
อู่ สามมติรการาจ 592 ซ.ไผ่สงิหโ์ต ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 022582148/026630160
อู่ อารกีารชา่ง 172 ซอยอรรถกระว ี2 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 022595535
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูก่วนิเซอรว์สิ 62 ซ.แสนสบาย ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 022585461/026613693
บรษัิท ฉัตรเมอืง จํากดั 4069 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 027122212+2
บรษัิท ไพรนิทร ์ออโตเ้ซอรว์สิ จํากดั 369 ถนนสนุทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 021031332/0816226292/0863241292/025508888
บรษัิท พ.ีเจ.การาจ จํากดั 461/1 ซอยเจรญินคร 40 ถนนเจรญินคร แขวงบางลําภูลา่ง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 028625044+6 
อู่ อดุมมติรยนต์ 3 ซอยสารภ ี1 ถนนอสิรภาพ แขวงสมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 024375208/024386312
บรษัิท บ ีเจ เซอรว์สิ จํากดั 565 ถนนนมิติรใหม ่แขวงทรายกองดนิ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 025436808+9
หา้งหุน้สว่นจํากดั สวุรรณสถติยม์อเตอร์ 20 ซอยเจรญิพัฒนา23 แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 029188244
บรษัิท อูบ่างกอก ออโตเทรด จํากดั 1601 ถนนนมิติรใหม ่แขวงทรายกองดนิ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 029157793+4
บรษัิท อูร่ณชยั จํากดั 18 ซอยนมิติใหม1่0 แขวงทรายกองดนิ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 023772678/027325733/029146294+5
บรษัิท เดอะลอฟทก์าราจ จํากดั 139/2 ถนนสามวา แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10150 029568159/0928942896/0929626235
บรษัิท ต.เจรญิบอดคีารเ์ซอรว์สิ จํากดั 6 ซอยหทัยราษฎร ์37 แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 029065661+3
บรษัิท พ.ีเอ็นจนิ บอดเีพน้ท ์99 จํากดั 18/2 ซ.หทัยราษฎร ์24 แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 0816265085/0906659680
บรษัิท เอ็น.เจ.โอ.เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 21 ซ.หทัยราษฎร2์4 แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 0863865769/0958563666
บรษัิท อ.รุ่งโรจน ์การาจ จํากดั 261/1 ถ.ไทยรามัญ แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 0892365811/0849078784
บรษัิท ทัศนว์รรณ เซอรว์สิ จํากดั 405 ถนน01 กาญจนาภเิษก แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 020335250/0839962000/0968984528
บรษัิท 2499 อนิเตอรค์ารร์แีพร ์จํากดั 507 ถนนเลยีบคลองสอง แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 020579045+7
บรษัิท บลงิเกอรค์ลบั จํากดั 32/1 ม.1 ถนนนมิติรใหม ่แขวงทรายกองดนิ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 029146863/0816963105/0819189897
บรษัิท ก.ม.9 การาจ จํากดั 93/90 หมู่ 9 ถนนรามอนิทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 029430324+5
อู่ พ.ีซ.ีเซอรว์สิ 119 หมู่ 12 ถนนเสรไีทย แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 027318838/027364919
บรษัิท ศศพิันธ ์ออโต ้ จํากดั  25  ซอยเสรไีทย 73  แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 029060950/0818328933
บรษัิท อูว่จิติรการชา่ง จํากดั 1 ซอยคูบ้อน 13 แยก 3 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 025103626/029430108
บรษัิท ธัญทานต ์96 จํากดั 3 ม.13 ซ.คูบ้อน 9 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 0804446996
บรษัิท เขม้เจรญิยนต ์จํากดั 49 ซ.รามอนิทรา 46 แยก 1 แขวงรามอนิทรา เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 029440554/0810333768/0863307774
บรษัิท ว.ีเอ็น.พ.ีเซอรว์สิ จํากดั 58/284 ซอยรามอนิทรา68 ถนนรามอนิทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 029181132/0814539246/0655985820
บรษัิท เซอรก์ติบรกิาร จํากดั 630/2 ถนนลาดพรา้ว แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 025131701/5131708
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูเ่ฮงเซอรว์สิ 569/6-7 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 025799279
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูส่ามชยัยนต์ 101/1-2 หมู่14 ซอยวภิาวดรีังสติ 16 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 022772150/022775382
บรษัิท คลัเลอรโ์ม จํากดั 61 ซอยเสอืใหญ่อทุศิ แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 020609568/020609375 
บรษัิท เอ เพชรบุร ีจํากดั 7/540 ม.9 ถ.วภิาวด-ีรังสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 029394269
บรษัิท กงัวานการาจ จํากดั 118  ซอยพระราม 2 ท ี20 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 028770490+5
บรษัิท ป.การันต ีเซอรว์สิ (1995) จํากดั 96/89 ม. 9 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 028639850/028639864
บรษัิท จ.ีซ.ีการาจ จํากดั 212 ซอยพระรามท ี2 ซอย 20 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 028770490+97
บรษัิท ต.ชยักงัวานการาจ จํากดั 313 หมู่ 3 ซอยสขุสวสัด1ิ4/5 ถนนสขุสวสัด ิแขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 024771118/024771105
บรษัิท 9 มอเตอรเ์วริค์ส ์จํากดั 54/32 หมู่ 10 แขวงบางขนุเทยีน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 028937606+7
บรษัิท นําสริยินต ์จํากดั 26/17 หมู่4 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 024688584
บรษัิท บ.ีพ.ีการาจ จํากดั 1/7 ม.1 ซ.จันทรเศรษฐ ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 024287040
อู่ พจนก์าราจ 83/17 หมู่ท7ี ซอยทองดอีนุสรณ ์ถนนรัตนกว ีแขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 024761346/028753317-0
บรษัิท พระราม 2 ยนตก์ารเซอรว์สิ จํากดั 178 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 024274587/024273127/0818456064
อู่ ศกัดยินต์ 42/20 ซอยนางนอง2 ถนนวฒุากาศ แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 028754111+4
บรษัิท ส.คงกติต ิ(1998) จํากดั 1/14 ถนนวฒุากาศ แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 028755176+7/024761170+1
บรษัิท อ.เจรญิชยัการาจ จํากดั 56/6 ถนนวฒุากาศ แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 024681229/024687861/024686179
บรษัิท อาทติยก์าราจ จํากดั 7 ซอยพระรามท2ี ซอย28/1 ถนนพระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 024520613+4
บรษัิท อยี ูมอเตอร ์สปอรต์ จํากดั 14/228 หมู่ 4 แขวงบางขนุเทยีน  เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 028933500+1
อู่ สมบัตเิซอรว์สิ 66 ม.3 ซอยถนนพระราม2 ซอย2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 024681330,024771271/0914779966/0942565635
บรษัิท เจเจ ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 65/7 ม.10 ถ.เอกชยั แขวงบางขนุเทยีน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 024154625
บรษัิท เพอรเ์ฟคท ์สปีด ไลน ์จํากดั 84 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210 029967277/029967288
อู่ เอส.พ.ีเซอรว์สิ 30/3 ซอยวภิาวดรีังสติ 41 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210 025335585/0891125989
อู่ โกสมุรวมใจ 44 ซอยชา่งอากาศอทุศิ 3 แยก 8 แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210 025659248+9 /021165449
บรษัิท เดอะคาร ์เซอรว์สิ จํากดั 9/1 ซอยโกสมุรวมใจ 35 แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210 029811785/0958034838/0886404721/0628983232
บรษัิท ทเีค เอส แอนด ์พ ีจํากดั 293/1 ถนนเลยีบคนูายกมิสาย 1 แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210 029291985/0848766086
บรษัิท พ.นวพล จํากดั 39/304 หมู่ 9 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงบางเขน เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210 029944372
บรษัิท ยุทธเซอรว์สิ จํากดั 14 ซอยโกสมุรวมใจ7 แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210 029810451+2
อู ่ สมศกัดิ 73 ซ.โกสมุรวมใจ7 ถ.โกสมุรวมใจ แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210 025038669/0879806292
บรษัิท หมง 2002 จํากดั 217 ถ.ชา่งอากาศอทุศิ แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210 029295922/029835454
บรษัิท เคซ ีการาจ 2017 จํากดั 2/1 ซ.นาวงประชาพัฒนา 5 ถ.นาวงประชาพัฒนา เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210 025655647/0818888089/0820820826
บรษัิท อนิฟินติ ีบอด ีเซอรว์สิ จํากดั 442 ซอยวภิาวด ี43 แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210 B020341784/M0619717789/M0619697819
อู่ ทวยีนต ์  620 ซอยนาทอง 8 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 022746474/022745022+4
บรษัิท ธนพล เซอรว์สิ แอนด ์การาจ จํากดั 5021 ถนนประชาสงเคราะห ์แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 022779887/0818136788
บรษัิท ฟาสท ์บอด ีเซอรว์สิ จํากดั 496 ซอยชานเมอืง ถนนประชาสงเคราะห ์แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 026419738/0837155701
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บรษัิท สถาพรออโตก้าราจ จํากดั 107 ซ.อนิทามระ 44 ถ.สทุธสิารวนิจิฉัย แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10320 022766443/022772278 
หา้งหุน้สว่นจํากดั สมพงษ์ มอเตอรค์ารส์ 301/5 ซ.ประสานสารบรรณ ถนนดนิแดง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 026433812/026433815
อู่ สริธินายนต ์ 56 ซอยอนิทามระ18 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 022771232/022773314
บรษัิท อูร่ัฐศกัด ิจํากดั 5/2  ซอยสมบูรณพ์ัฒนา ถนนประชาสงเคราะห ์แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 026926761/022753913
บรษัิท ออโต ้บอด ีคลนิคิ จํากดั 640 ถ.วภิาวดรีังสติ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 026918272+73
บรษัิท เพน้ท ์แอนด ์ฟิกซ ์จํากดั 65/10 หมู่ท ี17 แขวงบางระมาด เขตตลงิชนั กรุงเทพมหานคร 10170 024224240/0863673897
บรษัิท ส.เทพกร จํากดั 20/4 หมู่ท ี15 ถนนสขุาภบิาลบางระมาด แขวงบางระมาด เขตตลงิชนั กรุงเทพมหานคร 10170 028878687/028876468
บรษัิท เอ เอส อ ี(ไทยแลนด)์ จํากดั 132/32 แขวงบางระมาด เขตตลงิชนั กรุงเทพมหานคร 10170 0917794000/0813451202
บรษัิท หญงิรวย การาจ 2009 จํากดั 20/20 หมู่ 11 แขวงบางพรม เขตตลงิชนั กรุงเทพมหานคร 10170 024114959/028647342/0898130945
อู่ อรัญอนิเตอรก์าราจ 54/93 หมู่ท ี10 ซอยจรัญสนทิวงศ ์35 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบางพรม เขตตลงิชนั กรุงเทพมหานคร 10170 028648259/028649957
บรษัิท ว ีเอส พ ีการาจ จํากดั 44 หมู่ท ี15 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลงิชนั กรุงเทพมหานคร 10170 028879288/028879088
บรษัิท เอ เพชรปินเกลา้ จํากดั 14/21 หมู่ 18 ถนนกาญจนาภเิษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 028850708+9
อู ่ อมรชยัยนต์ 139 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 024480490/0651151777/0817344373
บรษัิท เดยีรบ์อด ีแอนด ์เพ็นท ์(1995) จํากดั 86 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 024089241+6
หา้งหุน้สว่นจํากดั อาร ์ด ีเซ็นเตอร์ 21/5 ม.12 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 028881128/028881129/0814527774
บรษัิท พทีเีอส มอเตอร ์เซอรว์สิ จํากดั 14/51 ม.2 แขวงศาลาธรรมสพน ์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 024415363+4
หา้งหุน้สว่นจํากดั เค เอส บางกอก เซอรว์สิ 11/5 ม.7 ซ.ทววีฒันา-กาญจนาภเิษก 12 แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 021011254/0813505198
บรษัิท ภักดมีาก เซอรว์สิ จํากดั 11/2,11/7 ม.7 แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 028063087+8
บรษัิท นวิสส์ตาร ์2016 จํากดั 46/3 ซ.กาญจนาภเิษก 009 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 0819428994/0894431064
บรษัิท เค.พ.ีพ.ีการาจ จํากดั 5 ซอยประชาอทุศิ 33 แยก 4 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 028727024+5
บรษัิท โสฬส ธนบด ีจํากดั 22 ซ.ประชาอทุศิ69 แยก11 ถ.ประชาอทุศิ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 028735448/028734268
อู่ วชัระเซอรว์สิ 247 ซอยประชาอทุศิ  69  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 024643152
อู่ วชิติยนต์ 54 ซอยพุทธบูชา39 แยก 1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 028693601/028707616
บรษัิท แมคคอย ออโตเ้อก็ซเพริท์ จํากดั 22/1,22/2 ถนนเลยีบทางดว่น แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 024261200/0906583313
บรษัิท อูศ่ภุเลศิการชา่ง จํากดั 102/8 หมู่ 2 แขวงทุ่งคร ุ    เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 024260929
บรษัิท ไรสซ์งิ อมิเม็กซ ์จํากดั 1/567 ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 024648161+2
บรษัิท เอ เจ ดบัเบลิยู จูนนงิ แอนดเ์พน้ท ์(2001) จํากดั 113/55 ซอยรุ่งประชา ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรุณอมัรนิทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 024245195
บรษัิท จรัลยนตเ์ซอรว์สิ  จํากดั 307/210  ซอยจรัญสนทิวงศ ์31 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบางขนุศรี เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 024110863/024111866/024113622
บรษัิท ธนบุรยีนตรการ จํากดั 28/1 ถนนรัชดาภเิษก  แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 028682575/0815555647
หา้งหุน้สว่นจํากดั นวิจรัล 35/90 ถ.จรัญสนทิวงศ ์แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 024671507/024675872-3
บรษัิท พ.ีท.ีพ.ีเซอรว์สิ จํากดั 375 ถนนเพชรเกษม เชงิสะพานบางไผ ่แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 028682826+7
บรษัิท ส.อนิเตอรค์าร ์(ท่าพระ) จํากดั 59/3 ถนนเพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 021171924/0819155416
บรษัิท เจรญิพงษ์ออโตค้าร ์จํากดั 1  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 027323054/023141484
บรษัิท เอ็น.พ.ีบอด ีชอ้ป แอนด ์เพน้ตงิ จํากดั 1 ซอยรามคําแหง 127/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 027351971-2/027355983-4
บรษัิท ถาวรมงคล จํากดั 139 หมู่ท ี2 ซอยลาดพรา้ว107 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจัน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 023774177+8
หา้งหุน้สว่นจํากดั พรเีมยีรค์ารร์แีพร์ 966 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 027352367+8/027350613
บรษัิท ธนะบอด ีเซอรว์สิ จํากดั 4 ซอยกรุงเทพกรฑีา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 027044132/0818279308
หา้งหุน้สว่นจํากดั อนิทรา การาจ 93/2 ซอยโยธนิพัฒนา ถนนโยธนิพัฒนา แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 029321992+3/0863999885
บรษัิท เอ็นเอส ๙๙ จํากดั 11 ซอยโพธแิกว้ 3 แขก 3 แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 020749944+5/0967863839/0956677475/0991790898
บรษัิท ช.ธนบดอีอโต ้จํากดั 188 ซอยพระรามท2ี ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 024151577-9/0814285084
บรษัิท ตมัออโตเ้ทรด จํากดั 277 ถนนบางขนุเทยีน แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 024165060/028997875-7
บรษัิท นําทรัพย ์การาจ จํากดั 136,138  ถนนบางกระด ี แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 024964717/024525805/0816422364
บรษัิท พรเีมยีร ์ออโต ้คาร ์จํากดั 2/55 ซอยสะแกงาม30 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 024515949/0863215833
บรษัิท อดุมทรัพยก์าราจ จํากดั 109/207 หมู่1 ซ.วดับางกระด ีถ.พระราม 2 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 024522281/028699261
บรษัิท สามารถ คาร ์คลัเลอร ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 1/1 ซอยพระรามท2ี ซ.56 แยก 1 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 024054244/0656694789 
บรษัิท บางกอก บอดคีาร ์เซอรว์สิ จํากดั 56 ซ.เทยีนทะเล 26 แยก2 ถ.บางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 028972773
บรษัิท เอเอ็มจ ีคารแ์อนดค์ลัเลอร ์จํากดั 500 มบ.บุษราคมั ซ.เทยีนทะเล20/1 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 028920400/0898922445
บรษัิท อวยชยั การาจ จํากดั 83,85,87,89,91 ซ.พระรามท2ี ซอย95 ถ.พระรามท2ี แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 024513713/024513715
บรษัิท คารเ์ซอรเ์คลิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 2 ซ.สะแกงาม 16 ถ.สะแกงาม แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 024516334/024516927/024516928/0885782628/0885782629
บรษัิท แจ่มการาจ 2009 จํากดั 20 ซอยบางกระด ี32 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 028964780/0927432993
บรษัิท ทจี ีเซ็นเตอร ์เซอรว์สิ จํากดั 2/4 ซอยอนามัยงามเจรญิ25 แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 024083840/0818105570/0816973408/0853185223/0812075888
บรษัิท เลศิไพศาล การาจ จํากดั 55/2 ถนนบางกระด ีแขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 020519655/0615615655/0615616195
บรษัิท เจ.อาร.์คาร ์โมดไิฟด ์จํากดั 83/19 หมู่ 4 ซ.รามอนิทรา 39 ถ.รามอนิทรา อนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 029731201-5
อู่ เล็กเชาวก์ารชา่ง 27/36 หมู่ท ี5 ถนนรามอนิทรา แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 025222201/025223034
 คงุเซอรว์สิ 1426/4 พหลโยธนิ ซอย 28 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 029390363-4
บรษัิท สถติพร ออโตบ้อด ีจํากดั 31/17 ซ.รามอนิทรา 6/1 ถ.รามอนิทรา แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 025226166+8/0863597466/0863369589
บรษัิท ร่วมเจรญิออโตเ้ซอรว์สิ จํากดั 2 ซอยพหลโยธนิ 46/1 แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 029714550+1/029712780+2
บรษัิท รัตนการาจ จํากดั 40 ถนนสขุาภบิาล 5 ซอย 5 แยก 14 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 025213212-3/025211308
บรษัิท วชัรพล คลัเลอร ์เวลิด์ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 122/6 หมู่ 6 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 029498819/0819241048
บรษัิท เฉลมิวนัชาติ 10 ถนนรามอนิทรา แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 025528177/029716353
บรษัิท กนัตพงศ ์ออโต ้ เซอรว์สิ จํากดั 98 ซ.รามอนิทรา 34 ถ.อยู่เย็น แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 023624544/029437326
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บรษัิท สายทพิย ์ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 148 ซ.รามอนิทรา 5 แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 025526930/0813322445
บรษัิท นวิรามอนิทรา การาจ จํากดั 101/1 ซ.รามอนิทรา 14 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 029438390/0816184146
บรษัิท เอ.เอส.เอส มอเตอรส์ปอรต์ จํากดั 48/26 ม.4 ซอยสขุาภบิาล 1 (รามอนิทรา) แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 029708383/029005558
หา้งหุน้สว่นจํากดั ทพีเีค ออโต ้เซอรว์สิ 361 ซอยรามอนิทรา 5 ถนนวชัรพล แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 025513293/0944496965/0924152893
บรษัิท เอส.วนั ออโตเ้ซอรว์สิ จํากดั 78-78/1 ซอยเจรญิราษฎร ์7 แยก 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 0859575102/022912176/022912688/0859575102/0877558866
บรษัิท อ.พพิัฒนย์นต ์จํากดั 430/1 ถนนพระรามท ี3  แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 022920498+9
บรษัิท อูศ่ภุเลศิการชา่ง จํากดั 140/2 ตรอกมาตานุสรณ ์ถ.พระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 022911544
บรษัิท เอกนวตั จํากดั 455/5-6  หมู่ท ี10  แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 028013720-1
บรษัิท จักรพันธก์าราจ จํากดั 20 ซอยพุทธมณฑลสาย 2  ซอย12  แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 028030464/028030463
บรษัิท ท.การชา่ง ออโต เซ็นเตอร ์จํากดั 2 ซอยบางแวก 122 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 024103337/024103182
บรษัิท ท.ีพ.ีเอส ออโต ้บอด ีจํากดั 24 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 028010270
บรษัิท ธนติยนต ์บอดชีอพ จํากดั 6 ซอยเพชรเกษม 92/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 024544918/024556684
บรษัิท ทเีอสซ ีคอลสสีชนั เซ็นเตอร ์จํากดั 831 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 028023932-3/0824651444
อู่ ยนตเ์จรญิกจิ 51ซ.กา่ญจนาภเิษก005 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 028027351-2/028027353
บรษัิท พเีจ คาร ์คลนิกิ จํากดั 5 ซอยเพชรเกษม98/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 024216792
หา้งหุน้สว่นจํากดั โฆสติ อนิเตอร ์เซอรว์สิ 199/1 ซอยเพชรเกษม 69 แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 024095433-34/0843618835
บรษัิท ธนบุรอีอโตค้าร ์จํากดั 135 ซอยกาญจนาภเิษก 005 แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 028028080+3/0891259941
บรษัิท บซิ ออโต ซาลอน จํากดั 39/2 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 024541251
บรษัิท เคทเีอ มชิชนั คอรป์อเรชนั จํากดั 666 ซ.บางแค 14 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 028023269/0900868563
บรษัิท พทิักษ์ยนต ์แอนด ์พทิักษ์การาจ จํากดั 225 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 028031828+9
บรษัิท เค คอรป์อเรชนั (2015) จํากดั 666 ซอยบางแค 14 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 0955951835/0648941921
บรษัิท เพมิทรัพยก์าราจ จํากดั 172 ซ.เพมิทรัพย ์ถ.กรุงเทพ-นนทบุร ีแขวงบางซอื เขตบางซอื กรุงเทพมหานคร 10800 025850593/029856469
หา้งหุน้สว่นจํากดั กงิเพชรเซอรว์สิ 1118/27 ถนนกรุงเทพ-นนทบุร ีแขวงบางซอื เขตบางซอื กรุงเทพมหานคร 10800 029115880-1
 ซง้ การาจ 4 ซ.สวนฝรัง ถ.เลยีบรมิคลองประปา แขวงบางซอื เขตบางซอื กรุงเทพมหานคร 10800 025851194/0816196476
บรษัิท บุญวศ ุ(2001) จํากดั 138 ซอยสทิธชิยั ถนนกรุงเทพ-นนทบุร ีแขวงบางซอื เขตบางซอื กรุงเทพมหานคร 10800 029121299/0816592788
บรษัิท สรุยิะยนต ์ออโต ้บอด ีจํากดั 2824-2826 ถนนกรุงเทพ-นนทบุร ีแขวงบางซอื เขตบางซอื กรุงเทพมหานคร 10800 025853408/029121136
บรษัิท อูนํ่าชยั เตาปูน จํากดั 645/18 ถนนกรุงเทพ-นนทบุร ีแขวงบางซอื เขตบางซอื กรุงเทพมหานคร 10800 029115001-3
บรษัิท ยูโรเชยีน ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 1149 ซ.กรุงเทพ-นนทบุร3ี9 ถ.กรุงเทพ-นนทบุร ีแขวงวงศส์วา่ง เขตบางซอื กรุงเทพมหานคร 10800 029107799/0891556868/0845129999/0953834415/0943239596
บรษัิท ฉินกรุ๊ป จํากดั 65 ซอยบางนา-ตราด 18 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 023993258/023981294
อู่ สายนําทพิยเ์ซอรว์สิ 44 ซอยอดุมสขุ 24 ถนนสขุมุวทิ 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 027478968-9
หา้งหุน้สว่นจํากดั อนิเตอรเ์ทค ออโตเ้ซอรว์สิ 99/9 ซอยสขุมุวทิ 66/1 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 023939768-9
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูช่ยัยนตบ์างนา 32/24 ม.4 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 023981485/023993168/027474654
บรษัิท วเีอ็น ออโต ้จํากดั 26 ซอยออ่นนุช 42 แยก 10-2 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 0863312277/0818255785   
บรษัิท เจรญิยนตบ์างบอน จํากดั 1/1 ซอนบางบอน 1 ซอย 15  แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 024154572/024155028
บรษัิท เรดด ีมอเตอรส์ จํากดั 59/1 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอนเหนือ  เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 024530100
บรษัิท เอส.เค.ท.ีคารเ์ซ็นเตอร ์จํากดั 115/521 หมู่ท ี4 ซอยเอกชยั 95 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 024167576+9/0646254755
บรษัิท แสงประดษิฐการาจ จํากดั 11/381-382 หมู่ 10 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 0289507302
บรษัิท ท.ีพ.ีด.ีออโตเ้ซอรว์สิ จํากดั 1269/1 ซอยเอกชยั 111 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 028951458/028951459
บรษัิท ย.ูซ.ีเอส.คารเ์ซอรว์สิ(เอกชยั) จํากดั 34/22 หมู่ 4 ซ.เอกชยั 102 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 028951731-3
บรษัิท ว.ีเอส.ยนต ์จํากดั 5 ซอยเอกชยั 95/2 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 028953687
บรษัิท ส.ยนตรการ การาจ จํากดั 63/22 ม.6 ซ.เอกชยั 89/2 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 028943150-3
บรษัิท อูต่งเจรญิยนต ์(3) จํากดั 1 ซอยบางบอน 5 ซอย 6/1  แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 028925515+7
หา้งหุน้สว่นจํากดั อู.่ท.ีว.ีเค.ยนต์ 46/11 ม.6 ซอยเอกชยั 83/1 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 028999466/028995258
บรษัิท อูอ่นันตก์ารชา่ง (2009) จํากดั 9/1 ซ.บางบอน 13 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 024169015/028994006
อู่ ธนบุรกีาราจ 1499 ถ.จรัญสนทิวงศ7์5 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 0288024778/0243495556
บรษัิท เอส.ซ.ีคารแ์คร ์จํากดั 64 ซ.จรัญสนทิวงศ ์95/1 ถ.จรัญสนทิวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 024355637-8
อู่ ไทยรัตนย์านยนต์ 509/186 ซ.ภาณุรังษี ถ.จรัญสนทิวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 024240202/024246728-30
บรษัิท วรวฒุ ิการาจ จํากดั 36 ซ.จรัญสนทิวงศ ์72 ถ.จรัญสนทิวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 024244715/024338618
อู่ ศรปีระชายนต์ 224 ซอยจรัญสนทิวงศ ์42 แขวงบางยขีนั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 024245034/028833154
อู่ พัฒนายนต ์87 65 ซอยจรัญสนทิวงศ ์65 แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 024242145/024355562
บรษัิท เคแอนดซ์คีารแ์คร ์จํากดั 444 ซอยจรัญสนทิวงศ ์94 ถนนซอยจรัญสนทิวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 028800558/0859189781
บรษัิท นวมนิทรก์าราจ จํากดั 19/41 หมู่ 7 ซอยนวมนิทร ์103 ถนนนวมนิทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 029497223+5
บรษัิท เอ พัฒนายนต ์จํากดั 27 หมู่ 12 ซอยนวลจันทร ์60  ถ.นวลจนทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 021842697-8
บรษัิท พ.ีท.ีมอเตอร ์คาร ์จํากดั 60/340 หมู่ 12 ถนนรามอนิทรา แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 029445248-50
บรษัิท สยามออโตบ้อด ีจํากดั 109/26 หมู่ 6 ซอย 74  ถนนนวมนิทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 029477828-30
บรษัิท อูแ่สงทองการชา่ง จํากดั 9/12 หมู่ท ี11 ถนนนวลจันทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 025095688-9/029463194
บรษัิท สขุสนัตอ์อโตเ้ซอรว์สิ จํากดั 109/40 หมู่ 5 ซ.สํานักสงฆ ์ถ.สขุาภบิาล 1  แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 029477002-4
บรษัิท วกีาราจ นวลจันทร ์จํากดั 6/1 ม.11 ถ.นวลจันทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 025192840/029461402
บรษัิท แซดแอนดจ์ ีออโตโมทฟี รพีนีชิ จํากดั 12/13 ม.2 ถ.เสรไีทย แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 027325965/027325967
บรษัิท พพีวีาย การาจ จํากดั 48/95 ซอยเสรไีทย 41 แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 027324227/0614907859
หา้งหุน้สว่นจํากดั วนัิย ออโต ้เซอรว์สิ 18/12 หมู่ 8 ซอยแจ่มจันทร ์ถ.เกษตร-นวมนิทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 025080959/0891776059
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บรษัิท อูร่ณชยั จํากดั 25/19 หมู่ 1 ซอยเสรไีทย 19 ถนนเสรไีทย แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 023772678
หา้งหุน้สว่นจํากดั เค.เอส.ออโต ้ 18/17 ซอยประเสรฐิมนูกจิ 42 ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงนวมนิทร ์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 037401186/0892342773/0982647874
หา้งหุน้สว่นจํากดั ป้วยกเีซอรว์สิ 105 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 022528409/022528428
บรษัิท ซง้อนิฟีนติ ีจํากดั 2 ซอยศรนีครนิทร4์7 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 023228918/023225337
บรษัิท ทรงวฒุเิซอรว์สิ จํากดั 2 ซอยออ่นนุช 61 ถนนสขุมุวทิ 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 023202947/023220307
บรษัิท ท.ีจ.ีออโตบ้อด ีจํากดั 23/1 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9  ซอย 1  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 023984088-9
บรษัิท ลอีอโตเ้ซอรว์สิ จํากดั 64 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม ้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 027528801-3
บรษัิท สภุลกัษณย์นต ์จํากดั 9 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย75 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 (สขุาภบิาล 1) แขวงประเวศเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 023287454/027267568+9
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูส่มบัตอิอโตเ้พน้ท ์1994 66 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 14 แยก 10 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 027472990/0859104341
บรษัิท ส.พงษ์มลิเลเนียมเซอรว์สิ จํากดั 50/1 หมู่ 6 ซ.ร่วมสามัคค ีถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงดอกไม ้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 027262348+9
บรษัิท ทซีแีอล ออโตเ้ซอรว์สิ จํากดั 172 ซ.ออ่นนุช70/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 023227557
บรษัิท ออ่นนุชทําด ีการาจ จํากดั 290 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 027260119/0819029824/0817500306/0899609824
บรษัิท ไทร ท ูการาจ เซอรว์สิ จํากดั 12 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซ.46 แขวงดอกไม ้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 020429453/0827902228/0969340041
บรษัิท เจบ ีออโต ้บอด ีจํากดั 597/1 ถนนออ่นนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 022970540/0863312277
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส.พ.ีคารแ์คร์ 3 ซอยพงึม ี17 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 027426112/027426153-4
บรษัิท ไพชยนต ์การาจ จํากดั 459 สขุมุวทิ 101 ซอยปุณณวถิ ีถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 023114864/023117643-4
 ธนาเซอรว์สิ 1060 ซ.สขุมุวทิ 101/1 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 023991258
บรษัิท อู ่เอส.เอส.อนิเตอรก์รุ๊ป จํากดั 45 ซอยพงึม ี13  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 023326840-3
บรษัิท กมล ออโตค้ารเ์ซอรว์สิ เซ็นเตอร ์จํากดั 48 ซอยพงึม ี29 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 027303425/0863101843
บรษัิท ท ีบ ีเอส ออโต ้การาจ จํากดั 1 ซ.ประวทิยแ์ละเพอืน 4 (ซ.อดุมสขุ 51 ) ถนนสขุมุ 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 027466943/027466944/0885856002
บรษัิท เอกกจิ ออโต ้การาจ จํากดั 18 ซอยเพชรเกษม 39 แยก 1 แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 028047273-4
บรษัิท แอคทฟี การาจ จํากดั 96/2 หมู่ท6ี ซอยจรัญสนทิวงศ1์3 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 028619487-8
บรษัิท ไรสซ์งิ อมิเม็กซ ์จํากดั 56/1 ถนนศาลธนบุร ีแขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 024555497-8
บรษัิท ชอเส็งการาจ(1999) จํากดั 21 ซอยบางแวก 18  แขวงบางแวก  เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 028657636-7
บรษัิท นทอีนิเตอรเ์ซอรว์สิ จํากดั 380  ถนนบางแวก  แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 024106441-2
บรษัิท สามมติร 28 การาจ จํากดั 28 ซอยเพชรเกษม 28 แยก 5 ถนนเพชรเกษม แขวงคหูาสวรรค ์ เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 024577971/024578443
บรษัิท อูท่อง เพชรเกษม ออโตเ้ซอรว์สิ จํากดั 19 ซอยเพชรเกษม46/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 028697205-6

