
อู่ สามมติรการาจ 592 ซ.ไผส่งิหโ์ต ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 022582148/026630160

อู่ อารกีารชา่ง 172 ซอยอรรถกระว ี2 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 022595535

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูก่วนิเซอรว์สิ 62 ซ.แสนสบาย ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 022585461/026613693

บรษิัท ฉัตรเมอืง จํากัด 4069 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 027122212+2

บรษิัท พ.ีเจ.การาจ จํากัด 461/1 ซอยเจรญินคร 40 ถนนเจรญินคร แขวงบางลําภลูา่ง เขตคลองสาน กรงุเทพมหานคร 10600 028625044+6 

อู่ อดุมมติรยนต์ 3 ซอยสารภ ี1 ถนนอสิรภาพ แขวงสมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน กรงุเทพมหานคร 10600 024375208

บรษิัท เอส ซ ีการาจ (2008) จํากัด 565 ถนนนมิติรใหม ่แขวงทรายกองดนิ เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 025436808+9

หา้งหุน้สว่นจํากัด สวุรรณสถติยม์อเตอร์ 20 ซอยเจรญิพัฒนา23 แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 029188244

บรษิัท อูบ่างกอก ออโตเทรด จํากัด 1601 ถนนนมิติรใหม ่แขวงทรายกองดนิ เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 029157793+4

บรษิัท อูร่ณชยั จํากัด 18 ซอยนมิติใหม1่0 แขวงทรายกองดนิ เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 023772678/027325733

บรษิัท สามเอ ออโตค้ารแ์อนดเ์ซอรว์สิ จํากัด 139/2 ระหวา่งซอย 15 -17 ถนนสามวา แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10150 029568159/0989862683

บรษิัท ต.เจรญิบอดี1คารเ์ซอรว์สิ จํากัด 6 ซอยหทัยราษฎร ์37 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 029065661+3

บรษิัท พ.ีเอ็นจนิ บอดี1เพน้ท ์99 จํากัด 18/2 ซ.หทัยราษฎร ์24 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 0816265085

บรษิัท เอ็น.เจ.โอ.เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 21 ซ.หทัยราษฎร2์4 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 0863865769/0958563666

บรษิัท อ.รุง่โรจน ์การาจ จํากัด 261/1 ถ.ไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 0892365811/0849078784

บรษิัท ก.ม.9 การาจ จํากัด 93/90 หมู ่9 ถนนรามอนิทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรงุเทพมหานคร 10230 029430324+5

อู่ พ.ีซ.ีเซอรว์สิ 119 หมู ่12 ถนนเสรไีทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรงุเทพมหานคร 10230 027318838/027364919

บรษิัท ศศพิันธ ์ออโต ้ จํากัด  25  ซอยเสรไีทย 73  แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรงุเทพมหานคร 10230 029060950/0818328933

บรษิัท อูว่จิติรการชา่ง จํากัด 1 ซอยคูบ้อน 13 แยก 3 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรงุเทพมหานคร 10230 025103626/029430108

บรษิัท เซอรก์ติบรกิาร จํากัด 630/2 ถนนลาดพรา้ว แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 025131701/5131708

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูเ่ฮงเซอรว์สิ 569/6-7 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 025799279

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูว่ริัตนช์า่ง 702/62 ถนนพหลโยธนิ 32 แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 025418092

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูส่ามชยัยนต์ 101/1-2 หมู1่4 ซอยวภิาวดรีังสติ 16 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 022772150/022775382

บรษิัท คัลเลอรโ์ม จํากัด 61 ซอยเสอืใหญอ่ทุศิ แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 029306622/0828866655

บรษิัท เอ เพชรบรุ ีจํากัด 7/540 ม.9 ถ.วภิาวด-ีรังสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 029394269

บรษิัท กังวานการาจ จํากัด 118  ซอยพระราม 2 ที6 20 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 028770490+5

บรษิัท จ.ีซ.ีการาจ จํากัด 212 ซอยพระรามที6 2 ซอย 20 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 028770490+5

บรษิัท ต.ชยักังวานการาจ จํากัด 313 หมู ่3 ซอยสขุสวัสดิ714/5 ถนนสขุสวัสดิ7 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 024771118/024771105

บรษิัท 9 มอเตอรเ์วริค์ส ์จํากัด 54/32 หมู ่10 แขวงบางขนุเทยีน เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 028937606+7

บรษิัท นําสริยินต ์จํากัด 26/17 หมู4่ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 024688584

บรษิัท บ.ีพ.ีการาจ จํากัด 1/7 ม.1 ซ.จันทรเศรษฐ ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 024287040

อู่ พจนก์าราจ 83/17 หมูท่ี67 ซอยทองดอีนุสรณ์ ถนนรัตนกว ีแขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 024761346/028753317-0

บรษิัท พระราม 2 ยนตก์ารเซอรว์สิ จํากัด 178 ถนนพทุธบชูา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 024274587/024273127

อู่ ศักดิ7ยนต์ 42/20 ซอยนางนอง2 ถนนวฒุากาศ แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 028754111+4

บรษิัท ส.คงกติติ7 (1998) จํากัด 1/14 ถนนวฒุากาศ แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 028755176+7/024761170+1

บรษิัท อ.เจรญิชยัการาจ จํากัด 56/6 ถนนวฒุากาศ แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 024681229/024687861/024686179

บรษิัท อาทติยก์าราจ จํากัด 7 ซอยพระรามที62 ซอย28/1 ถนนพระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 024520613+4

บรษิัท อยี ูมอเตอร ์สปอรต์ จํากัด 14/228 หมู ่4 แขวงบางขนุเทยีน  เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 028933500+1

อู่ สมบัตเิซอรว์สิ 66 ม.3 ซอยถนนพระราม2 ซอย2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 024681330,024771271,0949597889

บรษิัท เจเจ ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 65/7 ม.10 ถ.เอกชยั แขวงบางขนุเทยีน เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 024154625

บรษิัท เพอรเ์ฟคท ์สปีด ไลน ์จํากัด 84 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 029967277/029967288

อู่ เอส.พ.ีเซอรว์สิ 30/3 ซอยวภิาวดรีังสติ 41 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 025335585/0891125989

อู่ โกสมุรวมใจ 44 ซอยชา่งอากาศอทุศิ 3 แยก 8 แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 025659248+9 /021165449

บรษิัท เดอะคาร ์เซอรว์สิ จํากัด 9/1 ซอยโกสมุรวมใจ 35 แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 029811785/0958034838

บรษิัท ทเีค เอส แอนด ์พ ีจํากัด 293/1 ถนนเลยีบคนูายกมิสาย 1 แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 029291986/029291998

บรษิัท พ.นวพล จํากัด 39/304 หมู ่9 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงบางเขน เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 029944372

บรษิัท ยทุธเซอรว์สิ จํากัด 14 ซอยโกสมุรวมใจ 7 ถนนโกสมุรวมใจ  แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 029810451+2

อู ่ สมศักดิ7 73 ซ.โกสมุรวมใจ7 ถ.โกสมุรวมใจ แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 025038669/0879806292

บรษิัท หมง 2002 จํากัด 217 ถ.ชา่งอากาศอทุศิ แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 029295922/029835454

บรษิัท ธนธิารณ ์บอดี1 จํากัด 2 ซอยพหลโยธนิ 79 แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 025317254

หา้งหุน้สว่นจํากัด โปรการาจเรซซิ6ง 13/1 ซ.อนิทามระ 51 ถ.สทุธสิารวนิจิฉัย แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10320 026939442-3/022749693

รายชื�ออูซ่อ่มรถในสญัญา 



รายชื�ออูซ่อ่มรถในสญัญา 

อู่ ทวยีนต ์  620 ซอยนาทอง 8 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 022746474/022745022+4

บรษิัท ธนพล เซอรว์สิ แอนด ์การาจ จํากัด 5021 ถนนประชาสงเคราะห ์แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 022779887/0818136788

บรษิัท ฟาสท ์บอดี1 เซอรว์สิ จํากัด 496 ซอยชานเมอืง ถนนประชาสงเคราะห ์แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 026419738/0837155701

บรษิัท สถาพรออโตก้าราจ จํากัด 107 ซ.อนิทามระ 44 ถ.สทุธสิารวนิจิฉัย แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10320 022766443/022772278 

หา้งหุน้สว่นจํากัด สมพงษ์ มอเตอรค์ารส์ 301/5 ซ.ประสานสารบรรณ ถนนดนิแดง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 026433812/026433815

อู่ สริธินายนต ์ 56 ซอยอนิทามระ18 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 022771232/022773314

บรษิัท อูร่ัฐศักดิ7 จํากัด 5/2  ซอยสมบรูณ์พัฒนา ถนนประชาสงเคราะห ์แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 026926761/022753913

บรษิัท อูส่ถติพร ออโตเ้ซอรว์สิ จํากัด 1022 ซอยเหมวงษ์ ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 022451739

บรษิัท ออโต ้บอดี1 คลนิคิ จํากัด 640 ถ.วภิาวดรีังสติ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 026918272+73

หา้งหุน้สว่นจํากัด ลักกี1การาจ 15 ซ.สามเสน 21 ถ.สามเสน แขวงนครไชยศร ี เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300 022411987/02415494

บรษิัท เพน้ท ์แอนด ์ฟิกซ ์จํากัด 65/10 หมูท่ี6 17 แขวงบางระมาด เขตตลิ6งชนั กรงุเทพมหานคร 10170 024224240/0863673897

บรษิัท ส.เทพกร จํากัด 20/4 หมูท่ี6 15 ถนนสขุาภบิาลบางระมาด แขวงบางระมาด เขตตลิ6งชนั กรงุเทพมหานคร 10170 028878687/028876468

บรษิัท ส.บารมยีนต ์จํากัด 222/27 ซอยสวนผัก 43 ถนนสวนผัก แขวงฉมิพลี เขตตลิ6งชนั กรงุเทพมหานคร 10170 024488123

บรษิัท หญงิรวย การาจ 2009 จํากัด 20/20 หมู ่11 แขวงบางพรม เขตตลิ6งชนั กรงุเทพมหานคร 10170 024114959/0865751247

อู่ อรัญอนิเตอรก์าราจ 54/93 หมูท่ี6 10 ซอยจรัญสนทิวงศ ์35 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบางพรม เขตตลิ6งชนั กรงุเทพมหานคร 10170 028648259/028649957

หา้งหุน้สว่นจํากัด เค เอส บางกอก เซอรว์สิ 19/1 ม.4 ซ.จรัญสนทิวงศ3์5 ถ.จรัญสนทิวงศ ์แขวงบางพรม เขตตลิ6งชนั กรงุเทพมหานคร 10170 028657195/0813505198

บรษิัท เอ เพชรปิ6นเกลา้ จํากัด 14/21 หมู ่18 ถนนกาญจนาภเิษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีัฒนา กรงุเทพมหานคร 10170 028850708+9

อู ่ อมรชยัยนต์ 139 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีัฒนา กรงุเทพมหานคร 10170 024480490

บรษิัท เดยีรบ์อดี1 แอนด ์เพ็นท ์(1995) จํากัด 86 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีัฒนา กรงุเทพมหานคร 10170 024089241+6

หา้งหุน้สว่นจํากัด อาร ์ด ีเซน็เตอร์ 21/5 ม.12 ถ.พทุธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีัฒนา กรงุเทพมหานคร 10170 028881128

บรษิัท พทีเีอส มอเตอร ์เซอรว์สิ จํากัด 14/51 ม.2 แขวงศาลาธรรมสพน ์ เขตทววีัฒนา กรงุเทพมหานคร 10170 024415363+4

บรษิัท เค.พ.ีพ.ีการาจ จํากัด 5 ซอยประชาอทุศิ 33 แยก 4 แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรงุเทพมหานคร 10140 028727024+5

บรษิัท โสฬส คารเ์ซอรว์สิ จํากัด 22 ซ.ประชาอทุศิ69 แยก11 ถ.ประชาอทุศิ แขวงทุง่ครุ เขตทุง่ครุ กรงุเทพมหานคร 10140 028735448/028734268

อู่ วัชระเซอรว์สิ 247 ซอยประชาอทุศิ  69  แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรงุเทพมหานคร 10140 024643152

อู่ วชิติยนต์ 54 ซอยพทุธบชูา39 แยก 1 ถนนพทุธบชูา แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรงุเทพมหานคร 10140 028693601/028707616

บรษิัท แมคคอย ออโตเ้อ็กซเพริท์ จํากัด 22/1,22/2 ถนนเลยีบทางดว่น แขวงทุง่ครุ เขตทุง่ครุ กรงุเทพมหานคร 10140 024261200/0816191000

บรษิัท อูศ่ภุเลศิการชา่ง จํากัด 102/8 หมู ่2 แขวงทุง่คร ุ    เขตทุง่ครุ กรงุเทพมหานคร 10140 024260929

บรษิัท ไรสซ์ ิ6ง อมิเม็กซ ์จํากัด 1/567 ซอยพทุธบชูา 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรงุเทพมหานคร 10140 024648161+2

บรษิัท เอ เจ ดับเบิ1ลย ูจูนนิ6ง แอนดเ์พน้ท ์(2001) 113/55 ซอยรุง่ประชา ถนนบรมราชชนนี แขวงอรณุอัมรนิทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 10700 024245195

บรษิัท จรัลยนตเ์ซอรว์สิ  จํากัด 307/210  ซอยจรัญสนทิวงศ ์31 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบางขนุศรี เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 10700 024110863/024111866

บรษิัท ธนบรุยีนตรการ จํากัด 28/1 ถนนรัชดาภเิษก  แขวงวัดทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 028682575/0815555647

หา้งหุน้สว่นจํากัด นวิจรัล 35/90 ถ.จรัญสนทิวงศ ์แขวงวัดทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 024671507/024675872-3

รา้น ปกรณ์ยนต์ 1/2 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 024653098

บรษิัท พ.ีท.ีพ.ีเซอรว์สิ จํากัด 375 ถนนเพชรเกษม เชงิสะพานบางไผ ่แขวงวัดทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 028682826+7

บรษิัท ส.อนิเตอรค์าร ์(ทา่พระ) จํากัด 59/3 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 024666182

อู่ เกรยีงไกร 6138 ซ.สมาคมแพทย ์ถ.สขุาภบิาล 1 แขวงคลองจั6น เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 025100288/029468637

บรษิัท เจรญิพงษ์ออโตค้าร ์จํากัด 1  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 027323054/023141484

บรษิัท เอ็น.พ.ีบอดี1 ชอ้ป แอนด ์เพน้ติ1ง จํากัด 1 ซอยรามคําแหง 127/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 027351971-2/027355983-4

บรษิัท เอส.เอ.ออโตไฮ-เทค จํากัด 364 ซ.ลาดพรา้ว 87 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10230 029320375+6/029320378

บรษิัท ถาวรมงคล จํากัด 139 หมูท่ี6 2 ซอยลาดพรา้ว107 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจั6น  เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 023774177+8

หา้งหุน้สว่นจํากัด พรเีมยีรค์ารร์แีพร์ 966 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 027352367+8/027350613

บรษิัท สหคารเ์ซน็เตอร ์จํากัด 4898/1 ซ.ลาดพรา้ว 101 (วัดบงึทองหลาง) ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจั6น เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 029484173-4

บรษิัท ธนะบอดี1 เซอรว์สิ จํากัด 4 ซอยกรงุเทพกรฑีา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 027044132/0818279308

บรษิัท ช.ธนบดอีอโต ้จํากัด 188 ซอยพระรามที62 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 024151577-9/0814285084

บรษิัท ตั1มออโตเ้ทรด จํากัด 277 ถนนบางขนุเทยีน แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 024165060/028997875-7

บรษิัท นําทรัพย ์การาจ จํากัด 136,138  ถนนบางกระดี6  แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 024964717/024525805

บรษิัท พรเีมยีร ์ออโต ้คาร ์จํากัด 2/55 ซอยสะแกงาม30 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 024515949/0863215833

บรษิัท อดุมทรัพยก์าราจ จํากัด 109/207 หมู1่ ซ.วัดบางกระดี6 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 024522281/028699261

บรษิัท สามารถ คาร ์คัลเลอร ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด1/1 ซอยพระรามที62 ซ.56 แยก 1 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 028991126/0899889518

บรษิัท บางกอก บอดี1คาร ์เซอรว์สิ จํากัด 16/27 ม.7 ถ.บางขนุเทยีนชายทะเล แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 028972773

บรษิัท เอเอ็มจ ีคารแ์อนดค์ัลเลอร ์จํากัด 500 มบ.บษุราคัม ซ.เทยีนทะเล20/1 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 028920400/0898922445



รายชื�ออูซ่อ่มรถในสญัญา 

บรษิัท สามารถ คาร ์คัลเลอร ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด1/1 ซอยพระรามที62 ซ.56 แยก 1 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 028991126/0899889518

บรษิัท อวยชยั การาจ จํากัด 83,85,87,89,91 ซ.พระรามที62 ซอย95 ถ.พระรามที62 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 024513713/024513715

บรษิัท คารเ์ซอรเ์คลิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 2 ซ.สะแกงาม 16 ถ.สะแกงาม แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 024516334/024516927+8

บรษิัท เจ.อาร.์คาร ์โมดไิฟด ์จํากัด 83/19 หมู ่4 ซ.รามอนิทรา 39 ถ.รามอนิทรา อนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 029731201-5

อู่ เล็กเชาวก์ารชา่ง 27/36 หมูท่ี6 5 ถนนรามอนิทรา แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 025222201/025223034

 คงุเซอรว์สิ 1426/4 พหลโยธนิ ซอย 28 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 029390363-4

บรษิัท มหาธน ออโตเ้ซอรว์สิ จํากัด 31/17 ซ.รามอนิทรา 6/1 ถ.รามอนิทรา แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 025226166-8

บรษิัท รว่มเจรญิออโตเ้ซอรว์สิ จํากัด 2 ซอยพหลโยธนิ 46/1 แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 029714550+1/029712780+2

บรษิัท รัตนการาจ จํากัด 40 ถนนสขุาภบิาล 5 ซอย 5 แยก 14 แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 025213212-3/025211308

บรษิัท วัชรพล คัลเลอร ์เวลิด์ แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด122/6 หมู ่6 แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 029498819/0819241048

บรษิัท เฉลมิวันชาติ 10 ถนนรามอนิทรา แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 025528177/029716353

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูพ่บิลูยเ์ซอรว์สิ 442/7 หมู ่4 ซ.พหลโยธนิ 52 ถ.พหลโยธนิ แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 025526762

บรษิัท กันตพงศ ์ออโต ้ เซอรว์สิ จํากัด 98 ซ.รามอนิทรา 34 ถ.อยูเ่ย็น แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10230 023624544/029437326

บรษิัท สายทพิย ์ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 148 ซ.รามอนิทรา 5 แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 025526390/0813322445

บรษิัท เอส.วัน ออโตเ้ซอรว์สิ จํากัด 877/1 ซอยวัดไผเ่งนิ (สาธุประดษิฐ1์4) ถนนจันทน ์แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120 022125076+7

บรษิัท อ.พพิัฒนย์นต ์จํากัด 430/1 ถนนพระรามที6 3  แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120 022920498+9

บรษิัท อูศ่ภุเลศิการชา่ง จํากัด 140/2 ตรอกมาตานุสรณ์ ถ.พระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120 022911544

บรษิัท เอกนวัต จํากัด 455/5-6  หมูท่ี6 10  แขวงบางแค เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 028013720-1

บรษิัท จักรพันธก์าราจ จํากัด 20 ซอยพทุธมณฑลสาย 2  ซอย12  แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 028030464/028030463

บรษิัท ท.การชา่ง ออโต เซน็เตอร ์จํากัด 2 ซอยบางแวก 122 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 024103337/024103182

บรษิัท ท.ีพ.ีเอส ออโต ้บอดี1 จํากัด 24 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 028010270

บรษิัท ธนติยนต ์บอดี1ชอพ จํากัด 6 ซอยเพชรเกษม 92/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 024544918/024556684

บรษิัท ออโต ้รสีอรท์ จํากัด 524 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 0616366479/0631894656

อู่ บางบอนยานยนต์ 831 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 028023932-3

อู่ ยนตเ์จรญิกจิ 99/133 หมู ่7 ซ.ศริสิขุ 2 ถ.วงแหวน แขวงบางแค เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 028027351-2/0830638679

บรษิัท พเีจ คาร ์คลนิกิ จํากัด 5 ซอยเพชรเกษม98/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 024216792

สมชาย คารเ์ซน็เตอร์ 28 ซอยเพชรเกษม 68 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 024559962+3/028043803

บรษิัท เพิ6มทรัพยก์าราจ จํากัด 172 ซ.เพิ6มทรัพย ์ถ.กรงุเทพ-นนทบรุ ีแขวงบางซื6อ เขตบางซื6อ กรงุเทพมหานคร 10800 025850593/029856469

หา้งหุน้สว่นจํากัด กิ6งเพชรเซอรว์สิ 1118/27 ถนนกรงุเทพ-นนทบรุ ีแขวงบางซื6อ เขตบางซื6อ กรงุเทพมหานคร 10800 029115880-1

 ซง้ การาจ 4 ซ.สวนฝรั6ง ถ.เลยีบรมิคลองประปา แขวงบางซื6อ เขตบางซื6อ กรงุเทพมหานคร 10800 025851194/0816196476

บรษิัท บญุวศ ุ(2001) จํากัด 138 ซอยสทิธชิยั ถนนกรงุเทพ-นนทบรุ ีแขวงบางซื6อ เขตบางซื6อ กรงุเทพมหานคร 10800 029121299/0816592788

บรษิัท สรุยิะยนต ์ออโต ้บอดี1 จํากัด 2824-2826 ถนนกรงุเทพ-นนทบรุ ีแขวงบางซื6อ เขตบางซื6อ กรงุเทพมหานคร 10800 029121135+6

บรษิัท อูน่ําชยั เตาปนู จํากัด 645/18 ถนนกรงุเทพ-นนทบรุ ีแขวงบางซื6อ เขตบางซื6อ กรงุเทพมหานคร 10800 029115001-3

บรษิัท ยโูรเชี6ยน ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 1149 ซ.กรงุเทพ-นนทบรุ3ี9 ถ.กรงุเทพ-นนทบรุ ีแขวงวงศส์วา่ง เขตบางซื6อ กรงุเทพมหานคร 10800 029107799/0891556868

บรษิัท ฉนิกรุป๊ จํากัด 65 ซอยบางนา-ตราด 18 แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 023993258/023981294

อู่ สายนํ1าทพิยเ์ซอรว์สิ 44 ซอยอดุมสขุ 24 ถนนสขุมุวทิ 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 027478968-9

หา้งหุน้สว่นจํากัด อนิเตอรเ์ทค ออโตเ้ซอรว์สิ 99/9 ซอยสขุมุวทิ 66/1 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 023939768-9

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูส่.บรกิาร 86-88 หมูท่ี6 3 ซอยลาซาล 19 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 027444659/027493817

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูช่ยัยนตบ์างนา 32/24 ม.4 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 023981485/023993168/027474654

บรษิัท เจรญิยนตบ์างบอน จํากัด 1/1 ซอนบางบอน 1 ซอย 15  แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 024154572/024155028

บรษิัท เรดดี1 มอเตอรส์ จํากัด 59/1 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน  เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 024503634/024530100

บรษิัท เลศิไพศาล การาจ จํากัด 942 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 024503788/0818200995

บรษิัท เอส.เค.ท.ีคารเ์ซน็เตอร ์จํากัด 115/521 หมูท่ี6 4 ซอยเอกชยั 95 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 024167576-9

บรษิัท แสงประดษิฐการาจ จํากัด 11/381-382 หมู ่10 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 0289507302

บรษิัท ท.ีพ.ีด.ีออโตเ้ซอรว์สิ จํากัด 1269/1 ซอยเอกชยั 111 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 028951458/028951459

บรษิัท ย.ูซ.ีเอส.คารเ์ซอรว์สิ(เอกชยั) จํากัด 34/22 หมู ่4 ซ.เอกชยั 102 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 028951731-3

บรษิัท ว.ีเอส.ยนต ์จํากัด 5 ซอยเอกชยั 95/2 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 028953687

บรษิัท ส.ยนตรการ การาจ จํากัด 63/22 ม.6 ซ.เอกชยั 89/2 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 028943150-3

บรษิัท อูต่งเจรญิยนต ์(3) จํากัด 1 ซอยบางบอน 5 ซอย 6/1  แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 028925515-7

หา้งหุน้สว่นจํากัด อู.่ท.ีว.ีเค.ยนต์ 46/11 ม.6 ซอยเอกชยั 83/1 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 028999466/028995258

บรษิัท เอส.ซ.ีคารแ์คร ์จํากัด 64 ซ.จรัญสนทิวงศ ์95/1 ถ.จรัญสนทิวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กรงุเทพมหานคร 10700 024355637-8
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อู่ ไทยรัตนย์านยนต์ 509/186 ซ.ภาณุรังษี ถ.จรัญสนทิวงศ ์แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรงุเทพมหานคร 10700 024240202/024246728-30

บรษิัท วรวฒุ ิการาจ จํากัด 36 ซ.จรัญสนทิวงศ ์72 ถ.จรัญสนทิวงศ ์แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรงุเทพมหานคร 10700 024244715/024338618

อู่ ศรปีระชายนต์ 224 ซอยจรัญสนทิวงศ ์42 แขวงบางยี6ขัน เขตบางพลัด กรงุเทพมหานคร 10700 024245034/028833154

อู่ พัฒนายนต ์87 65 ซอยจรัญสนทิวงศ ์65 แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรงุเทพมหานคร 10700 B024242145/024355562

บรษิัท เอ พัฒนายนต ์จํากัด 27 หมู ่12 ซอยนวลจันทร ์60  ถ.นวลจนทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10230 021842697-8

รา้น โตเจรญิ คารส์ เซอรว์สิ (2012) 21/897 หมูท่ี6 5 ซอยนวมนิทร ์42 ถนนนวมนิทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10240 027347807-8

บรษิัท พ.ีท.ีมอเตอร ์คาร ์จํากัด 60/340 หมู ่12 ถนนรามอนิทรา แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10230 029445248-50

บรษิัท สยามออโตบ้อดี1 จํากัด 109/26 หมู ่6 ซอย 74  ถนนนวมนิทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10240 029477828-30

บรษิัท อูแ่สงทองการชา่ง จํากัด 9/12 หมูท่ี6 11 ถนนนวลจันทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10240 025095688-9/029463194

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูส่ขุสนัตอ์นิเตอรเ์ซอรว์สิ 109/40 หมู ่5 ซ.สํานักสงฆ ์ถ.สขุาภบิาล 1  แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10240 029477002-4

บรษิัท วกีาราจ นวลจันทร ์จํากัด 6/1 ม.11 ถ.นวลจันทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10230 025192840/029461402

บรษิัท แซดแอนดจ์ ีออโตโมทฟี รพีนีชิ จํากัด 12/13 ม.2 ถ.เสรไีทย แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10240 027325965/027325967

หา้งหุน้สว่นจํากัด พษิณุภัณฑย์นต์ 4/11 ถ.สขุาภบิาล 2 แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10230 027324227

หา้งหุน้สว่นจํากัด ง่วนหลกีารชา่ง 70/72 รองเมอืงซอย 3 ถนนรองเมอืง แขวงรองเมอืง เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 022143876/022158595

หา้งหุน้สว่นจํากัด ป้วยกี6เซอรว์สิ 105 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 022528409/022528428

หา้งหุน้สว่นจํากัด เค.ยนตรกจิ เซอรว์สิ 28 ซอยออ่นนุช 80  แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 023200262/027216315

บรษิัท ซง้อนิฟีนติี1 จํากัด 2 ซอยศรนีครนิทร4์7 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10260 023228918/023225337

บรษิัท ทรงวฒุเิซอรว์สิ จํากัด 2 ซอยออ่นนุช 61 ถนนสขุมุวทิ 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 023202947/023220307

บรษิัท ท.ีจ.ีออโตบ้อดี1 จํากัด 23/1 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9  ซอย 1  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 023984088-9

บรษิัท ลอีอโตเ้ซอรว์สิ จํากัด 64 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม ้ เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 027528801-3

หา้งหุน้สว่นจํากัด สมบรูณ์ชสูขุ 17 หมู ่6 ถ.สวนหลวง ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 023984634/027472118-9

บรษิัท สภุลักษณ์ยนต ์จํากัด 9 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย75 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 (สขุาภบิาล 1)เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 023287454/02726-7568-9

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูส่มบัตอิอโตเ้พน้ท ์1994 66 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 14 แยก 10 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 027472990/0859104341

บรษิัท ส.พงษ์มลิเลเนี6ยมเซอรว์สิ จํากัด 50/1 หมู6่ ซ.รว่มสามัคค ีถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงดอกไม ้ เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 027262348+9

บรษิัท ทซีแีอล ออโตเ้ซอรว์สิ จํากัด 172 ซ.ออ่นนุช70/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 023227557

อู่ ออ่นนุช 136/10 ถ.ออ่นนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10260 027260119/0817500306

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.พ.ีคารแ์คร์ 3 ซอยพึ6งม ี17 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10250 027426112/027426153-4

บรษิัท ไพชยนต ์การาจ จํากัด 459 สขุมุวทิ 101 ซอยปณุณวถิ ีถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 023114864/023117643-4

 ธนาเซอรว์สิ 1060 ซ.สขุมุวทิ 101/1 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 023991258

บรษิัท อู ่เอส.เอส.อนิเตอรก์รุป๊ จํากัด 45 ซอยพึ6งม ี13  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10250 023326840-3

บรษิัท เอกกจิ ออโต ้การาจ จํากัด 18 ซอยเพชรเกษม 39 แยก 1 แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 028047273-4

บรษิัท แอคทฟี การาจ จํากัด 96/2 หมูท่ี66 ซอยจรัญสนทิวงศ1์3 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 028619487-8

บรษิัท ไรสซ์ ิ6ง อมิเม็กซ ์จํากัด 56/1 ถนนศาลธนบรุ ีแขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 024555497-8

บรษิัท ชอเสง็การาจ(1999) จํากัด 21 ซอยบางแวก 18  แขวงบางแวก  เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 028657636-7

บรษิัท นทอีนิเตอรเ์ซอรว์สิ จํากัด 380  ถนนบางแวก  แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 024106441-2

บรษิัท สามมติร 28 การาจ จํากัด 28 ซอยเพชรเกษม 28 แยก 5 ถนนเพชรเกษม แขวงคหูาสวรรค ์ เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 024577971/024578443

บรษิัท อูท่อง เพชรเกษม ออโตเ้ซอรว์สิ จํากัด 1 ซอยเพชรเกษม46/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 028697205-6

ท.ีเอ็ม.ซ ีคาร ์เซน็เตอร์ 280 ถนนบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 024101912/024101204/0813137592

อู่ วัชยานยนต์ 1125/18 ซ.จรัญสนทิวงศ1์3 ถ.คลองบางกอกใหญ ่แขวงคหูาสวรรค ์ เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 024107825

บรษิัท กรงุธน ออโต ้(2556) จํากัด 417 ถ.เทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจรญิ เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 024580243/028692708

บรษิัท เมธยีนต ์จํากัด 163/34 หมู ่1 ถนนรม่เกลา้ แขวงมนีบรุ ี เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 029145791-3

บรษิัท ทรงพล บอดี1เซอรว์สิ จํากัด 9 ซอยหทัยราษฎร2์7 แขวงมนีบรุี เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 029064414-5

บรษิัท พัฒนกจิออโตฟ้ิค จํากัด 64/24 หมูท่ี6 1 ถนนสวุนิทวงศ ์แขวงแสนแสบ  เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 029149991-4

บรษิัท พ ีไอ ซ ีออโตเ้ซอรว์สิ จํากัด 48/26 หมูท่ี619 ถนนรม่เกลา้ แขวงมนีบรุ ี เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 025179999/025175426-9

บรษิัท มลิเลี6ยน คัลเลอรส์ จํากัด 14/5 ซอยรามคําแหง 189  แขวงมนีบรุี เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 029166391-4/029168008

 สพุจน ์ วงศว์รเจรญิ 25/42 ซอยสามัคคธีรรม รามคําแหง 186/1 ถนนรามคําแหง แขวงมนีบรุี เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 025176025/0819011455

บรษิัท โปรฟิท ออโต ้เพน้ท ์จํากัด 373/32 ซอยนราธวิาสราชนครนิทร ์24  ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์แขวงชอ่งนนทรีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 022128985-7

บรษิัท ถนัดยนต ์จํากัด 33 ปากซอยพระราม3 (75) ถนนพระราม 3 แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 022492198/0818108881

บรษิัท ทอีารบ์กีาราจ (2557)  จํากัด 264/1-3 ซ.ปรยิานนท ์ถ.สาธุประดษิฐ ์บางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 026830414-5

บรษิัท นทอีนิเตอรเ์ซอรว์สิ จํากัด 1017/1 ซ.พัฒนาการ1 ถ.สาธุประดษิฐ ์แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 022940943-4

บรษิัท พ ีออโต ้การาจ จํากัด 1410 ถนนพระราม 3  แขวงชอ่งนนทร ี  เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 026782202
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บรษิัท ศรณีรงคเ์ซอรว์สิ จํากัด 33 ถนนยานนาวา แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 021657300-2 /0827963464-6

บรษิัท กลุนท ีการาจ จํากัด 595/1 ซ.ตลาดศธรทพิย ์ถ.รัชดาภเิษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 022940691/026835434

บรษิัท ด.ีด.ีการาจ (2005) จํากัด 10 ซ.พัฒนาการ20 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10250 0813458365/023185828

 อัญชลยีนต์ 578/1 ซอยพญานาค ถนนพระราม6 แขวงถนนเพชรบรุี เขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 10400 022151565/022158298

บรษิัท ไทยเฮงหลเีซอรว์สิการาจ จํากัด 811 ถนนสขุสวัสดิ7  แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 024271470/024276802

หา้งหุน้สว่นจํากัด ชอเสง็บอดี1เซอรว์สิ 8 ซ.ราษฎรบ์รูณะ12 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 024287888/0863200189

หา้งหุน้สว่นจํากัด อู ่ศ.ววิรรธน์ 18 ซอยสขุสวัสดิ7 52/1 ถนนสขุสวัสดิ7 แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 024638476/028182804

อู่ อูม่อ้การชา่ง 18/3   ถนนราษฎรบ์รูณ ์  แขวงบางปะกอก  เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 0817543637/024685529/0815528860

บรษิัท กวนิ ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 88/2 ซ.สขุสุวัสดิ7 33/2 แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 028181797/0814422538

บรษิัท ตระกลพัฒนเ์อ็นจเินียริ6ง จํากัด 1508 ถ.สขุสวัสดิ7 แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 024636384/0866092995

บรษิัท เค.ว.ียนตรการ จํากัด 2 ซอยโชคชยั4 ซอย70 ถนนโชคชยั4 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 025384685/025303187

บรษิัท เอส 71 การาจ จํากัด 7/60 หมู ่4 ถนนนาคนวิาศ  แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 025307010/029329303

หา้งหุน้สว่นจํากัด แมนการาจ 15 ซอยนาคนวิาส 14 ถนนนาคนวิาส แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 025306553

บรษิัท พ ีแอนด ์ดับบลวิ ออโต ้เซน็เตอร ์ จํากัด 3/29 หมูท่ี612 ซอยมัยลาภ ถนนรามอนิทรา แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 029071551-4

บรษิัท พลูสวัสดิ7ยนตรการ จํากัด 12 ซอยสคุนธสวัสดิ7 10 ถนนสคุนธสวัสดิ7 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 025709576/025709511

อู่ สหายยนต์ 40/2 หมู ่14 ซอยโชคชยั 4 ถนนลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 029310417-8

บรษิัท สริ ิการาจ จํากัด 3 ซอยลาดปลาเคา้ 49  แขวงจรเขบ้ัว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 025706378/029403750-1

บรษิัท อูโ่ปร 73  จํากัด 150/1 ซ.ประเสรฐิมนูกจิ 29 ถ.ประเสรฐิมนูกจิ แขวงจรเขบ้ัว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 029436281-2

อู่ สมใจเซอรว์สิ 54 ซอยสงัคมสงเคราะห ์20 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 025384587/025399097

บรษิัท ออโต ้อารต์ เซอรว์สิ จํากัด 14 ซ.ลาดพรา้ววังหนิ 85 ถ.ลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 029420652

บรษิัท แพคการาจ จํากัด 11 ซอยนาคนวิาส 28 ถนนนาคนวิาส แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 029561101

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็น ท ีสปอรต์ ออโต เพน้ท์ 325 ถนนสคุนธสวัสดิ7 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 029079078/0817979767

บรษิัท บพีคีารเ์ซอรว์สิ จํากัด 123/4 ถนนรม่เกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10520 0898915059/021728791

บรษิัท เดอะ วัน ออโต ้กรุป๊ จํากัด 1284/3 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10540 027391158

บรษิัท เจรญิกา้วหนา้คารเ์ซอรว์สิ จํากัด 435 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 025394279/029366623

อู่ เจรญิยนต์ 13 ซ.ลาดพรา้ว 81 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คณุสงิห์ เขตวังทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 029330134/0819126305

บรษิัท อูก่ังวานชยัการชา่ง จํากัด 2323,2325 ซ.67 ถ.ลาดพรา้ว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 025140186/025391369

บรษิัท อูว่ชิยัยนต ์จํากัด 169 ซอยลาดพรา้ว 87 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้ขนุสงิห์ เขตวังทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 025391272/025384116

อู่ หนงิสพุชิญเ์จรญิยนต์ 4 ซ.ลาดพรา้ว64 แยก4 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 0802948612/029336010

