

79/2  ม.4  ถ.ลาดหญ้า-เอราวัณ  ต.วังด้ง  อ.
เมือง จ.กาญจนบุรี  71190 

- 

118 โรงแรมผ้ึงหวานรีสอร์ท
แอนด์สปาร์ (แควน้อย) 

ต.ท่าเสา  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี 71150 
- 

119 การไฟฟ้าลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 71190 034-589251 

120 
การไฟฟ้าด่านมะขามเต้ีย 

279 ม.1 ต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย 
จ.กาญจนบุรี 71260 

081-9410314 

121 
อู่อุดมการณ์ช่าง 

271/13 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71190 

081-9952823 

122 
อู่บุตร อุดมอารี 

199/1 ม.9 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

087-9040098 

123 
บริษัทมิตซูกาญจนบุรี 

133/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000 

034-625113-5 
034-625117 

124 
อู่เท่ียงเซอร์วิส 

145/12  ม.1  ต.ท่าล้อ  อ.เมือง  จ.
กาญจนบุรี 71000 

081-4346642 

125 
อู่อนุชาการช่าง 

23/5  ม.1  ต.แก่งเส้ียน  อ.เมือง  จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-653278-9 

126 
อู่เทพเซอร์วิส 

5 ม.1 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
71110 

081-5410400 

 
 



                                                    ข้อมูลประเภทท่ี  9  ข้อมูลตลาดแรงงาน 

 
 

ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทร 

127 
บ.ฮอนด้าคาร์ สาขา
กาญจนบุรี จก. 

111 ม.8 ถ.แสงชูโต ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-624562 
034-624565 
034-520131 

128 
อู่ไลอ้อนเซอร์วิส 

30 ม.4 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71190 

089-8298936 

129 อู่ประกอบเซอร์วิส 50/1 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

089-2542597 
086-7550504 

130 ห้างหุ้นส่วนเวหานุภาพ ยา
มาฮา 

286/26-31 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000 

034-514456-7 

131 
บริษัทสินพล (ซูซูกิ) 

65-69 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

 

132 
บริษัทโล้วเฮงหมงท่าเรือ 

576-586 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้้าเอน อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 71130 

 

133 หจก.แสงเจริญเซลล์แอนด์
เซอร์วิส 

73/8 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

 

134 
อู่วรวรรณยานยนต์ 

34 ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

 

135 ส้านักงานเทศบาลต้าบลลาด
หญ้า 

376  ม.1 ถ.เทศบาล 11 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71190 

034-588138#19,20 

136 ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด 
(มหาชน) 

320/5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-512289 

137 ธนาคารออมสินสาขา
กาญจนบุรี 

210  ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-511582 

138 บริษัทมิตซูกาญจนบุรี จ้ากัด 133/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000 

034-625113-5 
034-625117 

139 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม 

1/1  ม.1  ถ.คูเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

080-4373337 
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ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทร 

140 บริษัทมิตซูกาญจนบุรี จ้ากัด 133/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000 

034-625113-5 
034-625117 

141 องค์การบริหารส่วนต้าบล
ลาดหญ้า 

118/2  ม.4  ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71190 

  

142 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 777  ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-511502 

143 โรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา 

572  ม.2  ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-624999#1022 

145 บ. เจ้าพะยาประกันภัย จก. 
(มหาชน) 

29/2  ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

034-520101 

146 ร้าน TG คอมพิวเตอร์ 246  ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-521085 

147 ร้านมิตรคณิตกรณ์ 
By Stem By 
Advice 

160/291 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

034-622729 

148 ร้านอิงค์ เซ็นเตอร์ 70/15 หมู่บ้านอัศวิน ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

086-3343764 
034-625458 

149 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จ้ากัด 

16/7 ม.8 ถ.กาญจนบุรี-ไทรโยค ต.แก่งเส้ียน 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

034-520499 
034-520502 

150 ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาญจน์ 

ถนนแสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-511782 
034-622941 

151 สนง. พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กาญจนบุรี 

ถนนแสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000  

152 อูป่ระกอบเซอร์วิส 50/1 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

089-2542597 
086-7550504 
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ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทร 

153 อู่ช่างใต้ 44/6 ม.11  ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-515283 

154 
อู่เอกลักษณ์การช่าง 

155  ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

086-6022802 

155 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดสหะภัณฑ์
ทรงพล 

167  ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-511645 

156 ร้านเพิ่มทรัพย์มอเตอร์ไซค์ 169/19 ม.11  ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-624043 

157 บริษัทฮอนด้าคาร์สกาญจน
บุรี จ้ากัด 

111 ม.8 ถ.แสงชูโต ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-624562-4 
034-520127 

158 บริษัทอีซูซุกาญจนบุรี 
จ้ากัด 

318/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-513680-2 

159 บ.โล้วเฮงหมงเซลล์แอนด์
เซอร์วิสจ้ากัด 

84/1-7  ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

  

160 อู่กิจยนต์ชัย 220 ม.5  ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-520715 

161 ร้านชะอ้อน ชีวังกูล 224/18  ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

 089-8298936 

162 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี 

ถนนแสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-511214 

163 อู่ ป.การช่าง 173/2-3-4  ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-511789 

164 อู่ พี.ที 4x4 กาญจนบุรี 328/62  ม.1  ถ.พัฒนาการ ต.ท่ามะขาม อ.
เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

034-624736 
034-624232 
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ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทร 

165 อู่ก้าวหน้าเซอร์วิส 9 ม.11  ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