ท.ีเอ็ม.ซ ีคาร ์เซ็นเตอร์ 280 ถนนบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 024101912/024101204/0813137592
อู่ วชัยานยนต์ 1125/18 ซ.จรัญสนทิวงศ1์3 ถ.คลองบางกอกใหญ่ แขวงคหูาสวรรค ์ เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 024107825
บรษัิท กรุงธน ออโต ้(2556) จํากดั 417 ถ.เทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจรญิ เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 024580243/028692708
บรษัิท เมธยีนต ์จํากดั 163/34 หมู่ 1 ถนนร่มเกลา้ แขวงมนีบุร ี เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 029145791-3
บรษัิท ทรงพล บอดเีซอรว์สิ จํากดั 9 ซอยหทัยราษฎร2์7 แขวงมนีบุรี เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 029064414-5
บรษัิท พ ีไอ ซ ีออโตเ้ซอรว์สิ จํากดั 48/26 หมู่ท1ี9 ถนนร่มเกลา้ แขวงมนีบุร ี เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 025179999/025175426-9
บรษัิท มลิเลยีน คลัเลอรส์ จํากดั 14/5 ซอยรามคําแหง 189  แขวงมนีบุรี เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 029166391-4/029168008
 สพุจน ์ วงศว์รเจรญิ 25/42 ซอยสามัคคธีรรม รามคาํแหง 186/1 ถนนรามคําแหง แขวงมนีบุรี เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 025176025/0819011455
บรษัิท รักษ์ยนตก์าราจ จํากดั 290/1 ถ.สวุนิทวงศ ์แขวงแสนแสบ เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 020103610+1
บรษัิท อุย้เซอรว์สิ จํากดั 36 ซอยรามคําแหง 174 แขวงมนีบุรี เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 0984205604
หา้งหุน้สว่นจํากดั ศนูยซ์อ่มมาตรฐาน บอดคีาร์ 1/1 ถนนรามคําแหง แขวงมนีบุรี เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 029176191/0619825355
บรษัิท มอเตอรเ์ทค บอด ีแอนด ์เพน้ท ์จํากดั 7 ซอยรามคําแหง185 แขวงมนีบุรี เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 020647449
บรษัิท เกษม (2524) 57/9 หมู่ท ี19 แขวงมนีบุรี เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 029096991/0959613679/0814666846
บรษัิท อลัฟาอซี จํากดั 166 ถนนบงึขวาง แขวงแสนแสบ เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 0992057144/0862219352
บรษัิท โปรฟิท ออโต ้เพน้ท ์จํากดั 223 ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์แขวงชอ่งนนทร ี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022853224+5/0814337227
บรษัิท ถนัดยนต ์จํากดั 33 ปากซอยพระราม3 (75) ถนนพระราม 3 แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022492198/0818108881
บรษัิท ทอีารบ์กีาราจ (2557)  จํากดั 264/1-3 ซ.ปรยิานนท ์ถ.สาธุประดษิฐ ์บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 026830414-5
บรษัิท นทอีนิเตอรเ์ซอรว์สิ จํากดั 1017/1 ซ.พัฒนาการ1 ถ.สาธุประดษิฐ ์แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022940943-4
บรษัิท พ ีออโต ้การาจ จํากดั 1410 ถนนพระราม 3  แขวงชอ่งนนทร ี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 026782202
บรษัิท ศรณีรงคเ์ซอรว์สิ จํากดั 33 ถนนยานนาวา แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 021657300-2 /0827963464-6
บรษัิท มติรยนต ์การาจ จํากดั 119 ซอยสาธุประดษิฐ ์5 ถนนสาธุประดษิฐ ์แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022124463/0863441707
บรษัิท กลุนท ีการาจ จํากดั 595/1 ซ.ตลาดศธรทพิย ์ถ.รัชดาภเิษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022940691/026835434
บรษัิท มหานคร 99 จํากดั 205 ถนนจันทน ์แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 026784433