บรษิทั พเีค ออลคารเ์ซอรว์สิ จํากัด 90 ซ.ลาดพรา้ว 71 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 025391672/0818705243

บรษิัท เซน เซน เซอรว์สิ จํากัด 108 ถนนลาดพรา้ว ซอยลาดพรา้ว 80 แยก 16 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 029336682/0858115834

อู่ รุง่โรจนก์ารชา่ง 5/22 ซอยลาดพรา้ว 126 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 029340523/0895304755

บรษิทั ท.ีโอ.พ.ีการาจ จํากัด 6 ซ.ลาดพรา้ว64 แยก4 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 0866086303/0875073357

บรษิัท ไพรนิทร ์ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 1151/1 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110 023900130/023914063

อู่ พรชยั 434 ซ.ปรดีพีนมยงค ์20 ถ.สขุมุวทิ 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110 027110307-8

หา้งหุน้สว่นจํากัด คณุอนันต ์การาจ 6/1 ซ.พัฒนเวศม ์11 ถ.สขุมุวทิ 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110 027110586/0944144659

บรษิัท เจ.อาร.์การาจ พัฒนาการ จํากัด 937-939 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 027199949/027199696

บรษิัท เจรญิยนตอ์อรโ์ตส้ปอรต์ จํากัด 243 หมู ่4 ซ.ออ่นนุช 46 ถ.สขุมุวทิ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 023218301/023225111

บรษิัท ณรงคว์ทิย ์ออโตเ้ซลส ์จํากัด 3488 ถนนเพชรบรุ ีแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 023182548

 ตั 1งตรงจติรออโตค้าร์ 27 ซอยออ่นนุช17 แยก7 ถนนออ่นนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 027176499

 ถาวรการาจ 199 ซอยพัฒนาการ40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 0-2321-8029, 0-2320-0587

บรษิัท พัฒนกจิคารเ์ซอรว์สิ จํากัด 133/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 023182634-7

อู่ มสีวุรรณการาจ 288 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 027194372/027195176  

บรษิัท ลบิเฮงการาจ จํากัด 154 ถนนพัฒนาการ 38 (เจรญิพัฒนา) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 023144349-50/023195969

บรษิัท ออ่นนุชออโตเ้พน้ท ์จํากัด 128 ซ.ออ่นนุช 40 ถ.สขุมุวทิ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 027420881-4

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูโ่ปรเจ็ค ดรมี ออโตค้าร์ 635/4 ซอยออ่นนุช 39 ถนนสขุมุวทิ 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 027205036/0818415714

บรษิัท ดับเบิ1ลย.ูเอส.ซ.ีการาจ จํากัด 59 ซ.พัฒนาการ 54 (พลเทพ) ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 023202608

หา้งหุน้สว่นสามัญ อู ่ซ.ีซ.ีเจรญิสขุ 77 ออ่นนุช21/1 (ซอยสนุทรศารทลู) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 027420701

นวิ เอ เอ็น 296 ซ.ออ่นนุช 39 ถ.สขุมุวทิ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 027213965

บรษิัท อูน่พเกา้ การาจ จํากัด 211 ซ.ออ่นนุช 44 ถ.สขุมุวทิ 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 027422950+1/0843626345

บรษิัท สมารซ์ คาร ์จํากัด 293 ซ.ออ่นนุช39 ถ.ออ่นนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 027205084+85/0945455604



รายชื�ออูซ่อ่มรถในสญัญา 

บรษิัท เสถยีร บอดี1 คาร ์เซอรว์สิ จํากัด 183/9  ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 023735406

บรษิัท แอลพยี ูการาจ จํากัด 1 ซอยรามคําแหง 175 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 029172284

 นวิ เอส.เค.เซอรว์สิ 29/5 ซอยกรงุเทพกรฑีา 37 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 0958957229/020102572/020102515

หา้งหุน้สว่นจํากัด เชยีงชยัยนต์ 438/1 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 0815518482/0616925999

บรษิัท เอ็มบเีค เจแปน จํากัด 46/3 ถนนนางลิ1นจี6 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 026785513+4/026787714

บรษิัท ปิยะการาจ จํากัด 1578/5 ถนนจันทน ์แขวงทุง่วัดดอน เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 022113567/-022130953

หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.เจรญิชยัยนต ์การชา่ง 28/5 หมู ่2 แขวงออเงนิ เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 029924282-3

บรษิัท ธนพร ออโตเ้ซอรว์สิ จํากัด 85/1 หมทูี6 1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 029919016/025333487

บรษิัท สายไหมออโตคัลเลอร ์จํากัด 42/14 ม.4 ซ.สขุาภบิาล5 ซ.36 ถ.สขุาภบิาล 5 แขวงออเงนิ เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 029981822/0815531896

บรษิัท ว.ีไอ.พ.ี ยโูร คารส์เซน็เตอร ์จํากัด 60/1-4 หมูท่ี6 7 แขวงออเงนิ เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 029982291-5

บรษิัท ธนพัฒน ์ออโต ้เซน็เตอร ์จํากัด 45/36,45/41-42 หมู ่3 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 B029942950+5

บรษิัท มหานครออโตค้ัลเลอร ์จํากัด 18/140 ถ.วัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 B029942554

บรษิัท พัฒนพล ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 15/11-12 ซ.พหลโยธนิ54/1 แยก4-57 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 021019912+13/0853145656

บรษิัท เค.เจ.บรกิาร จํากัด 33/89 หมูท่ี6 2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 029941167/0892036518

บรษิัท ต.เจรญิ ออโต ้เซอรว์สิ 127/183 ม.2 ซ.สายไหม60 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 0899245299

พทิักษ์ยนตบ์รกิาร 21/14 ม.1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 029919936

หา้งหุน้สว่นจํากัด ร-ีบลิทบ์อดี1 260/1 ถ.เลยีบคลองภาษีเจรญิฝั6งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 028078282

บรษิัท วงษ์ศริเิลศิ คารส์ เซอรว์สิ (1997) จํากัด 512 ถนนเลยีบคลองภาษีเจรญิฝั6งใต ้แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 028149228-9/024293468

หา้งหุน้สว่นจํากัด บ.ีเอ็ม.แอ็ดวานซ ์การาจ 2  ถนนพทุธมณฑล สาย 3 ซอย 6 แขวงหนองคา้งพล ู เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 024219730/0894434189  

บรษิัท          ตามออโตเ้ซอรว์สิ จํากัด  85/1  ซอยเพชรเกษม69 แยก 6-1-1 แขวงหนองคา้งพลู  เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 028074447-8

หา้งหุน้สว่นจํากัด ธนบรุ ีคารแ์อนดเ์พนท ์ 6/48 หมูท่ี6 7 ซอยเพชรเกษม108 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 028082980

บรษิัท ภักดมีาก เซอรว์สิ จํากัด 13/17 ม.9 ถ.เลยีบคลองทววีัฒนา แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 028063087/0890732336

หา้งหุน้สว่นจํากัด มณฑลการาจ 25/106 ม.2 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 028106919

บรษิัท เอส ซ ีหนองจอก จํากัด 32/6-7 หมู ่2 ถนนประชาสําราญ แขวงคลองสบิสอง เขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร 10530 021598193-95

บรษิัท ส.ศริกิารชา่ง 2015 จํากัด 51/61,51/68 ซ.ชนิเขต 2/31 ถ.งามวงศว์าน ทุง่สองหอ้ง เขตหลักสี6 กรงุเทพมหานคร 10210 029545328-9

บรษิัท สหชยั ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 8/10 หมูท่ี6 1 ซอยแจง้วัฒนะ14 ถนนแจง้วัฒนะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลักสี6 กรงุเทพมหานคร 10210 029907788/029907878 

บรษิัท วงษ์เกษม บดอดี1คาร ์จํากัด 19/132 ม.2 ถ.วภิาวดรีังสติ60 ถ.วภิาวดรีังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี6 กรงุเทพมหานคร 10210 0840253545/025797933

พรสมบัตคิารเ์ซอรว์สิ 102 ม.4 ซ.แจง้วัฒนะ13 ถ.แจง้วัฒนะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลักสี6 กรงุเทพมหานคร 10210 029828272/029828336

บรษิัท เอ.เอส.งามวงศว์าน จํากัด 58/12 ม.6 ถ.งามวงศว์าน แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลักสี6 กรงุเทพมหานคร 10210 025885833+5

บรษิัท เชาวสยุนตการ เซอรว์สิ จํากัด 370/6 ถนนพระราม 9 ซ.22 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10320 027197433-5

หา้งหุน้สว่นจํากัด ทวพีงษ์เซอรว์สิ 82 ซอย สนุทรศริ ิถนนประชาราษฎรบ์ําเพ็ญ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 022771519/022753951

อู่ บญุเทพสนัทัดกลการ 10 ซอยจัดสรร ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 022774512/0817395548

บรษิัท กุย่เฮงพัฒนา จํากัด 135 ซอยรัชาดภเิษก12 ถ.รัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 022777868/022752169

บรษิัท ถาวรมงคล จํากัด 11 ซอย 20 มถินุา 11 แยก 13 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10320 022748813+4

 กระบี6ออโตเ้ซอรว์สิ 176 ม.2 ต.กระบี6นอ้ย อ.เมอืง จ.กระบี6 81000 0815379641/0872678843

อู่ ณัฐวฒุ ิออโตเ้พน้ท์ 238/11 ม.2 ต.อา่วลกึเหนือ อ.อา่วลกึ จ.กระบี6 81110 075619738/075619768

รา้น เกยีรตบิตุรบังยาวออโตเ้ซอรว์สิ 124/3 ม.3 ต.คลองหนิ อา่วลกึ จ.กระบี6 81110 0817192968/0806939521

สทิธนินทก์ารชา่ง 439 ถ.อา่วลกึ-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี6 81160 0895895644/075652094

อู่ สรุพลการชา่ง 83  ถ.ศรตีรัง ต.กระบี6ใหญ ่ อ.เมอืงกระบี6 จ.กระบี6 81000 0815374633

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็นเคเซอรว์สิออโตค้าร์ 382/12 ถ.เทศบาล10 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี6 81130 0841882604/0872710748

ชา่งเทอืงเซอรว์สิ 63/7 ม.3 ซ.หนองเตา่ ต.เขาใหญ่ อ.อา่วลกึ จ.กระบี6 81110 0895946567/0806977781

อู่ ส.สงัขแ์กว้เซอรว์สิ 4/67 ม.7 ซ.สขุสวัสดิ7 ซ.1 ต.อา่วลกึใต ้ อ.อา่วลกึ จ.กระบี6 81110 0869427195/0817888574

อู่ เอกชยัรุง่เจรญิ 1/2 หมูท่ี6 1 ตําบลทา่ลอ้ อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุี 71110 034622146

 ช.รุง่โรจน ์ออโตเ้ซอรว์สิ 39/6 ม.6 ต.ทา่ไม ้ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุี 71120 0892542689/0818268138

หา้งหุน้สว่นจํากัด นาราพรรธนบ์อดี1แอนดเ์พน้ท์ 26/27 ม.1 ต.แกง่เสี1ยน อ.เมอืงกาญจนบรุี จ.กาญจนบรุี 71000 034551128/0864135662

ชา่งไก ่ออโตค้าร์ 60/3 ม.1 ต.บา้นตน้สําโรง อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุี 71110 0815270045/0813654861

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอสพเีซอรว์สิ (เจ๋ง) 2011 105/1 ถ.ตะครํ1าเอน ต.ตะครํ1าเอน อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุี 71120 034636318/0819411995

อา๋การชา่ง 13 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 82000 0819814500/0833168497

บรษิัท เพชรจรัส กรุป๊ จํากัด 343/19 ม.1 ต.ลาดหญา้ อ.เมอืงกาญจนบรุี จ.กาญจนบรุี 71190 0985043977/0985043988

หา้งหุน้สว่นจํากัด สองพี6นอ้งการาจ 41/1 ม.9 ต.ทา่มะกา อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุี 71120 0833107424/0989143381

อู่ คลองขลงุบรกิาร 559/1 ม.10  ต.คลองขลงุ อ.คลองขลงุ จ.กําแพงเพชร 62120 055781343/0816742764



รายชื�ออูซ่อ่มรถในสญัญา 

หา้งหุน้สว่นจํากัด เสกสรรคก์าราจเซอรว์สิ 81/12 ม.1 ต.นครชมุ อ.เมอืงกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 62000 0882791142/0882954741

อู่ เจห้น่อย 211  ม.10 ต.หว้ยโพธิ7 อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสนิธุ์ 46000 B043813600/600502/M0816701662

บรษิัท เค เอช ซ ีออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 555 ม.20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ์ 46120 043833611+2

ส.เจรญิยนต์ 7/2 ถ.บายพาสหัวค ู ต.กาฬสนิธุ ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ จ.กาฬสนิธุ์ 46000 0815929350/0981041168  

อู่ วไิลเจรญิยนต์ 119  ถ.บายพาสทุง่มน ต.กาฬสนิธุ ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ จ.กาฬสนิธุ์ 46000 043813015/0895394564

อู่ ไชยบรุกีารชา่ง 266 ม.3 ถ.ชมุแพ-ภเูขยีว ต.ไชยสอ  อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 40130 043386085/0895736722

หา้งหุน้สว่นจํากัด ขอนแกน่ เอ็น เค การาจ 99 ถนนมติรภาพ ตําบลในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 043333277

หา้งหุน้สว่นจํากัด ตึBงขอนแกน่เซอรว์สิ 324 ม.19 ต.บา้นเป็ด อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043225641/0857461264

หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีพ.ีบอดี1 เซอรว์สิ 420 ม.7 ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0897137717/0866346262

 มงคลการชา่ง 275/11 หมูท่ี6 13 ถนนราษฎรค์นงึ ตําบลในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 043237167

บรษิัท วรตุม ์บอดี1 แอนด ์เพนท ์จํากัด 294 หมูท่ี6 5  ถนนเลี6ยงเมอืง  ตําบลเมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 043341423-26

เค.พ.ีเอ็น.เพน้ท์ 720 ม.2 ซ.มสีขุ ต.ศลิา อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0894185402/0876341428

อู่ ทองหลางบรกิาร 132 ม.13 ถ.บา้นทุม่-มัญจาครี ีต.บา้นหวา้ อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0896798567/0853595984

หา้งหุน้สว่นจํากัด มติรภาพ การาจ 334 ม.2 ต.ศลิา อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043342550/0850015115

หา้งหุน้สว่นจํากัด ขอนแกน่แตง่รถ 94 ม.12 ถ.มติรภาพ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 M0843800031/B043472245

อู่ เปีC ยกการชา่ง 37/9 ม.16 ถ.ศลิปสนทิ ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043348471/0883235470

วัชระบอดี1เซอรว์สิ 48 ม.7 ต.แดงใหญ ่ อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0812623615/0942837790

อู่ ปราโมทย ์การชา่ง 188 ม.7 ถ.ภเูวยีง-ศรบีญุเรอืง ต.ภเูวยีง อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ 40150 0861018141

อู่ สวุรรณเซอรว์สิ 314 ม.18 ถ.ชมุแพ-สชีมพ ูต.ชมุแพ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 40130 043384684/0817177935

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูพ่รเทพเจรญิชยั 46/4 ม.16 ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043244258

อู่ ส.จันทบรุกีาราจ 100/20 ม.10 ซ.พระยาตรัง 9 ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืงจันทบรุี จ.จันทบรุี 22000 039322788

บรษิัท อาร.์เอส.การาจ (2007) 99 ม.1 ถ.พระยาตรัง ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืงจันทบรุี จ.จันทบรุี 22000 039303344

บรษิัท ชยัณรงคจ์ันทบรุ ี(1993) จํากัด 30/30 ม.3 ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืงจันทบรุี จ.จันทบรุี 22000 039321797/039324817

อู่ ชา่งดาการาจ 28/60 ม.3 ถ.รักศักดิ7ชมลู ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืงจันทบรุี จ.จันทบรุี 22000 039325634/0852479688

หา้งหุน้สว่นจํากัด ป้อมเจรญิการชา่ง 47/5 ม.5 ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืงจันทบรุี จ.จันทบรุี 22000 039373899

หา้งหุน้สว่นจํากัด พี6พล ูมอเตอร์ 100/20 ม.10 ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืงจันทบรุี จ.จันทบรุี 22000 039322788/0877263768

 ลขิติพร เซอรว์สิ 45/7 ม.5 ต.วังตะเคยีน อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 0863673138/0892508445

อู่ ซเีอสเซอรว์สิ 52/3 ม.3 ต.วังตะเคยีน อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 0864025949/0918701245

บรษิัท มติรบางพระ อนิเตอรย์นต ์จํากัด 7/3 ม.3 ต.บางพระ อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038821522/0819407422

บรษิัท พ.ีพ.ีเอส.อนิเตอร ์ทรัค จํากัด 1/10 ม.8 ต.บางไผ่ อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038584455+6

บรษิัท รักษ์ยนตก์าราจ จํากัด 57/1 ถ.สวุนิทวงศ ์ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038515288+9

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอริธ์ออโตเ้พน้ท์ 155 ม.7 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 24120 038837038

บรษิัท เอส.เอ.คาร ์บอดี1 เซอรว์สิ จํากัด 26/2 ม.3 ต.คลองนา อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 0610341503/0903599533

อู่ อาร ์บ ีเอส 245/1 ถ.ฉะเชงิเทรา-บางปะกง ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038812616/0991456445

อู่ แปดริ1วการชา่ง 33/5 ม.2 ต.วังตะเคยีน อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038535893/0818746611

บรษิัท อูเ่อสพ ีออโตเ้ซอรว์สิ 15/6 ม.5 ต.คลองนา อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038824523+25/0813469620

อู่ ทรัพยส์มบรูณ์ 40/1 ม.1 ถ.พนมสารคาม-บา้นสรา้ง ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 24120 038839248+49/0625958528

หา้งหุน้สว่นจํากัด ซ ีเอส เอ็น เซอรว์สิ 449/1 ถนนสขุมุวทิ ตําบลแสนสขุ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038393610-1

หา้งหุน้สว่นจํากัด ซ.ีเอ.ศนูยซ์อ่มรถยนต์ 236ก หมู ่2 ซ.สขุาภบิาลบางพระ 4 ถ.สขุมุวทิ ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20210 038341228

บรษิัท ท ีพ ีบอรด์ี1เพน้ท ์1995 จํากัด 64/20 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038222009/0819170738

หา้งหุน้สว่นจํากัด พวกกัน คารเ์ซอรว์สิ 47/150 ม.4  ต.สตัหบี อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 20180 0819099145/0898813880

บรษิัท สตัหบี ออโตเ้ซอรว์สิ แอนด ์คารเ์พน้ท ์จํากัด25/1 ม.7 ต.สตัหบี อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 20180 038738186/0856991165

บรษิัท หนองร ีการาจ จํากัด 19/33 ม.7 ต.หนองร ี อ.เมอืง จ.ชลบรุี 20000 038476686

บรษิัท อูส่ขุไพบลูย ์จํากัด 1/24 หมูท่ี6 9  ตําบลบา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038277650

บรษิัท อูส่นุทรการชา่ง จํากัด 66/45 ม.4 ต.เสม็ด อ.เมอืง จ.ชลบรุี 20000 038381559/038384879

บรษิทั อนันตเ์ซอรว์สิ แอนด ์ออโตพ้ารท์ 110/64  หมูท่ี6 2  ตําบลบงึ อําเภอศรรีาชา  จ.ชลบรุี 20230 0868445933/0850955554  

บรษิัท เอสเอส ออโตเ้วริค์ จํากัด 9/147 ซ.12 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสขุ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038392744/038392742

อู่ C.P.พัทยาการาจ 197/2 ม.6 ถ.สขุมุวทิ ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 0863413342/0891883396

อู่ พชิติเซอรว์สิ 100/20 ม.6 ต.พลตูาหลวง อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 20180 0884865659/0847830646/038180245

บรษิัท บางแสนออโตเ้วริค์ จํากัด 99 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 038110113+4/0891627035
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บรษิัท ซ.ีพ.ีพัทยา การาจ จํากัด 320/15 ม.4 ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 0863413342/0891883396

หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคลมงคลเซอรว์สิ 2004 23 ม.5 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038704343/0817592233/0819403843

บรษิัท เอ.อาร.์55 คารเ์ซอรว์สิ จํากัด 48/7 ม.9 ต.นาป่า อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038147652/0812058581

บรษิัท วลนิ อนิเตอรย์นต ์จํากัด 55/7 ม.1 ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038192217/038192107

อู่ บา้นบงึการาจ 252/8 ม.8 ต.คลองกิ6ว อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 20220 038446389/0819917011/0802715929

บรษิัท อูเ่ล็กการชา่ง จํากัด 277/41 ม.12 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038352995/0813341713

หา้งหุน้สว่นจํากัด อา่วอดุมการชา่ง (สาขาสขุมุวทิ) 166/56 ม.7 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038351735/038351777

หา้งหุน้สว่นจํากัด ช.กจิทวทีรัพยย์านยนต์ 6/12 ม.6 ถ.สาย 331 ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038345669

แหลมฉบังบอดี1เพน้ท์ 584/2 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 0896387110/0897500968

อู่ ชยัเจรญิ 113/42 ม.2 ต.ตะเคยีนเตี1ย อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038704871/0861560642

บรษิัท อูห่น่องการชา่ง จํากัด 99/1 ม.1 ต.บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 0898319568/0890949001

บรษิัท เอ็นแอนดพ์อีอโต ้เพน้ท ์เซอรว์สิ 115/17 ม.2 ต.พลตูาหลวง อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 20180 0907380145/0925278488

บรษิัท อา๊ออโตก้าราจ จํากัด 43/46 ม.2 ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038110974/0922752829

บรษิัท เคเคบอดี1เซอรว์สิ จํากัด 269/145 ม.6 ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 0945478235/0816364526

หา้งหุน้สว่นจํากัด แสงมณีการชา่ง ชลบรุี 63/11 ม.3 ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038055510/0911198110

บรษิัท วชิยั การชา่งวัน จํากัด 8/38 ม.8 ต.บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 033046192

บรษิัท ฉลองชยัคารเ์ซอรว์สิ จํากัด 2/10 ม.8 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038283728

บรษิัท วาสนา การาจ จํากัด 7 ม.6 ซ.พรประภานมิติร12 ถ.สขุมุวทิ ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 0850834372/0892537847

บรษิัท อูพ่ทิักษ์ชยั จํากัด 17/6 ม.3 ต.หนองขา้งคอก อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038799668

บรษิัท อู ่เอ การาจ บอดี1พารท์ จํากัด 590/9 ม.9 ต.คลองกิ6ว อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 20220 0922166999/0955935333

อู่ อ ิCว การาจ 31/30 ม.3 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุ ี อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038192327/0849855575

อู่ วชิยั การาจ 441/1 ม.1 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038223360/0953299335

บรษิัท ตีBพนัสการาจ จํากัด 155 ม.5 ต.กฎุโงง้ อ.พนัสนคิม จ.ชลบรุี 20140 0958545145/0822475596

อู่ เจ เอ็ม บรกิาร 98/231 ม.9 ต.บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 0894002131/0877478799

บรษิัท คอนแลนด ์การาจ (ประเทศไทย) จํากัด 104/13 ม.4 ต.บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 0824697591/0861429743

บรษิัท มงคลคารก์าราจ จํากัด 404/3 ม.1 แยกกระทงิลาย ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 0899949742/0892518797

บรษิัท อู ่99 ออโตค้าร ์การาจ จํากัด 22/26 ม.2 ต.นาจอมเทยีน อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 20150 038238262/0619698699

อู่ โชคชยัยนต์ 121/230 ม.3 ต.พลตูาหลวง อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 20180 038245022

บรษิัท เดอะรชิ ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 8/62 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมอืง จ.ชลบรุี 20000 0863303839/038350836

อู่ สมบรูณ์การชา่ง 14 ม.7 ต.บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038350836/0816413039

บรษิัท อารเ์อส เทอรม์นิอลเซอรว์สิ เซน็เตอร ์จํากัด451/368 ม.12 ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038076854

บรษิัท มงคลเจรญิยนต ์จํากัด 79/17 ม.9 ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038423136/086338856+9

บรษิัท บางละมงุ 31 เซอรว์สิ จํากัด 111 ม.2 ต.ตะเคยีนเตี1ย อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038241730/038241890/0911194097

บรษิัท พานทอง 2016 เซอรว์สิ จํากัด 6/13 ม.1 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบรุี 20160 038154545/0935252441/0852875995

บรษิัท บา้นตน้กลเซอรว์สิ จํากัด 14 ม.6 ซ.สขุมุวทิ 99 ต.สตัหบี อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 20180 038247333/0970085730

บรษิัท อา่วอดุมกาชา่งพัทยา จํากัด 82/2 ม.1 ซ.จอมเทยีน2 (สดุเขตพัทยา) ต.นาจอมเทยีน อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 20250 038706339/0820810908/0863322322

บรษิัท ทที ีบอดี1 เพน้ท ์จํากัด 365/23 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 0805600369/033641859

บรษิัท วัฒนชยัคารเ์ซอรว์สิ จํากัด 9 ม.5 ต.บา้นกลว้ย อ.เมอืงชยันาท จ.ชยันาท 17000 056412333

บรษิัท ถวลิยนตก์จิ จํากัด 191 ม.4 ต.หางนํ1าสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชยันาท 17170 056431263+4

หา้งหุน้สว่นจํากัด ชํานาญการชา่ง ชยัภมูิ 400/24 ม.9 ถ.ชยัภมู-ิบา้นเขวา้ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ชยัภมูิ 36000 044836048

อู่ โบ ้การชา่ง 79  ม.2  ถนนชยัภมู-ิบา้นเขวา้  ตําบลในเมอืง  อ.เมอืงชยัภมูิ จ.ชยัภมูิ 36000 044813491/0898614744 

หา้งหุน้สว่นจํากัด สวา่งการยาง 50/2 ม.12 ต.หนองไผ่ อ.แกง้ครอ้ จ.ชยัภมูิ 36150 044831185+6

หา้งหุน้สว่นจํากัด สวา่งการยาง 77 ม.7 ต.หนองไผ่ อ.แกง้ครอ้ จ.ชยัภมูิ 36150 044831185

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูเ่พชรการาจ ชยัภมูิ 125/8 ม.6 ต.ในเมอืง อ.เมอืงชยัภมูิ จ.ชยัภมูิ 36000 0955159044/0955159045

อู่ ไพรัตน ์ชมุพร 122/2 ม.9 ต.วังไผ ่ อ.เมอืง จ.ชมุพร 86000 077596779/0864786182

อู่ ช.อารท์เจรญิการชา่ง 99/5 ม.2 ต.นาทุง่ อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 077510985/0817975572

อู่ ธวัชการชา่ง 456 ม.5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชมุพร 86110 0985235465/0878906544

อู่ ตีBการชา่ง 535 ม.2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชยีงใหม่ 50240 053831595/0861857971

อู่ หมอ่งบรกิาร 363/2 ม.1 ซ.บญุรักษา6 ถ.เชยีงใหม-่ลําปาง อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 0817165003/0864296370

หา้งหุน้สว่นจํากัด เชยีงใหมอ่ดุมชยับรกิาร 176 ม.11 ต.เวยีงชยั อ.เวยีงชยั จ.เชยีงราย 57210 053662763/0895576291

อูป่่าหา้เซอรว์สิ   123  หมูท่ี6 1  ตําบลนางแล  อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57100 0817837748/0894327725 
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อู่ เจ.พ ีเซอรว์สิ   23 หมูท่ี6 12 ถนนเชยีงราย-เทงิ ตําบลทา่สาย อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000 053774075/0818831438/0817162563                                      

หา้งหุน้สว่นจํากัด ธนัทยนตรกจิ 290 ม.3 ต.ป่าตงึ อ.แมจ่ัน จ.เชยีงราย 57000 053660691-2/08461154558

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูท่วนเซอรว์สิ 181/1 ม.10 ต.นางแล อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57100 053705198/0818838658

อู่ ชา่งสขุ 358 ม.5 ถ.เชยีงราย-เทงิ ต.ทา่สาย อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053774672/0817169390

อู่ สพีายัพ 53/7 ม.17 ซ.รว่มใจ ถ.สนัคอกชา้ง ต.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053715374/0819933150

อู่ ธงไชยเซอรว์สิ 181 ม.9 ต.ป่ากอ่ดํา อ.แมล่าว จ.เชยีงราย 57250 053666060

วรีะเดชการชา่ง 520 ม.10 ต.เวยีง อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 57140 0898519476

อู่ ทวศีลิป์ 592 ม.10 ต.เวยีง อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 57140 053791898

บรษิัท เอส เค โปรแอดทฟี จํากัด 356/2 ม.3 ต.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053602623

 เซง่ สหยนต์ 251/1 ม.8 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชยีงใหม่ 50230 053805642

บรษิัท เรอืงชยัการาจ กรุป๊ จํากัด 104/6 ม.5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชยีงใหม่ 50140 053308534

หา้งหุน้สว่นจํากัด เศรษฐศักดิ7บรกิาร 191 ม.4 ต.หนองผึ1ง อ.สารภี จ.เชยีงใหม่ 50140 053322871/0818826786

 พัฒนพ์งษ์เซอรว์สิ 550 ถ.เชยีงใหม-่ลําพนู ต.หนองหอย อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 0812693300/0894337605

หา้งหุน้สว่นจํากัด หมื6นการชา่ง 87/3  หมู ่1   ตําบลตน้เปา อ.สนักําแพง จ.เชยีงใหม่ 50130 (053) 338707

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูน่ัมเบอรว์ัน เซอรว์สิ 227 ม.4 ถ.เชยีงใหม-่สนักําแพง ต.ทา่ศาลา อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 053245688/0843782104

หา้งหุน้สว่นจํากัด ยิ6งเจรญิรุง่เกยีรติ 408 ม.1 ต.แมข่า่ อ.ฝาง จ.เชยีงใหม ่50320 อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ 50230 053885266-7 

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูย่ ิ6งเจรญิ  85/1 หมูท่ี6 6 ตําบลสนักลาง  อ.สนักําแพง จ.เชยีงใหม่ 50130 053128367-8 

บรษิัท ว.ีเอ็น.ออโต ้บอดี1 จํากัด 178  หมูท่ี6 6   ตําบลแมเ่หยีะ  อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 053805900

หา้งหุน้สว่นจํากัด สมานการชา่ง 86  ถนนเชยีงใหม-่ลําพนู  ตําบลวัดเกต  อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 053249250-1 

บรษิัท เอกเซอรว์สิแอนดค์ารเ์พน้ท ์จํากัด 23/1 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชยีงใหม่ 50220 0830370322/0813668446

บรษิัท พ ีออโต ้เพน้ท ์จํากัด 68  ม. 2 ถ.เชยีงใหม-่เชยีงราย ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม่ 50220 053042831/0819044082  

บรษิัท สรพันธ ์เซอรว์สิ จํากัด 58/3 ม.12 ต.ทา่วังตาล อ.สารภี จ.เชยีงใหม่ 50140 053816655/053124454

หา้งหุน้สว่นจํากัด ชยัเจรญิด ี999 44 ม.1 บา้นไชยสถาน ซ.3 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชยีงใหม่ 50140 053963589/0869156444

อู่ ศรเีจรญิ 113/7 ถนนเวยีนกะพัง ตําบลทับเที6ยง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 075210439/0819563961 

อู่ นัส การชา่ง 95 ม.2 ต.นาตาลว่ง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075298206

อู่ กลางนรนิทร ์ตรังกลการ 1/8 ม.1 ต.นาตาลว่ง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 0810860015

หา้งหุน้สว่นจํากัด ตราดเจรญิยนต ์เซอรว์สิ 141 ม.6 ต.เขาสมงิ อ.เขาสมงิ จ.ตราด 23130 0817828788/039518059

วชิยัการชา่ง 49 ม.2 ถ.สขุมุวทิ ต.วังกระแจะ อ.เมอืงตราด จ.ตราด 23000 039520886

บรษิัท เอ็ม เอ็ม ท ีการาจ จํากัด 281/7 ม.1 ต.เขาสมงิ อ.เขาสมงิ จ.ตราด 23130 039599365

อู่ ป.นมิติยนต์ 358/14 หมูท่ี6 8  ตําบลนํ1ารมึ อ.เมอืงตาก จ.ตาก 63000 055513950/0818864944

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูน่ครปฐม ว.ีไอ.พ.ี 157 หมู ่7 ตําบลแมป่ะ อ.แมส่อด จ.ตาก 63110 055801599/055801556

อู่ มานะคารเ์ซอรว์สิ 133/2 ม.9 ต.วังหนิ อ.เมอืงตาก จ.ตาก 63000 055891078/0899602176

ชาตร ีเพน้ท ์แอนด ์ออโตเ้ซอรว์สิ 361 ม.9 บา้นแมก่ื1ดหลวง ต.แมก่าษา อ.แมส่อด จ.ตาก 63110 055554198/0810389041

บรษิัท เค ออโต ้คัลเลอร ์จํากัด 43/86 หมูท่ี6 5 ถนนเทอดพระเกยีรต ิ ตําบลวัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 028839670+1

บรษิัท เจ.เค.รุง่เรอืง จํากัด 84 ม.6 ต.บางรักใหญ ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029213341-2

บรษิัท เจรญิกจิ ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 54/3 หมูท่ี6 4 ซอยวัดไผเ่หลอืง ตําบลบางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029211943- 4

บรษิัท เซอรก์ติ ตวิานนท ์จํากัด 9/1 ซ.ตวิานนท ์43 ถ.ตวิานนท ์ต.ทา่ทราย อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 025806951+3

บรษิัท เซอรก์ติเทคนคิ จํากัด 25/29 ซ.แจง้วัฒนะ 36 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 029845611+3

หา้งหุน้สว่นจํากัด เบนซน์นทบรุี 33/5 ม.10 ซ.หลังวัดลาดปลาดกุ ถ.จันทรท์องเอี6ยม ต.บางแมน่าง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรุี 11140 021904392/025945920

บรษิัท เวง้เซอรว์สิ(1994) จํากัด 16/9 ม.4 ซ.ไทรมา้ ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.ไทรมา้ อ.เมอืง จ.นนทบรุี 11000 029216684/021958517

บรษิัท เอนกยโูรคารเ์ซน็เตอร ์จํากัด 67/27 หมูท่ี6 3  ตําบลบางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 024476101/024476142

บรษิัท เอ็มอซี ี2009 การาจ จํากัด 37/5 ม.1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029231939/0863778097

บรษิัท แจง้วัฒนะ 23 ออโต ้จํากัด 62/43 หมู ่4 ต.คลองเกลอื อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 029621601-2

บรษิัท ณัฐกจิบวร จํากัด 55 ม.2 ซ.นธิ ิถ.งามวงศว์าน ต.บางเขน อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 025913854

บรษิัท ด ีด ีเซอรว์สิ แอนด ์การาจ จํากัด 40/14 ม.8 ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 024430120/028836104

บรษิัท นารนิบอรด์ี1คาร ์จํากัด 66 หมู ่5 ซ.ทา่อฐิ ถนนรัตนาธเิบศร ์ต.ทา่อฐิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 029245400+4

บรษิัท บัญชากลการแอนดเ์ซอรว์สิ จํากัด 45/21,45/44 ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 024460612+19

บรษิัท บ.ีพ.ีบอดี1เซอรว์สิ จํากัด 13/3 ม.14 ซ.วัดสงัวร ต.บางมว่ง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรุี 11140 029677914+6

บรษิัท บญุมงคลมณี จํากัด 44/1 ม. 5  ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่ จ.นนทบรุี 11140 029612258-9

บรษิัท ปรยิานนท ์เซอรว์สิ (พระราม5-รัตนาธเิบศร)์86/21 ม.6 ต.บางรักใหญ ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029212020

บรษิัท พรนนท ์เซอรว์สิ จํากัด 99/45 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 0894099493/025261436
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บรษิัท พระราม 5 บอรด์ี1 เซอรว์สิ จํากัด 37/1 ม.3 ต.บางสทีอง อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 024961039/024476210

บรษิัท มนฑกานต ์กรุป๊ จํากัด 21/2 ม.5 ถ.บา้นกลว้ย-ไทรนอ้ย ต.พมิลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029799245-8

บรษิัท มนฑกานตย์นต ์จํากัด 232 ม.9 ถ.งามวงศว์าน ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุี 10000 025913228/029525314-5

บรษิัท สามัคค ีออโตค้าร ์จํากัด 49/038 ม.1 ถ.สามัคค ีต.ทา่ทราย อ.เมอืง จ.นนทบรุี 11000 025883231/029521749

บรษิัท สริการชา่ง จํากัด 28/9 ซ.วัดบัวขวัญ ถ.งามวงศว์าน ต.บางเขน อ.เมอืง จ.นนทบรุี 11000 025808183

บรษิัท อู.่ พ.ีซ.ีซ ี จํากัด 88 ม.3 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 025714221/025714241

บรษิัท อูน่ําชยัรัตนาธเิบศร ์จํากัด 95/20 ซ.ประชาอทุศิ ม.8 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุี 11000 029655510-5

หา้งหุน้สว่นจํากัด ชยัพฤกษ์ยนต์ 39/8 ม.4 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 025017945/025017295

บรษิัท ทพิยเ์จรญิ การาจ จํากัด 72/1-2 ซ.สามัคค ี12 ถ.สามัคค ีต.ทา่ทราย อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 029523223+24/0818756630

บรษิัท อูโ่ชคมงคลบรบิรูณ์ จํากัด 15/120 ม.4 ต.บางกรา่ง อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 029035282/0818241595

บรษิัท มารวยการาจ จํากัด 122/149 ม.5 ต.มหาสวัสดิ7 อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 028786088/0832632333