085-2919287 

166 อู่ช่างโจ้เซอร์วิส 793  ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

087-1536433 

167 อู่ปัญญา เซอร์วิส 279/1  ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-511608 

168 อู่มานิตย์เซอร์วิส 25/13  ม.8  ต.แก่งเส้ียน  อ.เมือง  จ.
กาญจนบุรี 71000 

089-2609937 

169 อู่สุกลการ 320  ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

089-9182826 

170 ร้านเจ.สปอร์ต ออโต้
พาร์ท 4x4 

51-63  ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

087-0777877 

171 อู่ไพการช่าง 366/4  ม.1  ต.ลาดหญ้า  อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71190 

  

172 อู่ณรงค์ชัย แมคคานิค 103 ม.3 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000 

089-7453189 

173 อู่ทองอนันต์รวมยนต์ 94/1  ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-518565 

174 อู่นิยมการช่าง 25/2 ม.1 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

034-653320 

175 อู่มานะออโต้สปีด 116  ม.5  ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

086-1633324 

176 อู่อนุชาการช่าง 23/5  ม.1  ต.แก่งเส้ียน  อ.เมือง  จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-653278-9 
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ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทร 

177 อู่ช่างต้น 17/1  ม.5  ถ.กาญจนบุรี-ไทรโยค  ต.หนอง
บัว  อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี 71190 

089-8362511 

178 วิทยาลัยสารพัดช่าง
กาญจนบุรี 

102  ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-520586 
034-520544 

179 ส.พูนทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ 29/5 ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

081-1948874 

180 เมืองกาญจน์โทรทัศน์ 40/9  ม.8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

081-0094949 

181 เสกสรรอิเล็กทรอนิกส์ 3/4  ถ.เจ้าขุนเณร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-518620 

182 โยอิเล็กทรอนิกส์ 91/1  ถ.แม่น้้าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-624139 

183 พัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ 164  ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

086-8027525 

184 ประดิษฐ์ซาวด์ 164  ถ.ไชยชุมพล ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-514978 

185 ลาดหญ้าอิเล็กทรอนิกส์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71190   

185 สมยศอิเล็กทรอนิกส์ 284/39 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-512571 

186 สุนทรอิเล็กทรอนิกส์ 9/8  ม.2  ถ.อุตมะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี 
71240 

084-6443947 

187 หจก. พูนสินเซอร์วิสเซ็น
เตอร์ (1998) 

276/21  ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-621338-9 
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ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทร 

198 ลี แอนด์ ซัม เครื่องเย็น 286/18 กาญจนบุรีพลาซ่า ถ.แสงชูโต อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000 

034-513276 

199 เลิศมอเตอร์ 318/12 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-512545 

200 แสงสุวรรณแอร์รถยนต์ 303/9  ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

  

201 อยู่เย็นแอร์ 141/1  ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

  

202 คิงส์ออโต้ดีไซน์ 113-114 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71000 

034-625461 

203 วีรยุทธมอเตอร์ 199-201  ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี  71000 

034-513398 

204 องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองบัว 

199  ม.4  ต.หนองบัว อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71190 

034-633249 

205 สนง.ปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
กาญจนบุรี 

100/22  ม.12  ถ.แม่น้้าแม่กลอง ต.ปากแพรก 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

  

206 หลุบพญา รีสอร์ท 82/3  ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 086-7059247 
034-584021 

207 องค์การบริหารส่วนต้าบล
ช่องสะเดา 

123  ม.6  ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71190 

081-6526244 

208 ท่ีท้าการไปรษณีย์
กาญจนบุรี 

2  ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 

034-511131 

209 ท่ีท้าการอ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี 

ถนนแสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-511040 
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ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทร 

210 บ.วิริยะประกนัภัย จก.
(ศูนย์กาญจนบุรี) 

286/79  ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-620493 

211 โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโม
เรียล จ้ากัด 

111 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-624184-93 
034515920 

212 ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแม่น้้าแม่กลอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-564360 

213 ส้านักงานเทศบาลต้าบล
ปากแพรก 

10  ม.10  ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-511331 

214 สนง.สมาคมศูนย์
ประสานงานองค์การเอกชน
ประจ้าจังหวัด 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 034-518419 
034-513866 

215 โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 281 ม.1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71190 

034-589231 

216 จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71190   

217 บ.กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จก. 

593  ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-622825-6 

218 บริษัทกาญจนบุรีเด่นรถ 
จ้ากัด 

190/260  ถ.หลังสถานีขนส่ง ต.บ้านเหนือ อ.
เมือง จ.กาญจนบุรี 

  

219 ร้าน I.T Computer ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

  

220 ร้าน Rancom (อ.
มงคล  สมรูป) 

144/17 ม.1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71190 

034-588080 

221 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ สาขากาญจนบุรี 
(ธกส.) 

391  ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-511185 
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ล าดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู ่ เบอร์โทร 

222 สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
กาญจนบุรี 
 (ศาลากลาง) 

ถนนแสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  71000 

034-512410 

223 หน่วยสัสดีอ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 034-516731 

224 
อู่เทพเซอร์วิส 

5 ม.1 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
71110 

081-5410400 

225 อู่อุดมการณ์ช่าง 271/13 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี 71190 

081-9952823 

226 
บริษัทโล้วเฮงหมงท่าเรือ 

576-586 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้้าเอน อ.ท่าม่วง จ.
กาญจนบุรี 71130 

034-561028 

 