มชียั ออโต ้ 708/4 ซ.พัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 026835681+2
 อญัชลยีนต์ 578/1 ซอยพญานาค ถนนพระราม6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 022151565/022158298
บรษัิท ไทยเฮงหลเีซอรว์สิการาจ จํากดั 811 ถนนสขุสวสัด ิ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 024271470/024276802
หา้งหุน้สว่นจํากดั ชอเส็งบอดเีซอรว์สิ 8 ซ.ราษฎรบ์ูรณะ12 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 024287888/0863200189
หา้งหุน้สว่นจํากดั อู ่ศ.ววิรรธน์ 18 ซอยสขุสวสัด ิ52/1 ถนนสขุสวสัด ิแขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบู์รณะ กรุงเทพมหานคร 10140 024638476/028182804
อู่ อูม่อ้การชา่ง 18/3   ถนนราษฎรบ์ูรณ ์  แขวงบางปะกอก  เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 0817543637/024685529/0815528860
บรษัิท กวนิ ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 88/2 ซ.สขุสุวสัด ิ33/2 แขวงราษฎรบู์รณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 028181797/0814422538
บรษัิท ตระกลพัฒนเ์อ็นจเินียรงิ จํากดั 1508 ถ.สขุสวสัด ิแขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 024636384/0866092995
บรษัิท เค.ว.ียนตรการ จํากดั 2 ซอยโชคชยั4 ซอย70 ถนนโชคชยั4 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 025384685/025303187
บรษัิท เอส 71 การาจ จํากดั 7/60 หมู่ 4 ถนนนาคนวิาศ  แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 025307010/029329303
หา้งหุน้สว่นจํากดั แมนการาจ 15 ซอยนาคนวิาส 14 ถนนนาคนวิาส แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 025306553
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บรษัิท พ ีแอนด ์ดบับลวิ ออโต ้เซ็นเตอร ์ จํากดั 3/29 หมู่ท1ี2 ซอยมัยลาภ ถนนรามอนิทรา แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 029071551-4
บรษัิท พูลสวสัดยินตรการ จํากดั 12 ซอยสคุนธสวสัด ิ10 ถนนสคุนธสวสัด ิแขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 029077809+10/029078011
อู่ สหายยนต์ 40/2 หมู่ 14 ซอยโชคชยั 4 ถนนลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 029310417-8
บรษัิท สริ ิการาจ จํากดั 3 ซอยลาดปลาเคา้ 49  แขวงจรเขบ้ัว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 025706378/029403750-1
บรษัิท อูโ่ปร 73  จํากดั 150/1 ซ.ประเสรฐิมนูกจิ 29 ถ.ประเสรฐิมนูกจิ แขวงจรเขบ้ัว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 029436281-2
อู่ สมใจเซอรว์สิ 54 ซอยสงัคมสงเคราะห ์20 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 025384587/025399097
บรษัิท ออโต ้อารต์ เซอรว์สิ จํากดั 14 ซ.ลาดพรา้ววงัหนิ 85 ถ.ลาดพรา้ว แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 029420652
บรษัิท แพคการาจ จํากดั 11 ซอยนาคนวิาส 28 ถนนนาคนวิาส แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 029561101
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็น ท ีสปอรต์ ออโต เพน้ท์ 325 ถนนสคุนธสวสัด ิแขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 029079078/0817979767
บรษัิท บพีคีารเ์ซอรว์สิ จํากดั 123/4 ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 0898915059/021728791
บรษัิท พัฒนกจิคารเ์ซอรว์สิ จํากดั 59/8 ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 020529001+2/0899277926
บรษัิท เดอะ วนั ออโต ้กรุ๊ป จํากดั 1284/3 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10540 027391158
บรษัิท วนั การาจ จํากดั 1284/2 ซอยลาดกระบัง42/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 027391158/0953747790
บรษัิท เอส.เอ.ออโตไฮ-เทค จํากดั 364 ซ.ลาดพรา้ว 87 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คณุสงิห ์ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10230 029320376/0909915640
บรษัิท เจรญิกา้วหนา้คารเ์ซอรว์สิ จํากดั 435 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมติร) ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 025394279/029366623
อู่ เจรญิยนต์ 13 ซ.ลาดพรา้ว 81 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองเจา้คณุสงิห์ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 029330134/0819126305
บรษัิท อูก่งัวานชยัการชา่ง จํากดั 2323,2325 ซ.67 ถ.ลาดพรา้ว แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 025140186/025391369
บรษัิท พเีค ออลคารเ์ซอรว์สิ จํากดั 90 ซ.ลาดพรา้ว 71 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 025391672/0818705243
บรษัิท เซน เซน เซอรว์สิ จํากดั 108 ถนนลาดพรา้ว ซอยลาดพรา้ว 80 แยก 16 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 029326682/0858115834
อู่ รุ่งโรจนก์ารชา่ง 5/22 ซอยลาดพรา้ว 126 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 029340523/0895304755
บรษัิท ท.ีโอ.พ.ีการาจ จํากดั 6 ซ.ลาดพรา้ว64 แยก4 ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 0866086303/0875073357
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูภู่ษณุ 531/1 ซ.ลาดพรา้ว94 (ปัญจมติร) ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 029347671+2/0816468875
หา้งหุน้สว่นจํากดั อมัรนิทรย์นต์ 1221/1 ซ.ลาดพรา้ว94 ถ.ลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 025397320+1