บรษิัท เคเอ็ม ออโต ้จํากัด 99/55 ม.2 ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 029680699/029680048/0869942244

อารท์ ไฟเบอร์ 68/77 ม.8 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 029654562/0863743601/0818147905

บรษิัท เบนซส์ามารถมอเตอรเ์ซอรว์สิ จํากัด 115/6 ม.3 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 029614400/0870511166/0870484141

บรษิัท จ่าแดง พรเีมี6ยม จํากัด 77/77 ม.4 ซ.บางไผ1่2 ถ.นครอนิทร ์ต.บางไผ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11000 024087172/0816136796/0804243838

อู่ ทอ๊ป 55/1 ม.3 ต.บางครูัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11000 021016511/0850598478

บรษิัท มาสเตอรพ์ซี บอดี1เซอรว์สิ จํากัด 545 ถ.สามัคค ีต.ทา่ทราย อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11110 029520629

บรษิัท เทพพนม ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 120/7 ม.9 ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุี 11000 029507915/029686506

หา้งหุน้สว่นจํากัด พ ีแอนด ์อาร ์บอดี1 การาจ 112/12 ม.8 ถ.ทา่นํ1านนท-์วัดโบสถ ์ต.บางกรา่ง อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11110 029034300/0819470974

บรษิัท พ ีแอนด ์แอล การาจ 2010 จํากัด 13/6 ม.3 ถ.ราชพฤกษ์ ต.คลองขอ่ย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 029254851/0863325018

บรษิัท ธนูยนต ์จํากัด 153/30 ม.2 ต.สวนใหญ ่ อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 0867548998

หา้งหุน้สว่นจํากัด เทยีนชยั (2009) การาจ 40/4 ม.3 ต.บางรักนอ้ย อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 021957385/021957116

บรษิัท ภัทรชา เคลม จํากัด 51/2 ม.2 ถ.ราชพฤกษ์-นครอนิทร ์ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 024594635+6

บรษิัท รุง่นธิกิลการ จํากัด 117/13 ม.5 ต.บางไผ่ อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 024431029+31

อู่ กนกออโต ้ 89/2 ม.6 ซ.วัดลาดปลาดกุ ถ.บางไผ-่หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 028342317

อู่ กนก ออโต ้บอดี1 แอนด ์เพน้ท ์ 89/2 ม.6 ซ.วัดลาดปลาดกุ ถ.บางไผ-่หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 028342317

บรษิัท อู ่ณรงค ์การชา่ง จํากัด 59/11,12 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบรุี 11140 029273548+9

บรษิัท พฒุพิงศก์ารชา่ง จํากัด 19/1 ม.11 ถ.ตลิ6งชนั-สพุรรณ ต.บางมว่ง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรุี 11140 029248276/0819955214

บรษิัท เอส ออโต ้เซอรว์สิ แอนด ์มฟู จํากัด 80/7 ม.3 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 024430003+5

บรษิัท ไนซ ์ออโตค้าร ์เซอรว์สิ จํากัด 12/1 ม.6 ต.คลองพระอดุม  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 025016222+23/0819059209

บรษิัท ซเีอ็นเอ็น ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 61/7 ม.4 ต.ไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุี 11150 021571684+6/0972547914

บรษิัท เอส.เอ็น.ออโตไ้ลน ์จํากัด 161 ม.1 ต.บางขนุกอง อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 20160 024225428/0886755333

อู่ ด ีด ีการาจ 2009 1 ซ.เพชรเกษม 21 ถ.เพชรเกษม ต.บางแขม อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0818568638/0863929226

อู่ ประทปีการชา่ง 111/1 ม.5  ต.ลําพยา   อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034255749

อู่ พงศธร 606/5 ซ.15 ถ.รถไฟตะวันตก ต.พระปฐมเจดยี์ อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034363376/0818524931 

อู่ พรพชิยั 122 ม.3 ต.หว้ยพระ อ.ดอนตมู จ.นครปฐม 73150 034381703/0813649199

บรษิัท มาลัยแมนออโตเ้ทคนคิ จํากัด 77 ม.2 ถ.มาลัยแมน ต.วังตะก ู อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034261539-41

บรษิัท ยิ6งกา้วการชา่ง จํากัด 60/196 หมู ่8 ต.กระทุม่ลม้ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 024292300/0814260520

บรษิัท สริยินตอ์อโตอ้นิดัสตรี1 จํากัด 159 หมู ่11 ต.มาบแค อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034976260+1/0817364238

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูไ่พบลูย์ 24/1 ม.6 ต.กระทุม่ลม้ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 028141724/0878259575

บรษิัท ส.รุง่เจรญิบอดี1ชอพ จํากัด            22/2  หมูท่ี6 3  ตําบลนราภริมย ์ อําเภอบางเลน  จ.นครปฐม 73130 034963074-5/0818089454  

บรษิัท อูว่ัฒนกจิ จํากัด 165/4 ม.3 ต.พระประโทน อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034284062-4/0863402112

บรษิัท เพชรรัตน ์ออโต ้เพนท ์จํากัด 499 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยจรเข ้  อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 B034108731+2/M0830064566

บรษิัท ช.โชคชยั คารโ์พรเจค จํากัด   6  ถ.นวเขตใต ้ ต.พระประโทน    อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034259313/034259292

อู่ เลศิศลิป์ 353/1  ถ.เกษตรสนิ ต.ลําพยา อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034255620/0819445367

บรษิัท ช.ออโตพ้ารท์ จํากัด 66/6 ม.7 ต.พระประโทน อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034108679/0806063232/0877443300

อู่ ปอเซอรว์สิ 92/2 ม.18  ต.สระสี6มมุ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73000 034384837/081007404/0810076363

อู่ โรจนนิทร์ 37/2 ม.3 ต.พระประโทน อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034284696/088507117/0818805657

บรษิัท รณวัฒน ์จํากัด 89 ม.4 ต.บางชา้ง     อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 0816960447/0994450446

บรษิัท จุย้ออโตเ้พน้ท ์จํากัด  55/7  ม. 5 ต.ทา่ขา้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 0840246825/0982722324 

อู ่ วริัตนก์ารชา่ง 32/1-2 ต.บา้นยาง อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0816447149/0863447219
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อู่ ชยัยทุธ 2002 38/143 ม.2 ถ.ยงิเป้าใต ้ต.สนามจันทร์ อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 034275544/0819150776

บรษิัท ดที.ีมอเตอร ์จํากัด 129/14 ม.1 ต.สามง่าม อ.ดอนตมู จ.นครปฐม 73150 034968790

บรษิัท ศาลายา ออโต ้บอดี1 รแีพร ์จํากัด 18/12 ม.2 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 034246239/0852322659

หา้งหุน้สว่นจํากัด วเีอ็มพ ีคารเ์ซอรว์สิ 103 ม.9 ถ.พทุธมณฑลสาย 5 ต.ไรข่งิ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 028102625/024207399

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูพ่นูพัฒนย์านยนต์ 74/1 ม.1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 024821497/024821498

บรษิัท เฉนิ ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 17/84 ม.2 ต.ออ้มใหญ ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 024089584

 วงษ์ด ีเซอรว์สิ 60/3 ม.10 ถ.สวุรรณศร ต.พรหมณี อ.เมอืงนครนายก จ.นครนายก 26000 037311650/0849254883

บรษิัท จติตบิอดี1 เซอรว์สิบา้นนา 18 ม.7 ต.พกิลุออก อ.บา้นนา จ.นครนายก 26110 037381164/037381590

อู่ เฉลมิการชา่ง 225/6 ถ.ประชารว่มมติร ต.หนองญาติ อ.เมอืงนครพนม จ.นครพนม 48000 042502188/0818716491

อู่ ทองบรกิาร 136 ซอย ส.วัฒนาอทุศิ ถนนอภบิาลบัญชา ตําบลในเมอืง อ.เมอืง จ.นครพนม 48000 042512295/042522344

อู่ สมานคารแ์คร์ 15 ถนนโพธิ7ศร ีตําบลในเมอืง อ.เมอืง จ.นครพนม 48000 042522456/042512498

ชา่งโผน 113 ม.3 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 0843902500

หา้งหุน้สว่นจํากัด ตอ๋งนคราชสมีา 296/5-6 ม.1 ถ.บายพาส ต.ปรใุหญ่ อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044351557

อู่ ทวผีล 44/1 ถ.มติรภาพ ต.หนองสาหรา่ย อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30130 044312658

บรษิัท ท.ีออโตเ้ซอรว์สิ จํากัด 23/1 ซ.มติรภาพ22 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044282302-4

หา้งหุน้สว่นจํากัด ธรีะคารเ์ซอรว์สิ ( อูกุ่ย่) 512 หมูท่ี6 5  ถนนมติรภาพ  ตําบลบา้นใหม่ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044214887

หา้งหุน้สว่นจํากัด มติรภาพนครราชสมีา 120 ม.11 ต.บา้นใหม ่ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044465411/0818789464

หา้งหุน้สว่นจํากัด อู ่กติตกิรยานยนต์ 1531 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044298290/0817302747

บรษิัท อู ่พ ีซ ีซ ีนครราชสมีา จํากัด 152/1 ซ.มติรภาพ 4 ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044927044/0891211112

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูเ่บิ1มบรกิาร 462 ม.10 ต.โคกกรวด อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044465027/044591592

อู่ เอส พ ีคารเ์ซอรว์สิ 827  หมูท่ี6 1  ถนนสรุนารายณ ์  ตําบลบา้นเกาะ  อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044372455/0818791536   

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูโ่คราช ว.ีไอ.พ.ี 809 ถ.ทา้วสรุะ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044342787/0818774686

หา้งหุน้สว่นจํากัด พ.ีพ.ีพบชา่งออโต ้  3078/7  ถนนมติรภาพ  ตําบลในเมอืง  อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044351790-1

หา้งหุน้สว่นจํากัด แอม.เอ.การาจ 497 หมูท่ี6 4  ตําบลหัวทะเล   อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044327266  

หา้งหุน้สว่นจํากัด ท ีแอล การาจ 501/2  ถนนมติรภาพ-หนองคาย  ตําบลในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044293224-6

บรษิัท สมยศ การาจ จํากัด 113 ม.3 ต.หมื6นไวย อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044271091

บรษิัท สมยศ การาจ จํากัด 421 ม.2 ต.จอหอ อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044271091

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูเ่พชร การาจ (2002) 508 ม.2 ต.บา้นเกาะ อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044300337/0930843505

บรษิัท ด.ีด.ีออโต ้สปีด จํากัด 122 ม.13 ถ.มติรภาพ ต.จันทกึ อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30130 0934467891

อู ่ สามารถการชา่ง 145 ม.13 ถ.มติรภาพ ต.จันทกึ อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30130 044315163/0867218936

หา้งหุน้สว่นจํากัด เดอะคารเ์พน้ทแ์อนดบ์อดี1เซน็เตอร ์ 138  ม.13 ต.จันทกึ อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30130 0934462026/0924891817  

บรษิัท ศณูยส์ทีรัพยท์ว ีจํากัด 114/1 ซ.มติรภาพ 12 ถ.เรยีบทางรถไฟ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044351203

อู่ มนัสการาจ 111 ม.5 ต.หมื6นไวย อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 0819559787/044923553

หา้งหุน้สว่นจํากัด ๙ ชณพัฒม์ 296/4 ถ.มติรภาพซอย4  ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 0903609095/0828730395

อู่ เปีC ยกกลการ 36/6 ม.2 ถ.กะโรม ต.โพธิ7เสด็จ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 075347587/0817373343

 เพชรเกษมทุง่สง 282 ม.1 ต.ชะมาย  อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110 075421640/0819395944

อู่ แววการชา่ง 3/1 ซ.ทพิยจ์ักษุ ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 075320693

อู่ พรเทพกลการ 68/2 ม.11 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรธีรรมราช 80160 075330533

 ภธูรเซอรว์สิ 4/7 ม.1 ต.ชา้งซา้ย อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช 80000 075466061/0841871523

อู่ ภักดกีารชา่ง 122/6 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 075321020/0841854438

ทรัพยเ์จรญิไฟเบอร์ 569 ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110 0862830414/0843213500

อู่ จอมพบิลูยก์ารชา่ง 74/1 ม.10 ต.ทุง่ปรัง อ.สชิล จ.นครศรธีรรมราช 80120 075771514/0817971818

อู่ สขุเจรญิขวัญกลการ 11 ม.4 ต.ทา่ขึ1น อ.ทา่ศาลา จ.นครศรธีรมราช 80160 075522279/0898661853

อู่ แตว้การชา่ง 75 ซ.หัวหลาง ถ.ราชดําเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรมราช 80000 075346933/075356520

นางนวลการชา่ง 422/8 ม.12 ต.รอ่นพบิลูย ์ อ.รอ่นพบิลูย์ จ.นครศรธีรมราช 80130 075355041/0843058802

อู่ ชา่งแดง 26/38 ถนนโกสยีใ์ต ้ตําบลปากนํ1าโพ อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056222160/056224076

บรษิัท มานพ คารก์าราจ จํากัด 127/1 หมูท่ี6 21 ตําบลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 056315407

บรษิัท มานพ คารก์าราจ จํากัด 419 ถนนพหลโยธนิ ตําบลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 056261289

อู่ รุง่รัตน์ 431,433 ถ.พหลโยธนิ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 056261634

บรษิัท อูน่ครสวรรค ์พ ีซ ีซ ีจํากัด 48 ม.10 ต.บางมว่ง อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056227585/056225792

อู่ เอเชยี (เฮง) 59/5 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 056245127+8/0814749716
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อู่ นอ้ยการชา่ง 82ม.5 ต.วัดไทร อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056334132/0869315618/0846195005

บรษิัท จเีอ็มซเีอส จํากัด 1010/3 ม.10 ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056217591/0991917955

หา้งหุน้สว่นจํากัด อู ่นพดล เคาะพน่สี 333/1 ม.7 ถ.สายเลี6ยงเมอืงนครสวรรค-์กําแพงเพชร ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 0912961014/0892411674

อู่ อํานวย 66/14 ถนนวรคามพพิธิ ตําบลบางนาค อ.เมอืง จ.นราธวิาส 96000 073511843

หา้งหุน้สว่นจํากัด แพรก่ระจกรถยนต์ 302 ม.4 ต.กองควาย อ.เมอืง จ.น่าน 55000 054741861/0850372260

บรษิัท ประเดมิรวมธุรกจิ จํากัด 494 ม.2 ต.ฝายแกว้ อ.ภเูพยีง จ.น่าน 55000 0909635372/054783689

น่านออโตเซอรว์สิ 508 ม.2 ต.ฝายแกว้ อ.ภเูพยีง จ.น่าน 55000 054783953

บรษิัท น่านบอดี1เพน้ทแ์อนดเ์ซอรว์สิ จํากัด 215/9 ถ.มหายศ ต.ในเวยีง อ.เมอืงน่าน จ.น่าน 55000 0899865178

อู่ รจุนห์นา้การชา่ง 454/2542 ถนนจริะ ตําบลในเมอืง อ.เมอืง จ.บรุรีัมย์ 31000 044620733

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูเ่สถยีร 451/63  ถนนจริะ ตําบลในเมอืง   อ.เมอืง จ.บรุรีัมย์ 31000 044621098

หา้งหุน้สว่นจํากัด นางรองรจุนห์นา้ 85 ม.11 ถ.บรุรีัมย-์นางรอง ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บรุรีัมย์ 31000 044666168+9/0817096760

บรษิัท ศณูยส์ทีรัพยท์ว ีจํากัด 102 ม.1 ต.กระสงั อ.เมอืงบรุรีัมย์ จ.บรุรีัมย์ 31000 044690246

บรษิัท ศณูยส์ทีรัพยท์ว ีจํากัด 42 ม.11 ต.หนองโบสถ ์ อ.นางรอง จ.บรุรีัมย์ 31110 044657246

บรษิัท วนิยานยนต ์จํากัด 99/1 ม.2 ต.อสีาน อ.เมอืงบรุรีัมย์ จ.บรุรีัมย์ 31000 044666934/0955453823

อู่ อดุมทรัพยธ์าดา 136 ม.8 ต.ชมุเห็ด อ.เมอืงบรุรีัมย์ จ.บรุรีัมย์ 31000 044666108/0815476554

หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.ประเสรฐิยนต์ 333 ม.5 ต.อสิาน อ.เมอืงบรุรีัมย์ จ.บรุรีัมย์ 31000 044666464/0815474338

หา้งหุน้สว่นจํากัด เจรญิสนิ ออโตเ้พน้ท์ 469 ม.3 ต.ประโคนชยั อ.ประโคนชยั จ.บรุรึัมย์ 31140 0858580881

หา้งหุน้สว่นจํากัดเลง้บงึกาฬเซอรว์สิ 69 ม.8 ถ.บงึกาฬ-บา้นแพง ต.บงึกาฬ อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ 38000 B042492747

อู่ บ.ีเอส.เซอรว์สิ 100 ม.11 ต.โนนสมบรูณ์ อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ 38000 0882325078/0883101430

อู่ เปีC ยกคารเ์ซอรว์สิ 211 ม.11 ถ.บงึกาฬ-พังโคน บา้นแสนสขุ ต.บงึกาฬ อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ 38000 0868602724/0816015584

หา้งหุน้สว่นจํากัด บงึกาฬ ออโต ้การาจ   262  ม.10 ต.บงึกาฬ อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ  38000 042492993+4/0819071645

หา้งหุน้สว่นจํากัด เมษา เซอรว์สิ 337 ม.5 ต.บงึกาฬ อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ  38000 0943737575

บรษิัท เด็ดดเีซอรว์สิ จํากัด 1/78 หมูท่ี6 13 ตําบลคลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 0863283828/021983083

บรษิัท เมกา้ การาจ จํากัด 34/19 ม.4 ซ.วัดธัญญะผล ถ.ลําลกูกา ต.ลําลกูกา อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 029871996

บรษิัท เอ็นจนิ บอดี1 เซอรว์สิ จํากัด 24/24 ม.10  ถ.ลําลกูกา ต.คคูต อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12130 029948088/029948087  

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.เอส.ออโต ้ 99/112 ม.1 ต.บา้นใหม ่ อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 025013534/029613973

บรษิัท เอส.ดับบลวิ.คารเ์ซอรว์สิ จํากัด 20/5 ม.5 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 029023245-7

หา้งหุน้สว่นจํากัด การณุการชา่งแอนดเ์ซอรว์สิ 188 ซ.รังสติ-นครนายก 61 ต.ประชาธปิัตย์ อ.ธัญบรุี จ.ปทมุธานี 12130 029962588

บรษิัท ซ.ีอาร.์ออโต ้(2004) จํากัด 40/2 หมู ่5 ถนนกรงุเทพ-ปทมุธานี ตําบลบางเดื6อ อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 12000 029782919/029782960-3

บรษิัท ตาตา้ไทยอนิเตอร ์2005 จํากัด 95 ม.8 ซ.เงนิลา้น ถ.345 ต.บางควูัด  อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 029760156-8

หา้งหุน้สว่นจํากัด ธนวัฒนก์าราจ 144/1 ม.4 ซ.สวนพรกิไทย ต.สวนพรกิไทย อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 12000 029587766

บรษิัท พเีอสเอ็น ฟิกซแ์อนดเ์พน้ท ์จํากัด 220 ม. 6 ต.บางพนู อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 029587573-75

บรษิัท พพีเีอส ออโตเ้ทรด จํากัด 8/9 ม.7 ถ.พหลโยธนิ-ลําลกูกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 025332222

หา้งหุน้สว่นจํากัด พนูสวุรรณ เซอรว์สิ 5/2 ม.6 ซ.วัดบางพนู ถ.รังสติปทมุธานี ต.บางพนู อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 025675118/029597879

บรษิัท ฟอรจ์ูนมอเตอร ์จํากัด 95/7 หมู ่3 ซ.วัดดาวเรอืง ถ.รังสติ-ปทมุธานี  ต.บางพนู อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 12000 025675877-79/025675885-87

หา้งหุน้สว่นจํากัด มงคลชยัการาจ แอนด ์เซอรว์สิ 9/14 ม.17 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ6ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 029017458

บรษิัท รว่มเสรมิลาภ ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 44 หมูท่ี6 7 ตําบลสวนพรกิไทย อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 021598324-6/0863270754-5

หา้งหุน้สว่นจํากัด ว.บางพนูออโตเทคนคิ 88/24 ม.3 ถ.รังสติ-ปทมุธานี ต.บางพนู อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 025672175/0818359023

อู่ วโิรจนก์าราจ 70/7 หมู ่5 ซ.ตลาดปู่ โพธิ7 ถ.ตวิานนท ์ต.บา้นใหม่ อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 020190018

บรษิัท ศนูยซ์อ่มมาตรฐานคลอง 2 การาจ จํากัด 2/5 หมูท่ี6 1 ตําบลคลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 025330198/0922328795

บรษิัท อนุรักษ์ ออโตร้แีพรเ์ซน็เตอร ์จํากัด 84 ซ.รังสติ-นครนายก 55 ต.ประชาธปิัตย์ อ.ธัญบรุี จ.ปทมุธานี 12110 025497216-20

บรษิัท อูธ่วัชบรกิาร จํากัด 73 หมูท่ี6 2 ถนนปทมุ-กรงุเทพ ตําบลบางหลวง อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 12000 025811910/025812896

บรษิัท บ.ีท.ีพลัส จํากัด  11/16 หมูท่ี6 5 ซอย 5/5 ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 029010977-9/0818178871

บรษิัท อูย่อดการชา่งพัฒนา จํากัด 93 ซ.รังสติ-นครนายก 25 ซ.5 ถ.รังสติ-นครนายก ต.ประชาธปิัตย์ อ.ธัญบรุี จ.ปทมุธานี 12130 025330389,029962152

หา้งหุน้สว่นจํากัด กอ้งการาจ 6/41 ม.6 ซ.บงกช11 ถ.เลยีบคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12130 029015734

หา้งหุน้สว่นจํากัด ชสินั การาจ 7/10 ม.8 ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 0819562534/0865651655

หา้งหุน้สว่นจํากัด ต.รุง่เรอืงออโตเ้ซอรว์สิ 29/36 ม.5 ต.คคูต อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12130 029875096

บรษิัท เอ็น.พ.ีบอดี1 ชอ้ป แอนด ์เพน้ติ1ง จํากัด 21/8 ม.1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 025040721

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูโ่ชคมณี บอดี1 29/1 ม.11 ถ.เลยีบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 0865756291/029971480

หา้งหุน้สว่นจํากัด โชตดิํารง เซอรว์สิ 41/4 ม.11 ถ.ลําลกูกา ต.บงึทองหลาง อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 029870308+9

บรษิัท บบี ีคารค์ัลเลอร ์จํากัด 600/117 หมูบ่า้นพลูผลนเิวศน ์ม.7 ต.คคูต อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12130 021591345/0893135662
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บรษิัท พโิชตคิารแ์อนดบ์รกิาร จํากัด 31/6 ม.11 ต.คลองหนึ6ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 025203249/0929123949

บรษิัท บบี ีคารค์ัลเลอร ์จํากัด 600/117 มบ.พลูผลนเิวศน ์ม.7 ต.คคูต อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12130 021591345/0893135662

บรษิัท เอ็ม.เค.บอดี1เซอรว์สิ จํากัด 95/1 ม.21 ถ.นมิติใหม ่ต.ลําลกูกา อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 029930433+5

บรษิัท เอสดเีอส ออโต ซพัพลาย จํากัด 56 ม.21  ต.ลําลกูกา อ.ธัญบรุี จ.ปทมุธานี 12130 029934944/0818746553

บรษิัท อนิเตอรเ์ทค ปทมุธานี ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด15/3 ม.8 ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 029945585+86/0816157845

หา้งหุน้สว่นจํากัด ยิ6งใหญเ่ซอรว์สิ 69/10 ม.6 ต.คคูต อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12130 029877965

หา้งหุน้สว่นจํากัด ส.รัชนี ออโตค้าร์ 73 ม.3 ถ.รังสติ-ปทมุธานี ต.บางพนู อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 029595470+2

อู่ แอด๊การชา่ง 489 หมูท่ี6 5  ตําบลไรเ่กา่ อ.สามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีขีันธ์ 77180 032688801

บรษิัท ทวศีักดิ7ออโตเ้ซอรว์สิ จํากัด 1/10 ซ.หมูบ่า้นเขานอ้ย ถ.หัวหนิ-หนองพลับ ต.หัวหนิ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีันธ์ 77110 032512582

อู่ ปราณบรุคีารเ์ซน็เตอร์ 3/1 ม.7 ถ.ชลประทาน ต.หนองตาแตม้ อ.ปราณบรุี จ.ประจวบครีขีันธ์ 77120 032602620/0810060070

อู่ สามเหลี6ยมทองคํา 94 ม.5 ต.วังกพ์ง อ.ปราณบรุี จ.ประจวบครีขีันธ์ 77120 032651945/0867543124

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูส่ามเหลี6ยมทองคํา 94 ม.5 ต.วังกพ์ง อ.ปราณบรุี จ.ประจวบครีขีันธ์ 77120 032651945/0867543124

อู่ ท ีเอส คาร ์เซอรว์สิ 107 ม.3 ต.วังกพ์ง   อ.ปราณบรุ ี  จ.ประจวบครีขีันธ์ 77120 032652471/0822977440

หา้งหุน้สว่นจํากัด อมิเมจ ออโตพ้ารท์ 71/3 ม.5 ต.วังกพ์ง อ.ปราณบรุี จ.ประจวบครีขีันธ์ 77120 0907642403

อู่ ดํารงคก์ารชา่ง 108 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.คลองวาฬ อ.เมอืงประจวบ จ.ประจวบครีขีันธ์ 77000 0863661084/0865681518

อู ่ ประดษิฐย์นตก์ารชา่ง 9/1 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยทราย อ.เมอืงประจวบครีขีันธ ์    จ.ประจวบครีขีันธ ์  77000 032578249/0898364852 

แอล.พ.ีเซอรว์สิ 2/82 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหนิ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีันธ์ 77110 032511790/0863399491

บรษิัท ว ีออโตเ้พน้ท ์จํากัด 202/27 ม.2 ต.ปราณบรุี อ.ปราณบรุ ี  จ.ประจวบครีขีันธ์ 77120 032621222/0818354635

อู่ เอี6ยมกลการ 169 หมูท่ี6 9 ถนนสวุรรณศร  ตําบลเมอืงเกา่ อ.กบนิทรบ์รุี จ.ปราจนีบรุี 25240 037281625 

อู่ ธนยนต ์ 398/2 ถ.ปราจนีบรุอีนุสรณ ์ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงปราจนีบรุี จ.ปราจนีบรุี 25000 0817106722/037211472

ป.เจรญิการชา่ง 222 ม.1 ถ.สวุนิทวงศ ์ต.รอบเมอืง อ.เมอืงปราจนีบรุี จ.ปราจนีบรุี 25000 037217987/0818648288

หา้งหุน้สว่นจํากัด โอ แอนด ์ย ูการาจ 214 ม.7 ต.โคกไมล้าย อ.เมอืงปราจนีบรุี จ.ปราจนีบรุี 25230 0863558594

บรษิัท เอสอารอ์นิเตอรส์ปีดการาจ จํากัด 177 ม.4 ต.เมอืงเกา่ อ.กบนิทรบ์รุี จ.ปราจนีบรุี 25240 0815775771/037218770

อู่ อภวิัฒนเ์จรญิยนต์ 94/1 ม.3 ต.กรอกสมบรูณ์ อ.ศรมีหาโพธิ จ.ปราจนีบรุี 25140 037414889/0896993265

บรษิัท อทิธพิลยนตการ จํากัด 170 ม.6 ต.หว้หวา้ อ.ศรมีหาโพธิ จ.ปราจนีบรุี 25140 0830386956/0863104201/037625238

หา้งหุน้สว่นจํากัด แกว้วเิชยีรเซอรว์สิ 88 ม.4 ต.หนองโพรง อ.ศรมีหาโพธิ จ.ปราจนีบรุี 25140 0863453061/0829519077

พ ีเอส การาจ (2013) 88 ม.8 ต.โพธิ7งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจนีบรุี 25130 037480765/0926087474

อู่ เบสท์ 2/31 ซ.3 ถ.ยะรัง  ต.ตะลโุบะ อ.เมอืงปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 073349253/0816096009

อู่ มนติรเซอรว์สิ 43/1 หมู ่1 ตําบลประกาฮะรัง อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000 073333225

อู่ วฒุกิารชา่ง 135/123  ถ.นาเกลอื  ซ.เจรญินคร  ต.อาเนาะรู อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000 073310986

บรษิัท โรจนะ ออโต ้คัลเลอร ์จํากัด 339 ม.2 ต.สามเรอืน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 035227119/035332193

อู่ น.เจรญิยนต์ 6 หมู ่3 ต.สามบัณฑติ อ.อทุัย จ.พระนครศรอียธุยา 13210 035356565-6

บรษิัท ลิ1มการาจ จํากัด 1/20 ม.7 ต.เชยีงรากนอ้ย อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 035219947

บรษิัท อาร.์เอส.ออโตการาจ จํากัด 370/1 หมูท่ี6 2 ตําบลคลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 035274401/035274399

บรษิัท อูไ่พศาลยนต ์จํากัด 2/15 ถ.โรจนะ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000 035241898

บรษิัท ปัทมามอเตอร ์จํากัด 503 ม.2 ต.สามเรอืน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 0918737292/0846823062

หา้งหุน้สว่นจํากัด อู ่สหมติรยนตรกจิ 33 ม.4 ต.คุง้ลาน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 035331444+5/0982484467+69

อู่ ช.รุง่เรอืงบรกิาร 23/7 ม.3 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรอียธุยา 13110 035289945/0816481680

อู่ เศวตยนต์ 74/21 ถนนประตชูยั ตําบลเวยีง อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 054481701

หา้งหุน้สว่นจํากัด อู.่เอส.พ.ีเซอรว์สิ พะเยา 591/2 ถ.แมต่ํBา ต.แมต่ํBา อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 054413430

หา้งหุน้สว่นจํากัด อู.่วไีอพ ีพะเยา 159 ม.4 ต.จําปาหวาย อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 054413785/054412500

อู ่ กติตศิักดิ7ยนต์ 312 ม.2 ต.ทา่วังทอง อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 0837624018

เมอืงทองเวอรค์ชอพ 8 ม.18 ต.บา้นตอ๋ม อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 0814730204/0864291518

 มานติชยัการชา่ง 4/8 ม.5 ต.ทา้ยเหมอืง อ.ทา้ยเหมอืง จ.พังงา 82120 076571998

อู่ อารซ์ ีเซอรว์สิ 70/13 หมูท่ี6 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลโคกกลอย อ.ตะกั6วทุง่ จ.พังงา 82140 076434052

อู่ โชตกิารชา่ง 48/9 ม.7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั6วทุง่ จ.พังงา 82140 0897277797/0896498749

อู่ ต.การชา่ง 16/10 ม.1 ต.โคกเคยีน อ.ตะกั6วป่า จ.พังงา 82110 076471416/076441324

อู่ โอก๋ารชา่ง 43/6 ม.1 ต.บางมว่ง อ.ตะกั6วป่า จ.พังงา 82190 076461233/0895932515

หา้งหุน้สว่นจํากัด หนุ่ยการชา่ง(พังงา) 9/46 ม.4 ต.นํ1าผดุ อ.เมอืงพังงา จ.พังงา 82000 074481606/0835917574

อู่ ประดษิฐก์ารชา่ง 49 หมูท่ี6 9  ตําบลทา่มหิรํา อ.เมอืง จ.พัทลงุ 93000 074613965

อู่ พัทลงุการาจ 50 ถ.เจรญิดษิฐอนิทร ์ต.คหูาสวรรค์ อ.เมอืง จ.พัทลงุ 93000 074616386/0887885411
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อู่ รุง่นริันดร ์ 91 หมูท่ี6 1 ตําบลเขาเจยีก อ.เมอืง จ.พัทลงุ 93000 074670570

หา้งหุน้สว่นสามัญ อูส่ดีาบแขก 29/21 ถ.สระหลวง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พจิติร 66000 056650929/0818875417

โชคชยั เซอรว์สิ 58/5 ม.2 ต.งิ1วราย อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 66110 056623527

บรษิัท วไีอพปีรดีาซปุเปอรค์าร ์จํากัด 9/2 ม.7 ถ.พษิณุโลก-นครสวรรค ์ต.วัดจันทร์ อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055334060

อู่ สามารถการชา่ง 410/2 หมูท่ี6 7 ถนนพษิณุโลก-หลม่สกั ตําบลสมอแข อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 055223911/0882935887

หา้งหุน้สว่นจํากัด แสงอรณุออโตเพนท ์ 293/7   ถนนวสิทุธิ7กษัตรยิ ์  ตําบลในเมอืง  อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055302304/055302305/0819629430

หา้งหุน้สว่นจํากัด วชิยัพษิณุโลก 72/2 ม.3 ต.สมอแข อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055223135

สําเรงิเซอรว์สิ 13 ม.6 ต.ดอนทอง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 0896009471/0806408755

อู่ ยงุทอง 291 ม.1 ต.บา้นกรา่ง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055262273/0897038397

หา้งหุน้สว่นจํากัด กจิเจรญิยนตก์ารชา่ง 817/2 ม.7 ต.อรัญญกิ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 055287624

หา้งหุน้สว่นจํากัด ทเีอ็น เจรญิการชา่ง 9/12 ม.2 ต.บงึพระ อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 0845958159/0824071579/055337626

อู่ ตอ้มการชา่ง 561 ม.1  ถ.เพชรเกษม  ต.ไรส่ม้ อ.เมอืง จ.เพชรบรุี 76000 032419916-8 

อู่ ทา่แลงเซอรว์สิ 87/1 ม.8 ต.ทา่แลง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุี 76130 032499538/0871559639

อู่ ทา่ยางเคาะพน่สี 450/4 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ทา่ยาง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุี 76130 032771144/032437479

อู่ ทวผีล 49 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ไรส่ม้ อ.เมอืงเพชรบรุี จ.เพชรบรุี 76000 032425831/419833

อู่ ส.ประดษิฐ์ 239/2 ม.3 ต.ทา่ยาง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุี 76130 032463909/0813532429

อู่ เบเ๊ฮงหล ีการชา่ง 157/9 ม.5 ต.ทา่ยาง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุี 76130 032437696/032438121

หา้งหุน้สว่นจํากัด พงษ์ศักดิ7คารแ์คร์ 181  ม.1 ต.ไรส่ม้ อ.เมอืงเพชรบรุี จ.เพชรบรุี 76000 032403824/0863936765/0813514788

บรษิัท อูเ่พชรการชา่ง จํากัด 78 ม.5 ต.ไรม่ะขาม อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุี 76150 032440397+99

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูจ่งรักษ์การชา่ง 9/22 หมูท่ี6 2 ตําบลสะเดยีง อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 67000 056721344/056743257 

รา้น หลม่สกัออโตเ้ซลล์ 128 ถ.สามัคคชียั ต.หลม่สกั อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ์ 67110 056701808

อู่ สมบัตกิารชา่ง 281/2 ม.6 ต.ทุง่โฮง้ อ.เมอืงแพร่ จ.แพร่ 54000 054622400/0816023800

หา้งหุน้สว่นจํากัด วนิัยการชา่ง 2014 208 ม.4 ต.ทุง่โฮง้ อ.เมอืงแพร่ จ.แพร่ 54000 0819517921

อู่ เดชดเีซล 57/5 ม.1 ต.ทุง่กวาว อ.เมอืงแพร่ จ.แพร่ 54000 054522184

อู่ ชา่งฉลองเมอืงลอง 75/4 ม.7 ต.หว้ยออ้ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 0816039441

 มสีทิธิ7ยนตรกจิ       31/17 ม.1 ถ.เทพกระษัตร ี ต.เกาะแกว้  อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 076239659/0819560873 

บรษิัท อนุภาษและบตุร จํากัด (ศนูยซ์อ่มสอีนุภาษ75/71 หมูท่ี6 1 ตําบลกระทู ้ อ.กะทู ้ จ.ภเูก็ต 83120 076681655

 อาคมเซอรว์สิ 9/6 ม.1 ซ.เกาะแกว้ 6 ถ.เทพกระษัตร ีต.เกาะแกว้ อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83000 076238874/0864702748

อู่ อารซ์เีซอรว์สิ (ภเูก็ต) 150/2  ม.5  ต.รัษฎา อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83000 076602146/0815974147

บรษิัท เทพกระษัตร ีภเูก็ต กรุป๊ จํากัด 48/70 ม.6 ถ.เทพกระษัตร ีต.รัษฎา อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภูเ่ก็ต 83000 076216253

ภเูก็ตคา้สี 17/60 ถ.ศักดเิดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 076243328/076210607/0819682562

อู่ ศักดเิดชการชา่ง 8/63 ม.1 ถ.ศักดเิดช ต.วชิติ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 0815698883/0864796383

บรษิัท ภเูก็ต สมยศ เซอรว์สิ จํากัด 25/93 ม.1 ต.ฉลอง อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 0898744345/0866872067

P.K.การชา่ง 49/656  ม.3 ซ.กิ6งแกว้ ต.รัษฎา อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 0869494013/0815354457

อู ่ ส.เจรญิยนต ์ 19/79 ม.2 ถ.เจา้ฟ้า อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 0818944383/076224808

บรษิัท เฟรนด ์คาร ์กรุป๊ จํากัด 75/134 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 076523366

บรษิัท เอ.เอ็ม.เซอรว์สิ ภเูก็ต จํากัด 19/40 ม.3 ต.รัษฎา อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 076355560

อู่ ขวัญชยั คารเ์ซอรว์สิ 115/6 ม.1 ถ.เทพกระษัตร ีต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 076311564/0819703248

บรษิัท เอ ซ ีชอ้พ บราเธอรส์ จํากัด 46/19 ม.6 ถ.เทพกระษัตร ีต.รัษฎา อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83000 0867900900

หา้งหุน้สว่นจํากัด สหกจิ คารเ์ซอรว์สิ แอนด ์ยางยนต์ 55 ถนนชยางกรู ข  ตําบลมกุดาหาร อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 49000 042612461

หา้งหุน้สว่นสามัญ ทพิยเ์ซอรว์สิ 73 ม.15 ต.คําอาฮวน อ.เมอืงมกุดาหาร จ.มกุดาหาร 49000 042640188/0922454249

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูถ่าวรการชา่ง 1042 ถ.นครสวรรค ์ต.ตลาด อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 B043723464

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอส.ท.ีพ.ีออโตค้าร ์ 62 ถ.มนตรบีํารงุ ต.ตลาด อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043711207/0845177795

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูโ่ชคนติยา ออโตเ้ซอรว์สิ 923 ถ.นครสวรรค ์ต.ตลาด อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043722747/0856090445

หา้งหุน้สว่นจํากัด กติเิคาะพน่สี 195 ม.12 ถ.ถนีานนท ์ต.ทา่ขอนยาง อ.กันทรวชิยั จ.มหาสารคาม 44150 B043955777+8

อู่ ถาวรเจรญิยนต์ 987 ม.14 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภมูพิสิยั จ.มหาสารคาม 44110 043790347/0812622782

หา้งหุน้สว่นจํากัด ทองบอดี1เพน้ท ์ 101 ม.23 ถ.สารคาม-รอ้ยเอ็ด ต.เขวา อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 0859292803/0883400075

หา้งหุน้สว่นจํากัด ส.ทวชียั เซอรว์สิ 201 ม.6 ต.ขอนแกน่ อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 45000 0810568918

หา้งหุน้สว่นจํากัด อู ่ส.ยทุธชยัเซอรว์สิ 180 ม.7 ถ.รอ้ยเอ็ด-โพนทอง ต.หมมูน้  อ.เชยีงขวัญ จ.รอ้ยเอ็ด 45170 043513351/0864589566

อู่ โชคชยัยนตเ์ซอรว์สิแอนดค์ารแ์คร์ 268 ม.9 ต.สระคู อ.สวุรรรณภมูิ จ.รอ้ยเอ็ด 45130 043580181/0898620593/0814712081

ตอ้งลักษณ์ ออโต ้คารแ์คร์ 436 ม.5 ถ.ปัทมานนท ์ต.สระคู อ.สวุรรณภมูิ จ.รอ้ยเอ็ด 45130 043581475/0819743638/0895692423



รายชื�ออูซ่อ่มรถในสญัญา 

อู่ ด ีเอส อาร ์คารเ์ซน็เตอร์ 156 ม.8 ต.สระนกแกว้ อ.โพนทอง จ.รอ้ยเอ็ด 45110 043572501/0985645056

อู่ ชยัการชา่ง 391 ถ.รณชยัชาญยทุธ ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043519525

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูเ่พิ6มพนูเพน้ท ์เซอรว์สิเซน็เตอร์ 106 ม.2 ต.สแีกว้ อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043525100/0972289626

อู่ รุง่เรอืงบรกิาร 103 ม.7 ถ.บายพาส ต.ดงลาน อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043514871/043513628

บรษิัท พรเีมี6ยม ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 364/1 ถ.เทวาภบิาล ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043514465+6

อู่ คณูทรัพยอ์ะไหล่ 49 ม.11 ต.ขวัญเมอืง อ.เสลภมูิ จ.รอ้ยเอ็ด 45120 0862223955

หา้งหุน้สว่นจํากัด นําโชคชยัการชา่ง 1/1 ซ.42 (รณชยัชาญยทุธ) ถ.รณชยัชาญยทุธ ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 45000 0983713417

ถนอมชยัการชา่ง 506/5   ถนนสขุมุวทิ  ตําบลเนนิพระ  อ.เมอืงระยอง  จ.ระยอง 21000 038616193 

โอต๊ การชา่ง 68/37 ม.3 ต.พลา อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 21130 038602517/0814299200/0816364863

หา้งหุน้สว่นจํากัด ปลวกแดง การาจ 144 ม.6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 0892534328/0831110286/0897547474

บรษิัท ชยัณรงคแ์กลง (2008) จํากัด 174/4 ถ.บา้นบงึ-แกลง ต.ทางเกวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 038677803

หา้งหุน้สว่นจํากัด ปราโมทย ์เซอรว์สิ 114 ถ.ชายกระป่อม1 ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 0958871919/0866290438

บรษิัท เอส ท ีระยองการาจ 2011 จํากัด 16/1 ม.3 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038993350

หา้งหุน้สว่นจํากัด กําพล ทเูค 299 ซอย 9 ถ.อารรีาษฎร ์ต.ปากนํ1า อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038860255/0805550554

อู่ เพิ6มคณูทรัพยก์ารชา่ง 74/51 ม.6 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038034219/0831445322

อู่ หนิตระกลูการาจ 111/12 ม.1 ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038944322

หา้งหุน้สว่นจํากัด โชคธนพงษ์การชา่ง 10/4 ม.10 ต.ตะพง อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 0614235554/0882090859

บรษิัท สยามออโตเ้พน้ท ์(ระยอง) จํากัด 50/7 ม.3 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038023506

หา้งหุน้สว่นจํากัด รุง่เจรญิยนต ์เซอรว์สิ 20/11 ถ.สขุมุวทิ ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150 038026038

บรษิัท ระยองอนิเตอรก์าราจ จํากัด 7/42 ม.3 ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038920586/0896852844

อู่ ทับมาออโตเ้พน้ท์ 69/7 ม.6 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 0861422255

หา้งหุน้สว่นจํากัด เบนซ ์คารเ์พน้ท ์แอนด ์คาร ์ 65/1 ม.6 ต.หนองละลอก อ.บา้นคา่ย จ.ระยอง 21120 038642043/0824654173/0851442333

อู่ ยนิด ีออโตเ้ซอรว์สิ 64/21 ม.10 ซ.4 ถ.หนองปรอื ต.ทางเกวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 038677346

พ.ภักด ีเจรญิยนต์ 401/2 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 0962623640/0879146061/0808049460

อู่ เสรฐิการาจ 57/4 ถ.แมน้รําลกึ ต.หนา้เมอืง  อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032314856/0819415315

 เอนกเซอรว์สิ 90/9 ถนนบา้นปากแรด ตําบลบา้นโปรง่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุี 70110 032221671

บรษิัท ไพศาล อนิเตอรเ์ซอรว์สิ จํากัด 671 ม.1 ต.พงสวาย  อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032317526-8

อู่ กนกชา่ง 92/1 หมูท่ี6 13  ตําบลเจดยีห์ัก อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032326301

อู่ ชยัยทุธ 161/1 หมู ่3 ถนนเพชรเกษม ตําบลโคกหมอ้ อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032321260

อู่ ดี 119/10 ถ.บา้นดอนตมู ต.บา้นโป่ง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุี 70110 032211253

 บญุเลศิการาจ 238 ม.9 ต.ดําเนนิสะดวก อ.ดําเนนิสะดวก จ.ราชบรุี 70130 032254901/032253230

 ประสทิธิ7ยนต์ 166 ม.5  ต.ดอนตะโก อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032327978/0819237270

อู่ พลอย 28 ม.14 ต.ทา่ผา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุี 70110 032268228/0811789769

อู่ ราชบรุชีา่งยนต์ 286/9 ถ.ศรสีรุยิวงศ ์ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032337893

อู่ สรุนิทร ์การชา่ง 99/2 ม.6 ต.ดอนกรวย อ.ดําเนนิสะดวก จ.ราชบรุี 70130 0873668309/0890486014

อู่ ฮวดลิ1ม 108 ม.4 ต.ดอนกระเบื1อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุี 70110 032299585/0819423897

อดุมการชา่ง 12 ม.8 ต.เจดยีห์ัก อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 0802983177

อู่ ราชบรุกีาราจ 225/4 ม.11 ต.เจดยีห์ัก เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 0800554482

อู่ ชานนทก์ารชา่ง  16/3 ม.3 ต.เบกิไพร  อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุี 70110 0898002040

บรษิัท เจบ ีจอมบงึเวอรว์สิ จํากัด 168 ม.6 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรุี 70150 032261476/0909879652

บรษิัท ช.โชคชยั ออโตพ้ารท์ จํากัด 98/4 ม.5 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบรุี 70160 0914147575/0879999552

หา้งหุน้สว่นจํากัด ลพบรุ ีคาร ์เซอรว์สิ 322 ม.2 ถ.พหลโยธนิ ต.ทา่ศาลา อ.เมอืงลพบรุี จ.ลพบรุี 15000 0812913434/0812914848   

 ลพบรุกีลการ 203 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชบุศร อ.เมอืงลพบรุี จ.ลพบรุี 15000 036411989/0819422913

หา้งหุน้สว่นจํากัด อู ่ก.เซอรว์สิ 113/4  หมูท่ี6 1   ตําบลชยันารายณ ์  อําเภอชยับาดาล จ.ลพบรุี 15130 036462459/0863736896

หา้งหุน้สว่นจํากัด ลพบรุอีอโตเ้ซอรว์สิ 19/9  ถนนพระศรมีโหสถ ตําบลทะเลชบุศร อ.เมอืงลพบรุี จ.ลพบรุี 15000 036420043

บรษิัท ศักดิ7เฮงกลการ (1999) จํากัด 83/4 ม.3 ต.เขาพระงาม อ.เมอืงลพบรุี จ.ลพบรุี 15160 036486949/0815706247

บรษิัท โชตชินิวัตร จํากัด 91/113 ม.4 ต.เขาสามยอด อ.เมอืงลพบรุี จ.ลพบรุี 15000 0863453966/036680305

อู่ เล็กการชา่ง 15/2 ม.7 ต.ทะเลชบุศร อ.เมอืงลพบรุี จ.ลพบรุี 15000 0818513072/0863057136

อู่ เอส.ซ ีเทคนคิลําปาง 209/1 ม.11 ต.ปงแสนทอง อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52100 0857175552/0857176662

อู่ โกหลัก 43 ถนนเจรญิประเทศ ตําบลเวยีงเหนือ อ.เมอืง จ.ลําปาง 52000 081993-3881,(054) 223914

หา้งหุน้สว่นจํากัด ยนตช์ยัการชา่ง 112/6 ถ.ทา่คราวนอ้ย ต.สบตุย๋ อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52100 054222077
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บรษิัท ดเีพน้ท ์(ลําปาง) จํากัด 196 ม.14 ต.ชมพู อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52100 054336666

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูพ่รศักดิ7 384 ม.4 ต.ชมพู อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52100 054827248+9

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูย่นตช์ยั (เขมนิท ์ตรอ.) 192/1 ม.1 ต.ปงแสนทอง อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52100 054352140/0815308350

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูพ่รศักดิ7 384 ม.4 ต.ชมพู อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52100 054227384/054228918

อู่ ไชยวัฒน ์การาจ 582/1 ม.1 ถ.วชริาวธุดําเนนิ ต.พระบาท อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52000 0819931497/054314583

 ประตโูขงเซอรว์สิ 16 ม.10 ต.บา้นกลาง อ.เมอืงลําพนู จ.ลําพนู 51000 0816814374/053525826

อู่ บญุธรรมบรกิาร 221/2 ถ.สนัป่ายาง ต.ในเมอืง อ.เมอืงลําพนู จ.ลําพนู 51000 053560067/0924715846/0882785842

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูป่ระตโูขงเซอรว์สิ 145 ม.10 ต.บา้นกลาง อ.เมอืงลําพนู จ.ลําพนู 51000 053552826

หา้งหุน้สว่นจํากัด ท.ีเอ็น.เพน้ท ์เซอรว์สิ 39/7 ม.4 ต.ป่าสกั อ.เมอืงลําพนู จ.ลําพนู 51000 053584878/0967577812

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูป่รดีา เซอรว์สิ 92/26 ถนนเลย-ดา่นซา้ย ตําบลกดุปอง อ.เมอืงเลย จ.เลย 42000 042834339/042815450

อู่ เจรญิทรัพยร์ุง่เรอืงเซอรว์สิ 110 ม.5 ต.หนองผอื อ.ทา่ลี6 จ.เลย 42140 042889405/0898438990

บรษิัท เฮยี ต. จํากัด 252 ม.4 ต.ศรสีงคราม อ.วังสะพงุ จ.เลย 42130 042850434

อู่ ยนตไ์พศาล 259/1 ม.5 ถ.ขขุันธ ์ต.หนองครก อ.เมอืงศรสีะเกษ จ.ศรสีะเกษ 33000 045611863/0815490322

อู่ พ ีพี 97/2 ม.12 ต.หนองหญา้ลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ 33110 045661248/0885843853

อู่ ทวกีารชา่ง 39 ม.11 ต.หนองหญา้ลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ 33110 0816003550/0857748295

อู่ ทันเซอรว์สิ 49 หมูท่ี6 2 ตําบลฮางโฮง อ.เมอืง จ.สกลนคร 47000 042743122/042743889

อู่ เอส เค การาจ 127/2 ถ.เสรไีทยตัดไหม ่ ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืง จ.สกลนคร 47000 0883024165/0862282207

ว.ีไอ.พ.ีคารเ์พน้ท์ 117 ม.10 ต.บา้นถอ่น อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร 47110 0878658745

ยอดกลการ 20 ม.3 ถ.ทา่แร-่ศรสีงคราม ต.ทา่แร่ อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47230 0985975535/0885138299

บรษิัท 148 เทพารักษ์ จํากัด 1763 หมู ่4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 023945110/0890625353

บรษิัท เจ.บ.ีพ.ี(1995) จํากัด 18 ม.9  ซ.แบริ6งส ์ถ.สขุมุวทิ 107 ต.สําโรงเหนือ  อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027496341/0811733119

บรษิัท เคทอีอโต ้เซอรว์สิ จํากัด 11 หมูท่ี6 1 ตําบลสําโรง อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 027483754+6

บรษิัท คัลเลอร ์การาจ แอนด ์โซลชูั6น จํากัด 3/5 ม.16 ต.บางพึ6ง อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 024632603/0949869965

อู่ การณุยก์าราจ 57/21 หมู ่3 ถ.สขุสวัสดิ7 70 ต.บางคร ุ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 024644094/0819116077

หา้งหุน้สว่นจํากัด อาม ออโต ้เซอรว์สิ 39 ม.2 ซ.ผกูมติร ต.สําโรงใต ้ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 027225596

หา้งหุน้สว่นจํากัด เจดยี ์ออโต ้เซอรว์สิ 90/1 หมู ่3 ซอยวัดแคเกา่ ถนนสขุสวัสดิ7 ตําบลปากคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี์ จ.สมทุรปราการ 10290 028156146

บรษิัท ไนน ์ออโต ้จํากัด 316/3 ม.1 ซ.สขุสวัสดิ7 86 ถ.สขุสวัสดิ7 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี์ จ.สมทุรปราการ 10290 024250386/0863293865

บรษิัท เจรญิชา่งยนต ์จํากัด 95/1 ม.9 ซ.พัฒนาสขุ ต.เทพารักษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 027548819/027549180

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็ม เอส เอ็ม เซอรว์สิ 57/1 ม.5 ถ.หลังวัดหนามแดง ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 027537576

บรษิัท เอสแอนดท์ ีบอดี1 เซอรว์สิ อนิเตอรก์รุป๊ จํากัด61/39 ม.1 ต.บางเมอืงใหม ่ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10280 027576216+18

บรษิัท บางนากรุป๊ จํากัด 999 ม.5 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.สําโรงเหนือ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 027585251+2

บรษิัท ปิยะกจิ แอนด ์ซนั จํากัด 3015 ม.6 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027596279-81/0813743267

บรษิัท พัฒนายนต ์การาจ จํากัด 4048 ม.3 ถ.สขุมุวทิ ต.สําโรงเหนือ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 027573457/023942958

บรษิัท พอีารว์ ีการาจ จํากัด 19/1 ซ.เพชรวทิรูย ์ม.6 ถ.ศรนีครนิทร ์ ต.บางเมอืงใหม ่ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 023856786

บรษิัท รุง่เจรญิคาร ์คลนีคิ จํากัด 400 ม.13 ถ.สขุมุวทิ ต.คลองดา่น อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 10550 027073979/027075530

บรษิัท รุง่เรอืง ออโต ้ไฮเทค จํากัด 15 ม.8 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 027536810+3

บรษิัท ศรสีงัวาลย ์จํากัด 12/599 ม.15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 023975817-22

หา้งหุน้สว่นจํากัด เดน่ชยัมอเตอร์ 1153 ม.6 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 023853805/0851331800

อู่ อารกีารชา่งศรนีครนิทร ์ 1315 ซ.สขุมุวทิ 107 (แบริ6ง) ม.16 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.สําโรงเหนือ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027587458+60

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูเ่หวง่ 420 หมู ่1 ถนนสขุมุวทิ ต.สําโรงเหนือ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 023935090/027498983

บรษิัท อูอ่นันตช์ยัเซอรว์สิ จํากัด 23/1-2 หมู ่5 ต.บางพลใีหญ ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 027511033-4 

บรษิัท 27 พ ีจํากัด 259 หมูท่ี6 10 ซอยแบริ6ง 30 ถนนสขุมุวทิ 107 ตําบลสําโรงเหนือ  อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027432733  

หา้งหุน้สว่นจํากัด ทรัพยร์ุง่เรอืง เซอรว์สิ 2000    115/27  หมูท่ี6 3  ตําบลบางพลใีหญ ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 027597676/0818668625   

บรษิัท บ.ีเอส.อาร.์การาจ จํากัด 299/4 ม.5 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.บางเมอืง อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 023856252+3/0853517705

หา้งหุน้สว่นจํากัด ส.สมพลเซอรว์สิ 95/1 ม.2 ต.ทา้ยบา้น อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10280 0894436263/0875675078

บรษิัท ซนั ออโต ้เพน้ท ์จํากัด 199/25 ม.11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 020660351/0928511955/0926144465

บรษิัท กูด๊ เพน้ท ์การาจ จํากัด 138/112 ม.8 ต.บางดว้น อ.เมอืง จ.สมทุรปรการ 10270 023806808

หา้งหุน้สว่นจํากัด พศนิ ออโตก้าราจ 128/21 ม.7 ซ.วัดศรวีารนีอ้ย ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปรการ 10540 027406499/0859533429

บรษิัท โฟร ์เซอรว์สิ ออโตเ้พนท ์จํากัด 2430 ม.7 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปรการ 10270 027135895

บรษิัท อนิฟินนทิ ีเค.ท.ีเซน็เตอร ์จํากัด 31/5  ม.17 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 10540 027051154/027054439

บรษิัท พเีอ็นพ ีออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 95 ม. ซ.มังกร-นาคด ีถ.พทุธรักษา ต.แพรกษา อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10280 021824122



รายชื�ออูซ่อ่มรถในสญัญา 

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูพ่บชา่งออโต ้ 462 ม.6 ต.แพรกษา อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10280 027285141/0811015837

บรษิัท ภัทร บอดี1 เซอรว์สิ จํากัด 55/8 ถ.กิ6งแกว้ ซ.22/2 ม.3 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 021365999

บรษิัท เอ็มบเีอ็ม มอเตอร ์จํากัด 229/2 ม.12 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 022404067

หา้งหุน้สว่นจํากัด มติรการชา่ง เซอรว์สิ 899/9 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 10540 023154719/0863167620

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.พ.ีเซอรว์สิ (1994) 43/19 ม.6 ซ.ศรนีครนิทรเ์ซน็เตอร ์ต.บางเมอืงใหม่ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027599474/027599959

หา้งหุน้สว่นจํากัด จวิ ออโต ้บอดี1 80/19 ม.6 ซ.สขุสวัสดิ776 ถ.สขุสวัสดิ7 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 024641247/028178042

บรษิัท ดอ๊กเตอร ์การาจ จํากัด 1/7 ม.2 ถ.เทพารักษ์กม.25.5 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 10540 027082804+7

บรษิัท หวังซนิไฮ ่เจรญิยนต ์จํากัด 904 ม.2 ถ.พัฒนาการ 1 ต.บางปใูหม่ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10280 027099478

บรษิัท โปรฟิกส ์บอดี1 เซอรว์สิ (ออรจินิัล) จํากัด 280 ม.12 ซ.เพชรเกษม 87 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74130 028111101-2

หา้งหุน้สว่นจํากัด โรจนส์ยามเซอรว์สิ 395 ม.4 ซ. ว.ป.อ.11 ถ.เศรษฐกจิ ต.ทา่ไม ้ อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74100 024291525/034846703

หา้งหุน้สว่นจํากัด ไทย ออโตบ้อดี1 4/10 ม.9 ต.โคกขาม อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 034857686-7

หา้งหุน้สว่นจํากัด ไทยเฮงหลอีอโตเ้ซอรว์สิ 449 ม.2 ถ.เศรษฐกจิ ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74110 028101293/028100323

บรษิัท พงษ์สทิธกิาราจ จํากัด 149/368 ม.13 ซ.เพชรเกษม 95  ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74130 028137094-5

บรษิัท วนิัยอนิเตอรโ์มบลิ จํากัด 48/6 ม.3 ต.คอกกระบอื  อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 034494346-7/0816260495 

อู่ ศริชิยัการชา่ง (อว้น) 94/1169 หมู ่7 ตําบลทา่ทราย อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 74000 034422276

บรษิัท เค เอ็น เอส เซอรว์สิ จํากัด 1/3 ม.11 ต.คลองมะเดื6อ อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74110 034849078+9

อู่ ทันสมัย 923/66 ถ.พระราม 2 ต.มหาชยั อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 74000 034810396/0864510621

คารเ์ซน็เตอรเ์ซอรว์สิ 90/1 ม.1 ถ.เจรญิชมปรดีา ต.บางแกว้ อ.เมอืงสมทุรสงคราม จ.สมทุรสงคราม 75000 034712789/034717345

หา้งหุน้สว่นสามัญ อูท่วิาการาจ 2011 88/8 ซ.บางจะเกร็ง 4 ถ.ธนบรุ-ีปากทอ่ ต.แมก่ลอง อ.เมอืงสมทุรสงคราม จ.สมทุรสงคราม 75000 034723641+3

อู่ ทวิาการาจ 1995 88/8 ซ.บางจะเกร็ง 4 ถ.ธนบรุ-ีปากทอ่ ต.แมก่ลอง อ.เมอืงสมทุรสงคราม จ.สมทุรสงคราม 75000 034723641+3

บรษิัท นครหาดใหญ ่เซอรว์สิ จํากัด 5 ซ.23 ราษฎรอ์ทุศิ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074253641/0850814666/0835123776

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูไ่พศาลแอร ์ 68/4 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 30110 074238728

กา้วหนา้บอดี1 แอนด ์เพน้ท์ 93 ม.2 ต.คลองแห อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 0866959315/0841997972

อู่ ธนวัฒนเ์จรญิเซอรว์สิ 59/1 ม.7 ต.แป-ระ อ.ทา่แพ จ.สตลู 91150 0868367271/0824290848

อู่ ประสทิธิ7การชา่ง 382 ถนนศลุกานุกลู ตําบลพมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 074721031

บรษิัท เจ แอนด ์เจ แทรคเตอร ์จํากัด 69-72 ม.11 ต.หว้ยขมิ1น อ.หนองแค จ.สระบรุี 18230 036337170-1/036379212

หา้งหุน้สว่นจํากัด ฉัตรยนต์ 9/3 ม.3 ถ.สวุรรณศร ต.โคกแย ้ อ.หนองแค จ.สระบรุี 18230 036305785/036389636

อู่ นวิเลี1ยงการชา่ง 72 หมู ่1 ถนนพหลโยธนิ ต.หว้ยทราย อ.หนองแค จ.สระบรุี 18230 02379166/02336339

หา้งหุน้สว่นจํากัด พ.ีท.ีมอเตอร ์2 69/3 ม.1 ต.หว้ยทราย อ.หนองแค จ.สระบรุี 18230 036337730-2/0817959955

หา้งหุน้สว่นจํากัด ศรสีกลุการชา่ง (2000) 437/2 ถนนมติรภาพ ตําบลปากเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบรุี 18000 036231040/0819479508

บรษิัท ศักดิ7การาจสระบรุ ีจํากัด 58/2 ม.4 ต.ปากขา้วสาร อ.เมอืงสระบรุี จ.สระบรุี 18000 036212904/0894153177

หา้งหุน้สว่นจํากัด อู ่น.พแุคเจรญิยนต์ 53 หมูท่ี6 10 ตําบลพแุค อ.เฉลมิพระเกยีรติ จ.สระบรุี 18000 036369324/036369581

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูก่มิการชา่ง 53  ม.11 ต.หว้ยขมิ1น อ.หนองแค จ.สระบรุี 18230 02379182

หา้งหุน้สว่นจํากัด สองคอนเจรญิยนต ์ 87/1 หมูท่ี6 4  ตําบลสองคอน  อ.แกง่คอย จ.สระบรุี 18110 038245-591/0810712234  

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูเ่อนกการชา่ง  206 หมูท่ี6 2  ตําบลมติรภาพ  อ.มวกเหล็ก จ.สระบรุี 18180 0819870846/0871031307    

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูส่ขุไพศาล 119 หมูท่ี6 6 ตําบลคลองเรอื อ.วหิารแดง จ.สระบรุี 18150 036377119/036365788-9

หา้งหุน้สว่นจํากัด พ.พระบาทยนตรการ 41/4 ม.9 ต.พคุําจาน อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุี 18120 036266445

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูเ่จ๊วันดเีซอรว์สิ 86/10 ม.3 ต.นาโฉง อ.เมอืงสระบรุี จ.สระบรุี 18000 036298579/0895713695

หา้งหุน้สว่นสามัญ อูศ่รสีขุ คาร ์เซอรว์สิ 17/4 ม.1 ต.ผึ1งรวง อ.เฉลมิพระเกยีรติ จ.สระบรุี 18000 0801089669/0929459604

อู่ นริันดรเ์ซอรว์สิ 158 ม.10  ต.วหิารแดง อ.วหิารแดง จ.สระบรุี 18150 036377838/0894439111

หา้งหุน้สว่นจํากัด ส.มานะกจิ 2015 199 ม.8 ถ.พหลโยธนิ ต.หนา้พระลาน อ.เฉลมิพระเกยีรติ จ.สระบรุี 18240 036670367

อู่ เหน่งบรกิาร 113/38 ม.5 ต.มว่งหมู่ อ.เมอืงสงิหบ์รุี จ.สงิหบ์รุี 16000 036551163/0897891029

อู่ ประกติคารเ์ซน็เตอร์ 48/6 ถ.ธรรมโชต ิต.บางพทุรา อ.เมอืงสงิหบ์รุี จ.สงิหบ์รุี 16000 036520525/036520977

อู่ ชา่งบัติ 275/3 ม.2 ต.บา้นกลว้ย อ.เมอืง จ.สโุขทัย 64000 055636003/0819722962 

หา้งหุน้สว่นจํากัด พ.ีซ.ีการาจ (อูศ่นูยบ์รกิารมาสดา้สโุขทัย) 218 ถ.ราษฎรอ์ทุศิ ต.ธานี อ.เมอืงสโุขทัย จ.สโุขทัย 64000 055621475

สมัยกลกจิ 99 ม.12 ถ.สโุขทัย-บางระกํา ต.ยางซา้ย อ.เมอืง จ.สโุขทัย 64000 055614644

หา้งหุน้สว่นจํากัด มาลาโกสมุ เซอรว์สิ 268/2 ม.5 ต.รั 1วใหญ่ อ.เมอืงสพุรรณบรุี จ.สพุรรณบรุี 72000 035555520/0861718223

หา้งหุน้สว่นจํากัด วรกาญจนอ์ูท่อง 449 ม.15 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี 72160 035552450/M0815873858

อู่ สองพี6นอ้งเซอรว์สิรุง่เรอืง 241 ม.1 ต.บางพลับ อ.สองพี6นอ้ง จ.สพุรรณบรุี 72110 035532619/0871584827

อู่ สวีลเีซอรว์สิ 388 ม.10 ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี 72160 0813729030/0884571919

อู่ วันเพ็ญรุง่เรอืง 19 ม.8 ต.กระจัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี 72160 0849300679/0928983818



รายชื�ออูซ่อ่มรถในสญัญา 

อู่ ชา่งหนิรุง่เรอืง 7 ม.6 ถ.สายอูท่อง-บา้นไร ่ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี 72240 0849300679/0632678149

บรษิัท สริโิรจน ์ออโตเ้ซอรว์สิ จํากัด 30 ม.8 ต.บางตะเคยีน อ.สองพี6นอ้ง จ.สพุรรณบรุี 72110 035589915+6

หา้งหุน้สว่นจํากัด บ ีบลสิ การาจ 80/9 ม.4 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณ จ.สพุรรณบรุี 72000 035546664/0856999088

หา้งหุน้สว่นจํากัด สระแกว้ การาจ 7/2 ถ.สระแกว้ ต.สระแกว้  อ.เมอืงสระแกว้ จ.สระแกว้ 27000 0819821123/0863558594/0985532423 

หา้งหุน้สว่นจํากัด สพุจนก์ารชา่ง 2014 142 ม.13 ต.วังนํ1าเย็น อ.วังนํ1าเย็น จ.สระแกว้ 27210 0898330788/0881919965

บรษิัท อนิเตอร ์มอเตอร ์เซอรว์สิ จํากัด 272/10 ม.6 ต.วังนํ1าเย็น อ.วังนํ1าเย็น จ.สระแกว้ 27210 0852434424/037251678

อู่ ฮ.การชา่ง 79 ม.3 ถ.หนองเทา ต.บา้นใหมห่นองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 27120 037233921/0923432112

 ก.เกยีรตกิารชา่ง 83/19 หมูท่ี6 3 ถนนเลี6ยงเมอืง ตําบลมะขามเตี1ย อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077285306

 คงด ีชา่งยนต์ 35/6 ม.4 ถ.กาญจนวถิ ีต.บางกุง้ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077224114/0813962628

อู่ ทองแกว้การชา่ง 9/17 หมูท่ี6 1 ถนนกาญจนวถิ ีตําบลบางกุง้ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 0819783425/0810861275

อู่ ธนกร 108/8 หมู ่1 ถนนโฉลกรัฐ ตําบลบางกุง้ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077224062/0815384248

อู่ ป.การชา่ง 36/20 หมูท่ี6 1 ถนนโฉลกรัฐ  ตําบลบางกุง้ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077275640/0899731218

อู่ ประยรูยานยนต ์ 91/7 ม.5 ต.ลปิะนอ้ย อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 84140 077234079

บรษิัท อูไ่ก ่จํากัด 73 ม.2 ต.วัดประดู ่ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077269318/0817975353

อู่ ศรชีฎาการชา่ง 79/46 ม.1 ซ.กาญจนวถิ ี23  ต.บางกุง้ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077922258

ศริเิซอรว์สิคารส์์ 15/3 ม.2 ต.ตน้ยวน อ.พนม จ.สรุาษฎรธ์านี 84250 077929392+3

หา้งหุน้สว่นสามัญอูไ่พโรจนก์ารชา่ง 46/22 ม.1 ถ.กาญจนวถิ ีต.บางกุง้ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 0818922322/0819792232

อู่ ไมตร ีการาจ 35/6 ม.3 ต.วัดประดู่ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 0899713751/077437210

ศนูยบ์รกิารซอ่มดวงวภิาเซอรว์สิ 147/2 ม.3 ต.ตลาดไชขา อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 84110 0857872212

คารฟ์อร ์ย ูบอดี1 33/2  ม. 2  ต.วัดประด ู อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077200542/0864766712/0813962433 

อํานาจเจรญิยนต์ 152 ม.7 ต.บา้นทําเนียบ อ.ครีรีัฐนคิม จ.สรุาษฎรธ์านี 84180 077393302

หา้งหุน้สว่นจํากัด สรุาษฎรย์านยนต์ 63/3 ม.1 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077286617+18

จพี ีการาจ 18/36 ม.1 ต.แมน่ํ1า อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 84330 077270714/0890416725/0862666042

หา้งหุน้สว่นจํากัด จําเรญิการชา่ง 69/1 ม.3 ถ.เลี6ยงเมอืง ต.มะขามเตี1ย อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077220676/0811243569

อู่ เฉียบรวมชา่ง (999) 69/7ม.6 ซ.เลี6ยงเมอืง 7 ถ.เลี6ยงเมอืง ต.มะขามเตี1ย อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077960809/0864792239

บรษิัท พ.ีเจ.บอดี1 คาร ์จํากัด 172/1 ม.5 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077282454

หา้งหุน้สว่นจํากัด รุง่สริเิบญจ 72  ม.11  ต.สลักได  อ.เมอืงสรุนิทร์ จ.สรุนิทร์ 32000 044041007/0864518052

บรษิัท อูศ่นูยส์สีรุนิทร ์จํากัด 56/2 ม.3 ถ.สรุนิทร-์ลําช ีต.นอกเมอืง อ.เมอืงสรุนิทร์ จ.สรุนิทร์ 32000 044518597

อู่ อดุมทรัพยธ์าดา 98/3 ม.6 ต.แสลงพันธ์ อ.เมอืงสรุนิทร์ จ.สรุนิทร์ 32000 0445125888/0815476554

หา้งหุน้สว่นสามัญ อูรุ่ง่เจรญิยนต์ 210 ม.2 ต.แสลงพันธ์ อ.เมอืงสรุนิทร์ จ.สรุนิทร์ 32000 0813897923/0849593859

อู่ ศริชิยั 586/2 ม.13 ถ.กรกรรณอทุศิ ต.ในเมอืง อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43000 0897097330/042081533

อู่ หนองบัวการาจ 26 ม.7 ถ.อดุร-เลย ต.โพธิ7ชยั อ.เมอืง จ.หนองบัวลําภู 39000 042378539/0869316319

อู่ บญุรุง่เรอืงการชา่ง 195 ม.7 บา้นวังหมื6นใต ้ต.หนองบัว อ.เมอืง จ.หนองบัวลําภู 39000 0817444068

หา้งหุน้สว่นจํากัด อมรชยั เซอรว์สิ 239 ม.5 ต.หนองภัยศนูย ์ อ.เมอืงหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 39000 042361193/0801915958

หา้งหุน้สว่นจํากัด ทวคีารแ์คร ์เซน็เตอร์ 19-19/1 ถ.อา่งทอง-สงิหบ์รุ ีต.ยา่ยซื6อ อ.เมอืงอา่งทอง จ.อา่งทอง 14000 035613545

อํานาจคลนีคิยนต์ 115 ม.5 ถ.ชยางกรู ต.บุง่ อ.เมอืงอํานาจเจรญิ จ.อํานาจเจรญิ 37000 045270292/0819552059

บรษิัท อํานาจ ออโต ้กรุป๊ จํากัด 61 ม.6 ต.โคกกลาง อ.ลอือํานาจ จ.อํานาจเจรญิ 37120 0981562921/0999076076

อู่ วชิยัการชา่ง 9/1 ม.12 ถ.อรณุประเสรฐิ ต.บุง่ อ.เมอืงอํานาจเจรญิ จ.อํานาจเจรญิ 37000 045451738/0819550316

หา้งหุน้สว่นจํากัด ยนตน์มิติรเซอรว์สิ 31 ม.5 ต.นาด ี อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042344211/0885643566

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูตุ่ย๋ 79 หมูท่ี6 6 ตําบลนคิมสงเคราะห ์ อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 042201075

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูอ่ัมรนิทร์ 693 ม.4 ต.บา้นจั6น อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042292343

บรษิัท อูท่องเจรญิยนต ์จํากัด 59 ม.13 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อดุรธานี 41280 0949061816/042387411

อู่ โชคเจรญิเซอรว์สิ 167/29  ม.8 ถ.รอบเมอืง ต.หมากแขง้ อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042247406

หา้งหุน้สว่นจํากัด มกินิก 79/4 ม.14 ถ.อดุร-ขอนแกน่ ต.โนนสงู อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41330 0817399807/0877722822

อู่ จรัสเรอืงเซอรว์สิ 223 ม.7 ต.หนองขอนกวา้ง อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 0931307229/0833049707

อู่ พงษ์เจรญิเซอรว์สิ 236 ม.9 ต.นางัว อ.นํ1าโสม จ.อดุรธานี 41210 042287559/0812621817

อู่ ก.เจรญิทรัพย์ 128 ม.4 ถ.บา้นดงหนองโพธิ7 ต.เชยีงยนื อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 0878555682/0810516277

อู่ บอสเซอรว์สิ 113 ม.12 ต.บา้นตาด อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 0862275615

อู่ แบ็คแจ๊ค 237 ม.10 ถ.โพนสงูสวัสดิ7 ต.ศรสีโุธ อ.บา้นดงุ จ.อดุรธานี 41190 042273237/0877726904

อู่ ก.เจรญิทรัพย์ 128 ม.4 ถ.บา้นดงหนองโพธิ7 ต.เชยีงยนื อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042214835+6

อู่ ธรีะพงษ์ 86 ม.18 ต.บา้นดงุ อ.บา้นดงุ จ.อดุรธานี 41190 042138240/0986709551



รายชื�ออูซ่อ่มรถในสญัญา 

อู่ ชวดเปียบรูณะ 28/1 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหยา่ง จ.อทุัยธานี 61130 0862156235/056597135

 อตุรดติถ ์ไฟเบอร์ 24/1 ถ.เจรญิบัณฑติ ต.ทา่อฐิ อ.เมอืงอตุรดติถ์ จ.อตุรดติถ์ 53000 055414738/0813242737

บรษิัท ศรสียามออโตเ้ซอรว์สิ จํากัด 9/5 ถ.อตุรดติถ-์พษิณุโลก ม.8 ต.หาดกรวด อ.เมอืงอตุรดติถ์ จ.อตุรดติถ์ 53000 0918383291/0851710425

หา้งหุน้สว่นจํากัด อตุรดติถอ์ูบ่างกอกยนต์ 184 ม.2 ต.คุง้ตะเภา อ.เมอืง จ.อตุรดติถ์ 53000 055448158/0816059406/0878450090

 พรีะชาตคิารแ์คร์ 211 ม.2 ถ.สถลมารค์ ต.แสนสขุ อ.วารนิชําราบ จ.อบุลราชธานี 34190 045322976/0818791015

อู่ มติรภาพ 268 ม.7 ถ.เลี6ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045206123/0865841448

หา้งหุน้สว่นจํากัด วทันยาอบุล 15 ม.15 ต.ขามใหญ่ อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045314555/0818795915

อู่ ส.ไพบลูย์ 86 หมูท่ี6 13 ถนนรอบเมอืง ตําบลแสนสขุ อ.วารนิชําราบ จ.อบุลราชธานี 34190 0455323005/0814100092

หา้งหุน้สว่นจํากัด อูอ่นันตอ์บุล 281 หมู ่16 ตําบลไรน่อ้ย อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045435169

อู่ สวุรรณกฎู สาขา 2 102 ม.6 ต.เป้า อ.ตระการพชืผล จ.อบุลราชธานี 34130 0930958019

บรษิัท รุง่เรอืง 2557 5/1 ม.9 ต.โนนผึ1ง อ.วารนิชําราบ จ.อบุลราชธานี 34190 045267749

หา้งหุน้สว่นจํากัด เจเอส ออโตแ้คร์ 9 ถ.ชวาลานอก ต.ในเมอืง อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045262498+9

อู่ วจิติร 2 366 ม.6 ต.ขหุล ุ อ.ตระการพชืผล จ.อบุลราชธานี 34130 045481418/0896247650



BMW. 