ส.การชา่ง 1229 ซอยโชคชยั 4 ถนนลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 025306050/0844587227
อู่ พรชยั 434 ซ.ปรดีพีนมยงค ์20 ถ.สขุมุวทิ 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 027110307-8
หา้งหุน้สว่นจํากดั คณุอนันต ์การาจ 6/1 ซ.พัฒนเวศม ์11 ถ.สขุมุวทิ 71 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 027110586/0982650693
บรษัิท เจ.อาร.์การาจ พัฒนาการ จํากดั 937-939 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 027199949/027199696/0818132371/0894794118
บรษัิท เจรญิยนตอ์อรโ์ตส้ปอรต์ จํากดั 243 หมู่ 4 ซ.ออ่นนุช 46 ถ.สขุมุวทิ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 023218301/023225111
บรษัิท ณรงคว์ทิย ์ออโตเ้ซลส ์จํากดั 3488 ถนนเพชรบุร ีแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 023182548
บรษัิท ตงัตรงจติร (1991) จํากดั 27 ซอยออ่นนุช17 แยก7 ถนนออ่นนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 027176495/027176499
 ถาวรการาจ 199 ซอยพัฒนาการ40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 023218029/023200587
อู่ มสีวุรรณการาจ 288 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 020569776/0813539557
บรษัิท ลบิเฮงการาจ จํากดั 154 ถนนพัฒนาการ 38 (เจรญิพัฒนา) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 023144349-50/023195969
บรษัิท ออ่นนุชออโตเ้พน้ท ์จํากดั 128 ซ.ออ่นนุช 40 ถ.สขุมุวทิ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 027420881-4
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูโ่ปรเจ็ค ดรมี ออโตค้าร์ 635/4 ซอยออ่นนุช 39 ถนนสขุมุวทิ 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 027205036/0818415714
บรษัิท ดบัเบลิยู.เอส.ซ.ีการาจ จํากดั 59 ซ.พัฒนาการ 54 (พลเทพ) ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 023202608
หา้งหุน้สว่นสามัญ อู ่ซ.ีซ.ีเจรญิสขุ 77 ออ่นนุช21/1 (ซอยสนุทรศารทูล) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 027420701/0863014132

นวิ เอ เอน็ 296 ซ.ออ่นนุช 39 ถ.สขุมุวทิ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 027213965
บรษัิท อูน่พเกา้ การาจ จํากดั 211 ซ.ออ่นนุช 44 ถ.สขุมุวทิ 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 027422950+1/0843626345
บรษัิท สมารซ์ คาร ์จํากดั 293 ซ.ออ่นนุช39 ถ.ออ่นนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 027205084+85/0945455604
อู่ สขุมุวทิ 47 366 ซอยออ่นนุช30 ถนนสขุมุวทิ77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 023318276
บรษัิท ด.ีด.ีการาจ (2005) จํากดั 10 ซ.พัฒนาการ20 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 0813458365/023185828
บรษัิท มาย คาร ์การาจ จํากดั 1372 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 023191342+3

บรษัิท เสถยีร บอด ีคาร ์เซอรว์สิ จํากดั 183/9  ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 023735406

บรษัิท แอลพยี ูการาจ จํากดั 1 ซอยรามคําแหง 175 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 029172284
 นวิ เอส.เค.เซอรว์สิ 29/5 ซอยกรุงเทพกรฑีา 37 แขวงทับชา้ง เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 0958957229/020102572/020102515
หา้งหุน้สว่นจํากดั เชยีงชยัยนต์ 438/1 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 0815518482/0616925999
บรษัิท เอ็มบเีค เจแปน 2019 จํากดั 46/3 ถนนนางลนิจ ีแขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 026785513+4/026787714
บรษัิท ปิยะการาจ จํากดั 1578/5 ถนนจันทน ์แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 022113567/022130953
หา้งหุน้สว่นจํากดั ท.เจรญิชยัยนต ์การชา่ง 28/5 หมู่ 2 แขวงออเงนิ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 029924282-3
บรษัิท ธนพร ออโตเ้ซอรว์สิ จํากดั 85/1 หมูท ี1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 029919016/025333487
บรษัิท ว.ีไอ.พ.ี ยูโร คารส์เซ็นเตอร ์จํากดั 60/1-4 หมู่ท ี7 แขวงออเงนิ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 029982291+5
บรษัิท ธนพัฒน ์ออโต ้เซ็นเตอร ์จํากดั 45/36,45/41-42 หมู่ 3 ถนนวชัรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 029942950+5
บรษัิท มหานครออโตค้ลัเลอร ์จํากดั 18/140 ถ.วชัรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 029942554
บรษัิท พัฒนพล ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 15/11-12 ซ.พหลโยธนิ54/1 แยก4-57 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 021019912+13/0853145656
บรษัิท เค.เจ.บรกิาร จํากดั 33/89 หมู่ท ี2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 029941167/0892036518
บรษัิท ต.เจรญิ การาจ จํากดั 127/183 ซ.สายไหม60 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 0876788088

พทัิกษ์ยนตบ์รกิาร 21/14 ม.1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 029919936
บรษัิท ศรสียาม เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากดั 1/34 ม.6 ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 025311655
บรษัิท เอส พ ีเค รุ่งเรอืง ออโต ้ 6/9 ถนนจตโุชต ิแขวงออเงนิ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 020135621/0876533148
บรษัิท พรสนีิ เซอรว์สิ จํากดั 42/18 ถนนจตโุชต ิแขวงออเงนิ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 020906597/0898979448/0814052323
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บรษัิท รับทรัพยเ์จรญิ ออ๊ตโตค้าร ์จํากดั 56/64 ซ.เพมิสนิ 29 (ทองเอก) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 020608974
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูพ่บิูลยเ์ซอรว์สิ 442/7 หมู่ 4 ซ.พหลโยธนิ 52 ถ.พหลโยธนิ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 025526762/029727988/0814931559
บรษัิท ทรปิเปิล ดบับลวิ ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 9/35 ซ.สขุาภบิาล 5 ซ.72 ถ.สขุาภบิาล 5 แขวงออเงนิ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 0818231106/0819243313
หา้งหุน้สว่นจํากดั ร-ีบลิทบ์อด ี 260/1 ถ.เลยีบคลองภาษีเจรญิฝังเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 028078282
บรษัิท วงษ์ศริเิลศิ คารส์ เซอรว์สิ (1997) จํากดั 512 ถนนเลยีบคลองภาษีเจรญิฝังใต ้แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 028149228-9/024293468
หา้งหุน้สว่นจํากดั บ.ีเอ็ม.แอ็ดวานซ ์การาจ 2  ถนนพุทธมณฑล สาย 3 ซอย 6 แขวงหนองคา้งพล ู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 024219730/0894434189  
บรษัิท          ตามออโตเ้ซอรว์สิ จํากดั  85/1  ซอยเพชรเกษม69 แยก 6-1-1 แขวงหนองคา้งพูล  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 028074447-8
หา้งหุน้สว่นจํากดั ธนบุร ีคารแ์อนดเ์พนท ์ 6/48 หมู่ท ี7 ซอยเพชรเกษม108 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพูล เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 028082980
หา้งหุน้สว่นจํากดั มณฑลการาจ 25/106 ม.2 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพูล เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 028106919
บรษัิท ว.ีอาร.์ออโต ้จํากดั 78 ถ.พุทธมณฑลสาย3 แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 024219811/024219821
บรษัิท วรธน จงเจรญิ จํากดั 23 ซอยเพชรเกษ69 แยก 6-1 แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 020705549/028074045
บรษัิท ก.เจรญิ ธุรกจิ จํากดั 2/1 ถ.สวสัดกิาร 2 ซอย 23 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 0819379826/028098036
หา้งหุน้สว่นจํากดั ณัฐสทิธ ิการาจ 17/175 ม.2 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 024312582
บรษัิท เพชร เซอรว์สิ (2018) จํากดั 32/15 ม.2 ถ.ประชาสําราญ แขวงคลองสบิสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 021598193+5/0863102641/0826824441
บรษัิท ส.ศริกิารชา่ง 2015 จํากดั 51/61,51/68 ซ.ชนิเขต 2/31 ถ.งามวงศว์าน ทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี กรุงเทพมหานคร 10210 029545328-9
บรษัิท สหชยั ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 8/10 หมู่ท ี1 ซอยแจง้วฒันะ14 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี กรุงเทพมหานคร 10210 029907788/029907878 
บรษัิท วงษ์เกษม บดอดคีาร ์จํากดั 19/132 ม.2 ถ.วภิาวดรีังสติ60 ถ.วภิาวดรีังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี กรุงเทพมหานคร 10210 025797955/025797956 

พรสมบัตคิารเ์ซอรว์สิ 102 ม.4 ซ.แจง้วฒันะ13 ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี กรุงเทพมหานคร 10210 029828272/029828336
บรษัิท เอ.เอส.งามวงศว์าน จํากดั 58/12 ม.6 ถ.งามวงศว์าน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี กรุงเทพมหานคร 10210 025885833+5
บรษัิท เชาวสยุนตการ เซอรว์สิ จํากดั 370/6 ถนนพระราม 9 ซ.22 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 027197433-5
หา้งหุน้สว่นจํากดั ทวพีงษ์เซอรว์สิ 82 ซอย สนุทรศริ ิถนนประชาราษฎรบํ์าเพ็ญ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 022771519/022753951
อู่ บุญเทพสนัทัดกลการ 10 ซอยจัดสรร ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 022774512/0817395548
บรษัิท กุย่เฮงพัฒนา จํากดั 135 ซอยรัชาดภเิษก12 ถ.รัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 022777868/022752169
บรษัิท ถาวรมงคล จํากดั 11 ซอย 20 มถุินา 11 แยก 13 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 022748813+4
บรษัิท กติพิล คารเ์ซอรว์สิ จํากดั 3344 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 023196199/023185877/0815510699 
อู่ รัชดาการาจ 16/1 ถ.รมิคลองชวดใหญ่ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 022474175/022474155
หา้งหุน้สว่นจํากดั ชวลติ ออโต ้แอนด ์บอด ีเซอรว์สิ 789/1 ถ.พระราม9 แยก21 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 023187410/027168338
 กระบอีอโตเ้ซอรว์สิ 176 ม.2 ต.กระบนีอ้ย อ.เมอืง จ.กระบี 81000 0815379641/0872678843
บรษัิท สามพนีอ้งวฒันะทรัพย ์จํากดั 219 ถ.กระบ ีต.ปากนํา อ.เมอืง จ.กระบี 81000 075613249/0915279435/0630806548
อู่ สรุพลการชา่ง 83  ถ.ศรตีรัง ต.กระบใีหญ่  อ.เมอืงกระบี จ.กระบี 81000 0815374633
หา้งหุน้สว่นจํากดั สงิหท์องออโตเ้พน้ท์ 241 ม.4 ต.เขาคราม อ.เมอืงกระบี จ.กระบี 81000 075817208
รา้น เกยีรตบิุตรบังยาวออโตเ้ซอรว์สิ 124/3 ม.3 ต.คลองหนิ อ.อา่วลกึ จ.กระบี 81110 0937586556/0922787664

ชา่งเทอืงเซอรว์สิ 63/7 ม.3 ซ.หนองเตา่ ต.เขาใหญ่ อ.อา่วลกึ จ.กระบี 81110 0895946567/0806977781
หา้งหุน้สว่นจํากดั สงัขแ์กว้เซอรว์สิ 989 169/10 ม.2 ต.อา่วลกึเหนอื อ.อา่วลกึ จ.กระบี 81110 075814611/0869427195

สทิธนินทก์ารชา่ง 439 ถ.อา่วลกึ-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี 81160 0895895644/075652094
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็นเคเซอรว์สิออโตค้าร์ 382/12 ถ.เทศบาล10 ต.เหนอืคลอง อ.เหนอืคลอง จ.กระบี 81130 0841882604/0872710748
หา้งหุน้สว่นจํากดั นาราพรรธนบ์อดแีอนดเ์พน้ท์ 26/27 ม.1 ต.แกง่เสยีน อ.เมอืงกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 034551128/0864135662
บรษัิท เพชรจรัส กรุ๊ป จํากดั 343/19 ม.1 ต.ลาดหญา้ อ.เมอืงกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 0985043977/0985043988
หา้งหุน้สว่นจํากดั เขาตอง เจรญิยนต์ 165/56 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมอืงกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 034600838/0895514000
บรษัิท นาราเจรญิกจิ จํากดั 209/1 ม.4 ต.แกง่เสยีน อ.เมอืงกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 03491718/0864135662
อู่ เอกชยัรุ่งเจรญิ 1/2 หมู่ท ี1 ตาํบลท่าลอ้ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 034622146
หา้งหุน้สว่นจํากดั ไก ่ออโต ้คาร ์2018 17/16 ถ.พัฒนากาญจน ์ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 71110 0815270045/0917527118
 ช.รุ่งโรจน ์ออโตเ้ซอรว์สิ 39/6 ม.6 ต.ท่าไม ้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0892542689/0818268138
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอสพเีซอรว์สิ (เจ๋ง) 2011 103/5 ถ.ตะครําเอน 13 ต.ตะครําเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 034562922/0819411995
หา้งหุน้สว่นจํากดั สองพนีอ้งการาจ 99/18 ม.5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 0833107424/0989143381
อู่ ชา่งหนู 118/1 ม.3 ถ.แสงชโูต ต.ท่าลอ้ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 0813788357
อู่ ช.รุ่งเรอืงบรกิาร 74/3 ม.2 ต.ท่าลอ้ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 034604522/0819810816

อา๋การชา่ง 398 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 82000 0819814500/0833168497
บรษัิท เสกสรรคก์าราจ (ชมุพลเซอรว์สิ) จํากดั 81/12 ม.1 ต.นครชมุ อ.เมอืงกําแพงเพชร จ.กาํแพงเพชร 62000 0882791142/0882954741/0863975606
อู่ เขยีวการชา่ง 99/9 ม.1 ต.อา่งทอง อ.เมอืงกําแพงเพชร จ.กาํแพงเพชร 62000 055850604/0819722075
บรษัิท อูห่น่อยการชา่ง จํากดั 808/2 ถ.ราชดําเนนิ1 ต.ในเมอืง อ.เมอืงกําแพงเพชร จ.กาํแพงเพชร 62000 055716496/0818880815/0899611313
บรษัิท อูค่ลองขลงุบรกิาร จํากดั 559/1 ม.10  ต.คลองขลงุ อ.คลองขลงุ จ.กาํแพงเพชร 62120 055781343/0817074142/0824037494
อู่ เจห้น่อย 211  ม.10 ต.หว้ยโพธิ อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ จ.กาฬสนิธุ ์ 46000 043813600/600502/0816701662

ส.เจรญิยนต์ 7/2 ถ.บายพาสหัวค ู ต.กาฬสนิธุ ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ จ.กาฬสนิธุ ์ 46000 0815929350/0981041168  
อู่ วไิลเจรญิยนต์ 119  ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสนิธุ ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ จ.กาฬสนิธุ ์ 46000 043813015/0895394564
บรษัิท เค เอช ซ ีออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 555 ม.20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ ์ 46120 043833611+2
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูโ่ชครัตนวบิูลย ์ออโตเ้ซอรว์สิ 326 ม.5 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสนิธุ ์ 46150 043861659/0935578656
 มงคลการชา่ง 275/11 หมู่ท ี13 ถนนราษฎรค์นงึ ตําบลในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 043237167
บรษัิท วรุตม ์บอด ีแอนด ์เพนท ์จํากดั 294 หมู่ท ี5  ถนนเลยีงเมอืง  ตําบลเมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 043341423-26
อู่ สมบูรณก์ารชา่ง 104/9 ม.14 ถ.มติรภาพ เยอืงหมู่บา้นไทยสมุทร ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 043239159
หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ีเค.ออโตร้แีพร์ 146/3 ถ.เหลา่นาด ีซ.2 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 043223710
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หา้งหุน้สว่นจํากดั ตงึขอนแกน่เซอรว์สิ 324 ม.19 ต.บา้นเป็ด อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043225641/0857461264
หา้งหุน้สว่นจํากดั ท.ีพ.ีบอด ีเซอรว์สิ 420 ม.7 ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0897137717/0866346262
หา้งหุน้สว่นจํากดั เค.พ.ีเอ็น.เพน้ท์ 720 ม.2 ซ.มสีขุ ต.ศลิา อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0894185402/0876341428
อู่ ทองหลางบรกิาร 132 ม.13 ถ.บา้นทุ่ม-มัญจาครี ีต.บา้นหวา้ อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0896798567/0853595984
บรษัิท ว.ีเอ็น.พ.ีเซอรว์สิ จํากดั 197 ม.12 ต.ศลิา อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0894193891
หา้งหุน้สว่นจํากดั มติรภาพ การาจ 334 ม.2 ต.ศลิา อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043342550/0850015115
หา้งหุน้สว่นจํากดั ขอนแกน่แตง่รถ 94 ม.12 ถ.มติรภาพ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0843800031/043472245
อู่ เปียกการชา่ง 37/9 ม.16 ถ.ศลิปสนทิ ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043348471/0883235470

วชัระบอดเีซอรว์สิ 48 ม.7 ต.แดงใหญ่ อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0812623615/0942837790
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูพ่รเทพเจรญิชยั 46/4 ม.16 ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043244258
บรษัิท เออารก์าราจ จํากดั 191/16 ม.16 ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0894000039/0810002548
บรษัิท กฤษฎ ิออโตเ้พน้ท ์จํากดั 191/16 ม.16 ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043001310/0894000039
หา้งหุน้สว่นจํากดั ธนศกัดพิรรษา 183 ม.9 ต.พระลบั อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043466493
อู่ ป.นครปฐม 186/1 ม.13 ถ.มติรภาพ อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40260 043261005/0833327261
อู่ ไชยบุรกีารชา่ง 266 ม.3 ถ.ชมุแพ-ภูเขยีว ต.ไชยสอ  อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 40130 043386085/0895736722
อู่ สวุรรณเซอรว์สิ 314 ม.18 ถ.ชมุแพ-สชีมพู ต.ชมุแพ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 40130 043384684/0817177935
อู่ วฒันายนตอ์นิเตอรก์รุ๊ป 68 ม.8 ถ.ชมุแพ-ภูเขยีว ต.ชมุแพ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 40130 043386831/0856814226/0850077668
อู่ ปราโมทย ์การชา่ง 188 ม.7 ถ.ภูเวยีง-ศรบีุญเรอืง ต.ภูเวยีง อ.ภูเวยีง จ.ขอนแกน่ 40150 0861018141

เอ็น.ท.ีการาจ 21/2 ม.17 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0857588068
หา้งหุน้สว่นจํากดั ภญิโญพรสวสัดกิารชา่ง 256 ม.12 ต.พระลบั อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0817173699/0819644495/0862387771
อู่ ส.จันทบุรกีาราจ 104/28 ม.10 ค.ท่าชา่ง อ.เมอืงจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 039498664/0834156333
บรษัิท อาร.์เอส.การาจ (2007) 99 ม.1 ถ.พระยาตรัง ต.ท่าชา้ง อ.เมอืงจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 039303344

บรษัิท ชยัณรงคจ์ันทบุร ี(1993) จํากดั 30/30 ม.3 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืงจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 039321797/039324817

หา้งหุน้สว่นจํากดั อูช่า่งดาการาจ 2569 28/60 ม.3 ถ.รักศกัดชิมูล ต.ท่าชา้ง อ.เมอืงจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 039325634/0852479688 

หา้งหุน้สว่นจํากดั ป้อมเจรญิการชา่ง 47/5 ม.5 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืงจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 039373899

หา้งหุน้สว่นจํากดั พพีล ูมอเตอร์ 100/20 ม.10 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืงจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 039609859/0994141389