(เขา้ซอ่มไดส้ําหรบัอายรุถไมเ่กนิ 7 ปี โดยนบัจากปีจดทะเบยีนเป็นปีที� 1)

บรษิทั ยโุรปามอเตอร ์จํากัด 60/9 ถ.จรัญสนทิวงศ ์แขวงวัดทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 028640077

บรษิัท ยโุรปา มอเตอร ์(พระราม 2) จํากัด 113,113/1 ถนนพระรามที& 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 028481111

CHEVLORET

(เขา้ซอ่มไดส้ําหรบัอายรุถไมเ่กนิ 7 ปี โดยนบัจากปีจดทะเบยีนเป็นปีที� 1)

บรษิัท เอ็ม. เค. ออโตเ้ซน็เตอร ์จํากัด 45/580 หมูท่ี& 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 024170300 , 024170399

บรษิัท มงคลออโตเ้ซลล ์จํากัด 78/4 หมู ่4 ถ.รามอนิทรา แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 025211695/025212159/025214611

บรษิัท ออโตเ้ทคนคิ (ประเทศไทย) จํากัด 1494 ถนนเพชรบรุตีัดใหม ่แขวงมักกะสนั เขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 10400 022559300

บรษิัท ออโตเ้ทคนคิ (ประเทศไทย) จํากัด 127/4 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรณุอมรนิทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 10700 028846351+3

บรษิัท ออโตเ้ทคนคิ (ประเทศไทย) จํากัด 60/145 ม.12 ถ.นวมนิทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10230 025103628

บรษิัท เอ็ม.เค.ออโตว้ัน จํากัด 99/99 ม.13 ถ.กาญจนาภเิษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029227077 

HONDA 

(เขา้ซอ่มไดส้ําหรบัอายรุถไมเ่กนิ 7 ปี โดยนบัจากปีจดทะเบยีนเป็นปีที� 1)

บรษิัท พระราม 3 กรุป๊ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ (2011184 ถนนสรวุงศ ์แขวงสี&พระยา เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 022667088

บรษิัท พระราม 3 กรุป๊ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด358 ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์แขวงชอ่งนนทร ี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 022852244

บรษิัท พระราม 3 ฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 358/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120 026893999

บรษิัท พระราม 3 ฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 707 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 022948118

บรษิัท พระราม 3 ฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 23/34-35 ถนนตรมีติร แขวงตลาดนอ้ย เขตสมัพันธวงศ์ กรงุเทพมหานคร 10100 022322888

บรษิัท ดาวคะนอง ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 161 หมูท่ี& 3 ถนนสขุสวัสดิ4 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 024770055-6/028770755

บรษิัท ธนบรุฮีอนดา้คารส์ ์จํากัด 42 หมู ่9 ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางแค เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 028032222-6

บรษิัท ว.ีกรุป๊ ฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 36 หมูท่ี& 4 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 024212732-40

บรษิัท ว.ีกรุป๊ ฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 665/5 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงอรณุอัมรนิทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 10700 024345555/024356699

บรษิัท ว.ีกรุป๊ ฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 34/39 หมูท่ี& 1 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 029809600-7

บรษิัท ว.ีกรุป๊.ฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 345 ม.3 ต.บา้นใหม ่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 025823333

บรษิัท เอช ซ ีเอ็น จํากัด 109 ถ.ตวิานนท ์ต.บางกะสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุี 11000 025917733-6

บรษิัท เอช ซ ีเอ็น จํากัด 88/8 ถ.นครอนิทร ์ต.บางไผ่ อ.เมอืง จ.นนทบรุี 11000 024475555

บรษิัท เอช ซ ีเอ็น จํากัด 40/10-11 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุี 11000 025917733

บรษิัท นนทบรุ ีฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 234 ม.4 ถ.ตลิ&งชนั-สพุรรณบรุ ีต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029279955-7

บรษิัท พระประแดง ฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 102 ม.8 ถ.สขุสวัสดิ4 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 028161061

บรษิัท นครปฐม ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 2222 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยจรเข ้ อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034256000-1

บรษิัท พทุธมนต ์สาย 4 ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด158 ม.9 ถ.พทุธมณฑลสาย 4 ต.กระทุม่ลม้ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 024296363

บรษิัท นครราชสมีา ฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 999 ม.3 ถ.มติรภาพ  ต.จอหอ อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30310 044928888-97

JAGUAR

(เขา้ซอ่มไดส้ําหรบัอายรุถไมเ่กนิ 7 ปี โดยนบัจากปีจดทะเบยีนเป็นปีที� 1 และเขา้ซอ่มไดเ้ฉพาะรถที�ซื&อจาก จากวัร ์คารส์ เทา่น ั&น)

บรษิัท จากัวร ์คารส์ (ประเทศไทย) จํากัด 33/9 , 16-18 หมูท่ี& 8 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 025226688/025227110

บรษิัท จากัวร ์คารส์ (ประเทศไทย) จํากัด 191/90 อาคารซทีไีอ ทาวเวอร ์ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 025226688/025527110

NISSAN

(เขา้ซอ่มไดส้ําหรบัอายรุถไมเ่กนิ 7 ปี โดยนบัจากปีจดทะเบยีนเป็นปีที� 1)

บรษิัท นวิตัน เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จํากัด 36/9  หมูท่ี& 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉมิพลี เขตตลิ&งชนั กรงุเทพมหานคร 10170 028876500-9

MITSUBISHI

(เขา้ซอ่มไดส้ําหรบัอายรุถไมเ่กนิ 7 ปี โดยนบัจากปีจดทะเบยีนเป็นปีที� 1)

บรษิัท เอ็น.เค.ซ.ีอนิเตอร ์จํากัด 1213/28 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรงุเทพมหานคร 10600 024769606/024686409

รายชื�อศนูยซ์อ่มรถในสญัญา



รายชื�อศนูยซ์อ่มรถในสญัญา
บรษิัท เอ็น.เค.ซ.ีอนิเตอร ์จํากัด 154/1 ถนนรัชดาภเิษก แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรงุเทพมหานคร 10600 024769607+9

หา้งหุน้สว่นจํากัด นครชยัยนต ์ 26/71-74 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงวัดทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 028680636+8

บรษิัท เอ็นซ ีอนิเตอรเ์นชั&นแนล จํากัด 144/1-4 ม.4 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029266869/029266215

บรษิัท เอ็นซ ีอนิเตอรเ์นชั&นแนล จํากัด 88/34 ม.6 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 021945280+6

Mercedes Benz

บรษิัท เบนซ ์ตลิ&งชนั จํากัด 2/9-10 หมูท่ี& 9 ถนนปิ&นเกลา้-นครชยัศร ีแขวงตลิ&งชนั เขตตลิ&งชนั กรงุเทพมหานคร 10170 024358861+3/028807180+9

PORSCHE 

(เขา้ซอ่มไดเ้ฉพาะรถที�ซื&อจาก เอ เอ เอส ออโต ้เทา่น ั&น)

บรษิัท เอ เอ เอส ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 36/9,16-18  ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 025226688

TOYOTA

(เขา้ซอ่มไดส้ําหรบัอายรุถไมเ่กนิ 7 ปี โดยนบัจากปีจดทะเบยีนเป็นปีที� 1)

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้1299 ถนนลาดพรา้ว แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 029384492-7

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้69/1 ซอยหมูบ่า้นบญุสงู แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 029412104-8

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้3 ถนนประชาอทุศิ (ฝั&งซา้ย) แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรงุเทพมหานคร 10140 024289810-19

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้19-21 ถนนเจรญินคร แขวงสําเหร ่ เขตธนบรุี กรงุเทพมหานคร 10600 024395136

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้2 ซอยรามคําแหง38(กานดา) ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 027322829

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้311 ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 029723300-9

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้299/10 ถนนพระรามที&  3 แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120 026893800

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้500 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120 022919021-4

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้317 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 024167141-3

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้24/79 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10240 029449201-7

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์  ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้3039/4  ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10250 023330090-2/023331245-55

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้76 ถนนรามอนิทรา  แขวงมนีบรุี เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 025180862-70

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้181 ถนนจันทน ์แขวงชอ่งนนทร ี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 026751080-3

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้769 ซอยสขุมุวทิ43 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110 022610989-99/022589393

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้80 ถนนจันทน ์แขวงทุง่วัดดอน เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 026784450-60

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้153 ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 028099010-5

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้21/21 ซ.วภิาวดรีังสติ 60 (บางบัว) ถ.วภิาวดรีังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี& กรงุเทพมหานคร 10210 029564370-9

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้223/8 ถนนประชาราษฎรบ์ําเพ็ญ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 022760786-94

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้46/19 หมู1่4 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 024639934-8

บรษิัท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้409 ม.5 ต.สําโรงเหนือ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 023867019-28

บรษิัท โตโยตา้ชวัร ์สวุรรณภมู ิจํากัด  188,188/1,188/2  หมูท่ี& 14 ตําบลราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 027383888

บรษิัท โตโยตา้นฤมติ จํากัด 1501 ถ.นมิติใหม ่แขวงทรายกองดนิ เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 029157777

บรษิัท โตโยตา้ กรงุไทย จํากัด 491 ถ.รามอนิทรา แขวงคน้นายาว เขตคันนายาว กรงุเทพมหานคร 10230 025109999*1

บรษิัท โตโยตา้ กรงุไทย จํากัด 2368 ถ.พหลโยธนิ แขวงเสนานคิม เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 025109999*2

บรษิัท โตโยตา้ กรงุไทย จํากัด 128/9 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ&งชนั เขตตลิ&งชนั กรงุเทพมหานคร 10170 025109999*3

บรษิัท โตโยตา้ สวุรรณภมู ิจํากัด 821 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 028623888

บรษิัท โตโยตา้ สวุรรณภมู ิจํากัด 62/2 ม.9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 027033888

บรษิัท โตโยตา้ สวุรรณภมู ิจํากัด 188,188/1,188/2 ม.14 ถ.กิ&งแกว้ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 027383888

บรษิัท โตโยตา้แกน่นคร จํากัด 359/888 ม.17 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043333444

บรษิัท โตโยตา้แกน่นคร จํากัด 888 ม.24 ถ.มติรภาพ ต.ศลิา อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043347444

บรษิัท โตโยตา้แกน่นคร จํากัด 24 ม.1 ต.หนองเรอื อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ 40210 043294789

บรษิัท โตโยตา้แกน่นคร จํากัด 333 ม.1 ต.สวนหมอ่น อ.มัญจาครีี จ.ขอนแกน่ 40160 043381444

บรษิัท โตโยตา้ ภมูใิจคณุวาส ีจํากัด 88/8 ม.7 ต.ในเมอืง อ.เมอืงชยัภมูิ จ.ชยัภมูิ 36000 044811888

บรษิัท โตโยตา้นนทบรุ ีผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด245 และ 247  ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 029505000



รายชื�อศนูยซ์อ่มรถในสญัญา
บรษิัท โตโยตา้นนทบรุ ีผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด22/1 ม.6 ถ.ประชาราษฎร ์ต.ตลาดขวัญ อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 025265240

บรษิัท โตโยตา้นนทบรุ ีผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด5/9 ม.14 ถ.ตลิ&งชนั-สพุรรณบรุ ีต.บางมว่ง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรุี 11140 029039300

บรษิัท โตโยตา้นนทบรุ ีผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด8/9 ม.2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 024476666

บรษิัท โตโยตา้นนทบรุ ีผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด99/9 ม.13 ถ.ตลิ&งชนั-สพุรรณบรุ ีต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 025712299

บรษิัท โตโยตา้นนทบรุ ีผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด34/48 ม.1 ถ.แจง้วัฒนะ ต.คลองเกลอื อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 029845550

บรษิัท โตโยตา้นนทบรุ ีผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด50/29  ม.4 ถ.แจง้วัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 029626000

บรษิัท โตโยตา้อยธุยา จํากัด  111 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000 035334000

บรษิัท โตโยตา้นางรอง ผูจ้ําน่ายโตโยตา้ จํากัด222/16 ถ.โชคชยั-เดชอดุม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บรุรีัมย์ 31110 044631367

บรษิัท โตโยตา้นางรอง ผูจ้ําน่ายโตโยตา้ จํากัด351 ม.8 ต.ชมุเห็ด อ.เมอืงบรุรีัมย์ จ.บรุรีัมย์ 31000 044634799

บรษิัท โตโยตา้สรุนิทร ์(1991) จํากัด 370-378 ถ.ปัทมานนท ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงสรุนิทร์ จ.สรุนิทร์ 32000 044528258 



BMW

บรษิัท บาเซโลนา มอเตอร ์จํากัด 299 หมู ่14 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 029387777

บรษิัท อมร เพรสทจี จํากัด 168 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 025139555

บรษิัท เยอรมัน ออโต ้จํากัด 441 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 023961199

บรษิัท บาเซโลนา มอเตอร ์จํากัด 2 ซอยรองเมอืง 5 ถนนรองเมอืง แขวงรองเมอืง เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 022472525

บรษิัท ออโตฮ้าวส ์บาวาเรยี จํากัด 946  ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 026828082+87

บรษิัท มลิเลนเนียม ออโต ้จํากัด       99/99 ซอยสขุมุวทิ 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110 027116666

บรษิัท สกาย ออโตเ้พน้ท ์จํากัด 311/2 ม.7 ถ.มะลวิัลย ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043333456

บรษิัท สกาย ออโตเ้ฮา้ส ์จํากัด 294/8 ม.7 ถ.มะลวิัลย ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043241576

บรษิัท สกาย ออโตเ้ฮา้ส ์จํากัด 294/9 ม.7 ถ.มะลวิัลย ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043241576

บรษิัท เชดิชยั ออโตเ้ฮา้ส ์จํากัด 2198 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044282785+8*117

บรษิัท ณัฐ บาวาเรยีน มอเตอร ์จํากัด 555 ม.8 ซ.บา้นบงคํา ต.หมากแขง้ อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042327555

CHEVROLET

บรษิัท พระนคร ยนตรการ จํากัด 108 หมูท่ี0 2 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 025615000*500+502

บรษิัท ทวีแีอล ออโต ้อนิเตอรเ์นชั0นแนล จํากัด 111/159 ม.6 ซอยโพธิ1แกว้ ถนนนวมนิทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10240 029433888

บรษิัท ทวีแีอล ออโต ้อนิเตอรเ์นชั0นแนล จํากัด 16 ถนนรามอนิทรา109  แขวงมนีบรุี เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 025403175

บรษิัท วอง สตารส์ จํากัด 34 ม.9 ต.คลองหนึ0ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 029084224

บรษิัท เคเอเอส มอเตอรส์ จํากัด 804 ถ.จรัญสนทิวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กรงุเทพมหานคร 10700 028800055/0890447763

บรษิัท อาร.์เอช.มอเตอรส์เซลส ์จํากัด 257/6 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043241000

บรษิัท ชลบรุ ีออโต ้เซ็นเตอร ์(บอดี6ชอ็ป) จํากัด 25/82-83 ม.3 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 033641888

บรษิัท ชลบรุ ีออโต ้เซ็นเตอร ์(บอดี6ชอ็ป) จํากัด 261/80 ม.4 ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038222233

บรษิัท ชลบรุ ีออโต ้เซ็นเตอร ์(บอดี6ชอ็ป) จํากัด 307/26 ม.7 ต.ทุง่ศขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038351844+45

บรษิัท ชยัภมู ิออโต ้ลสี จํากัด 333  ม.7 ถ.ชยัภมู-ิสคีิ6ว  ต.หนองนาแซง อ.เมอืงชยัภมูิ จ.ชยัภมูิ 36000 044813440

บรษิัท ช.เอราวัณมอเตอร ์นครปฐม จํากัด 109/3  ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา  อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034305000/034293185  

บรษิัท ทวีแีอล ออโต ้อนิเตอรเ์นชั0นแนล จํากัด 1351/2 ม.10 ถ.นครสวรรค-์พษิณุโลก ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056233269+74

บรษิัท ทวีแีอล ออโต ้อนิเตอรเ์นชั0นแนล จํากัด 99/34 ม.5 ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิต.รัษฎา อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 076261490+5

บรษิัท ชลบรุ ีออโต ้เซ็นเตอร ์(บอดี6ชอ็ป) จํากัด 93/13 ม.4 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038663377+82  

บรษิัท ทวีแีอล ออโต ้อนิเตอรเ์นชั0นแนล จํากัด 89,89/1-2 ม.2 ต.วัดประดู ่ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077201301+4

บรษิัท มหาชยั ออโตบ้อดี6เพน้ท ์จํากัด 32/8 ม.8 ต.ทา่ทราย อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 034406893

FORD

บรษิัท อารเ์อ็มเอ ซติี6 มอเตอรส์ จํากัด 4330 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 027136000

บรษิัท อารเ์อ็มเอ ซติี6 มอเตอรส์ จํากัด 34/9 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขนุเทยีน เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 024161555

บรษิัท นีโอ บแีอนดพ์ ีจํากัด 31 ถนนพระราม 2 แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 024150222

บรษิัท เอส.พ.ีกรุ๊ป ออโตโมบลิ (2013) จํากัด 1631,1631/2 ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 021097777

บรษิัท อารเ์อ็มเอ ซติี6 มอเตอรส์ จํากัด 283/74 อาคารโฮมเพลสออฟฟิศบลิดิ6ง ชั 6น 15 ซอยสขุมุวทิ 55 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110 027185060

บรษิัท บางกอก ออโตโมบลิ จํากัด 466 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 021708228+9

บรษิัท อเมรกิัน ไลฟ์สไตล ์ออโตโ้มบลิ จํากัด 23 ซอยสขุมุวทิ 62 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 023320046+50

บรษิัท ท ีเอส ออโต ้เซลส ์จํากัด 83/5 ม.3 ถ.กาญจนาภเิษก ต.พมิลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 023258000

บรษิัท ออโต ้แกลเลอรี0 บอดี6เพน้ท ์จํากัด 111 ม.3 ต.บา้งฉาง อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 029758900

บรษิัท รุง่เจรญิ พลัส จํากัด 1540 ม.6 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 023850271

บรษิัท รุง่เจรญิ พลัส จํากัด 42/5 ม.7 ต.บางเสาธง อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10540 027055500

FOSO

หา้งหุน้สว่นจาํกดัณรงคอ์ะไหลทุ่ง่สง 83 ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110 075329800/0887656913+4

HONDA

บรษิัท พระราม 4 ฮอนดา้คารส์ก์รุ๊ป จํากัด 1658/1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 026719990

บรษิัท เท็น ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 4141/41 ถนนพระรามที0 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 023925555

รายชื�อศนูยซ์อ่มรถท ั�วประเทศ ( *เง ื�อนไขการเขา้ซอ่มเป็นไปตามที�กรมธรรมก์ําหนด)



รายชื�อศนูยซ์อ่มรถท ั�วประเทศ ( *เง ื�อนไขการเขา้ซอ่มเป็นไปตามที�กรมธรรมก์ําหนด)

บรษิัท นมิติใหมฮ่อนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 1515 ถนนนมิติใหม ่แขวงทรายกองดนิ เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 027927000

บรษิัท พระนครฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 110  ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 029411888

บรษิัท 002 เซอรว์สิเซ็นเตอร ์จํากัด 1/102 หมู ่14 ถ.ปิ0นเกลา้-นครชยัศร ีแขวงตลิ0งชนั เขตตลิ0งชนั กรงุเทพมหานคร 10170 024336954

บรษิัท กาญจนาภเิษก ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 272 ถนนกาญจนาภเิษก แขวงฉมิพลี เขตตลิ0งชนั กรงุเทพมหานคร 10170 022115300

บรษิัท ซมัมทิ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 825 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 027322680+93

บรษิัท พระราม 2 ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 271  ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 024151515

บรษิัท ซมัมทิ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 2754,2756 ซอยสขุมุวทิ 66/1 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 023980205+20

บรษิัท เอทฮีอนดา้ ออโตโมบลิ ( เอกชยั-บางบอน) จํากัด1283/1 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 024538888

บรษิัท สาธรฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 101 ถนนสรุศกัดิ1 แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 026379080+99

บรษิัท ซมัมทิ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 2754,2756 ซอยสขุมุวทิ 66/1 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 023980205+20

บรษิัท นวมนิทรฮ์อนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 15/2-4 หมู ่7 ถนนนวมนิทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10240 025103889

บรษิัท ซมัมทิ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 530 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 023988888

บรษิัท ออ่นนุช ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 222  ถนนออ่นนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 023203999

บรษิัท ภาษีเจรญิ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 689/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 024558888

บรษิัท พระนครฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 8  ถนนเสรไีทย แขวงมนีบรุ ี เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 029411888

บรษิัท สวุนิทวงศ ์ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 137 ถนนสวุนิทวงศ ์แขวงแสนแสบ เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 029195222

บรษิัท ซมัมทิ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 350 ถนนศรอียธุยา แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 10400 022472211

บรษิัท แกรนด ์ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 845/1-2 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10520 021812222

บรษิัท เอกอนิทราฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 265  ถนนประดษิฐม์นูธรรม  แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 025538000

บรษิัท พระนครฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 111 ถนนประเสรฐิมนูกจิ  แขวงจรเขบ้ัว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 029404488

บรษิัท สขุมุวทิ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 1319 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110 023916000

บรษิัท พระราม 4 ฮอนดา้ คารส์ ์กรุ๊ป จํากัด 128  ซอยออ่นนุช 40 ถนนออ่นนุช (สขุมุวทิ 77)  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 027420881+3

บรษิัท พัฒนาการ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 88 ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 027109999

บรษิัท สขุาภบิาล 3 ฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 245 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 023739999

บรษิัท เมโทร ฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 111 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 020212000

บรษิัท พระรามเกา้ ฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 819 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 027196830+8

บรษิัท รัชดา ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 232 ถ.รัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 022761531

บรษิัท แมทรกิซ ์ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 101 ม.7 ต.หนองป่าครั0ง อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 053851000

บรษิัท พงิคนครเซลแอนดเ์ซอรว์สิ จํากัด 359 ม.5 ถ.เชยีงใหม-่ลําปาง ต.ทา่ศาลา  อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 053850079+82

บรษิัท พงิคนครเซลแอนดเ์ซอรว์สิ จํากัด 101 ม.6 ถ.เชยีงใหม-่ฮอด ต.แมเ่หยีะ อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50100 053806771+4

บรษิัท เชยีงใหม ่ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 389 ม.2 ต.สนัทราย อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม่ 50210 053350300

บรษิัท ฮอนดา้พาราไดซเ์ชยีงใหม ่จํากัด 400 ม.6 ต.หนองจ๊อม อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม่ 50210 053818888

บรษิัท เมอืงกาญจน์ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ (ลกูแก) จํากัด11 ม.6 ถ.แสงชโูต ต.ทา่ไม ้ ทา่มะกา จ.กาญจนบรุี 71120 034543111

บรษิัท เมอืงกาญจน ์ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 8 ม.1 ถ.แสงชโูต ต.ทา่ลอ้ อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุี 71000 034513123

บรษิัท กาฬสนิธุฮ์อนดา้คารส์ ์จํากัด 88  ถ.บายพาสสงเปลอืย ต.กาฬสนิธุ ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ จ.กาฬสนิธุ ์ 46000 043820991+3

บรษิัท ชมุแพฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 46 ม.9 ต.หนองไผ ่ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 40130 0933246226

บรษิัท ชลบรุ ีซติี6 ฮอนดา้ ออโตโมบลิ 95/39 ม.3 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038273388

บรษิัท สามพรานฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 25/444 ม.4 ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 024206666

บรษิัท โคราช ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 2998/2 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044230230/230088/230089

บรษิัท ฮอนดา้บา้นใหมป่ทมุธาน ีจํากัด 199/99 ม.1 ถ.ตวิานนท ์ต.บา้นใหม่ อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 025013111

บรษิัท คลองหลวงฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 63  ม.7  ต.คลองสอง  อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 025242144

บรษิัท ช.กรุ๊ป ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 99/469 ม.10 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ0ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 029084030

บรษิัท ฮอนดา้ เฟิรส์ จํากัด 848 ถ.เลยีบคลองรังสติ ต.ประชาธปิัตย์ อ.ธญับรุี จ.ปทมุธานี 12130 022469355

บรษิัท เมอืงประจวบฮอนดา้ออโตโมบลิ 833 ม.4 ต.อา่วนอ้ย อ.เมอืงประจวบครีขีันธ์จ.ประจวบครีขีันธ์ 77000 032601555

บรษิัท ปราณบรุ ีฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 15/15 ม.2 ต.เขานอ้ย อ.ปราณบรุี จ.ประจวบครีขีันธ์ 77120 032623771-2

บรษิัท หัวหนิฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 40/22 หมูบ่า้นบอ่ฝ้าย ถ.เพชรเกษม ต.หัวหนิ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีันธ์ 77110 032547701+3

บรษิัท จ.เจรญิชยั ฮอนดา้คารส์ ์(อยธุยา) จํากัด 111 ม.7 ต.บา้นกรด อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 035880860+4

บรษิัท จ.เจรญิชยั ฮอนดา้คารส์ ์(อยธุยา) จํากัด 59/26-28 ม.5 ถ.โรจนะ ต.ไผล่งิ อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000 035331400

บรษิัท จ.เจรญิชยั ฮอนดา้คารส์ ์(วังนอ้ย) จํากัด 9  ม.5 ต.ลําไทร อ.วังนอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา 13170 035246899

บรษิัท จ.เจรญิชยั ฮอนดา้คารส์ ์(อยธุยา) จํากัด 19/49 ม.4 ต.คานหาม อ.อทุัย จ.พระนครศรอียธุยา 13210 035331400

บรษิัท พะเยาฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 403/13 ถ.พหลโยธนิ ต.แมต่ํ@า อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 0833217733

บรษิัท ราชามอเตอรร์อ้ยเอ็ด จํากัด 119 ม.16 ต.เหนือเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043524224+7

บรษิัท ระนองฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 28/7 ม.1 ต.บางริ6น อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง 85000 077813336-9



รายชื�อศนูยซ์อ่มรถท ั�วประเทศ ( *เง ื�อนไขการเขา้ซอ่มเป็นไปตามที�กรมธรรมก์ําหนด)

บรษิัท ทรงเจรญิ คารส์ ์จํากัด 2/16 ถ.สขุมุวทิ ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150 038611459/038617266-7

บรษิัท ทรงเจรญิ คารส์ ์จํากัด 77,77/1  ม.3 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150 038874567/0811703781

บรษิัท ราชบรุ ีฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 999 ม.6 ต.ดอนตะโก อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032732222

บรษิัท บา้นโป่งฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 234 ม.10 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุี 70110 032742000+5

บรษิัท ลําพนูฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 126 ม.5 ต.เวยีงยอง อ.เมอืงลําพนู จ.ลําพนู 51000 053525115+7

บรษิัท ฮอนดา้ คารส์ ์เทพารักษ์ จํากัด 199/1 ม.1 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027575730-40

บรษิัท สวุรรณภมูฮิอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 111 ม.4 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 10540 023128888

บรษิัท เท็น ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 41/41-42,45,54 ม.3 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 023124444

บรษิัท บางพลฮีอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 70 ม.13 ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 023163333

บรษิัท พรโชค จํากัด 1/56 2 ถ.พระราม2 กม.32 ต.ทา่ทราย อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 034829293+5

บรษิัท สาครบรุฮีอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 55/5 ม.1 ถ.พระราม 2 กม.16 ต.บางนํ6าจดื อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 034441888

บรษิัท สระบรุฮีอนดา้คารส์ ์จํากัด 154 ม.1 ต.ปากขา้วสาร อ.เมอืง จ.สระบรุี 18000 036310451+9

บรษิัท สระบรุฮีอนดา้คารส์ ์จํากัด 88/8 ม.1 ต.นายาว อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุี 18120 036266888

บรษิัท อา่งทอง ฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 88 ม.2 ต.ตลาดกรวด อ.เมอืง จ.อา่งทอง 14000 035612732

บรษิัท อดุรทวทีรัพย ์(1990) จํากัด 333 ม.1 ถ.อดุร-ขอนแกน่ ต.บา้นจั0น อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 042246543/042340070+7

บรษิัท อบุลพันธุท์อง จํากัด 385 ม.5 ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ ่ อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045475555

IMPORT CAR

บรษิัท แพลนเน็ท บอดี6แอนดเ์พน้ท ์จํากัด 32 ซอยอนิทามระ 26 แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 026938885+6

บรษิัท เอ็น.เค.เซอรว์สิ เซ็นเตอร ์จํากัด 88/5 ม.19 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีัฒนา กรงุเทพมหานคร 10170 028857755

บรษิัท เอ็กเซ็กควิทฟี ซปุเปอรค์ารส์ จํากัด 281 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 023921122

หา้งหุน้สว่นจํากัด เดอะการาจ พลัส 37 ซอยลาดปลาเคา้ 34 แขวงจรเขบ้ัว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 029867288/0909974713

บรษิัท ศรนีครนิทร ์เซอรว์สิ จํากัด 1119/9  ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 027211222  

บรษิัท สยาม เอสแบรนด ์จํากัด 1136 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 027213111

บรษิัท โพธิ1ทอง บอดี6เพนท ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 1640 ซอยออ่นนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 023212822+3

บรษิัท เอ เอ็ม จ ีบอดี6แอนดเ์พน้ท ์จํากัด 275/2 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 027282929  

บรษิัท วรีชยัการชา่ง 202  ซอยประชาราษฎรบ์ําเพ็ญ 5  ถนนประชาราษฎรบ์ําเพ็ญ  แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 022775206/026926225+6

บรษิัท เค รุง่เรอืงบรกิาร จํากัด 6/9-10 ถนนยา่นพหโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 026186622+24

บรษิัท เซ็ทพอ้ยท ์เซอรว์สิ จํากัด 605 ซอยรามคําแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 029347777

บรษิัท ท ีเอส แอล ออโต ้คอรป์อเรชั0น จํากัด 78/9 ม.1 ถ.แจง้วัฒนะ ต.คลองเกลอื อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 025751111

บรษิัท รชิ แมนส ์ทอย ภเูก็ต (2016) จํากัด 99/36 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 076612544

บรษิัท เจเอ็น ออโต ้จํากัด 555/8 ม.7 ต.หนองบัว อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042211993

Volvo

บรษิัท วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด 403 ม.7 ถ.มติรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43000 042010515+7

ISUZU

บรษิัท โคว้ยูฮ่ะอซีซูเุซลส ์จํากัด 302/1 ถนนรม่เกลา้ แขวงมนีบรุี เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 029153311+5

บรษิัท อซีซูพุระนคร จํากัด 79/1 ถ.เสรไีทย แขวงมนีบรุี เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 025170999

บรษิัท อซีซูพุระนคร จํากัด 110/1 ม.2 ถ.วภิาวดรีังสต ิแขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 022711777

บรษิัท ไทย ว.ี พ.ี ออโตเ้ซอรว์สิ จํากัด 151  ถนนมาเจรญิ  แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 024206708+9/024204929

บรษิัท อซีซูชุยัเจรญิกจิมอเตอรส์ จํากัด 40/5 หมู ่12 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 028074851+8

บรษิัท เอ.บ.ีเอส.ออโต ้บอดี6 เซอรว์สิ จํากัด 318/34 ถ.แสงชโูตเหนือ ต.ทา่มะขาม อ.เมอืงกาญจนบรุี จ.กาญจนบรุี 71000 034625008+9

บรษิัท อซีซู ุตะวันออก ชลบรุ ีจํากัด 355/1 ม.6 ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี 20230 038346508+12

บรษิัท หาดใหญส่หมอเตอร ์จํากัด 289 ม.7 ถ.ลพบรุรีาเมศวร ์ต.ทา่ชา้ง อ.บางกลํ0า จ.สงขลา 90110 074457710+4

บรษิัท หาดใหญส่หมอเตอร ์จํากัด 179 ม.1 ต.ลําไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260 074478117+8

บรษิัท หาดใหญส่หมอเตอร ์จํากัด 33/8 ม.2 ต.ชงิโค อ.สงิหนคร จ.สงขลา 90280 074483700+3
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SUZUKI

บรษิทั เอ็น ซ ีเอ็ม ออโตเ้ซอรว์สิ จํากัด 17/45-46 ม.2 ถ.จอมทอง แขวงจอมทอง จอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 028757759+62

บรษิัท ซซูกูเิจยีงอดุร จํากัด 100 ม.1 ต.บา้นจั0น อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042292118

LAND ROVER

บรษิัท ไทยอัลตเิมทคาร ์จํากัด 371 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 026161040*100*101

บรษิัท อซีี0ทรานสปอรเ์ตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 105 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 026514545*131*132

LEXUS

บรษิัท เลกซสั สขุมุวทิ จํากัด 1/1 ซอยสขุมุวทิ 18  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 022608123

MAZDA

บรษิัท แปซฟิิค ไทย มอเตอรส์ปอรต์ส ์จํากัด 522 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 026915999

บรษิัท ไซม ์ดารบ์ี6 มาสดา้ (ประเทศไทย) จํากัด 298/8 ถนนเจรญินคร แขวงสําเหร ่ เขตธนบรุี กรงุเทพมหานคร 10600 024762222

บรษิัท ไซม ์ดารบ์ี6 มาสดา้ (ประเทศไทย) จํากัด 76/11 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงอรณุอัมรนิทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 10160 028823200

บรษิัท แอลบาทรอส ออโต ้จํากัด 183 ถนนรามอนิทรา แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 029707000

บรษิัท เอ็ม.เค.ออโตเ้อซ จํากัด 141/1 ถ.พระราม2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 024160808

บรษิัท ว ีแอนด ์ซ ีออโตโมบลิ จํากัด 1530 ถนนประชาราษฎร1์ แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซื0อ กรงุเทพมหานคร 10800 028318999

บรษิัท มาสดา้ ซติี6 จํากัด 3563/3 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 027363900

บรษิัท มาสดา้ ซติี6 จํากัด 283/74 อาคารโฮมเพลสออฟฟิศบลิดิ6ง ชั 6น15 ซอยสขุมุวทิ 55 (ทองหลอ่ 13 ) ถนนสขุมุวทิเขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110 027185060

บรษิัท ซจี ีออโตโมบลิ จํากัด 396/1 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 023722255

บรษิัท เซควอญา่ มาสดา้ 201/3 ถ.วภิาวดรีังสติ แขวงดนิแดง เขตหลักสี0 กรงุเทพมหานคร 10210 029734411

บรษิัท เซควอญา่ มอเตอรส์ 597 ถ.รามอนิทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรงุเทพมหานคร 10230 029181144

บรษิัท บางกอก ออโตโมบลิ จํากัด 466  ถ.ศรนีครนิทร ์แขงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 021708228+9

บรษิัท มาสดา้ ซติี6 จํากัด 130 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 027119111

บรษิัท มหานคร ออโตโมบลิ จํากัด 97/24 ม.3 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.ไทรมา้ อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 025954011

บรษิัท แอลบาทรอส ลําลกูกา จํากัด 9/1 ม.7 ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 025633311

บรษิัท เอ พ ีเอ็ม คารม์ารท์ จํากัด 99 ม.3 ถ.เอเซยี ต.บา้นกรด อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 035880900

บรษิัท วอี็มด ีออโตเ้ซลส ์จํากัด 555 ม.8 ต.สมอแข อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055986222

บรษิัท ดรมีคาร ์เซ็นเตอร ์จํากัด 33/7 ม.3 ถ.สขุมุวทิ ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038967250+4

Mercedes Benz

บรษิัท เบนซร์าม-รัชโยธนิ จํากัด 1701 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 029396500   

บรษิัท เคง้หงษ์ทอง จํากัด 252/59 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบา้นชา่งหลอ่ เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 10700 028661919

บรษิัท เคง้หงษ์ทอง(สามแยกไฟฉาย) จํากัด 252/8 ถ.จรัญสนทิวงศ ์แขวงบา้นชา่งหลอ่ เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 10700 028661919/024125794

หา้งหุน้สว่นจํากัด พันทวยีนต์ 2595 ถนนลาดพรา้ว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 025421269

บรษิัท เบนซพ์ระราม 3 จํากัด 487 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120 022911212

บรษิัท พริยิะพงศ ์จํากัด 84 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรงุเทพมหานคร 10700 024347767

บรษิัท เคง้หงษ์ทอง จํากัด 794/804 ถ.จรัญสนทิวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กรงุเทพมหานคร 10700 028800055

บรษิัท เมโทร ออโตเ้ฮา้ส ์จํากัด 137/3 ถนนพระรามที0 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 021191000

บรษิัท เบนซ ์ราชคร ูจํากัด 1195 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 026171212

บรษิัท สตารแ์ฟลก จํากัด 61 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 022486699/0819188992

บรษิัท ท ีเอส แอล ออโต ้คอรป์อเรชั0น จํากัด 58/19-24 ซอยสขุมุวทิ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110 023910099

บรษิัท ท ีเอส แอล ออโต ้คอรป์อเรชั0น จํากัด 178/1,1653/1 ถ.นราธวิาสราชนครนิทร ์แขวงทุง่วัดดอน เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 022861555

บรษิัท ท ีเอส แอล ออโต ้คอรป์อเรชั0น จํากัด 78/9 ม.1 ถ.แจง้วัฒนะ ต.คลองเกลอื อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 025751111

บรษิัท ท ีเอส แอล ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 88 ม.1 ถ.แจง้วัฒนะ ต.คลองเกลอื อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 025751111

บรษิัท เบนซร์ามคําแหง กรุ๊ป จํากัด 1386 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 023182222

บรษิัท เบนซเ์พชรรัตน ์จํากัด 499 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยจรเข ้ อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034284381+4
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บรษิัท ธนบรุอีอโตเซอรว์สิ จํากัด 92 ม.3  ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029221111/029221122

บรษิัท เคเอชทโีอโตโมบลิส ์จํากัด 56/22 หมู ่5 ถ.แจง้วัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 029605141+9

บรษิัท เคง้หงษ์ทอง จํากัด 108/78  หมูท่ี0 5  ตําบลปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 025833355

บรษิัท เบนซเ์ภตรา จํากัด 140,140/2 ม.2 ถ.ตวิานนท ์ต.บา้นกลาง อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 025984802

บรษิัท ท ีเอส แอล ออโต ้คอรป์อเรชั0น จํากัด 24/13,24/15,24/35 ต.รัษฎา อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 076610046+50

บรษิัท เบนซ ์เอส ดับบลวิ มอเตอร ์จํากัด 555 ม.14 ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 023161555/0872361555

MITSUBISHI

บรษิัท ว.ีเอ็ม.เอส.คาร ์เซลล ์จํากัด 1240 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 027194455 *333

บรษิัท มติซพูพีเีอสอนิเตอรก์รุ๊ป จํากัด 214 ถนนรามอนิทรา แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 025213333

บรษิัท มติซ ูเอส.พ.ีกรุ๊ป จํากัด 1631/7-9 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 021098888

บรษิัท มติซสูาธร จํากัด 40/1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 026338093

บรษิัท มติซเูมโทร จํากัด 288 ถนนหทัยราษฎร ์แขวงมนีบรุี เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 020213000

บรษิัท มติซขูอนแกน่ยนตไ์พบลูย ์จํากัด  (สาขากาฬสนิธุ2์11 ถ.บายพาสทุง่มน ต.กาฬสนิธุ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสนิธุ์ 46000 043821111

บรษิัท มติซขูอนแกน่ยนตไ์พบลูย ์จํากัด  (สํานักงานใหญ1่54 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043235666

บรษิัท มติซขูอนแกน่ยนตไ์พบลูย ์จํากัด  (สาขามติรภาพ21/25 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043334666

บรษิัท มติซนูครขอนแกน่ จํากัด 491 ม.12 ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 B043472222

บรษิัท มติซลูา้นนา จํากัด 88 ม.8 ต.นางแล อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57100 053176666

บรษิัท มติซพูันลา้น จํากัด 99/19 ม.13 ต.สนัทราย อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053700007/0898359507

บรษิัท เอ็นซอีนิเตอรเ์นชั0นแนล จํากัด 144/1-144/4 หมู ่4 ถนนรัตนาธเิบศร ์ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029266869

บรษิัท มติซนูครสวรรค ์จํากัด 125/14 ม.10 ต.วัดไทร อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056333448

บรษิัท ปฐพทีองหัวทะเล จํากัด 348 ม.1 ต.ปรใุหญ ่ อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044282446+9

บรษิัท มติซอูยธุยา บอดี6เพน้ท ์จํากัด 179 ม.4 ถ.พหลโยธนิ ต.ลําไทร อ.วังนอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา 13170 035215040

บรษิัท ปราณบรุ ีพรเีมยีรซ์พัพลาย จํากัด 629  ม.4  ถ.เพชรเกษม ต.เขานอ้ย อ.ปราณบรุี จ.ประจวบครีขีันธ ์ 77120 032544451

บรษิัท เพชรมติซ ูจํากัด 73  ม.1 ต.หัวสะพาน อ.เมอืงเพชรบรุี จ.เพชรบรุี 76000 032446033

บรษิัท มติซเูพชรบรุ ีจํากัด  75  ม.1  ถ.เพชรเกษม ต.ตน้มะมว่ง อ.เมอืงเพชรบรุี จ.เพชรบรุี 76000 032490199

บรษิัท มติซมูอเตอร ์พษิณุโลก จํากัด 111 ม.7 ต.สมอแข อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055338777+9

บรษิัท มติซมูกุดาหาร มอเตอรส์ จํากัด 92 ถ.ชยางกรู ข. ต.มกุดาหาร อ.เมอืงมกุดาหาร จ.มกุดาหาร 49000 042661033

บรษิัท มติซมูหาสาคาม จํากัด 135 ม.11 ถ.แจง้สนทิ ต.เขวา อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043723498

บรษิัท มติซขูอนแกน่ยนตไ์พบลูย ์จํากัด  (สาขารอ้ยเอ็ด322 ม.10 ต.เหนือเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043522666

บรษิัท มติซเูชยีงใหม ่จํากัด 270/2 ม.1 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 52130 054328069

บรษิัท ไทยธาดากรุ๊ป จํากัด 227/22-26 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชบุศร อ.เมอืงลพบรุี จ.ลพบรุี 15000 036412234

บรษิัท ไทยธาดากรุ๊ป จํากัด 90-90/1 ม.2 ต.นคิมสรา้งตนเอง อ.เมอืงลพบรุี จ.ลพบรุี 15000 036641908/0817076858

บรษิัท ไทยธาดากรุ๊ป จํากัด 24 ม.4 ต.ขัยนารายณ์ อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุี 15130 0801096567

บรษิัท มติซรูุง่เจรญิ จํากัด 3011 ม.6 ถ.เทพารักษ์กม.5.5 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 027557000 

บรษิัท สระบรุจีรญุรัตน ์จํากัด 5/6 ถ.พหลโยธนิ ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุี จ.สระบรุี 18000 036214445+8

บรษิัท มติซ ูสระบรุ ีมอเตอรเ์ซลส ์จํากัด 424 ม.9 ต.บา้นป่า อ.แกง่คอย จ.สระบรุี 18110 036310248

บรษิัท มติซ ูเอสซ ีสงิหบ์รุ ีจํากัด 222 ม.2 ต.มว่งหมู่ อ.เมอืงสงิหบ์รุี จ.สงิหบ์รุี 16000 036699375+6

บรษิัท ท.ีเพนท ์จํากัด 222 ม.6 ต.โพนขา่ อ.เมอืงศรสีะเกษ จ.ศรสีะเกษ 33000 0812658661

บรษิัท มติซบูิAกชาญ จํากัด 92 ม.1 ต.ธาตนุาเวง อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042716759/0885517019

บรษิัท มติซอูอโต ้หนองบัวลําภ ูจํากัด 299/1 ม.10 ถ.อดุร-เลย ต.ลําภู อ.เมอืงหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 39000 043313044

บรษิัท มติซเูจยีงหนองคาย จํากัด 555/1 ม.7 ต.หนองบัว อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042292320/042292321

บรษิัท มติซชูาญออโต ้บา้นผอื จํากัด 88/1 ม.8 ต.บา้นผอื อ.บา้นผอื จ.อดุรธานี 41160 042282338

บรษิัท ท.ีเพนท ์จํากัด 572 ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045284181+2

NISSAN

บรษิัท สยามนสิสนั บอดี6 จํากัด 80 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 025795157+9

บรษิัท สยามนสิสนั บอดี6 จํากัด 2993/1 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจั0น เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 027361441+2

บรษิัท สยามนสิสนั บอดี6 จํากัด 3077/5 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 023327257+9

บรษิัท ออโต ้สไมล ์จํากัด 228 ถนนจันทน ์แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 026789080
บรษิัท เอ็มเพอรเ์รอร ์ออโต ้จํากัด 38 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงบางแค เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 024556789



รายชื�อศนูยซ์อ่มรถท ั�วประเทศ ( *เง ื�อนไขการเขา้ซอ่มเป็นไปตามที�กรมธรรมก์ําหนด)

บรษิัท ไพรม์ มอเตอร ์จํากัด 222/2 ถนนรม่เกลา้ แขวงคลองสามวา เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10520 027378000

บรษิัท สยามนสิสนั บอดี6 จํากัด 293 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 028096701+4

บรษิัท สยามนสิสนั บอดี6 จํากัด 69 ม.4 ต.คลองหนึ0ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 029021095+8

บรษิัท สยามนสิสนัมอเตอรก์ระบี0 จํากัด 128 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี0นอ้ย อ.เมอืงกระบี0 จ.กระบี0 81000 075631400+3

บรษิัท เคเคท ีขอนแกน่ จํากัด 88/8 ม.6 ถ.ศรจีันทร ์ต.พระลับ อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043232888

บรษิัท แองเจลิเวย ์จํากัด 460 ม.5 ถ.พหลโยธนิ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57110 053750150

บรษิัท แองเจลิเวย ์(1994) จํากัด 403/8 ถ.พหลโยธนิ ต.แมต่ํ@า อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 054482900+2

บรษิัท สมิ ออโตโ้ปร จํากัด        65/7 ม.6 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73000 025633222

บรษิัท สยามนสิสนันครสวรรค ์จํากัด 168 ม.11  ต.บางมว่ง อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056371281

บรษิัท สยามนสิสนันครสวรรค ์จํากัด 314/14-18 ถ.นครสวรรคว์ถิ ีต.ปากนํ6าโพ อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056222633

บรษิัท สมิ ออโตโ้ปร จํากัด 8/88 ม.7 ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 025633222

บรษิัท สยามนสิสนั เอ.อาร ์จํากัด 81/8 ม. 2 ต.วชิติ  อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 076217953+8 

บรษิัท สยามนสิสนัเพชร จํากัด 617 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.บา้นหมอ อ.เมอืงเพชรบรุี จ.เพชรบรุี 76000 032437784+6

บรษิัท สยามนสิสนัเพชร จํากัด 171 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ทา่ยาง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุี 76130 032437784+6

บรษิัท สยามนสิสนัพษิณุโลก จํากัด 191/10 ม.8 ต.ทา่ทอง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055334091

บรษิัท สี0เสยีงราชบรุ ีมอเตอร ์จํากัด 494 ม.2 ต.บา้นไร่ อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032320818

บรษิัท ฮปิโปร พาวเวอร ์จํากัด 22 ถ.ไฮเวย-์ลําปางงาว ต.ชมพู อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52100 054231222

บรษิัท ฮปิโปร พาวเวอร ์จํากัด 274/2 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุย๋ อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52100 054219555

บรษิัท สยามนสิสนั พทีเูอ็ม จํากัด 88/8 ม.7 ถ.กิ0งแกว้-บางพล ีต.บางพลใีหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 027510937+40

บรษิัท สยามนสิสนั พทีเูอ็ม จํากัด 888 ม.14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 027385448

บรษิัท สยามนสิสนั บอดี6 จํากัด 350 ม.6 ถ.บางนา-ตราด กม.32 ต.บา้นระกาศ อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 10560 027086250+54

บรษิัท สยามนสิสนั บอดี6 จํากัด 86 ม.11 ถนนสขุสวัสดิ1 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี์ จ.สมทุรปราการ 10290 028155442+3

บรษิัท สยามนสิสนั ท.ีเค.เอฟ จํากัด 121 ม.5 ต.คลองมะเดื0อ อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74110 034846717+8

บรษิัท สกลนคร นสิสนั เซลส ์จํากัด 688 ถ.นติโย ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 0844018883/0885700600

บรษิัท สยามนสิสนั สรุาษฎรธ์าน ีจํากัด 48/3 ม.3 ถ.สรุาษฎร-์พนุพนิ ต.วัดประดู่ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077200560+2

บรษิัท สยามนสิสนั สรุาษฎรธ์าน ีจํากัด 67/9 ม.2 ต.เวยีงสระ อ.เวยีงสระ จ.สรุาษฎรธ์านี 84190 077200326

บรษิัท สยามนสิสนัอทุัยธาน4ี4 จํากัด 99 ม.2 ต.ทา่โพ อ.หนองขาหยา่ง จ.อทุัยธานี 61130 056571888

TOYOTA

บรษิัท โตโยตา้บัสส ์จํากัด 888 หมู ่12 ถนนเสรไีทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรงุเทพมหานคร 10230 023755775

บรษิัท โตโยตา้บัสส ์จํากัด 899 ถนนรามอนิทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรงุเทพมหานคร 10230 028198989

บรษิัท โตโยตา้บัสส ์จํากัด 2 ถนนประดษิฐม์นูกจิ แขวงเสนานคิม เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 025795599

บรษิัท โตโยตา้บัสส ์จํากัด 584 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 028628888

บรษิัท โตโยตา้ชยัรัชการ จํากัด 111 ถ.ประเสรฐิมนูกจิ แขวงรามอนิทรา เขตคันนายาว กรงุเทพมหานคร 10230 025193333

บรษิัท โตโยตา้บางกอก จํากัด 42/3-4 หมู ่9 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 029980217+9

บรษิัท โตโยตา้บางกอก จํากัด 3609/48 ถนนเจรญิราษฎร ์แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120 026730670+2

บรษิัท โตโยตา้บางกอก จํากัด 87/521-522 ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 024172816

บรษิัท โตโยตา้ เอ็มไพรส์ จํากัด 38/3 ม.11 ถ.ตลิ0งชนั-สพุรรณบรุ ีแขวงฉมิพลี เขตตลิ0งชนั กรงุเทพมหานคร 10170 024488222
บรษิัท โตโยตา้ ท ีบ ีเอ็น จํากัด 8/8 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงศาลาธรรมสนพ์ เขตทววีัฒนา กรงุเทพมหานคร 10170 021068888

บรษิัท โตโยตา้ ท ีบ ีเอ็น จํากัด 318,318/1-3 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10520 023298961

บรษิัท โตโยตา้ ท ีบ ีเอ็น จํากัด 7,7/1  ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 021058861+8

บรษิัท โตโยตา้ ธนบรุ ียสูคาร ์จํากัด 401 ถ.บรมราชชนน ีแขวงศาลาธรรมสพน ์ เขตทววีัฒนา กรงุเทพมหานคร 10170 024413599

บรษิัท โตโยตา้นครธน จํากัด 79/99 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 024522555

บรษิัท พธิานพาณชิย ์จํากัด 46/157 หมูท่ี0 4 แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 025226859+63

บรษิัท โตโยตา้ บอดี6 เซอรว์สิ จํากัด 242 หมูท่ี0 11 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 023615521+6

บรษิัท โตโยตา้ ท ีบ ีเอ็น จํากัด 1306,1308 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 023158817

บรษิัท โตโยตา้ เอ็มไพรส์ จํากัด 1281/6 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 028924999

บรษิัท พาราวนิเซอร ์จํากัด 968 ถนนพระรามที0 4 แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 022345021

บรษิัท โตโยตา้ภมูพิัฒนา จํากัด 388 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 023282288

บรษิัท โตโยตา้ภมูพิัฒนา จํากัด 141 ถนนสวุนิทวงศ ์แขวงแสนแสบ เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 029195911

บรษิัท โตโยตา้ แอท ยไูนเต็ด จํากัด  1091 ถนนพระราม3  แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 026780809/0824497348

บรษิัท โตโยตา้ภมูพิัฒนา จํากัด 88 ถนนเลยีบวาร ีแขวงกระทุม่ราย เขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร 10530 025482855



รายชื�อศนูยซ์อ่มรถท ั�วประเทศ ( *เง ื�อนไขการเขา้ซอ่มเป็นไปตามที�กรมธรรมก์ําหนด)

บรษิัท โตโยตา้อันดามัน กระบี0 จํากัด 175 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี0นอ้ย อ.เมอืงกระบี0 จ.กระบี0 81000 075627777

บรษิัท โตโยตา้ อมตะ จํากัด 88/8 ม.7 ถ.มะลวิัลย ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043240333

บรษิัท โตโยตา้ขอนแกน่ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 548 ม.12 ถ.มติรภาพ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043008888

บรษิัท โตโยตา้ขอนแกน่ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 111 ถ.มติรภาพ ต.เมอืงพล อ.พล จ.ขอนแกน่ 40120 043415555

บรษิัท โตโยตา้ขอนแกน่ ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 888 ม.9 ถ.มลวิรรณ ต.ชมุแพ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 40130 043384888

บรษิัท โตโยตา้ เชยีงใหม ่จํากัด 62/1 ถนนมหดิล  ตําบลสเุทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50000 053277888

บรษิัท โตโยตา้ฉะเชงิเทราผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 98 ถ.ศขุประยรู ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038823090+1

บรษิัท โตโยตา้วัน จํากัด 357 ถ.ฉะเชงิเทรา-บางปะกง ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038511327

บรษิัท โตโยตา้วัน จํากัด 176 ม.13 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24130 038531370+2

บรษิัท โตโยตา้วัน จํากัด 205/2 ม.7 ต.ทา่ถา่น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 24120 038836877+80

บรษิัท โตโยตา้ฉะเชงิเทราผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 196 ม.14 ต.คูย้ายหม ี อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา 24160 038597838

บรษิัท โตโยตา้ เจรญิยนตช์ลบรุ ีจํากัด 64/8 ม.4 ถ.สขุมุวทิ ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038381554+5/038381863+6

บรษิัท โตโยตา้พัทยา (1998) จํากัด 55/4 หมูท่ี0 1  ตําบลนาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038222509

บรษิัท โตโยตา้ เจรญิยนตช์ลบรุ ีจํากัด 137/27 ถ.สขุมุวทิ ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 038328823

บรษิัท โตโยตา้ เจรญิยนตช์ลบรุ ีจํากัด 102/34 ม.1 ถ.สขุมุวทิ ต.นาจอมเทยีน อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 20250 038255663

บรษิัท ไทยยนตช์ลบรุ ีผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด (สํานักงานใหญ่103 ม.2 ถ.สขุมุวทิ ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038795932+42

บรษิัท ไทยยนตช์ลบรุ ีผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด (พัทยา288 ม.2 ถ.สขุมุวทิ ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038221630/222234

บรษิัท ไทยยนตช์ลบรุ ีผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด (หนองมนบางพระ659 ถ.สขุมุวทิ ต.เหมอืง อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20130 038316666

บรษิัท โตโยตา้ จ ีเอ็น ด ีชลบรุ ีจํากัด 18/4 ม.4 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038719999

บรษิัท โตโยตา้ นครชลบรุ ีจํากัด 44/9 ม.10 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 033037777

หา้งหุน้สว่นจํากัด โตโยตา้ชยัภมู(ิยนตรการ) จํากัด 105-106 ม.14 ถ.เลี0ยงเมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืงชยัภมูิ จ.ชยัภมูิ 36000 044817718

บรษิัท โตโยตา้เชยีงราย จํากัด   (สํานักงานใหญ)่ 99/2 ม.11 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 035755199

บรษิัท โตโยตา้เชยีงราย จํากัด (สาขาบา้นด ูนางแล) 199 ม.1 ต.นางแล อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053702788

บรษิัท โตโยตา้เมอืงตาก จํากัด 1/13 ถ.พหลโยธนิ ต.หนองหลวง อ.เมอืงตาก จ.ตาก 63000 055513315

บรษิัท โตโยตา้เมอืงตาก จํากัด 1 ถ.สายเอเซยี ต.แมส่อด อ.แมส่อด จ.ตาก 63110 055534211

บรษิัท โตโยตา้ทา่จนี ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 29/1 ม.10  ถ.เพชรเกษม ต.สระกะเทยีม อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034200203+6

บรษิัท โตโยตา้นครปฐม ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 111 หมู ่4 ถ.เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034293211+3

บรษิัท โตโยตา้นครปฐม ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 8/88 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 024200536/024206026

บรษิัท โตโยตา้นครปฐม ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 174/9 ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 034391316/034931044

บรษิัท โตโยตา้นครปฐม ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 99/9 ม.1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 034288888+9

บรษิัท โตโยตา้นครปฐม ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 5/5 ม.5 ต.ตลาดจนิดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73000 034293211+4

บรษิัท โตโยตา้นครปฐม ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 144 ม.7 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034351524/034281251

บรษิัท โตโยตา้นครปฐม ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 55/5 ม.5 ต.ธรรมศาลา อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034293211+4

บรษิัท โตโยตา้นครปฐม ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 99/9 ม.3 ต.ศรษีะทอง อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 73110 034288888+9

บรษิัท โตโยตา้นครปฐม ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 5/5 ม.5 ต.ตลาดจนิดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73000 034293211+4

บรษิัท โตโยตา้ทา่จนี ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 33/9 ม.3 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 034322311*409

บรษิัท โตโยตา้ทา่จนี ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 99 ม.6 ต.กระทุม่ลม้ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 024822888

บรษิัท โตโยตา้นครนายก จํากัด 34 ม.1 ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืงนครนายก จ.นครนายก 26000 037312256+8

บรษิัท โตโยตา้นครนายก จํากัด 188 ม.9 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 037322055/037391112

บรษิัท โตโยตา้ไทยเย็น จํากัด  สาขาจอหอ 283 หมู ่2 ตําบลบา้นเกาะ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 (044) 276-164-6

บรษิัท โตโยตา้ไทยเย็น จํากัด 699 ถ.มตืรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044756333

บรษิัท โตโยตา้โคราช 1988 ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ 399/1 ถ.มติรภาพ-หนองคาย ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044270258+65

บรษิัท โตโยตา้ทองรวยสมีา จํากัด 283 ม.2 ต.บา้นเกาะ อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044276164

บรษิัท โตโยตา้ทองรวยสมีา จํากัด 122 ม.1 ถ.มติรภาพ ต.โพนทอง อ.สดีา จ.นครราชสมีา 30430 044329264

บรษิัท โตโยตา้เขาใหญ ่จํากัด 78 หมูบ่า้นดอนแกน่ทา้ว ม.9  ต.ธงชยัเหนือ อ.ปักธงชยั จ.นครราชสมีา 30150 044756500+1

บรษิัท โตโยตา้เป็นหนึ0ง จํากัด 3114 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044701888

บรษิัท โตโยตา้นครศรธีรรมราช จํากัด 113/2 ม.3 ต.โพธิ1สเด็จ อ.เมอืงนครศรธีรรมราชจ.นครศรธีรรมราช 80000 075315678/0899717973

บรษิัท โตโยตา้เมอืงคอน จํากัด  (สํานักงานใหญ)่ 15/2 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครศรธีรรมราชจ.นครศรธีรรมราช 80000 075340888

บรษิัท โตโยตา้เมอืงคอน จํากัด   (ทุง่ใหญ)่ 28/5 ม.2 ถ.หลักชา้ง ต.ทา่ยาง อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรธีรรมราช 80140 075489333

บรษิัท โตโยตา้เมอืงคอน จํากัด   (ทา่ศาลา) 86 ม.11 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรธีรรมราช 80160 075330888

บรษิัท โตโยตา้เมอืงคอน จํากัด   (ชะอวด) 99/9 ม.7 ต.วังอา่ง อ.ชะอวด จ.นครศรธีรรมราช 80180 075304555

บรษิัท โตโยตา้นครสวรรค ์1981 จํากัด 124/3 ม.10 ต.วัดไทร อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056231911+8/0899618005

บรษิัท โตโยตา้เจา้พระยา นครสวรรค ์จํากัด 168 ม.8 ต.ยางตลาด อ.เมอืงโกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 056219799
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บรษิัท โตโยตา้เจา้พระยา นครสวรรค ์จํากัด 804 ถ.พหลโยธนิ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 056261999

บรษิัท โตโยตา้ เอกนมิติไทย จํากัด 45 ม.5 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 025951234

บรษิัท โตโยตา้ เอกนมิติไทย จํากัด 89 ม.11 ถ.กาญจนาภเิษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 025945999

บรษิัท โตโยตา้ เอกนมิติไทย จํากัด 89 ม.5 ต.บา้นใหม ่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 025833333

บรษิัท โตโยตา้น่าน ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ 266 ม.5 ต.ดูใ่ต ้ อ.เมอืงน่าน จ.น่าน 55000 054771359

บรษิัท โตโยตา้บรุรีัมย ์จํากัด 140 ม.10 ถ.บรุรีัมย-์นางรอง ต.อสิาณ อ.เมอืงบรุรีัมย์ จ.บรุรีัมย์ 31000 044690100

บรษิัท โตโยตา้ เภตรา จํากัด 149 หมูท่ี0 2 ถนนปทมุธาน-ีรังสติ ตําบลบา้นกลาง อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 029796111                                   

บรษิัท โตโยตา้ เภตรา จํากัด 67 ม.3 ถ.กรงุเทพ-ปทมุธาน ีต.บา้นฉาง อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 025811177

บรษิัท โตโยตา้ เฟรนสช์บิ จํากัด 99/9 ม.7 ถ.ปทมุธาน-ีนนทบรุ ีต.บางควูัด อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 025986424

บรษิัท โตโยตา้ เฟรนสช์บิ จํากัด 58/846 ม.13 ต.คลองหนึ0ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 029088055

บรษิัท โตโยตา้ เภตรา จํากัด 801/2 ถ.พหลโยธนิ ต.ประชาธปิัตย ์ อ.ธญับรุี จ.ปทมุธานี 12110 025675678

บรษิัท โตโยตา้ เภตรา จํากัด 119 ม.3 ต.หนา้ไม ้ อ.ลาดหลมุแกว้ จ.ปทมุธานี 12140 029776644

บรษิัท โตโยตา้ เฟรนสช์บิ จํากัด 1/10 หมู ่7 ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 029944377

บรษิัท โตโยตา้ เฟรนสช์บิ จํากัด 1/88 ม.7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 025242099*0

บรษิัท โตโยตา้พารากอ้นมอเตอร ์จํากัด สาขาตลาดไท 88 ม.9 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ0ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 025168000

บรษิัท โตโยตา้พารากอ้นมอเตอร ์จํากัด 41/1 ม.2 ถ.รังสติ-นครนายก ต.ลําผักกดู อ.ธญับรุี จ.ปทมุธานี 12110 029571111

บรษิัท โตโยตา้ประจวบครีขีันธ ์จํากัด 239/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมอืงประจวบครีขีันธ์จ.ประจวบครีขีันธ์ 77000 032601771+4

บรษิัท โตโยตา้ประจวบครีขีันธ ์จํากัด 265/11 ม.1 ต.เขานอ้ย อ.ปราณบรุี จ.ประจวบครีขีันธ์ 77120 032651881

บรษิัท โตโยตา้ประจวบครีขีันธ ์จํากัด 333 ม.5 ต.รอ่นทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีันธ์ 77180 032557219+23

บรษิัท โตโยตา้ประจวบครีขีันธ ์จํากัด 60/18 ซ.หมูบ่า้นบอ่ฝ้าย ต.หัวหนิ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีันธ์ 77100 032522882+7

บรษิัท โตโยตา้ประจวบครีขีันธ ์จํากัด 62/89-90 ซ.หมูบ่า้นบอ่ฝ้าย ต.หัวหนิ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีันธ์ 77100 032522760

บรษิัท โตโยตา้ปราจนีบรุ ี(1993) ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด432/4 ถ.เทศบาลดําร ิต.หนา้เมอืง อ.เมอืงปราจนีบรุี จ.ปราจนีบรุี 25000 037216777

บรษิัท โตโยตา้ ภเูก็ต มอเตอรส์ จํากัด 56 ถ.แมห่ลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 076360555

บรษิัท โตโยตา้แพรห่ลอ่ตระกลู ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด375-379 ถ.เจรญิเมอืง ต.ในเวยีง อ.เมอืงแพร่ จ.แพร่ 54000 054511088

บรษิัท โตโยตา้เมอืงเพชร จํากัด 248 ม.3 ต.ทา่ยาง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุี 76130 032708550

บรษิัท โตโยตา้เพชรบรุ ีจํากัด 99 ม.1 ต.หัวสะพาน อ.เมอืงเพชรบรุี จ.เพชรบรุี 76000 032708999

บรษิัท โตโยตา้เพชรบรุ ีจํากัด 888 ถ.เพชรเกษม (บอ่แขม) ต.ชะอํา อ.ชาํอํา จ.เพชรบรุี 76120 032421888

บรษิัท โตโยตา้พษิณุโลก ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 284 หมูท่ี0 10  ต.ทา่ทอง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 055215483+9

บรษิัท โตโยตา้เมอืงสองแคว จํากัด 111/22 ม.4 ต.สมอแข อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 055229999

บรษิัท โตโยตา้ ไดมอนด ์ออโต ้จํากัด 104 ม.1 ต.คุง้คลาน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 035725997

บรษิัท โตโยตา้พัทลงุ (1988) ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 53 ม.1 ต.เขาเจยีก อ.เมอืงพัทลงุ จ.พัทลงุ 93000 074671888

บรษิัท โตโยตา้มหาสารคาม(1992) ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด95-99 ถ.แจง้สนทิ ต.ตลาด อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043722722

บรษิัท โตโยตา้มกุดาหาร(1993) ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด39 ถ.ชยางกรู ข. ต.มกุดาหาร อ.เมอืงมกุดาหาร จ.มกุดาหาร 49000 042630900

บรษิัท โตโยตา้ระยอง ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 12/8-10 ถ.สขุมุวทิ ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150 038688238+9

บรษิัท โตโยตา้วชิั0น จํากัด 111 ม.5 ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038915666

บรษิัท โตโยตา้นครระยอง จํากัด 111 ม.2 ต.พลา อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 21130 038603888/603999

บรษิัท โตโยตา้ธรีชยัราชบรุ ีผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 178 หมูท่ี0 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลโคกหมอ้ อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032338404/032325434

บรษิัท โตโยตา้เจรญิคา้ ราชบรุ ี(1961) จํากัด 132 ม.1  ต.บา้นฆอ้ง อ.โพธาราม จ.ราชบรุี 70120 032357031+2

บรษิัท โตโยตา้เจรญิคา้ ราชบรุ ี(1961) จํากัด 90/100 ม.8 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรุี 70150 032261958/032261959

บรษิัท โตโยตา้ธรีชยัราชบรุ ีผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 307 ม.3 ต.ทา่นัด   อ.ดําเนนิสะดวก จ.ราชบรุี 70130 032245705

บรษิัท โตโยตา้เจรญิคา้ ราชบรุ ี(1961) จํากัด 196 ถ.ทรงพล ต.บา้นโป่ง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุี 70110 0322511426/032210460+1

บรษิัท โตโยตา้เจรญิคา้ ราชบรุ ี(1961) จํากัด 83 ม.3  ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุี 70110 032223500

บรษิัท โตโยตา้ธรีชยัราชบรุ ีผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 120/2 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี 70140 032358505+7

บรษิัท โตโยตา้ เชยีงใหม ่จํากัด 99/3 หมูท่ี0 1 ถนนเชยีงใหม-่ลําพนู ตําบลเหมอืงง่า อ.เมอืง จ.ลําพนู 51000 053510024

บรษิัท โตโยตา้นอรท์เทริน์ (ลําปาง) จํากัด 24 ถ.ไฮเวยล์ําปาง-งาว อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52100 054333111

บรษิัท โตโยตา้เมอืงเลย จํากัด 88 ม.10 ถ.มลวิรรณ ต.นาอาน อ.เมอืงเลย จ.เลย 42000 042811569/042812182

บรษิัท โตโยตา้ แอท ยไูนเต็ด จํากัด 55 ม.1 ถ.สขุมุวทิสายเกา่ ต.ทา้ยบา้น อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10280 027012121 

บรษิัท โตโยตา้ แอท ยไูนเต็ด จํากัด 149 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027532161+2

บรษิัท โตโยตา้ แอท ยไูนเต็ด จํากัด  55/20 ม.3 ถ.ปู่ เจา้สมงิพราย ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 027544888

บรษิัท โตโยตา้ชยัรัชการ จํากัด 21/3 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 023126868

บรษิัท โตโยตา้ สมทุรสาคร จํากัด 23/17 ม.6 ถ.พระราม2 ต.คอกกระบอื อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 034494411

บรษิัท โตโยตา้สพุรรณบรุ ีผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 279 ม.5 ถ.สพุรรณบรุ-ีกรงุเทพฯ ต.ทา่ระหัด อ.เมอืงสพุรรณบรุี จ.สพุรรณบรุี 72000 035523001+4

บรษิัท โตโยตา้สพุรรณบรุ ีผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 1639 ม.6 ถ.มาลัยแมน ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี 72160 035564777+9



รายชื�อศนูยซ์อ่มรถท ั�วประเทศ ( *เง ื�อนไขการเขา้ซอ่มเป็นไปตามที�กรมธรรมก์ําหนด)

บรษิัท โตโยตา้สงิหบ์รุี 109  ม. 1 ต.บางมัญ อ.เมอืงสงิหบ์รุี จ.สงิหบ์รุี 16000 0819841316

บรษิัท โตโยตา้สระบรุ ีจํากัด 9 ถ.พหลโยธนิ ต.ปากเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบรุี 18000 036240555

บรษิัท โตโยตา้สระบรุ ีจํากัด 156 ม.8 ถ.มติรภาพ ต.ตาลเดี0ยว อ.แกง่คอย จ.สระบรุี 18110 036248295+96

บรษิัท โตโยตา้สกลนคร  จํากัด 333 ถ.นติโย ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042711115

บรษิัท โตโยตา้สกลนคร  จํากัด 51 ม.10 ต.ฮางโฮง อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042162087+89

บรษิัท โตโยตา้สกลนคร (1992) ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด434 ม.8 ถ.นติโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 042724412+4

บรษิัท โตโยตา้สกลนคร (1992) ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด652 ม.2 ถ.นติโย ต.สวา่งแดนดนิ อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร 47110 042721811+3

บรษิัท พธิานพาณชิย ์จํากัด   456 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074366034+7

บรษิัท พธิานพาณชิย ์จํากัด 311,311/1,312 ม.7 ถ.ลพบรุรีาเมศวร ์ต.ทา่ชา้ง อ.บางกลํ0า จ.สงขลา 90110 074457383*503

บรษิัท โตโยตา้หนองคาย ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 444 ม.3 ถ.มติรภาพ ต.โพธิ1ชยั อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43000 042990777

บรษิัท โตโยตา้โฆสติอา่งทอง ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด79/1 ม.5 ถ.สายเอเซยี ต.บา้นอฐิ อ.เมอืงอา่งทอง จ.อา่งทอง 14000 0819465168/035620215+17

บรษิัท โตโยตา้อตุรดติถ ์ผูจ้ําหน่ายโตโยตา้ จํากัด 131 ม.1 ถ.พษิณุโลก-เดน่ชยั ต.คุง้ตะเภา อ.เมอืงอตุรดติถ์ จ.อตุรดติถ์ 53000 055429445

บรษิัท โตโยตา้ ชณิณ์ นนท ์อดุรธาน ีจํากัด 999 ถ.เลี0ยงเมอืงหนองคาย-สกลนคร ต.หมากแขง้ อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042215555

บรษิัท โตโยตา้ดเียี0ยม จํากัด 99 ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045313999

VOLK

บรษิัท ไทยยานยนตร ์เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 299 หมูท่ี0 14 ถนนวภิาวดรีังสติ  แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 029386077+97    

บรษิัท ตระการยนต ์ จํากัด 294 ถนนรามอนิทรา แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 029437111 

บรษิัท ไทยยานยนตร ์เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 119 หมู ่1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 028049000

บรษิัท ยนตรกจิเซอรว์สิ จํากัด(สาขาสรุวงศ)์ 184 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 022667777 

บรษิัท ยนตรกจิออโตเซ็นเตอร ์จํากัด 184 ถนนสรุวงศ ์แขวงสี0พระยา เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 022667777

บรษิัท ไทยยานยนตร ์เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 10 ซอยรองเมอืง 5 ถนนรองเมอืง แขวงรองเมอืง เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 026116999*121

บรษิัท ไทยยานยนตร ์เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 2225 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 023323443



บรษิัท เอส ซ ีการาจ (2008) จํากัด 565 ถนนนมิติรใหม ่แขวงทรายกองดนิ เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 025436808+9

บรษิัท อูบ่างกอก ออโตเทรด จํากัด 1601 ถนนนมิติรใหม ่แขวงทรายกองดนิ เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 029157793+4

อู่ ตงเจรญิยนต ์(3) 1 ซอยบางบอน 5 ซอย 6/1  แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 B028925515+7

บรษิัท เรดดี& มอเตอรส์ จํากัด 59/1 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน  เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 024503634/024530100

บรษิัท ทรัพยอ์ยูส่ขุ จํากัด 8 ซอยรามคําแหง 68 แยก1 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 027354358/027351714+6

บรษิัท พัฒนกจิออโตฟ้ิค จํากัด 64/24 หมูท่ี, 1 ถนนสวุนิทวงศ ์แขวงแสนแสบ  เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 029149991-4