พลวิคารแ์คร์ 16/1 ม.12 ต.พลวิ อ.แหลมสงิห์ จ.จันทบุรี 22190 039434153/0863133348

อู่ แปดรวิการชา่ง 33/5 ม.2 ต.วงัตะเคยีน อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038535893/0818746611
หา้งหุน้สว่นจํากดั รุ่งเรอืง บอดคีาร ์เซอรว์สิ 72/1 ถนนประชาสรรค ์ตําบลหนา้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038511291
บรษัิท ลขิติพร เซอรว์สิ จํากดั 45/7 ม.5 ต.วงัตะเคยีน อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 0863673138/0944567881
อู่ วงัตะเคยีนเจรญิยนต์ 52/3 ม.3 ต.วงัตะเคยีน อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 0614479962/0845222014
บรษัิท มติรบางพระ อนิเตอรย์นต ์จํากดั 7/3 ม.3 ต.บางพระ อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038821522/0819407422
บรษัิท พ.ีพ.ีเอส.อนิเตอร ์ทรัค จํากดั 1/10 ม.8 ต.บางไผ่ อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038584455+6
บรษัิท รักษ์ยนตก์าราจ จํากดั 57/1 ถ.สวุนิทวงศ ์ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038515288+9
บรษัิท เอส.เอ.คาร ์บอด ีเซอรว์สิ จํากดั 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 0991456445/0991489661
อู่ ทรัพยส์มบูรณ์ 40/1 ม.1 ถ.พนมสารคาม-บา้นสรา้ง ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 24120 0625958528/0926467409
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอริธ์ออโตเ้พน้ท์ 155 ม.7 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 24120 038837038
บรษัิท อูส่นุทรการชา่ง จํากดั 66/45 ม.4 ต.เสม็ด อ.เมอืง จ.ชลบุรี 20000 038381559/038384879
บรษัิท หนองร ีการาจ จํากดั 19/33 ม.7 ต.หนองร ี อ.เมอืง จ.ชลบุรี 20000 038476686
บรษัิท อูส่นุทรการชา่ง จํากดั 66/45 ม.4 ต.เสม็ด อ.เมอืง จ.ชลบุรี 20000 038381559/038384879
บรษัิท เดอะรชิ ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 8/62 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมอืง จ.ชลบุรี 20000 0863303839/038350836
บรษัิท มาสเตอรพ์ซี ออโตเ้วริค์ จํากดั 20/11 ม.1 ต.หนองขา้งคอก อ.เมอืง จ.ชลบุรี 20000 0819320774/0614867626/0625438358
บรษัิท นวิฒัน ์ออโตค้าร ์จํากดั 367/1 ถ.สขุมุวทิ ต.แสนสขุ อ.เมอืง จ.ชลบุรี 20130 038392743/033641195
บรษัิท ชลบุร ีออโตเวริค์ จํากดั 9/11 ม.7 ต.เสม็ด อ.เมอืง จ.ชลบุรี 20130 038381854
หา้งหุน้สว่นจํากดั ซ ีเอส เอน็ เซอรว์สิ 449/1 ถนนสขุมุวทิ ตําบลแสนสขุ อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038393610+1
บรษัิท ณสษิฐ ์การาจ จํากดั 3/8 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038152291
บรษัิท อูส่ขุไพบูลย ์จํากดั 1/24 หมู่ท ี9  ตาํบลบา้นสวน อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038277650
บรษัิท เอสเอส ออโตเ้วริค์ จํากดั 9/147 ซ.12 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสขุ อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038392744/038392742
บรษัิท เอ.อาร.์55 คารเ์ซอรว์สิ จํากดั 48/7 ม.9 ต.นาป่า อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038147652/0812058581
บรษัิท วลนิ อนิเตอรย์นต ์จํากดั 55/7 ม.1 ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038192217/038192107
บรษัิท อา๊ออโตก้าราจ จํากดั 43/46 ม.2 ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038110974/0922752829
บรษัิท วพีเีอม็ จํากดั 35/12 ม.2 ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038195186+7/0994212225
หา้งหุน้สว่นจํากดั แสงมณีการชา่ง ชลบุรี 63/11 ม.3 ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038055510/0911198110
บรษัิท ซ.ีซ.ีเค.ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 100/6 ม.5 ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 033641675/0819961682/0809198898
บรษัิท ฉลองชยัคารเ์ซอรว์สิ จํากดั 2/10 ม.8 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038283728
บรษัิท อูพ่ทิักษ์ชยั จํากดั 17/6 ม.3 ต.หนองขา้งคอก อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038799668
อู่ อวิ การาจ 31/30 ม.3 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบุร ี อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038192327/0849855575
บรษัิท หม่องการาจ จํากดั 74/4 ม.6 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038279982/0989787441
บรษัิท เคควิ คาร ์เซอรว์สิ จํากดั 9/53 ม.4 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038284414/0926281591
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บรษัิท เอสเอสอาร ์การาจ จํากดั 1/131 ม.3 ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 0890418734/0625656822
บรษัิท สเุมธการาจ จํากดั 63/2 ม.4 ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 038198045+6
บรษัิท ว ีเค ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 106/1 ม.10 ถ.บายพาส ต.นาป่า อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038274057/038205620/0618852255
บรษัิท แอล แอนด ์เอ็น รุ่งเรอืงการาจ จํากดั 9 ม.3 ต.นาป่า อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 0926343674/0615455096
บรษัิท แสงไทยการาจ จํากดั 77/8 ม.1 ต.หนองร ี อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038283848/0818318003
หา้งหุน้สว่นจํากดั เวยีนทองยูโรออโต เซอรว์สิ 39/128 ม.9 ต.นาป่า อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 0876162583/038780181
บรษัิท กรณัฐ ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 449/1 ถ.สขุมุวทิ ต.แสนสขุ อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038393610+1
หา้งหุน้สว่นจํากดั ส.มณีการชา่ง บายพาส ชลบุรี 43/2 ม.2 ต.นาป่า อ.เมอืงชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038205265/0818615531
บรษัิท ท ีพ ีบอรด์เีพน้ท ์1995 จํากดั 64/20 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038222009/0819170738
บรษัิท ซ.ีพ.ีพัทยา การาจ จํากดั 197/1 ม.3 ต.ตะเคยีนเตยี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 0639594546/0863413342
หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคล มงคลเซอรว์สิ 2004 23 ม.5 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038234140/0819403843/0817592233
อู่ ชยัเจรญิ 113/42 ม.2 ต.ตะเคยีนเตยี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038704871/0861560642
บรษัิท วาสนา การาจ จํากดั 7 ม.6 ซ.พรประภานมิติร12 ถ.สขุมุวทิ ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 0850834372/0892537847
บรษัิท มงคลคารก์าราจ จํากดั 25/3 ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 0899949742/0892518797
บรษัิท มงคลเจรญิยนต ์จํากดั 79/17 ม.9 ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038423136/0863388569/0863388963
บรษัิท บางละมุง 31 เซอรว์สิ จํากดั 111 ม.2 ต.ตะเคยีนเตยี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038241730/038241890/0911194097
อู่ วชิยั การาจ 441/1 ม.1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038223360/0953299335

อะตอมการาจ 126/5 ม.12 ต.หนองปรอื อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 033640899
บรษัิท ททีเีอส การาจ จํากดั 6/4-5 ม.1 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 0817813843/038223039
บรษัิท รุ่งเรอืง บอด ีเพนท ์1999 จํากดั 50/1 ม.7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038241089/038241736
อู่ บา้นบงึการาจ 252/8 ม.8 ต.คลองกวิ อ.บา้นบงึ จ.ชลบุรี 20220 038446389/0819917011/0802715929
บรษัิท อู ่เอ การาจ บอดพีารท์ จํากดั 590/9 ม.9 ต.คลองกวิ อ.บา้นบงึ จ.ชลบุรี 20220 0922166999
บรษัิท อูน่ายบอดเีซอรว์สิ จํากดั 32/3 ม.3 ต.หนองซําซาก อ.บา้นบงึ จ.ชลบุรี 20170 0882165588/0839665008/038476649
หา้งหุน้สว่นจํากดั ซ.ีเอ.ศนูยซ์อ่มรถยนต์ 236ก หมู ่2 ซ.สขุาภบิาลบางพระ 4 ถ.สขุมุวทิ ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20210 038341228
บรษัิท อนันตเ์ซอรว์สิ แอนด ์ออโตพ้ารท์ 110/64  หมู่ท ี2  ตาํบลบงึ อ.ศรรีาชา  จ.ชลบุรี 20230 0868445933/0850955554  
บรษัิท บางแสนออโตเ้วริค์ จํากดั 99 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20110 038110113+4/0891627035
บรษัิท อูเ่ล็กการชา่ง จํากดั 277/41 ม.12 ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20230 038352995/0813341713
หา้งหุน้สว่นจํากดั อา่วอดุมการชา่ง (สาขาสขุมุวทิ) 166/56 ม.7 ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20230 038351735/038351777
หา้งหุน้สว่นจํากดั ช.กจิทวทีรัพยย์านยนต์ 6/12 ม.6 ถ.สาย 331 ต.บ่อวนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20230 038345669

แหลมฉบังบอดเีพน้ท์ 584/2 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20230 0896387110/0897500968
บรษัิท อูห่น่องการชา่ง จํากดั 99/1 ม.1 ต.บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20230 0898319568/0890949001
อู่ เจ เอม็ บรกิาร 98/231 ม.9 ต.บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20230 0894002131/0877478799
บรษัิท คอนแลนด ์การาจ (ประเทศไทย) จํากดั 104/13 ม.4 ต.บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20230 0824697591/0861429743
อู่ สมบูรณก์ารชา่ง 14 ม.7 ต.บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20230 038350836/0816413039
บรษัิท เคเคบอดเีซอรว์สิ จํากดั 269/145 ม.6 ต.บ่อวนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20230 0945478235/0816364526
บรษัิท วชิยั การชา่งวนั จํากดั 8/38 ม.8 ต.บงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20230 033046192
บรษัิท ทที ีบอด ีเพน้ท ์จํากดั 365/23 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20110 0805600369/033641859
บรษัิท เค.เอส.การาจ จํากดั 96/36 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20110 033672600/0814541636
บรษัิท พ.ีซ.ีออโตค้าร ์จํากดั 120/177 ม.3 ต.บ่อวนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20230 0989766099/0921605725
หา้งหุน้สว่นจํากดั ตะวนัออกออโต ้ 716/12 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20230 033002114/0955316763
บรษัิท พรสง่เจรญิ การาจ จํากดั 231/2 ม.1 ต.บ่อวนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20230 0899628073
บรษัิท ชนพัฒน ์64 เซอรว์สิ จํากดั 129/20 ม.2 ต.สรุศกัดิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20110 0850853092/0986266478
บรษัิท ศรรีาชา ออโต ้(2007) จํากดั 190/1ม.3 ซ.เซ็นปอนคอนแวน ถ.สายเกา้กโิล ต.สรุศกัดิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20110 038772640/038312519
หา้งหุน้สว่นจํากดั อา่วอดุมการชา่ง 277/40 ม.12 ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20230 038354110+1
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็มซ ีออโต ้คาร ์เซอรว์สิ 44/7 ม.2 ต.บ่อวนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20230 0816870668/0815771692
บรษัิท ชลบุร ีออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 99/2 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20110 033154099/0864174323
บรษัิท 888 สง่เสรมิ จํากดั 339/47 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20110 033000878
หา้งหุน้สว่นจํากดั พวกกนั คารเ์ซอรว์สิ 47/150 ม.4  ต.สตัหบี อ.สตัหบี จ.ชลบุรี 20180 0819099145/0898813880
บรษัิท สตัหบี ออโตเ้ซอรว์สิ แอนด ์คารเ์พน้ท ์จํากดั 116/48 ม.9 วดัเขาคนัธมาทน ์ต.สตัหบี อ.สตัหบี จ.ชลบุรี 20180 038436678/0856991165
บรษัิท เอ็นแอนดพ์อีอโต ้เพน้ท ์เซอรว์สิ 115/17 ม.2 ต.พลตูาหลวง อ.สตัหบี จ.ชลบุรี 20180 0907380145/0925278488
บรษัิท อู ่99 ออโตค้าร ์การาจ จํากดั 22/26 ม.2 ต.นาจอมเทยีน อ.สตัหบี จ.ชลบุรี 20150 038238262/0619698699
อู่ โชคชยัยนต์ 121/230 ม.3 ต.พลตูาหลวง อ.สตัหบี จ.ชลบุรี 20180 038245022
บรษัิท บา้นตน้กลเซอรว์สิ จํากดั 14 ม.6 ซ.สขุมุวทิ 99 ต.สตัหบี อ.สตัหบี จ.ชลบุรี 20180 038247333/0970085730
บรษัิท อา่วอดุมกาชา่งพัทยา จํากดั 82/2 ม.1 ซ.จอมเทยีน2 (สดุเขตพัทยา) ต.นาจอมเทยีน อ.สตัหบี จ.ชลบุรี 20250 0891159114
บรษัิท ตพีนัสการาจ จํากดั 155 ม.5 ต.กฎุโงง้ อ.พนัสนคิม จ.ชลบุรี 20140 0958545145/0822475596
บรษัิท พานทอง 2016 เซอรว์สิ จํากดั 6/13 ม.1 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 038154545/0935252441/0852875995
บรษัิท ทรัพยก์าราจ จํากดั 14/4 ม.7 ต.บา้นเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20000 033001282/0942436883/0909978222
บรษัิท โชคนําชยัการาจ จํากดั 38/31 ม.1 ต.หนองตาํลงึ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20000 0971057029/0959252203
บรษัิท ดดี ีเวริค์คาร ์จํากดั 45/21 ม.5 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 0814296968/0814371962
หา้งหุน้สว่นจํากดั ชํานาญการชา่ง ชยัภูมิ 400/24 ม.9 ถ.ชยัภูม-ิบา้นเขวา้ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ชยัภูมิ 36000 044836048
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูม่ารวยการชา่ง 63/3 ม.14 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ชยัภูมิ 36000 044816306/0815487525/0898460712