อู่ พรไพศาล 2549              15/5 ม.1 ต.ทา่มะกา อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุี 71120 0819959261/0856636462

อู่ คณุแดง 7/13 ม.2 ถ.แสงชโูต ต.ทา่มะกา อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุี 71120 034542757/034541578

อู่ ส.เจรญิยนต ์เซอรว์สิ 7/2 ถ.บายพาสหัวคู อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ์ 46000 081-5929350

อู่ เฮงเจรญิยนตก์ลการ 466 ม.5 ต.ลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบี, 81120 0848440484/0987276099

บรษิัท พ.ีพ.ีเอส.อนิเตอร ์ทรัค จํากัด 1/10 ม.8 ต.บางไผ่ อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038584455+6

อู่ เล็กการชา่ง 277/41 ม.12 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038352995/0813341713

บรษิัท ชลบรุ ีทรัค 2014 จํากัด 63/21 ม.7 ต.หนองรี อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038476553/0982759755

อู่ ประทปีการชา่ง 111/1 ม.5  ต.ลําพยา   อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034255749

บรษิัท สริยินตอ์อโตอ้นิดัสตรี& จํากัด 159 หมู ่11 ต.มาบแค อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034203250-3

อู่ เลศิศลิป์ 353/1  ถ.เกษตรสนิ ต.ลําพยา อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034255620/0819445367

อู่ ชยัยทุธ 2002 38/143 ม.2 ถ.ยิ,งเป้าใต ้ ต.สนามจันทร์ อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034218043/0819150776

อู่ บญุเจรญิ       53/1 ม.1 ต.สระกะเทยีม อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0816266842/034200090

อู่ เมธา   70 ม.2 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034926583/0813089778

อู่ ธนาการชา่ง 265/2 ม.9 ต.ลําพยา อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 034217283/0851964189

อู่ ชํานาญการชา่ง 271/1 ม.9 ต.ลําพยา อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 034258880

อู่ เอ็น พ ีเซอรว์สิ 20/1 ซ.เพชรเกษม21 ถ.เพชรเกษม ต.บางแขม อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 0926956625/034244229

หา้งหุน้สว่นจํากัดมติรภาพนครราชสมีา 120 ม.11 ต.บา้นใหม่ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044465411

หา้งหุน้สว่นจํากัดตอ๋งนครราชสมีา 296/5-6 ม.1 ถ.บายพาส ต.ปรใุหญ่ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044351557

หา้งหุน้สว่นจํากัดโคราช ทรัค เซอรว์สิ 2626 ซ.มติรภาพ18 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044213250

บรษิัท ลาดกระบัง เอ็นจวี ีเอ็นจเินียริ,ง จํากัด 259 ม.2 ต.ถํ&าใหญ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110 0812716446/0818591079
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บรษิัท ลาดกระบัง เอ็นจวี ีเอ็นจเินียริ,ง จํากัด 259 ม.2 ต.ถํ&าใหญ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110 0812716446/0818591079

อู่ เอเชยีการชา่ง 59/5 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 056245127+8/0814749716

รา้น อูม่งคลไพศาล  55/4 ม.1 ต.ตะเคยีนเลื,อน อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056358266/0927872741

หา้งหุน้สว่นจํากัดอูรุ่ง่เพชร 55/10 ม.9 ต.พยหุะ อ.พยหุะครีี จ.นครสวรรค์ 60130 056342153

บรษิัท เอ็มอซี ี2009 การาจ จํากัด 37/5 ม.1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029231939

อู่ ประเดมิรวมธุรกจิ  494 ม.2 ต.ฝายแกว้ อ.ภเูพยีง จ.น่าน 55000 054-711499     081-7641335

อู่ เปี< ยกคารเ์ซอรว์สิ 211 หมู ่11 ถ.บงึกาฬ-พังโคน ต.บงึกาฬ อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ 38000 0935587635

อู่ บงึกาฬ ออโตการาจ 262 หมู ่10 ถ.บงึกาฬ-พังโคน ต.บงึกาฬ อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ 38000 0899443194

อู่ บ.ีเอส. เซอรว์สิ 100 หมู ่11 ต.โนนสมบรูณ์ อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ 38000 0882325078

หา้งหุน้สว่นจํากัดเลง้ บงึกาฬ 69 หมู ่8 ต.บงึกาฬ อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ 38000 042492747/042492748

อู่ ป.ประเสรฐิยนต ์ 333 ม.5 ต.อสีาณ อ.เมอืง จ.บรุรีัมย์ 31000 044666464/0815474338

หา้งหุน้สว่นจํากัดเอส.เอส.ออโต ้ 99/112 ม.1 ต.บา้นใหม ่ อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 025013534/029613973

หา้งหุน้สว่นจํากัดธนวัฒนก์าราจ 144/1 ม.4 ซ.สวนพรกิไทย ต.สวนพรกิไทย อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 12000 029587768

อู่ วโิรจนก์าราจ 70/7 หมู ่5 ซ.ตลาดปู่ โพธิ> ถ.ตวิานนท ์ต.บา้นใหม่ อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 020190018

บรษิัท รว่มเสรมิลาภ ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 44 หมูท่ี, 7 ตําบลสวนพรกิไทย   อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 025927956/021598324+6

บรษิัท อูธ่วัชบรกิาร จํากัด 73 หมูท่ี, 2 ถนนปทมุ-กรงุเทพ ตําบลบางหลวง อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 12000 025811910/025812896

บรษิัท เอส ดับบลวิ คารเ์ซอรว์สิ จํากัด 20/5 ม.5 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 B029023245+7

หา้งหุน้สว่นจํากัดการณุการชา่งแอนดเ์ซอรว์สิ 188 ซ.รังสติ-นครนายก 61 ต.ประชาธปิัตย์ อ.ธัญบรุี จ.ปทมุธานี 12130 029962588

บรษิัท อูย่อดการชา่งพัฒนา จํากัด 93 ซ.รังสติ-นครนายก 25 ซ.5 ถ.รังสติ-นครนายก ต.ประชาธปิัตย์ อ.ธัญบรุี จ.ปทมุธานี 12130 025330389,029962152

บรษิัท โอ.แอล เซอรว์สิ จํากัด 28/1 ม.1 ต.หนา้ไม ้ อ.ลาดหลมุแกว้ จ.ปทมุธานี 12140 029793338/0856976116

บรษิัท ชยัมงคล 345 เซอรว์สิ จํากัด 50/9 ม.2 ถ.345 ต.บางควูัด อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 029767007/0863376055

หา้งหุน้สว่นจํากัดอูส่หมติรยนตรกจิ  33 ม.4 ต.คุง้ลาน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 035334444

อู่ กติตศิักดิ> 312 ม.2 ต.ทา่วังทอง อ.เมอืง จ.พะเยา  56000 0837624018

หา้งหุน้สว่นจํากัดเชยีงคําสมบัตยินต์ 361 ม.5 ต.หยว่น อ.เชยีงคํา จ.พะเยา  56110 0898547029

หา้งหุน้สว่นสามัญโชตกิารชา่ง 48/9 ม.7 ต.โคกลอย อ.ตะกั,วทุง่ จ.พังงา 82140 0897277797/0896498749

หา้งหุน้สว่นจํากัดวชิยัพษิณุโลก 72/2 ม.3 ต.สมอแข อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055223135
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บรษิัท วไีอพปีรดีาซปุเปอรค์าร ์จํากัด 9/2 ม.7 ถ.พษิณุโลก-นครสวรรค ์ต.วัดจันทร์ อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055334060

อู่ ยงุทอง 291 ม.1 ต.บา้นกรา่ง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055262273/0897038397

อู่ ถาวรการชา่ง 1042 ถ.นครสวรรค ์ต.ตลาด อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043-723464

อู่ ประทปี การชา่ง 155/3 ม.13 ต.เกาะพลับพลา อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 0854080098/0804361618

อู่ ส.ยทุธชยั เซอรว์สิ 180 ม.7 ถ.รอ้ยเอ็ด-โพนทอง ต.หมมูน้ อ.เชยีงขวัญ จ.รอ้ยเอ็ด 45170 043513351/0817719003/043522544

อู่ หนิตระกลูการาจ 111/12 ม.1 ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038944322

บรษิัท ระยองออโตพ้ารท์ จํากัด 83/4  ม.10 ต.ตะพง อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038898521/0818614493

หา้งหุน้สว่นจํากัดมติรมงคล ทรัค เซอรว์สิ 89/2 ม.4 ต.ตาชนั อ.บา้นคา่ย จ.ระยอง 21120 0819965359

อู่ เจรญิทรัพยร์ุง่เรอืงเซอรว์สิ 110  หมู ่5 ต.หนองผอื อ.ทา่ลี, จ.เลย 42140 0898438990/0885523968

อู่ ปรดีาเซอรว์สิ 92/26 ถนนเลย-ดา่นซา้ย ตําบลกดุปอง อ.เมอืงเลย จ.เลย 42000 042834399

อู่ อู ่ก.เซอรว์สิ  113/4 ม.1 ต.ชยันารายณ์ อ.ลํานารายณ ์ จ.ลพบรุ ี 15130 036462459/0863736896

อู่ ประตโูขง  16 ม.10 ต.บา้นกลาง อ.เมอืง จ.ลําพนู 51000 053552826/0816814374

หา้งหุน้สว่นจํากัดเชยีงแสงลําปาง 127 ถ.พหลโยธนิ ต.ชมพู อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52100 054222989/054325271+4

บรษิัท เจ.บ.ีพ.ี(1995) จํากัด (เดมิชื,อ เค.บ.ีพ.ี) 18 ม.9  ซ.แบริ,งส ์ถ.สขุมุวทิ 107 ต.สําโรงเหนือ  อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027496341/0811733119

บรษิัท เจรญิชา่งยนต ์จํากัด 95/1 ม.9 ซ.พัฒนาสขุ ต.เทพารักษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 027548819/027549180

บรษิัท ปิยะกจิ แอนด ์ซนั จํากัด 3015 ม.6 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027596279-81/0813743267

เดน่ชยัมอเตอร์ 1153 ม.6 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 023853805/0851331800

อู่ ทวิาการาจ 1995 88/8 ซ.บางจะเกร็ง 4 ถ.ธนบรุ-ีปากทอ่ ต.แมก่ลอง อ.เมอืงสมทุรสงคราม จ.สมทุรสงคราม 75000 034723641+3

หา้งหุน้สว่นจํากัดอูช่า่งไก ่(1995) 219/4 ม.5 ต.ทับผึ&ง อ.ศรสีําโรง จ.สโุขทัย 64120 055913037+8/0816743308

หา้งหุน้สว่นจํากัดพ.พระบาทยนตรการ  41/4 ม.9 ต.พคุําจาน อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุ ี 18120 036266445

อู่ นริันดรเ์ซอรว์สิ 158 ม.10  ต.วหิารแดง อ.วหิารแดง จ.สระบรุี 18150 036377838/0894439111

อู่ ป.การชา่ง 36/20 ม.1 ถ.โฉลกรัฐ ต.บางกุง้ง อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077275640/0899731218

อู่ ศนูยส์สีรุนิทร ์ 56/2 ม.3 ถ.สรุนิทร-์ลําช ีต.นอกเมอืง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์ 32000 044518597

บรษิัท อูท่องเจรญิยนต ์หนองคาย จํากัด 410 ม.11 ต.หาดคํา อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43000 042012766

อู่ บญุรุง่เรอืง การชา่ง 195  หมู ่7 ถ.หนองบัว-ศรบีญุเรอืง ต.หนองบัว อ.เมอืง จ.หนองบัวลําภู 39000 0817444068

อู่ อมรชยั เซอรว์สิ 239  หมู ่5 ต.หนองภัยศนูย์ อ.เมอืง จ.หนองบัวลําภู 39000 042-361193

อู่ หนองบัวการาจ 26 ม.7 ถ.อดุร-เลย ต.โพธิ>ชยั อ.เมอืง จ.หนองบัวลําภู 39000 042378539/0869316319อู่ หนองบัวการาจ 26 ม.7 ถ.อดุร-เลย ต.โพธิ>ชยั อ.เมอืง จ.หนองบัวลําภู 39000 042378539/0869316319

อู่ จรัสเรอืงเซอรว์สิ 223 หมู ่7 ซ.นาทราย 1 ต.หนองขอนกวา้ง อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 0931307229/0833049707

อู ่ มกินิก 79/4 หมู ่14 ถ.อดุร-ขอนแกน ต.โนนสงู อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 0817399807/0877722822

อู่ พงษ์เจรญิเซอรว์สิ 236  หมู ่9  ต.นางัว อ.นํ&าโสม จ.อดุรธานี 41330 0812621817/0895759122

อู่ ส.ไพบลูย์ 86 หมู ่13 ถ.เลี,ยงเมอืง ต.แสนสขุ อ.วารนิชําราบ จ.อบุลราชธานี 34190 0455323005/0814100092



        

บรษิัท เอสบ ีฮอนดา้ จํากัด 97/10-12 หมูท่ี� 3 ถนนเสรไีทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรงุเทพมหานคร 10230 0818558044

บรษิัท มอเตอรเ์วริค์ จํากัด 194/6-9 ถนนลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 029381674

บรษิัท นาโนมอเตอร ์จํากัด 1/149-152 หมู ่11 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 028742993+4

บรษิัท แอล.เค.เอส.มอเตอร ์จํากัด 478/6-9 ซอยสทุธพิร ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 026416755+6

บรษิัท ธนสนิ ออโตเ้ทรด จํากัด 620 แขวงทุง่คร ุเขตทุง่ครุ เขตทุง่ครุ กรงุเทพมหานคร 10140 024635885+6/0818448346

บรษิัท อซีี�ไบค ์จํากัด 1571,1573 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบรุี กรงุเทพมหานคร 10600 028915558

บรษิัท ลาดปลาเคา้มอเตอร ์จํากัด 37/429-31 ถนนวัดลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 029716584+5

บรษิัท นวิสหยานยนต ์จํากัด 66/177-118-119 ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 025526367

บรษิัท ตลาดนัดมอเตอรไ์ซค ์จํากัด 9/2 ม.7 ถ.พหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 0840265500

บรษิัท เพชรเกษมคอมเมอรเ์ชยีล จํากัด 722,724,726 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 024544853+4

77 บอดี. เซอรว์สิ 112 ซ.เพชรเกษม69  แยก9 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 0954722773/028086030

บรษิัท รามคําแหงเจรญิยนต ์จํากัด 661 ถนนรามคําแหง (สขุาภบิาล 3) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 027356440+1

บรษิัท มหัศจรรยม์อเตอร ์จํากัด 2973-2979 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจั�น เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 023771391+2

บรษิัท ซนัไทย กรุป๊ จํากัด 1148 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 0274689945 

บรษิัท ทวทีรัพยย์านยนต ์จํากัด 50/39-40 หมูท่ี� 5 ถนนนวมนิทร ์แขวงคลองกุม่   เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10240 023773274/027349051+2

บรษิัท ปรสิทุธิ3 จํากัด 222 หมูท่ี�1 แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 11230 023753444

บรษิัท ธนพลไซเคลิ จํากัด 68 ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงดอกไม ้ เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 027263999

บรษิัท เพชรเกษม คอมเมอรเ์ชยีล จํากัด 1808,1810,1812,1814 ถ.พระราม6 แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 022142459/022152067

บรษิัท บญุมยีานยนต ์จํากัด 2278 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 023323614+5

บรษิัท ยศเจรญิ มอเตอรไ์บค์ 1015 ถ.พระราม 3 แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 026831077/0614172519

บรษิัท เอ.พ.ีฮอนดา้ จํากัด 3/101-102 ม.6 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 027903999

บรษิัท โชคปัญญา มอเตอร ์จํากัด 77 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 025307033

บรษิัท โชคปัญญา มอเตอร ์จํากัด 440/1 ถนนลาดพรา้ววังหนิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 029317778

บรษิัท ส.นชิพร ยานยนต ์จํากัด 1162 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10520 023277418

บรษิัท รุง่เรอืงยนตรกจิ จํากัด 1879,1881,1883 ถนนออ่นนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 027214811

บรษิัท คลนีกิ ยานยนต ์จํากัด 16/29-32 หมูท่ี� 1 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 025333239/025333347

บรษิัท หลยีานยนต ์ลสิซิ�ง จํากัด 341,343,345 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 024210262/024213691

หา้งหุน้สว่นจํากัดสงวนวงษ์การฬสนิธุ์ 82/5-14 ถ.ถนิานท ์ต.กาฬสนิธุ ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสนิธุ์ 46000 043811192

บรษิัท พที ีฮอนดา้ มอเตอรเ์ซลส ์จํากัด 1,3,5,7 ถ.เจรญิสขุ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร 62000 055717040+2

บรษิัท เอ็น ว ีอาร ์จํากัด 537,539,541,543,545 ถ.เจรญิสขุ ต.ในเมอืง อ.เมอืงกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 62000 055714288+9

บรษิัท ท ีเค ซ ีมอเตอรไ์บค ์จํากัด 649 ถ.เจรญิสขุ ต.ในเมอืง อ.เมอืงกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 62000 0869395264

หา้งหุน้สว่นจํากัดแสงชยัพาณชิย์ 100/4 ถ.แกว้นวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 0533245454

บรษิัท นัตมิอเตอร ์จํากัด 193/9-12 ถ.หว้ยแกว้ ต.สเุทพ  อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 053400962+3

บรษิัท เอฟ.เอ็น.เซอรว์สิ จํากัด 87/2-4 ถ.บํารงุราษฎร ์ต.วัดเกต อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 053244917

หา้งหุน้สว่นจํากัดนัตมิอเตอร ์จอมทอง 174/1-3 ม.4 ต.บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ 50160 053826603/053341568

บรษิัท นยิมพานชิ จํากัด 62 ถ.มหดิล ต.สเุทพ อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50200 0819615245/053270020

บรษิัท กรนีวงิ มารเ์ก็ตติ.ง จํากัด 545/1 ถ.รัตนาเขต ต.เวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053718006

บรษิัท เชยีงรายสนิธานี จํากัด 535/3-4 ถ.บรรพปราการ ต.เวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 B053715998

บรษิัท ชลบรุรีัตนยนต ์จํากัด 49/55,49/56,49/87,49/88 ม.3 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038278827/0819887889

บรษิัท เกยีรตชิยับา้นบงึ 1991 จํากัด 218,220,222,224,226 ถ.บา้นบงึ-แกลง ต.บา้นบงึ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 20170 038751128/0899395787

บรษิัท รวมยนตม์อเตอรแ์ลนด ์จํากัด 12/11 ม.7 ถ.สขุมุวทิ ต.สตัหบี อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 20180 038436420/038435316

บรษิัท อาคมเจรญิยนต ์จํากัด 91,93,95 ถ.331 ต.ทา่บญุมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรุี 20240 038209001

บรษิัท อาคมเจรญิยนต ์จํากัด 52 ถ.331 ต.ทา่บญุมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรุี 20240 038209001

บรษิัท อาคมเจรญิยนต ์จํากัด 62/3  ม.10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรุี 20160 038740211

บรษิัท อาคมเจรญิยนต ์จํากัด 3/56-58  ม.4 ต.ดอนหัวฬอ่ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038717553

บรษิัท อาคมเจรญิยนต ์จํากัด 111/21-23 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ่ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 0863453306

บรษิัท อาคมเจรญิยนต ์จํากัด 14/10 ม.2 ต.บา้นเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบรุี 20160 038156050

บรษิัท อาคมเจรญิยนต ์จํากัด 196/1 ม.9 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038794773

บรษิัท อาคมเจรญิยนต ์จํากัด 95/63 ม.6 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038798027

บรษิัท อาคมเจรญิยนต ์จํากัด 103 ถ.331 ต.ทา่บญุมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรุี 20240 038209001

บรษิัท อาคมเจรญิยนต ์จํากัด 21/13 ม.12 ต.นาป่า อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 0863342673

       รายชื�อศูนูยซ์อ่มรถจกัรยานยนต์



       รายชื�อศูนูยซ์อ่มรถจกัรยานยนต์
บรษิัท อาคมเจรญิยนต ์จํากัด 802/3 ม.9 ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว จ.ชลบรุี 24190 0863303802

บรษิัท อาคมเจรญิยนต ์จํากัด 28/14 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038764655

บรษิัท อาคมเจรญิยนต ์จํากัด 239/54-57 ม.3 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038783369

บรษิัท อาคมเจรญิยนต ์จํากัด 675 ถ.ชลบรุ-ีบา้นบงึ ต.บา้นบงึ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 20170 038752640

บรษิัท อาคมเจรญิยนต ์จํากัด 999/50 ม.1 ต.หนองซาก อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 20170 0876627772

หา้งหุน้สว่นจํากัดรักชยันาทยานยนต์ 95/9 ถ.พรหมประเสรฐิ ต.ในเมอืง อ.เมอืงชยันาท จ.ชยันาท 17000 056421221

บรษิัท สหไทยยนตภ์เูขยีว (1995) จํากัด 955 หมูท่ี� 1 ตําบลผักปัง อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมูิ 36110 044861487

บรษิัท ฮอนดา้ชมุพร จํากัด 123/2 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 077511259

หา้งหุน้สว่นจํากัดฉะเชงิเทราชยัเจรญิมอเตอร ์ 86/29 ถ.มหาจักรพรรดิ3 ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038535346+7

บรษิัท อาคมเจรญิยนต ์จํากัด 94/1-2 ม.6 ต.ทา่ขา้ม อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24130 0863699340

 ทวสีนิยานยนต์ 50/6 ม.5 ต.วังไผ่ อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 0811546486/0935761941

หา้งหุน้สว่นจํากัดส.สมบรูณ์ออโต ้ 120 ม.2 ถ.สระบรุ-ีหลม่สกั ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 67220 056789035

หา้งหุน้สว่นจํากัดศรสียามหลม่สกั 267-270 ถ.รณกจิ ต.หลม่สกั อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ์ 67110 056701402

บรษิัท รถเวส 2014 จํากัด 3/18 ถ.สามัคคชียั ต.ในเมอืง อ.เมอืงเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 67000 0956998888

บรษิัท สหหลม่เพชรบรูณ ์จํากัด 86/3 -6 ถนนสามัคคชียั ตําบลในเมอืง อ.เมอืงเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 67000 056722788

บรษิัท จ.เจรญิชยั มอเตอรส์ กรุป๊ จํากัด 59/14-17,30-33 ม.5 ถ.โรจนะ ต.ไผล่งิ อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000 035212556

บรษิัท กรนีวงิ เทรดดิ.ง จํากัด 95/1-3 ถ.ประตชูยั ต.เวยีง อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 053718006

บรษิัท กรนีวงิ เทรดดิ.ง จํากัด (สาขาเชยีงคํา) 386 ม.15 ต.หยว่น อ.เชยีงคํา จ.พะเยา 56110 054451640

บรษิัท พจิติรเอนกยนต ์จํากัด 2/155-156-157 ถ.ศรมีาลา ต.ในเมอืง อ.เมอืงพจิติร จ.พจิติร 66000 056612651+2

บรษิัท เอส.ท.ีมอเตอรไ์บค ์จํากัด 84/1 ม.1 ต.วังทรายพนู อ.วังทรายพนู จ.พจิติร 66180 056658118+9

บรษิัท ศักดิ3ชยัเซน็เตอร ์จํากัด 273/2 ม.1 ต.สากเหล็ก  อ.สากเหล็ก จ.พจิติร 66160 056653091

หา้งหุน้สว่นจํากัดกันชยัมอเตอร์ 253/3-5 ม.2 ต.บา้นคลอง  อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 0864550792

บรษิัท พษิณุโลกศรไีทยเจรญิมอเตอร ์จํากัด 27 ถ.นเรศวร ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055258569/055245437

หา้งหุน้สว่นจํากัดพพิัฒนม์อเตอรเ์ทค 125/7 ม.7 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พษิณุโลก 65140 055371787

บรษิัท ยไูนเต็ดภเูก็ต คอมเมอรเ์ชยีล จํากัด 59/40-44 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 0819564244/0813964620

บรษิัท ฮอนดา้ สนามจน้ทร ์จํากด้ 603,605,609 ถ.ราชดํารหิ ์ต.พระปฐมเจดยี ์  อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034242121

หา้งหุน้สว่นจํากัดออ้มนอ้ยเจรญิยนต์ 29/7-13 หมูท่ี� 2 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 034323047+8

บรษิัท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากัด 17,19 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044268333

บรษิัท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากัด (สาขาหัวรถไฟ54,56,58,60 ถ.มขุมนตร ีต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044244247/044275216

บรษิัท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากัด (สาขาหัวทะเล1599 ม.1 ถ.ราชสมีา-โชคชยั ต.หัวทะเล อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044257229/044257219

บรษิัท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากัด (สาขาสรุนาร2ี 367,369,371,373 ถ.สรุนาร ีต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044275155

บรษิัท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากัด (สาขาจอหอ2)499/1,499/2 ม.3 ต.จอหอ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 0818778866

บรษิัท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากัด (สาขาโพธิ3กลาง230,232,234,236,238 ถ.โพธิ3กลาง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044268561/044245714

บรษิัท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากัด (สาขาหลักเมอืง25,27,29 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044269153+4

บรษิัท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากัด (สาขาจักราช223 ม.4 ถ.เทศบาล 4 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสมีา 30230 0817908686/044399965

บรษิัท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากัด (สาขามายเวย์ 82 ม.8 ต.เมอืงปัก อ.ปักธงชยั จ.นครราชสมีา 30150 044283834

บรษิัท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากัด (สาขาปักธงชยั95 ม.14 ต.เมอืงปัก อ.ปักธงชยั จ.นครราชสมีา 30150 044284385+6

บรษิัท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากัด (สาขาปากชอ่ง870 ถ.มติรภาพ ต.ปากชอ่ง อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30130 044316439

บรษิัท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากัด (สาขาสคีิ.ว) 288/11-16 ม.9 ต.สคีิ.ว อ.สคีิ.ว จ.นครราชสมีา 30140 044290671

บรษิัท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากัด (สาขาโชคชยั)291/1 ม.2 ต.โชคชยั อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา 30190 044492586/0899499936

บรษิัท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากัด (สาขาธานี) 35/35 ถ.ธานี ต.ในเมอืง อ.เมอืงบรุรีัมย์ จ.บรุรึัมย์ 31000 044614007+9

บรษิัท ธวัชมอเตอร ์จํากัด 73/114 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ทา่วัง อ.เมอืงนครศรธีรรมราชจ.นครศรธีรรมราช 80000 0815361318

บรษิัท เอ็ม วาย ลสิซิ�ง จํากัด 159/1-161 ถ.มาดลุ ีต.ปากนํ.าโพ อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056227322

บรษิัท สพุศนิฮอนดา้ (2002) จํากัด 174/5-8 ถ.มาตลุ ีต.ปากนํ.าโพ อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 0867700096

หา้งหุน้สว่นจํากัดโคว้โตะ๊ฮยุนครสวรรคม์อเตอรเ์ซลส์ 1339/2 ม.10 ถ.พหลโยธนิ ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056226447+8

บรษิัท ไพโรจนเ์ซลสแ์อนดเ์ซอรว์สิ จํากัด 296/21-23 ถ.สวรรคว์ถิ ีต.ปากนํ.าโพ อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 0867700096

หา้งหุน้สว่นจํากัดเอ.เอส.ฮอนดา้ 199 ม.3 ต.โคกเดื�อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 056259454

บรษิัท เจ เอส ฮอนดา้ จํากัด 679,681,683,685 ม.1 ต.เจรญิผล อ.บรรพตพสิยั จ.นครสวรรค์ 60180 055771044+6

บรษิัท พธิานพาณชิย ์จํากัด 41/1 ถ.สรุยิะประดษิฐ ์ต.บางนาค อ.เมอืงนราธวิาส จ.นราธวิาส 96000 073521666

บรษิัท พธิานพาณชิย ์จํากัด 1-7 ถ.ประชาววิัฒน ์ต.สไุหงโกลก อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส 96120 073618181

บรษิัท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากัด (สาขาธานี) 35/35 ถ.ธานี ต.ในเมอืง อ.เมอืงบรุรีัมย์ จ.บรุรึัมย์ 31000 044614007+9

บรษิัท วัชรเซน็เตอรก์รุป๊ จํากัด 135-136 ถ.ปทมุสามโคก ต.บางปรอก อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 029227253



       รายชื�อศูนูยซ์อ่มรถจกัรยานยนต์
บรษิัท คลนีกิ ยานยนต ์จํากัด 2/63-65 ม.7 ถ.ลําลกูกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 029934758

บรษิัท เอ็น ซ ีเค มอเตอร ์จํากัด 319 ม.1 ต.กําเนดินพคณุ อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีันธ์ 77140 032691509/032691760+1

บรษิัท ฮอนดา้กยุบรุ ีจํากัด 874 ม.1 ถ.กยุบรุสีามัคค ีต.กยุบรุี อ.กยุบรุี จ.ประจวบครีขีันธ์ 77150 0814343767/032682333

หา้งหุน้สว่นจํากัดประสทิธิ3มอเตอรป์ราจนีบรุี 297-303 ถ.ราษฎรด์ําร ิต.หนา้เมอืง อ.เมอืงปราจนีบรุี จ.ปราจนีบรุี 25000 037211319

บรษิัท เกยีรตสิรุนนทย์โสธร จํากัด 625/9 ถ.แจง้สนทิ ต.ในเมอืง อ.เมอืงยโสธร จ.ยโสธร 35000 0874211181/0810625551

หา้งหุน้สว่นจํากัดแสงเจรญินาประดู่ 27/24 ถ.สขุยางค ์ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 85110 073213232/0815596989

หา้งหุน้สว่นจํากัดแสงเจรญินาประดู่ 48-56 ถ.เปรมจติต-์สรุพันธ ์ต.สะเตง อ.เมอืงยะลา จ.ยะลา 95000 073213232/0815596989

หา้งหุน้สว่นจํากัดปรชีาพานชิย ์รอ้ยเอ็ด 160/4-8 ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043511313/043520495

บรษิัท ฮอนดา้ราชบรุ ีจํากัด 123,125,127,131 ถ.ศรสีรุยิวงศ ์ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032321722/032323235

หา้งหุน้สว่นจํากัดเถนิธวัชยนต์ 1/1-3 ม.11 ถ.เถนิบรุ ีต.ลอ้มแรด อ.เถนิ จ.ลําปาง 52160 054291055+6

หา้งหุน้สว่นจํากัดเถนิธวัชยนตล์ําปาง 378 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุย๋ อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52100 054228601

หา้งหุน้สว่นจํากัดฮอนดา้แสงชยัพาณชิยล์ําพนู 91/1 ม.10 ต.เหมอืงง่า อ.เมอืงลําพนู จ.ลําพนู 51000 053510570/053531520

บรษิัท ศรสีะเกษกจิเจรญิไทย จํากัด 987/33-35 ถ.ขขุันธ ์ต.เมอืงใต ้ อ.เมอืงศรสีะเกษ จ.ศรสีะเกษ 33000 045612020

บรษิัท ศริยินตว์ัฒนา (1995) จํากัด 1865/8 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042711209

บรษิัท พ.ีว.ีเค ไซเคลิ จํากัด 458 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90100 0897388489

หา้งหุน้สว่นจํากัดส.ว.เทพายนต์ 318/1-5 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 023841119

บรษิัท นครเขื�อนขันธค์า้ยานยนต ์จํากัด 97/5-7 ม.14 ถ.นครเขื�อนขันธ ์ต.บางพึ�ง อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 024641099

บรษิัท บ.ีเอ็ม.ว.ีกลการ จํากัด 50-50/2  ม.1 ถ.รมิทางรถไฟสายเกา่ ต.สําโรง อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 023323614+5

บรษิัท ฮอนดา้ ซ.ีพ.ีเอ็ม จํากัด 219/52-53 ซ.อนามัย ถ.สขุสวัสดิ3 ต.ปลาคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี์ จ.สมทุรปราการ 10290 0818420216

หา้งหุน้สว่นจํากัดก.เจรญิบางพลมีอเตอรไ์บค ์ 230/2-6 หมูท่ี� 11 ตําบลบางพลใีหญ่ อําเภอบางพล ี จ.สมทุรปราการ 10540 023121370  

บรษิัท โมเบยีส มอเตอรไ์บค ์จํากัด 438/11 ม.5 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.สําโรงเหนือ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027588282/024633886+7

บรษิัท สขุสวัสดิ3มอเตอรเ์วริค์ จํากัด 139/20 ม.19 ถ.สขุสวัสดิ3 ต.บางพึ�ง อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 024633886

หา้งหุน้สว่นจํากัดก.เจรญิมอเตอรไ์บค์ 63/19-21 ถ.สขุมุวทิ ต.ปากนํ.า อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 0863024989

หา้งหุน้สว่นจํากัดสชุาตเิจรญิยนต์ 814/174 ก ถ.นรสงิห ์ต.มหาชยั อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 0813330384

หา้งหุน้สว่นจํากัดออ้มนอ้ยเจรญิยนต์ 307/3-5 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74130 024206332

บรษิัท ฮอนดา้ออ้มนอ้ยเซลสแ์อนดเ์ซอรว์สิ จํากัด 263-266 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74130 024206330+31

หา้งหุน้สว่นจํากัดชยัเจรญินวกจิยานยนต์ 9/2 ม.12 ต.พระพทุธบาท อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุี 18120 036323315/M0885542257

หา้งหุน้สว่นจํากัดโชคชยัมอเตอร์ 46-51 ถ.ศรสีชันาลัย ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สโุขทัย 64110 055642219*121

บรษิัท พธิานพาณชิย ์จํากัด 271 ม.2 ต.ทา่แพ อ.ทา่แพ จ.สตลู 91150 074787394+5

หา้งหุน้สว่นจํากัดศรปีระจันต ์วัฒนยนต์ 539-542 ม.3 ต.ศรปีระจันต ์ อ.ศรปีระจันต์ จ.สพุรรณบรุี 72140 0817002859

บรษิัท สมยุมอเตอรแ์ลนด ์(1986) จํากัด 199/1-5 ม.3 ต.อา่งทอง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 84140 077421208+9

บรษิัท สมยุยนตรกจิ จํากัด 163/2 ม.1 ต.แมน่ํ.า อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 84330 0772471201

บรษิัท สกลุคเูจรญิ จํากัด 611 ม.5 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมอืง  อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43000 042412268

บรษิัท มายซมิเปิลไลฟ์ จํากัด 831 ม.9 ต.โพธิ3ชยั อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43000 0935489830/0864506275

หา้งหุน้สว่นจํากัดเกยีรตสิรุนนทอ์ํานาจเจรญิ 182 ม-5 ต.บุง่ ถ.ชยางกรู อ.เมอืงอํานาจเจรญิ จ.อํานาจเจรญิ 37000 0874211181/0810625551

บรษิัท ณัฐมอเตอรเ์ซลล ์จํากัด 200/2 ม.4 ต.บา้นเลื�อม อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042212511/0830268763

บรษิัท เกยีรตสิรุนนทอ์บุลราชธานี จํากัด 378 ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 0874211181/0810625551

       รายชื�อรา้นซอ่มรถจกัรยานยนต์
บรษิัท แอสชวัร ์เซอรว์สิ จํากัด 38 ซ.รามอนิทรา56 ถ.รามอนิทรา แขวงรามอนิทรา เขตคันนายาว กรงุเทพมหานคร 10230 0868889541

 พ&ีพ ีมอเตอรไ์บค์ 112/196-197  ซอยวัจนะ19  ถนนจอมทอง19  แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 028751873/0816434792

ไบคช์อ็ปรวมใจเพื�อน 28/38 หมูบ่า้นมติรไมตรแีมนชั�น ถ.ประชาอทุศิ ซอยประชาอทุศิ 54 แยก4-2 แขวงทุง่ครุ เขตทุง่ครุ กรงุเทพมหานคร 10140 0838318887

 บางกอกมอเตอร์ 12 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสนิ แขวงสําเหร่ เขตธนบรุี กรงุเทพมหานคร 10600 028779163/0863738099

 วริัตน ์เจรญิยนต ์ 178/96 ถนนวฒุากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบรุี กรงุเทพมหานคร 10600 028914410/0839882972

รา้น กติตชิยัมอเตอร์ 32/282 หมูท่ี� 8 ซอยรามอนิทรา 65 แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 029457352 

บรษิัท วเิศษสริ ิจํากัด 111/460 ม.3 ซ.รว่มมติรพัฒนา ถ.รว่มมติรพัฒนา แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 029481437+8

หา้งหุน้สว่นจํากัดเคเอ็น มอเตอรไ์บท์ 4/26 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงวัดทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 024672741/0898888967

บรษิัท ปีเตอรม์อเตอรไ์บค ์จํากัด 818,820  ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 0814803975/0863194875

 อดุมสขุเซอรว์สิ 59/83 ซอยสขุมุวทิ 103 แขวงบางนา  เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 027479421/0818166032

59 การาจ 10/11 ถ.ประเสรฐิมนูกจิ แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10230 029461559/0849255959

 สหะเจรญิยนต์ 116 ซ.เฉลมิเขตร ์2 ถ.บํารงุเมอืง วัดเทพศรินิทร์ เขตป้อมปราบศัตรพูา่ย กรงุเทพมหานคร 10110 022231239/022237744

12 มอเตอรไ์บค ์(สาขาสวนมะล)ิ 68/60 ซ.นาคบํารงุ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรพูา่ย กรงุเทพมหานคร 10100 022230171/0814936877
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76 เคลม พอยท์ 202/17 ม.6 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 027222011/0806187676

 จริพงศย์นต ์ 80 ซอยบางแวก 58 แยก 1 แขวงบางแวก                   เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 0815635946

หา้งหุน้สว่นจํากัดพ ีแอนดบ์ ีมอเตอรไ์ซด ์เซอรว์สิ 9/2 ม.4  แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 0874943969/0831333243

รา้น ศรทีองอะไหล่ 32 ถนนรามคําแหง แขวงมนีบรุ ี เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 0813190373

 ป.อรุพุงษ์ 984/7 ถนนพระรามที� 6 แขวงถนนเพชรบรุี เขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 10400 022156581/022160428

อู่ เอ็ม.มอเตอรไ์บค์ 205 หมู ่8 ซอยสขุสวัสดิ3 20 ถ.สขุสวัสดิ3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 024271923/028745414

 วัฒนา มอเตอรไ์ซค์ 305  ถนนประชาอทุศิ  แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 024272223/0897776904

หา้งหุน้สว่นจํากัดส.สมจติรมอเตอร ์ 169/1 ม.4 ถ.ออ่นนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10520 027344404/0896994159

 เจ พ ีมอเตอรไ์บค ์รแีพร์ 146/12 ซอยลาดพรา้ว 122 ( มหาดไทย1) ถนนลาดพรา้ว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 0813044958

บรษิัท สหนายชา่ง จํากัด 445 อาคารบา้นสวุาร ีซอยลาดพรา้ว 112 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 0813986805

บรษิัท ช.มอเตอรไ์บค ์จํากัด 670/13 ถนนประชาราษฎรบ์ําเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 026916079/0897939943/0852217739

เอส.ท.ีมอเตอรไ์บคเ์ซอรว์สิ 22/284 ซ.เพชรเกษม 69 แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 028074949/0847731149

เอพ ี66 มอเตอรไ์บค์ 699 ซ.ออ่นนุช39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 027205904/0897790993

มอเตอรไ์บค ์เซอรว์สิ 134/59 ม.10 ต.ปากแพรก อ.เมอืงกาญจนบรุี จ.กาญจนบรุี 71000 0844949352

ธนกจิมอเตอรไ์ซด์ 21/5 ม.7 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24130 0875396044/0894000050

 พัฒนพ์งษ์เซอรว์สิ 550 ถ.เชยีงใหม-่ลําพนู ต.หนองหอย อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 0812693300/0894337605

รา้น บ.ีซ.ีพารท์ 219/58 ถ.เดน่หา้-ดงมะดะ ม.9 ต.รอบเวยีง อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000 0861910459/0855223304

 เชดิเกยีรตมิอเตอรไ์บร์ 183/13 หมูท่ี� 3 ตําบลชอ่งสะแก อ.เมอืง จ.เพชรบรุี 76000 032455518

รา้น ศรรีาชา แดร็กไบท์ 197/2 ม.6 ถ.สขุมุวทิ ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 0863413342 

ว.ีเอส.เจรญิกจิมอเตอร์ 5/8 ม.7 ต.บา้นบงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038480024/0877487213

หา้งหุน้สว่นจํากัดเพยีว มอเตอร์ 45/1 ม.2 ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 033008914/0956319297

ฐปนนทจ์ักรยานยนต์ 70/2 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 0863022028/089123776

หา้งหุน้สว่นจํากัดดดี ีมอเตอร ์(ชลบรุ)ี 166/56 ม.3 ต.สเม็ด อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 0923569244

 เพลนิพทิักษ์ยานยนต์ 39/21 ถนนเพลนิพทิักษ์ ตําบลทับเที�ยง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 075220174

รา้น นานา มอเตอรไ์ซค์ 148/4 ม.4 ถ.ตราด-แหลมงอบ ต.หนองเสม็ด อ.เมอืงตราด จ.ตราด 23000 0898337498

PA ยานยนต์ 55 ม.5 ต.ศรษีทอง อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 73120 0957520344

 เอกมอเตอร์ ง.112/270 ถ.ดาวดงึส ์ต.ปากนํ.าโพ อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056224398/0878423987

 12 มอเตอรไ์บค์ 105/21 ม.4 ต.บางรักนอ้ย อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 021957156/086313-3309

หา้งหุน้สว่นสามัญพ&ีพ ีมอเตอรไ์บค ์2 105/17 ม.4 ต.บางรักนอ้ย อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 021957261/0905639069

บรษิัท วัลแคน (2013) จํากัด 131/10 ม.7 ต.บางคเูวยีง อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 024496270/0917315226

ช.คาร ์เซอรว์สิ 112 ม.4 ต.ถนนขาด อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0811166222/0833444112

PA ยานยนต์ 55 ม.5 ต.ศรษีทอง อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 73120 0957520344

นครมอเตอรเ์รซ 154/34 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 0937401444

 พงษ์สวุรรณ์ 51/269 ม.2 ถ.ประชาอทุศิ ต.คคูต อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 029910018/0859170214

อ.เจรญิอะไหลย่นต์ 214-216 ถ.ราชดําร ิต.หนา้เมอืง อ.เมอืงปราจนีบรุี จ.ปราจนีบรุี 25000 037212293

รา้น เจรญิยนตเ์ซอรว์สิ 256 ม.9 ต.ศรมีหาโพธิ3 อ.ศรมีหาโพธิ3 จ.ปราจนีบรุี 25140 037601184/0926355505

หา้งหุน้สว่นจํากัดทศพล ออโต ้ เซอรว์สิ 69/7 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหนิ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีันธ์ 77110 0873354645/032514463

ดเีจมอเตอรไ์ซด์ 37/4 ม.4 ต.คุง้คลาน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 0819306724

 ววิมอเตอร์ 85/18  ถนนศรธีรรมไตรปิฎก  ตําบลในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 0840336360 

หา้งหุน้สว่นจํากัดกระจกรถยนตว์ังทอง 459/16-17 ม.7 ต.สมอแข อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 0895663331

หา้งหุน้สว่นจํากัดแพร เจรญิยนต์ 26/8 ม.6 ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038765450

 วชิติยานยนต์ 70/1 ถนนบางกอก  ตําบลตลาดเหนือ อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83000 076212427

วโิรจนเ์ซอรว์สิ 100/80 ถ.ภเูก็ต ต.วชิติ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 076250413/0816939561

 ชยัอะไหลย่นต์ 1115/9 ถ.สมถวลิราษฎร ์ต.ตลาด อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043721302/0818724437

กฤษกร เซอรว์สิ 98/4 ม.5 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบรุี 70160 0863740324/0870099911

ตึ@งโมดฟิาย 72 ม.5 ต.เจดยีห์ัก อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 0886238661

บรษิัท นันทพลชยั จํากัด 281/9-11 ถ.เพชรเกษม ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032319880/0892499374

หา้งหุน้สว่นจํากัดพ ีว ีซ ีแอล เจรญิ 186 ม.5 ต.กรับใหญ ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุี 70190 0873469080/0819860829

ไกก่ังวาล 70 ถ.สมบรุณ์กลุ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032338333/0817633267/0812311111

ป.มอเตอร์ 560/45 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 038876299

อู่ ปรชีามอเดอรเ์ซอรว์สิ 145/5-6 ม.4 ต.ตะพง อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 0863229832/0866425956

 สมศักดิ3 มอเตอรไ์บค์ 41/3 ม.5 ถ.ลําพนู-ป่าซาง ต.ตน้ธง อ.เมอืงลําพนู จ.ลําพนู 51000 053092265/0817463508
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อสีานมอเตอร์ 99 ถ.สี�ศรัทธา ต.หมากแขง้ อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 0831482591

เอ็น มอรเ์ตอร ์2011 321/11 ม.6 ถ.รอบเมอืง ต.หนองบัว อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 0815745353/042223603

รา้น จงเจรญิยนต์ 116 ม.4 ต.ขามใหญ่ อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 0879460266

 ส.รุง่โรจนม์อเตอร์ 69 ซ.เทศบาล 13 ถ.สขุมุวทิ ต.ปากนํ.า อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 027539135

โชคชยัการชา่ง  96/21-22 ม.14  ถ.นครเขื�อนขันธ ์ต.บางพึ�ง  อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 024626258 

หา้งหุน้สว่นจํากัดเอ็กเชนจ ์บอดี. 19/159 ม.6 ต.บางเมอืงใหม่ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 0815571150

หา้งหุน้สว่นจํากัดธรียา มอเตอร์ 104/230 หมูบ่า้นพฤกษา 29/1ม. 6 ซ.5 ถ.บางขนุเทยีน-ชายทะเล ต.พันทา้ยนรสงิห ์ อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 024516381/0894409642

บรษิัท ศรมีงคลยานยนต ์จํากัด 67/635 ม.6 ต.ทา่ทราย อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 0891718685/0814328666

นันทพ์รพรรณ มอเตอรไ์บค์ 992/10 ถ.วเิชยีรโชฎก ต.มหาชยั อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 034423124

รา้น สวัสดิ3ยนต์ 236/10 ม.8 ต.หว้ยทราย อ.หนองแค จ.สระบรุี 18230 036379208

 ชยัเจรญิยนต์ 43/6 ม.1 ต.บอ่ผดุ อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 84320 0873864948/0843067926

สรุาษฎร ์ มอเตอร์ 110/149 ม.2 ถ.ศรวีชืยั ต.มะขามเตี.ย อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์ํานี 84000 0848447941/077206923

เอ.เอ.มอเตอร ์ สรุาษฎรธ์านี 66/18 ม.4 ถ.สรุาษฎร-์พนุพนิ ต.วัดประดู่ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์ํานี 84000 0816061523/0894740925

รา้น นัฐมอเตอรไ์ซค์ 85/26 ม.1 ต.เวยีงสระ อ.เวยีงสระ จ.สรุาษฎรธ์ํานี 84190 0817280712/0993037996

สน.มอเตอรไ์ซด์ 72/3 ถ.โปะหมอพัฒนา2 ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 074342134/0815416844



บรษิัท อัลฟ่าทมีส ์จํากัด 679,681 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 024154363,4155082

บรษิัท พระราม 2 ยนตก์ารเซอรว์สิ จํากัด 178 ถนนพทุธบชูา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 024273127/024274587

บรษิัท อัลฟ่าออโตก้ลา๊ส จํากัด 40  ขา้งโรงเรยีนสรุศักดิ+มนตร ีถนนวภิาวดรีังสติ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 026920922

บรษิัท ออโต ้อมิเมจ (1995) จํากัด 205/21-24 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10320 022760917-20

บรษิัท ยเูนี-ยนกระจกรถยนต ์จํากัด 2/6 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 028919855-6

บรษิัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จํากัด  228,230,232,234 ถนนรามอนิทรา แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 029435900

หา้งหุน้สว่นจํากัด เจรญิกรงุกระจกรถยนต์ 218/12  ซอยพระรามที- 3 ซอย 6 ถนนพระรามที- 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120 022917696-7

หา้งหุน้สว่นจํากัด บางแคกระจกรถยนต์ 47/27 หมู ่5 แขวงบางแค เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 024558795

หา้งหุน้สว่นจํากัด เจแอนดท์ ีเซอรว์สิ กลาส 27 ซอยเศรษฐกจิ 52 แขวงบางไผ ่ เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 0818997580

หา้งหุน้สว่นจํากัด เจ ท ีเตาปนู ออโตก้ลาส 293/4-5 ถนนประชาชื-น แขวงบางซื-อ เขตบางซื-อ กรงุเทพมหานคร 10800 029136466-68

หา้งหุน้สว่นจํากัด กตีา้ กลาส แอนด ์ซาวด์ 121/5-8 หมูท่ี- 6 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 024154849/024168607

บรษิัท กูด๊ ชวัร ์กลาส จํากัด 47,49,51 ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 024157500

บรษิัท อัลฟ่าเซน็เตอร ์จํากัด 452/1 ถนนสรินิธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรงุเทพมหานคร 10700 028810187-9

บรษิัท ลมุพนิีกระจกยนต ์จํากัด 1921 ถนนพระราม 4 แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 022528697/0816841135

บรษิัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จํากัด 295 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 027471733-4

บรษิัท อศิราชยัพานชิ จํากัด 195/14-15 ถนนบรพิัตร แขวงบา้นบาตร เขตป้อมปราบศัตรพูา่ย กรงุเทพมหานคร 10100 022222331/022225290 

 วรีเ์ค กลาส 68/60 ซอยนาคบํารงุ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรพูา่ย กรงุเทพมหานคร 10100 022230171/022237417

บรษิัท นวิแบงกอกเทรดดิ6งพานชิย ์จํากัด 214-220 ถนนบรพิัตร แขวงบา้นบาตร เขตป้อมปราบศัตรพูา่ย กรงุเทพมหานคร 10100 026212899

บรษิัท ไทยอัลตเิมทคาร ์จํากัด 371 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 026161040

บรษิัท อัลฟ่าวภิาวด ีจํากัด 355/1 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 026160081-2/0816106655

รา้น อดุมสขุกระจกรถยนต ์ 609-611  ถนนสขุมุวทิ 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 027495174/023984456

บรษิัท กลาสเซฟเวอร ์จํากัด 166 ถนนรม่เกลา้ แขวงมนีบรุี เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 025438377

บรษิัท เพทาย ไฮเปอร ์กระจกรถยนต ์จํากัด 615,617 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 022949326-8

บรษิัท ไทยออโตก้ลาส จํากัด 578/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 022950566-9

บรษิัท เอ เอ็ม จ ีออโต ้จํากัด 496 ถนนเทยีนรว่มมติร แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 029344333

บรษิัท สนิไทยกระจกรถยนต(์1997) จํากัด 1462 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 023222683

บรษิัท ไทยออโตก้ลาส จํากัด 340,342 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 027280685/027281075-6

หา้งหุน้สว่นจํากัด เกศร ี2 การกระจก 25/9 ซอยรามคําแหง 124 หมูท่ี-3 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 023734795

บรษิัท ทอ๊ปนอทช์ กลาส จํากัด 401,403 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 029172071/0869777008

บรษิัท กูด๊ ชวัร ์กลาส จํากัด 299/30-32  หมู ่4 ถนนแจง้วัฒนะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลักสี- กรงุเทพมหานคร 10210 029828501-3

บรษิัท บางกอก ออโตก้ลาส จํากัด 40/9 หมูท่ี- 3 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี- กรงุเทพมหานคร 10210 029735537-8

หา้งหุน้สว่นจํากัด พรีัชชยั สายไหมออโตก้ลาส 53/9 ซ.สายไหม73 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 0871021220/0922736105

กฤตเจรญิ ออโต ้กลาส 50/4 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมอืงกาญจนบรุี จ.กาญจนบรุี 71000 034600260/0859053537

 ศรตีรังกระจกโคง้ 152/1 ถ.ศรตีรัง ต.กระบี-ใหญ่ อ.เมอืง จ.กระบี- 81000 075631095/0817887681

กระบี- ออโตก้ลาส 393/4 ม.11 ต.กระบี-นอ้ย อ.เมอืงกระบี- จ.กระบี- 81000 0890643815/075810501

บรษิัท เคพพี ีกลาส จํากัด 440,442 ถ.เจรญิสขุ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร 62000 055717222-3

บรษิัท อดุรกระจกรถยนต ์จํากัด 86/24 ม.7 ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043237224/0897102227

จันทบรุ ีออโตก้ลาส 72/11-12 ม.14 ถ.สขุมุวทิ ต.คลองนารายณ์ อ.เมอืงจันทบรุี จ.จันทบรุี 22000 0615546953/0989165963

ตรรีัตนก์ระจก 183 ม.4 ต.จันทนมิติ อ.เมอืงจันทบรุี จ.จันทบรุี 22000 0816340449/039324335

รา้น วเิชษฐ กระจกรถยนต์ 30/2 หมู ่4 ต.พมิพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24130 038821522/0819275182

บรษิัท ไทยคารก์ลาส จํากัด 50/20-21 ม.7 ต.บางพระ อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038821100

หา้งหุน้สว่นจํากัด เมอืงชลกระจกรถยนต์ 47/9-10 หมูท่ี- 4  ถนนสขุมุวทิ  ตําบลเสม็ด อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038765667

บรษิัท ป๊อป ออโตก้ลาส จํากัด 55/2 ม.3 ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038286364

หา้งหุน้สว่นจํากัด ชลบรุอีอโตก้ลาส 333/38 ถ331 ม.3 ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038345396/0892520951

บรษิัท ธรรมพทุธรักษา จํากัด 110/10 ม.5 ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20130 038765337+8

บรษิัท แตล้ง้ฮั 6ว (ทแีอลเอช) 95 กรุป๊ จํากัด 129/97-98 ม.3 ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038337707+9/0854808881

บรษิัท แตล้ง้ฮั 6ว (ทแีอลเอช) 95 กรุป๊ จํากัด 135/12-14 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา่ประดู่ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038377286

บรษิัท ไทยคารก์ลาส จํากัด 15/103-4 ม.4 ถ.สขุมุวทิ ต.สรุศักดิ+ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 038772355/038325488

บรษิัท ไทยคารก์ลาส จํากัด 271/1-4 ม.8 ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038345512+3

บรษิัท ไทยคารก์ลาส จํากัด 1/3 ม.3 ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038056988+9

บรษิัท ไทยคารก์ลาส จํากัด 119/1-2 ม.2 ถ.สขุมุวทิ ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038221167+8

รายชื�อรา้นกระจกในสญัญา



รายชื�อรา้นกระจกในสญัญา

บรษิัท ปลวกแดงกระจกรถยนต ์จํากัด 69/41-42 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ่ อ.เมอืง จ.ชลบรุี 20000 0866009715

สพุจนก์ระจก 2003 403/11-13 ม.3 ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 0915486688/0882052237

กบกระจกรถยนต์ 7/18 ม.1 ต.ขนุกระทงิ อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86190 077576708/0813967576

บรษิัท กลาสชอปส ์จํากัด 82-82/1 ถ.พหลโยธนิ ต.บา้นกลว้ย อ.เมอืงชยันาท จ.ชยันาท 17000 056411678-9

หา้งหุน้สว่นจํากัด กระจกพัวเซง่หลี 28 ถ.บํารงุราษฎร ์ต.วัดเกต อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50000 053241577/053244779

บรษิัท กูด๊ ชวัร ์กลาส จํากัด 141/1-5 ม.3 ต.ทา่ศาลา อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 053245111

หา้งหุน้สว่นจํากัด โยธนิกระจกรถยนต์ 265/8 หมูท่ี- 9 ถนนเพชรเกษม ตําบลลําพยา อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0818652620/034219475

หา้งหุน้สว่นจํากัด 3 จ ีคารเ์ซอรว์สิ 191/2 ม.2 ต.หนองดนิแดง อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034200234/0839900228

 รวงขา้ว กระจกยนต์ 425/1 ถ.ทรงพล ต.ลําพยา อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034242195 / 0819414667

 สายสี-กระจกโคง้ 60/11 หมูท่ี-9  ตําบลกระทุม่ลม้ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 028885940

บรษิัท บางกอก ออโตก้ลาส จํากัด 40/111 ม.6 ถ.บรมราชชนนี ต.บางกระทกึ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 024821488

รา้น นํ6าแกว้กระจกรถยนต์ 3174 ถนนมติรภาพ ตําบลในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044213033

บรษิัท ไทยออโตก้ลาส จํากัด 517/150 ถ.มติรภาพ-หนองคาย ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044271555/044293723-5

หา้งหุน้สว่นสามัญ เอ็ม.ท.ีเซฟตี6กลาส นครศรธีรรมราช 61/1 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครศรธีรรมราชจ.นครศรธีรรมราช 80000 075320224/0894738952

หา้งหุน้สว่นสามัญ ทัศนอ์อโตฟ้ิลมก์ระจกรถยนต์ 92 ถ.นครศร-ีปากพนัง ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครศรธีรรมราชจ.นครศรธีรรมราช 80000 075446414/0813700041

บรษิัท กลาสชอปส ์จํากัด 1311/9-10 ม.10 ถ.พหลโยธนิ ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056228880

รา้น นํ6าแกว้กระจกรถยนต์ 605/397 ม.10 ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056225457

บรษิัท เจรญิกจิ ออโตก้ลาส จํากัด 96/4-5 ม.6 ถ.ตลิ-งชนั-สพุรรณบรุ ีต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 021941200-3

 บางใหญค่ลังกระจกรถยนต์ 23/2 ม.3 ต.บางมว่ง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรุี 11140 024494753

บรษิัท กูด๊ ชวัร ์กลาส จํากัด 62/13-14 ม.1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ออ้มเกร็ด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 029244280-2

หา้งหุน้สว่นจํากัด เมอืงทองกระจกรถยนต์ 28/115-116  ม.4  ถ.แจง้วัฒนะ  ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 029844708/029845758

หา้งหุน้สว่นจํากัด ตวิานนทว์นิดส์กรนี  125/19-20 ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 029503373/029686880

 วรีเ์ค กลาส 20/17 ม.2 ต.บางรักนอ้ย อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 029215252

บรษิัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จํากัด  25/22-23 ม.9 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 029698223

หา้งหุน้สว่นจํากัด ราชพฤกษ์ คาร ์กลาส 20/14 ม.2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักนอ้ย อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 021957311+2/0815525277

บรษิัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จํากัด  37/21 หมูท่ี- 2 ตําบลบางขนุกอง อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 024222157+8  

ณัฐ กระจกรถยนต์ 134/12-13 ม.7 ถ.กาญจนาภเิษก ต.คเูวยีง อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 024496270/0814870208/0

บรษิัท กูด๊ ชวัร ์กลาส จํากัด 84/10  ม.8 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ-ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 029028682-4

บรษิัท บางกอก ออโตก้ลาส จํากัด 38/12 ม.13 ต.คลองหนึ-ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 0819248688

บรษิัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จํากัด 36/2 ม.9 ต.คลองหนึ-ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 029028995-6

บรษิัท กูด๊ ชวัร ์กลาส จํากัด 333,335 ถ.รังสติ-นครนายก ต.ประชาธปิัตย์ อ.ธัญบรุี จ.ปทมุธานี 12130 029960084+6

หา้งหุน้สว่นจํากัด กระจกอนันต ์ยานยนต์ 20/2 ม.5 ต.บางพนู อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 025672758/0869949955

หา้งหุน้สว่นจํากัด แอล.พ.ีอาร.์ กระจกรถยนต์ 11/12-13 ม.9 ถ.ลําลกูกา ต.คคูต  อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12130 029006452-3

บรษิัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จํากัด 199 ม.3 ต.รังสติ อ.ธัญบรุี จ.ปทมุธานี 12110 029042331

 ปราณบรุกีระจกรถยนต์ 1/9-10  ม.6  ต.เขานอ้ย อ.ปราณบรุี จ.ประจวบครีขีันธ์ 77120 032623269/0814334718

บรษิัท ไทยคารก์ลาส จํากัด 352/18-20 ม.7 ต.ทา่ตมู อ.ศรมีหาโพธิ จ.ปราจนีบรุี 21150 038691789+90

บรษิัท บางกอก ออโตก้ลาส จํากัด 165/14-16 ม.3 ต.คลองสวนพล ู อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000 035346588

 สทุนการชา่ง 401/181-182 ถนนมติรภาพ  ตําบลในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 055244158/055221783

บรษิัท บางกอก ออโตก้ลาส จํากัด 8/7-9 ม.5 ต.สมอแข อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055906158

หา้งหุน้สว่นจํากัด กระจกรถยนตว์ังทอง 459/16-17 ม.7 ต.สมอแข อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055338838/0895663331

 เพชรบรุกีระจกรถยนต์ 222/1-3 หมูท่ี- 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลไรส่ม้ อ.เมอืง จ.เพชรบรุี 76000 032401428-9

 คลังกระจกรถยนต์ 19/2  ม.1 ถ.เทพกระษัตร ี ต.เกาะแกว้ อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83000 076377655

 เอ็ม.ท.ีเซฟตี6กลาส 38,40 ถ.เจา้ฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 076246356

ภเูก็ตกระจกรถยนต์ 100/41 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 0878907098/076376029

จิ6นเหง้กระจกรถยนต์ 12/3 ม.1 ต.บางริ6น อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง 85000 077825581/077834984

 สพุจนก์ระจก 2003 55/46-48 ม.4 ถ.บายพาส 36 ต.เชงิเนนิ อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 038865082/0814496480

เจ พ ีแอร ์กระจกรถยนต์ 28/27-28  ถ.บายพาส ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038865052/038613888

หา้งหุน้สว่นสามัญ วาสกุร ีกระจกรถยนต์ 1/30 ถ.สขุมุวทิ ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150 038967033+4

บรษิัท ระยองออโตพ้ารท์ กระจกยนต ์จํากัด 67/7 ถ.จันทอดุม ต.ทา่ประดู่ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038612225/0818614493

บรษิัท แตล้ง้ฮั 6ว (ทแีอลเอช) 95 กรุป๊ จํากัด 135/12-14 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา่ประดู อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038800440+2/0863746763

บรษิัท แตล้ง้ฮั 6ว (ทแีอลเอช) 95 กรุป๊ จํากัด 58/10 ม.8 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038026367+8/0814677804



รายชื�อรา้นกระจกในสญัญา

บรษิัท แตล้ง้ฮั 6ว (ทแีอลเอช) 95 กรุป๊ จํากัด 40/37 ม.9 ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ระยอง 20150 038377286/085480

บรษิัท ไทยคารก์ลาส จํากัด 85/33 ม.1 ถ.บา้นแลง ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038948555

บรษิัท ไทยคารก์ลาส จํากัด 222 ถ.สขุมุวทิ ต.มาบตาพดุ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150 038691789+90

บรษิัท ไทยคารก์ลาส จํากัด 159/13 ม.6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 038010877+8

บรษิัท ปลวกแดงกระจกรถยนต ์จํากัด 625/61-62 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 0866009715/0868406530

บรษิัท ปลวกแดงกระจกรถยนต ์จํากัด 90/20-22 ม.3 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 21130 0866009715

หา้งหุน้สว่นจํากัด เค เอส ออโต ้กลาส 155/194 ม.2 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 0863177001/0863776581/033650246

 ศเชษฐก์ระจกรถยนต์ 81/34 หมูท่ี- 9 ตําบลดอนตะโก อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032319776

บรษิัท กลาสชอปส ์จํากัด 72/1-4 ม.4 ถ.พหลโยธนิ ต.กกโก อ.เมอืงลพบรุี จ.ลพบรุี 15000 036616100-1

 เซน็เตอรก์ลาส มารเ์ก็ตติ6ง 422/4 ม.10 ต.ชมพู อ.เมอืง จ.ลําปาง 52000 054324521/0861759571

 เอกสยามกระจกโคง้-อลมูเินียม 210/11 ถนนนพิัทธอ์ทุศิ 2 ตําบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074245268

 พงษ์กระจกโคง้ 1-3 ซอย 12 (ราษฎรอ์ทุศิ) ตําบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074253286

หา้งหุน้สว่นจํากัด คลังกระจกภาคใต ้ 44/23  ถนนพลพชิยั  ตําบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074425416+7

หา้งหุน้สว่นสามัญ เอ็ม.ท.ีเซฟตี6กลาส 365 ซ.21 ถ.นพิัทธส์งเคราะห ์1 ต.หาดใหญ ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074368334+5

หา้งหุน้สว่นจํากัด สงขลากระจกรถยนต์ 150/80 ม.1 ถ.คกึฤทธิ+ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0876879291/0864928698

บรษิัท อดุรกระจกรถยนต ์จํากัด    72/21 ถ.มลวิรรณ ต.กดุป่อง อ.เมอืงเลย จ.เลย 42000 0814200969

บรษิัท บางกอก ออโตก้ลาส จํากัด 234/9-10 ม.1 ถ.รัตนราช ต.บางบอ่ อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 10560 0898152688

บรษิัท ซกิมา่ กระจกรถยนต ์จํากัด 12/667 ม.15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 027431500+2/0815510960

บรษิัท พ ีพาวเวอร ์ออโต ้เอเซยี จํากัด 12/693 หมูท่ี- 15 ตําบลบางแกว้ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 027431177+79

บรษิัท ไทยออโตก้ลาส จํากัด 89,89/1 ม.7 ถ.กิ-งแกว้ ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 021752345/021752034+7

บรษิัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จํากัด  68/5-6  ม.5 ถ.กิ-งแกว้ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 027388208+9

บรษิัท กูด๊ ชวัร ์กลาส จํากัด 238,238/1,238/2 ม.5 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.สําโรงเหนือ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 027572917+9

บรษิัท อัลฟ่า เซลล ์จํากัด 417/28-29  ถ.ศรนีครนิทร ์ต.สําโรงเหนือ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027486656-9

บรษิัท ทอ๊ปนอทช์ กลาส จํากัด 465/3 ม.3 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027580204+06

บรษิัท บวรออโตก้รุป๊ จํากัด 116/8 ม.3 ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 027553990/0852264182

บรษิัท บางนาออโตเ้ซลส ์จํากัด 12/231 ม.15 ถ.บางนา-ตราด กม.5 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 B023961200

บรษิัท บางกอก ออโตก้ลาส จํากัด 57/48 ม.4 ต.โคกขาม อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 034423889

รา้น เฮงกระจกรถยนต์ 8/11 หมูท่ี- 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลดาวเรอืง อ.เมอืงสระบรุี จ.สระบรุี 18000 036220142

 กติตพิัฒน ์(2005) 71/43 หมูท่ี- 2 ถนนมติรภาพ ตําบลตลิ-งชนั อ.เมอืงสระบรุี จ.สระบรุี 18000 036222862/036230182

บรษิัท กลาสชอปส ์จํากัด 572-576 ถ.มาลัยแมน ต.ทา่ระหัด อ.เมอืงสพุรรณบรุี จ.สพุรรณบรุี 72000 035511433-4

 ว.ีอาร ์อะไหลย่นต์ 78/2 ม.6 ถ.เลี-ยงเมอืง ต.มะขามเตี6ย อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077218828

 เอ็ม.ท.ีเซฟตี6 กลาส สรุาษฎรธ์านี 19/7 ม.3 ถ.เลี-ยงเมอืง ต.มะขามเตี6ย อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077295560/0862672608

 สรุาษฎร ์กระจกรถยนต์ 234/22 ม.1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี6ย อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 0818916987/0811475873

เอ เอ ประดับยนต์ 66/18 ม.4 ต.วัดประดู ่ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 0816061523/0894740925

เวยีงสระกระจกรถยนต์ 134/6  ม.8 ต.เวยีงสระ อ.เวยีงสระ จ.สรุาษฎรธ์านี 84190 0895881397

เอส.พ.ีกระจกรถยนต์ 126/1 ม.6 ถ.เลี-ยงเมอืง อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 0819682881/0910343694

บรษิัท อดุรกระจกรถยนต ์จํากัด 618 ม.19 ต.นอกเมอืง อ.เมอืงสรุนิทร์ จ.สรุนิทร์ 32000 044512708

บรษิัท ไทยคารก์ลาส จํากัด 73/1-3 ถ.สวุรรณศร ต.สระแกว้ อ.เมอืงสระแกว้ จ.สระแกว้ 27000 037421701+2

บรษิัท อดุรกระจกรถยนต ์จํากัด    12/2 ถ.นติโย ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 0945252155/0810614026

บรษิัท อดุรกระจกรถยนต ์จํากัด 235/1-2 หมูท่ี- 6 ถนนเลี-ยงเมอืง ตําบลหนองบัว อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 042204115-6

บรษิัท อดุรกระจกรถยนต ์จํากัด 69 ถ.เลี-ยงเมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 043314557/0817994141



สมาคม สหมติรการซอ่มรถยนตแ์หง่ประเทศไทย10-12 ซอย 36 (นภาศพัท)์ ถนนสขุมุวทิ 36 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 022586103

บรษิัท แจสเซอรว์สิ จํากัด 8/6 ซ.จัดสรรทมิเรอืงเวช 2 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 023116266/023113701

บรษิัท บญุสนิธุเ์ซอรว์สิ จํากัด 99 ซอยบางนา-ตราด48 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 023990654

รา้น มหานครรถยก 1042/129 สขุมุวทิ101/1 เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 023113693/023114293

หา้งหุน้สว่นจํากัด ลาดพรา้ว รถยก 72/2 ซอยลาดพรา้ว 87 ถนนลาดพรา้ว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 025393220

บรษิัท วภิาวด ีรถยก จํากัด 51/12 หมู3่ ซอยสยามสามัคค ีถนนวภิาวด ีตลาดบางเขน เขตหลักสี. กรงุเทพมหานคร 10210 029004933

หา้งหุน้สว่นจํากัด ด.ีเอส.บ.ีซพัพลาย 57/58 ซอยหัสดเิสว ีถนนสทุธสิารฯ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 022757952/022774058

 พอใจ 50/1 ม.1 แขวงบางระมาด เขตตลิ.งชนั กรงุเทพมหานคร 10170 0816159353/028879140

หา้งหุน้สว่นจํากัด ด ีเค รถยก 237 ซอยพระยามธาต ุแยก 35-3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 028951663/024177434

นวกรรถยก 220/1 ม.7 ซ.สขุสวัสดิ1 ซ.1  ต.อา่วลกึใต ้ อ.อา่วลกึ จ.กระบี. 81110 0869427195/0817888574

หา้งหุน้สว่นจํากัด รวภิา รถยก 8/80 หมูบ่า้นไทยชารม์มิ.งโฮม ม.9 ซ.ทุง่กลม-ตาลหมัน4 ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 0944099954

หา้งหุน้สว่นจํากัด บัง บัง รถยก 45/1 ม.2  ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 0639594546/0639494154

ไพรรุง่ รถยก 99/42 ม.8 ต.นาป่า อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 0892110033/0863228778

หา้งหุน้สว่นจํากัด น่าน สไลดอ์อนคาร์ 17 ม.1 ต.ฝายแกว้ อ.ภเูพยีง จ.น่าน 55000 0909635372

หา้งหุน้สว่นจํากัด ต.เซอรว์สิ 23/2 ซ.มติรภาพ 22  ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044352746/044352747

หา้งหุน้สว่นจํากัด โคราชรถยก 114/573 ม.3 ต.หนองจะบก อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 0852075469/0852075097

หา้งหุน้สว่นจํากัด ปิยะวรรณรถยก มอเตอรส์ปอรต์ 44/83 ม.9 ต.โคกกรวด อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30280 0898444614/044992653

หา้งหุน้สว่นจํากัด สนิชยัรถยก 69/184/1 หมูท่ี. 8 ถนนรัตนาธเิบศร ์ตําบลบางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุี 11000 025806249/025806725

หา้งหุน้สว่นจํากัด สนิชยัเอ็กซเ์พรส 69/184/1 หมูท่ี.8 ถนนรัตนาธเิบศร ์ตําบลบางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุี 11000 025806249/025803725

 บางกอกสไลดค์าร์ 212/7 ม.1 ถ.บางไผพ่ัฒนา ต.บางไผ่ อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 029126081/0860189992

บรษิัท อารต์รถยก จํากัด 9/16 ม.1 ต.คลองขอ่ย  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 0811037999/0811042000

บรษิัท เอสอาร ์ออโตเ้ซอรว์สิ 2013 จํากัด 325 ถ.มาลัยแมน ต.หนองปากโลง อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0817369965/0819815417

บรษิัท นครปฐมรถยก จํากัด 289 ม.3 ต.หนองดนิแดง อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034271186/0877527676/0852547676

รา้น นารถสทิธิ1รถยก 18/1 ซ.จฑุางกรู 2  ถ.จฑุางกรู ต.ตลาด อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 M0837775222

รา้นเจรญิศกัดิ1รถยก ลไสดอ์อน 333 ม.14 ต.เจดยีห์ัก อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 0800554482/0831151231

ประทปีรถยก 218/5 ม.11 ต.เจดยีห์ัก อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 0868128750/0822479155

บรษิัท อสีเทริน์ สไลด ์ออน 2014 จํากัด 603 ม.7 ต.มะขามคู่ อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง 21180 0947987985/0919891787

บรษิัท ตั ;มรถยก แอนด ์สไลดอ์อน ระยอง จํากัด139/2 ม.1 ต.บา้นคา่ย อ.บา้นคา่ย จ.ระยอง 21120 0944486223/0868476556

อู่ สมยันตร์ถยก 106 ม.2 ต.นํ;าคอก อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 0810037001/0868866631

เอ็น ว ีรถยก 152/9 ม.10 ต.ปากปวน อ.วังสะพงุ จ.เลย 42000 0610963673/0951695199

สมชายรถยก 129 ม.1 ต.วังยาง อ.ศรปีระจันต์ จ.สพุรรณบรุี 72140 0898377404

รถยก 340 8/6 ถ.พันศรโยธา ต.รั ;วใหญ่ อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุี 72000 0863757701/0865557028

ระเบยีบ รถยก สระยายโสม 115 ม.3 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี 72200 035559161/0898051844

หนึ.งรถยก 37/1 ม.6 ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบรุี 72240 0806556392/0895406681

รถยก ณัฎฐพล 30/1 ม.2 ต.ไผข่วาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี จ.สพุรรณบรุี 72000 0829739332/0818807677

สรุชยั รถยก 147/12 ม.1  ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี 72120 0895179675

 ศรมีงคลรถยก 55 ม.5 ต.บางขันแตก อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 75000 0814328666/0811873198

หา้งหุน้สว่นสามัญ พพิัฒน์ทรานสเ์ซอรว์สิ 923/582 ถ.เศรษฐกจิ 1 ต.มหาชยั  อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 034411399

หา้งหุน้สว่นจํากัด หนองคาย สไลด ์คาร์ 59 ม.13 ต.บา้นฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 0814099110/0873290506

ประสทิธิ1เซอรว์สิ 179/4 ม.7 ซ.นํ;าทพิย ์ถ.อดุร-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 0817083904

ฮั ;วการชา่ง 1/26 ถ.รักการด ีต.อทุัยใหม่ อ.เมอืงอทุัยธานี จ.อทุัยธานี 61000 0864465731/0875715404

รายชื�อรถยกในสญัญา