รายชอือูซ่อ่มรถในสญัญา 

หา้งหุน้สว่นจํากดั โบ ้การชา่ง 79  ม.2  ถนนชยัภูม-ิบา้นเขวา้  ตาํบลในเมอืง  อ.เมอืงชยัภูมิ จ.ชยัภูมิ 36000 044813491/0898614744 
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูเ่พชรการาจ ชยัภูมิ 54 ม.11 ต.หนองนาแซง อ.เมอืงชยัภูมิ จ.ชยัภูมิ 36000 044056811/0955159044+45
บรษัิท เคราบรกิารเรโวลชูนั จํากดั 307 ม.6 ถ.ชยัภูม-ิสคีวิ ต.ในเมอืง อ.เมอืงชยัภูมิ จ.ชยัภูมิ 36000 044836134/044813381
 สวา่งการยาง 50/2 ม.12 ต.หนองไผ่ อ.แกง้ครอ้ จ.ชยัภูมิ 36150 044831185+6
หา้งหุน้สว่นจํากดั สวา่งการยาง 77 ม.7 ต.หนองไผ่ อ.แกง้ครอ้ จ.ชยัภูมิ 36150 044831185
บรษัิท วฒันชยัคารเ์ซอรว์สิ จํากดั 9 ม.5 ต.บา้นกลว้ย อ.เมอืงชยันาท จ.ชยันาท 17000 056412333
บรษัิท ถวลิยนตก์จิ จํากดั 191 ม.4 ต.หางนําสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชยันาท 17170 056431263+4
หา้งหุน้สว่นจํากดั ไพรัตน ์ชมุพร (2560) 122/2 ม.9 ต.วงัไผ ่ อ.เมอืง จ.ชมุพร 86190 077596779/0864786182

ผูใ้หญ่หมกึการชา่ง 33/3 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.วงัไผ่ อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86190 077596703/0894742151/0816761509
อู่ ช.อารท์เจรญิการชา่ง 99/5 ม.2 ต.นาทุ่ง อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 077510985/0817975572
อู่ ธวชัการชา่ง 456 ม.5 ต.วงัตะกอ อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 86110 0985235465/0878906544

อูป่่าหา้เซอรว์สิ   123  หมู่ท ี1  ตาํบลนางแล  อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57100 0817837748/0894327725 
อู่ เจ.พ ีเซอรว์สิ   23 หมู่ท ี12 ถนนเชยีงราย-เทงิ ตําบลท่าสาย อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000 053774075/0818831438/0817162563                                      
อู่ วรีะคารเ์ซอรว์สิ 433 ม.4 ต.สนัทราย อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000 0894344933
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูท่วนเซอรว์สิ 181/1 ม.10 ต.นางแล อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57100 053705198/0818838658
อู่ ชา่งสขุ 358 ม.5 ถ.เชยีงราย-เทงิ ต.ท่าสาย อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053774672/0817169390
อู่ สพีายัพ 53/7 ม.17 ซ.ร่วมใจ ถ.สนัคอกชา้ง ต.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053715374/0819933150
บรษัิท เอส เค โปรแอดทฟี จํากดั 356/2 ม.3 ต.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053602623
หา้งหุน้สว่นจํากดั เชยีงราย วอีารม์อเตอร์ 372 ม.12 ต.นางแล อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053705406+8
หา้งหุน้สว่นจํากดั เชยีงราย วอีารม์อเตอร์ 229/22 ม.5 ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 052029203+4
บรษัิท ยงิกา้ว การชา่ง จํากดั 422 ม.3 ต.ท่าสดุ อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 0993747754/053787406/0992425493
หา้งหุน้สว่นจํากดั ศภุณัฐ ออโต ้เซอรว์สิ 126 ม.10 ต.สนัทราย อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053700197/0882681879
หา้งหุน้สว่นจํากดั เชยีงใหม่อดุมชยับรกิาร 176 ม.11 ต.เวยีงชยั อ.เวยีงชยั จ.เชยีงราย 57210 053662763/0895576291
หา้งหุน้สว่นจํากดั ธนัทยนตรกจิ 290 ม.3 ต.ป่าตงึ อ.แม่จัน จ.เชยีงราย 57000 053660691+2/08461154558
อู่ ธงไชยเซอรว์สิ 181 ม.9 ต.ป่ากอ่ดํา อ.แม่ลาว 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
อู่ หม่องบรกิาร 363/2 ม.1 ซ.บุญรักษา6 ถ.เชยีงใหม่-ลําปาง อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 0817165003/0864296370
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูนั่มเบอรว์นั เซอรว์สิ 227 ม.4 ถ.เชยีงใหม่-สนักําแพง ต.ท่าศาลา อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 053245688/0843782104
บรษัิท ว.ีเอ็น.ออโต ้บอด ีจํากดั 178  หมู่ท ี6   ตาํบลแม่เหยีะ  อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 053805900
หา้งหุน้สว่นจํากดั สมานการชา่ง 86  ถนนเชยีงใหม่-ลําพูน  ตําบลวดัเกต  อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 053249250+1 
บรษัิท นวิไดมอนด ์จํากดั 215/1 ม.4 ต.สนัผเีสอื อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50300 053110804+5/0635195163
บรษัิท เอกเซอรว์สิแอนดค์ารเ์พน้ท ์จํากดั 23/1 ม.4 ต.ตลาดขวญั อ.ดอยสะเก็ต จ.เชยีงใหม่ 50220 0830370322/0813668446
บรษัิท พ ีออโต ้เพน้ท ์จํากดั 68  ม. 2 ถ.เชยีงใหม่-เชยีงราย ต.ป่าลาน  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม่ 50220 053042831/0819044082  
หา้งหุน้สว่นจํากดั ยงิเจรญิรุ่งเกยีรติ 408 ม.1 ต.แม่ขา่ อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ 50320 อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ 50230 053885266-7 
บรษัิท เชยีงใหม่สยามรุ่งเรอืงฝาง จํากดั 29 ม.10 ต.เวยีง อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ 50230 0931340262+3
บรษัิท คาร ์วชินั จํากดั 234 ม.4 ต.ดอนแกว้ อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ 50180 053890990+1
บรษัิท เอ็ม มอเตอร ์จํากดั 233 ม.1 ต.ดอนแกว้ อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ 50180 053120111/0956974828/0619622200
 เซง่ สหยนต์ 251/1 ม.8 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชยีงใหม่ 50230 053805642
บรษัิท ฑติยาคารเ์ซ็นเตอร ์กรุ๊ป จํากดั 156 ม.8 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชยีงใหม่ 50230 0894349851/0831523137
บรษัิท ฟิวสพ์ลสัวนั จํากดั 3/9 ม.4 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชยีงใหม่ 50230 053442644
บรษัิท เรอืงชยัการาจ กรุ๊ป จํากดั 104/6 ม.5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชยีงใหม่ 50140 053115808/0864318165
หา้งหุน้สว่นจํากดั เศรษฐศกัดบิรกิาร 191 ม.4 ต.หนองผงึ อ.สารภี จ.เชยีงใหม่ 50140 053322871/0818826786
บรษัิท สรพันธ ์เซอรว์สิ จํากดั 58/3 ม.12 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชยีงใหม่ 50140 053816655/053124454
หา้งหุน้สว่นจํากดั ชยัเจรญิด ี999 44 ม.1 บา้นไชยสถาน ซ.3 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชยีงใหม่ 50140 053963589/0869156444
บรษัิท อ.การาจเจรญิยนต ์จํากดั 39 ม.3 ต.ดอนแกว้ อ.สารภี จ.เชยีงใหม่ 50140 053350367/0877865122
หา้งหุน้สว่นจํากดั หมนืการชา่ง 87/3  หมู่ 1   ตาํบลตน้เปา อ.สนักําแพง จ.เชยีงใหม่ 50130 053338707
เซ็นทรัลคาร์ อูย่งิเจรญิ  85/1 หมู่ท ี6 ตาํบลสนักลาง  อ.สนักําแพง จ.เชยีงใหม่ 50130 053128367+8 
เซ็นทรัลคาร์ เซ็นทรัลคาร์ 337 ม.1 ต.สนัทรายนอ้ย อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม่ 50210 053491518+9
อู่ ตกีารชา่ง 535 ม.2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชยีงใหม่ 50240 053831595/0861857971
อู่ ศรเีจรญิ 113/7 ถนนเวยีนกะพัง ตาํบลทับเทยีง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000

075210439/219439/0816060240

หา้งหุน้สว่นจํากดั อูส่กลุมอเตอร์ 233/7 ถนนหว้ยยอด ตาํบลทับเทยีง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 0752226759
อู่ นัส การชา่ง 95 ม.2 ต.นาตาลว่ง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 075298206
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูก่ลางนรนิทร ์ตรังกลการ 1/8 ม.1 ต.นาตาลว่ง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง 92000 0887530372/086686477
อู่ วเิศษกลุตรัง 10/1 ม.3 ต.บา้นควน อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 075502553+4/0894758655
บรษัิท สขุสกลุ เซอรว์สิ จํากดั 298/1 ถ.กนัตรัง ต.ทับเทยีง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 075230409

วชิยัการชา่ง 49 ม.2 ถ.สขุมุวทิ ต.วงักระแจะ อ.เมอืงตราด จ.ตราด 23000 039520886
หา้งหุน้สว่นจํากดั ตราดเจรญิยนต ์เซอรว์สิ 141 ม.6 ต.เขาสมงิ อ.เขาสมงิ จ.ตราด 23130 0817828788/039518059
บรษัิท เอ็ม เอ็ม ท ีการาจ จํากดั 281/7 ม.1 ต.เขาสมงิ อ.เขาสมงิ จ.ตราด 23130 039599365
อู่ ป.นมิติยนต์ 358/14 หมู่ท ี8  ตาํบลนํารมึ อ.เมอืงตาก จ.ตาก 63000 055513950/0818864944
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูม่านะคารเ์ซอรว์สิ 133/2 ม.9 ต.วงัหนิ อ.เมอืงตาก จ.ตาก 63000 055891078/0955366987/0926961456



รายชอือูซ่อ่มรถในสญัญา 

ชาตร ีเพน้ท ์แอนด ์ออโตเ้ซอรว์สิ 361 ม.9 บา้นแม่กดืหลวง ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 055554198/0810389041
บรษัิท เวง้เซอรว์สิ(1994) จํากดั 16/9 ม.4 ซ.ไทรมา้ ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.ไทรมา้ อ.เมอืง จ.นนทบุรี 11000 029216684/021958517
บรษัิท มนฑกานตย์นต ์จํากดั 232 ม.9 ถ.งามวงศว์าน ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุรี 10000 025913228/029525314-5
บรษัิท สามัคค ีออโตค้าร ์จํากดั 49/038 ม.1 ถ.สามัคค ีต.ท่าทราย อ.เมอืง จ.นนทบุรี 11000 025883231/029521749
บรษัิท เทพพนม ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 120/7 ม.9 ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุรี 11000 029507915/029686506
บรษัิท อูนํ่าชยัรัตนาธเิบศร ์จํากดั 95/20 ซ.ประชาอทุศิ ม.8 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุรี 11000 029655510-5
หา้งหุน้สว่นจํากดั 999 พรเีมยีม การร์าจ 30/5 ม.1 ต.ลําโพ อ.เมอืง จ.นนทบุรี 11110 0634594165
บรษัิท เซอรก์ติ ตวิานนท ์จํากดั 9/1 ซ.ตวิานนท ์43 ถ.ตวิานนท ์ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 025806951+3
บรษัิท ณัฐกจิบวร จํากดั 55 ม.2 ซ.นธิ ิถ.งามวงศว์าน ต.บางเขน อ.เมอืงนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 025913854
บรษัิท พรนนท ์เซอรว์สิ จํากดั 99/45 ม.4 ต.ตลาดขวญั อ.เมอืงนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 0894099493/025261436
บรษัิท ทพิยเ์จรญิ การาจ จํากดั 72/1-2 ซ.สามัคค ี12 ถ.สามัคค ีต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 029523223+24/0818756630
บรษัิท อูโ่ชคมงคลบรบิูรณ ์จํากดั 15/120 ม.4 ต.บางกร่าง อ.เมอืงนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 029035282/0818241595
บรษัิท เคเอ็ม ออโต ้จํากดั 99/55 ม.2 ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 029680699/029680048/0869942244

อารท์ ไฟเบอร์ 68/77 ม.8 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 029654562/0863743601/0818147905
หา้งหุน้สว่นจํากดั พ ีแอนด ์อาร ์บอด ีการาจ 112/12 ม.8 ถ.ท่านํานนท-์วดัโบสถ ์ต.บางกร่าง อ.เมอืงนนทบุรี จ.นนทบุรี 11110 029034300/0819470974
บรษัิท มาสเตอรพ์ซี บอดเีซอรว์สิ จํากดั 545 ถ.สามัคค ีต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบุรี จ.นนทบุรี 11110 029520629/0863310006
หา้งหุน้สว่นจํากดั พ ีแอนด ์อาร ์บอด ีการาจ 112/12 ม.8 ถ.ท่านํานนท-์วดัโบสถ ์ต.บางกร่าง อ.เมอืงนนทบุรี จ.นนทบุรี 11110 029034300/0819470974
บรษัิท ธนูยนต ์จํากดั 153/30 ม.2 ต.สวนใหญ่ อ.เมอืงนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 0896882822/025271884
หา้งหุน้สว่นจํากดั เทยีนชยั (2009) การาจ 40/4 ม.3 ต.บางรักนอ้ย อ.เมอืงนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 021957116/0863173254
บรษัิท รุ่งนธิกิลการ จํากดั 117/13 ม.5 ต.บางไผ่ อ.เมอืงนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 024431029+31
บรษัิท สยามนนท ์บอด ีจํากดั 85/74 ม.8 ซ.รัตนาธเิบศร ์26 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 029656036/026956038
บรษัิท เซอรก์ติเทคนคิ จํากดั 25/29 ซ.แจง้วฒันะ 36 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 029845611+3
บรษัิท นารนิบอรด์คีาร ์จํากดั 66 หมู่ 5 ซ.ท่าอฐิ ถนนรัตนาธเิบศร ์ต.ท่าอฐิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 029245400+4
บรษัิท แจง้วฒันะ 23 ออโต ้จํากดั 62/43 หมู่ 4 ต.คลองเกลอื อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 029621600+2/0824436635 
หา้งหุน้สว่นจํากดั ชยัพฤกษ์ยนต์ 39/8 ม.4 ต.บางพลบั อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 025017945/025017295
บรษัิท เบนซส์ามารถมอเตอรเ์ซอรว์สิ จํากดั 115/6 ม.3 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 029614400/0870511166/0870484141
บรษัิท ไนซ ์ออโตค้าร ์เซอรว์สิ จํากดั 12/1 ม.6 ต.คลองพระอดุม  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 025016222+23/0819059209
บรษัิท พ ีแอนด ์แอล การาจ 2010 จํากดั 13/6 ม.3 ถ.ราชพฤกษ์ ต.คลองขอ่ย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 029254851/0863325018
บรษัิท สริโิรจน ์บอดเีพนท ์(2005) จํากดั 21/2 ม.5 ต.คลองขอ่ย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 020137351/0982862616
บรษัิท ส.บารมยีนต ์จํากดั 99/151 ม.5 ถ.ตวิานนท ์ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 020644200/0816331851
บรษัิท สปีดเวลิด ์จํากดั 8/203 ม.3 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 0840990994/0816665566
บรษัิท ทอรัส การาจ จํากดั 88/148 หมู่บา้นลดัดารมย ์ชยัพฤกษ์-แจง้วฒันะ ม.6 ต.คลองพระอดุม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 025810168-9/0863292311/0934989166
บรษัิท เค ออโต ้คลัเลอร ์จํากดั 43/86 หมู่ท ี5 ถนนเทอดพระเกยีรต ิ ตําบลวดัชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 028839670+1
บรษัิท เอนกยูโรคารเ์ซ็นเตอร ์จํากดั 67/27 หมู่ท ี3  ตาํบลบางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 024476101/024476142
บรษัิท ด ีด ีเซอรว์สิ แอนด ์การาจ จํากดั 40/14 ม.8 ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 024430120/028836104
บรษัิท บัญชากลการแอนดเ์ซอรว์สิ จํากดั 45/21,45/44 ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 024460612+19
บรษัิท พระราม 5 บอรด์ ีเซอรว์สิ จํากดั 37/1 ม.3 ต.บางสทีอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 024961039/0894896705 
บรษัิท พอีาร ์ออโต ้คาร ์เซอรว์สิ จํากดั 14/5 ม.3 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 028798441/0863688178
บรษัิท ภัทรชา เคลม จํากดั 51/2 ม.2 ถ.ราชพฤกษ์-นครอนิทร ์ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 024594635+6
บรษัิท มารวยการาจ จํากดั 122/149 ม.5 ต.มหาสวสัด ิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 028786088/0832632333
บรษัิท เอส ออโต ้เซอรว์สิ แอนด ์มูฟ จํากดั 80/7 ม.3 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 024430003+5
บรษัิท เอส.เอ็น.ออโตไ้ลน ์จํากดั 161 ม.1 ต.บางขนุกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 20160 024225428/0886755333
บรษัิท พทีูเค คาร ์เซอรว์สิ จํากดั 51/12 ม.6 ต.มหาสวสัดิ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 024031039
บรษัิท เจ.เค.รุ่งเรอืง จํากดั 84 ม.6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 029213341-2
บรษัิท เจรญิกจิ ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 54/3 หมู่ท ี4 ซอยวดัไผ่เหลอืง ตําบลบางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 029211943- 4
บรษัิท เอ็มอซี ี2009 การาจ จํากดั 37/5 ม.1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 029231939/0863161209/0863368609
บรษัิท ปรยิานนท ์เซอรว์สิ (พระราม5-รัตนาธเิบศร)์ จํากดั 86/21 ม.6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 029212020
บรษัิท มนฑกานต ์กรุ๊ป จํากดั 21/2 ม.5 ถ.บา้นกลว้ย-ไทรนอ้ย ต.พมิลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 029799245+8
บรษัิท อู.่ พ.ีซ.ีซ ี จํากดั 88 ม.3 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 025712118+9 
บรษัิท จ่าแดง พรเีมยีม จํากดั 77/77 ม.4 ซ.บางไผ1่2 ถ.นครอนิทร ์ต.บางไผ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11000 024087172/0816136796/0804243838
อู่ ท๊อป 55/1 ม.3 ต.บางครูัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11000 021016511/0850598478
บรษัิท ซ ีเอ็น อาร ์ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 23/4 ม.6 ถ.345 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 029260358/0897132653
หา้งหุน้สว่นจํากดั 999 พรเีมยีม การร์าจ 9/15 ม.5 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 0634594165/0809624606
บรษัิท อู ่ต.รุ่งเรอืงเซอรว์สิ จํากดั 17/2 ม.2 ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 029259695
บรษัิท ร่มโพธ ิการาจ จํากดั 4/40 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 021941570/0863941414/0904164590
บรษัิท บ.ีพ.ีบอดเีซอรว์สิ จํากดั 13/3 ม.14 ซ.วดัสงัวร ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 029677914+6
บรษัิท บุญมงคลมณี จํากดั 44/1 ม. 5  ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 029612258+9
บรษัิท อู ่ณรงค ์การชา่ง จํากดั 59/11,12 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 029273548+9
บรษัิท เบนซน์นทบุร ีสนินําทอง จํากดั 33/35 ม.8 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 0836495141/0623355593
บรษัิท ซเีอน็เอ็น ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 61/7 ม.4 ต.ไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี 11150 021571684+6/0972547914
บรษัิท พุฒพิงศก์ารชา่ง จํากดั 4/9 ม.7 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี 11140 020891722/0819955214
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อู่ ชยัยุทธ 2002 38/143 ม.2 ถ.ยงิเป้าใต ้ต.สนามจันทร์ อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 034275544/0819150776
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.รถไฟตะวนัตก ต.พระปฐมเจดยี์ อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034241988/0968738889 
บรษัิท มาลยัแมนออโตเ้ทคนคิ จํากดั 77 ม.2 ถ.มาลยัแมน ต.วงัตะก ู อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034261539-41
บรษัิท สริยินตอ์อโตอ้นิดสัตร ีจํากดั 159 หมู่ 11 ต.มาบแค อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034300950+2/0817364238
บรษัิท อูว่ฒันกจิ จํากดั 165/4 ม.3 ต.พระประโทน อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034284062-4/0863402112
บรษัิท เพชรรัตน ์ออโต ้เพนท ์จํากดั 499 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยจรเข ้  อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034108731+2/0830064566
บรษัิท ช.โชคชยั คารโ์พรเจค จํากดั   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
บรษัิท ช.ออโตพ้ารท์ จํากดั 66/6 ม.7 ต.พระประโทน อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034108679/0806063232/0877443300
บรษัิท อูโ่รจนนิทร ์จํากดั 37/2 ม.3 ต.พระประโทน อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034275143/0885071177/0904439443
อู ่ วริัตนก์ารชา่ง 32/1-2 ต.บา้นยาง อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0816447149/0863447219
อู่ ส.ทวโีชคเซอรว์สิ 129/2 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0818809950
หา้งหุน้สว่นจํากดั ซ.ีพ.ีเอส. การาจ 139 ม.3 ต.หนองปากโลง อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034261910/0957122253/0802659146/0993262854
บรษัิท ปอเซอรว์สิคารเ์พนท ์จํากดั 92/2 ม.18  ต.สระสมีุม อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034384837/0815266768/0810076363
บรษัิท โป่ชเหน่ง จํากดั 95 ม.11 ต.หว้ยขวาง อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม 73140 0902493256/0802493256
บรษัิท ดที.ีมอเตอร ์จํากดั 129/14 ม.1 ต.สามง่าม อ.ดอนตมู จ.นครปฐม 73150 034968790
บรษัิท ส.รุ่งเจรญิบอดชีอพ จํากดั            22/2  หมู่ท ี3  ตาํบลนราภริมย ์ อ.บางเลน  จ.นครปฐม 73130 034963074-5/0818089454  
บรษัิท ศาลายา ออโต ้บอด ีรแีพร ์จํากดั 18/12 ม.2 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 034246239/0852322659
หา้งหุน้สว่นจํากดั ว.เจรญิ ออโตเ้ซอรว์สิ 39/5 ม.6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 024410186/0640394950
บรษัิท ยงิกา้วการชา่ง จํากดั 60/196 หมู่ 8 ต.กระทุ่มลม้ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 024292300/0814260520
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูไ่พบูลย์ 24/1 ม.6 ต.กระทุ่มลม้ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 028141724/0878259575
บรษัิท จุย้ออโตเ้พน้ท ์จํากดั  55/7  ม. 5 ต.ท่าขา้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 0840246825/0982722324 
หา้งหุน้สว่นจํากดั วเีอม็พ ีคารเ์ซอรว์สิ 103 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขงิ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 028102625/024207399
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูพู่นพัฒนย์านยนต์ 74/1 ม.1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 024821497/024821498
บรษัิท เฉิน ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 17/84 ม.2 ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 034100178/0851735888
หา้งหุน้สว่นจํากดั วงษ์ด ีเซอรว์สิ 60/3 ม.10 ถ.สวุรรณศร ต.พรหมณี อ.เมอืงนครนายก จ.นครนายก 26000 037311650/0849254883/0851008310
บรษัิท จติตบิอด ีเซอรว์สิบา้นนา 18 ม.7 ต.พกิลุออก อ.บา้นนา จ.นครนายก 26110 037381164/037381590/0813451578

โชคชยัการาจบา้นนา 27/3 ม.9 ต.บา้นนา อ.บา้นนา จ.นครนายก 26110 0817344566/0898903966
บรษัิท อูย่อดการชา่งพัฒนา จํากดั 61 ม.6 ต.ทรายมูล อ.องคร์ักษ์ จ.นครนายก 26120 0918871703/037349848
อู่ ทองบรกิาร 136 ซอย ส.วฒันาอทุศิ ถนนอภบิาลบัญชา ตําบลในเมอืง อ.เมอืง จ.นครพนม 48000 042512295/0815451774
อู่ สมานคารแ์คร์ 15 ถนนโพธศิร ีตําบลในเมอืง อ.เมอืง จ.นครพนม 48000 042522456/042512498
อู่ เฉลมิการชา่ง 225/6 ถ.ประชาร่วมมติร ต.หนองญาติ อ.เมอืงนครพนม จ.นครพนม 48000 042502188/0818716491

ชา่งโผน 113 ม.3 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 0843902500
หา้งหุน้สว่นจํากดั ธรีะคารเ์ซอรว์สิ ( อูกุ่ย่) 512 หมู่ท ี5  ถนนมติรภาพ  ตาํบลบา้นใหม่ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044214887
หา้งหุน้สว่นจํากดั มติรภาพนครราชสมีา 120 ม.11 ต.บา้นใหม ่ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044465411/0818789464
บรษัิท ท.ีออโตเ้ซอรว์สิ จํากดั 23/1 ซ.มติรภาพ22 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044282302-4
หา้งหุน้สว่นจํากดั ตอ๋งนคราชสมีา 296/5-6 ม.1 ถ.บายพาส ต.ปรุใหญ่ อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044351557
หา้งหุน้สว่นจํากดั อู ่กติตกิรยานยนต์ 1531 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044298290/0817302747
บรษัิท อู ่พ ีซ ีซ ีนครราชสมีา จํากดั 152/1 ซ.มติรภาพ 4 ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044927044/0891211112
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูเ่บมิบรกิาร 462 ม.10 ต.โคกกรวด อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044465027/044591592
อู่ เอส พ ีคารเ์ซอรว์สิ 827  หมู่ท ี1  ถนนสรุนารายณ ์  ตาํบลบา้นเกาะ  อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044372455/0818791536   
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูโ่คราช ว.ีไอ.พ.ี 999 ม.4 ต.หนองบัวศาลา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044342787/044342719/044212488/0818774686
หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ีพ.ีพบชา่งออโต ้  3078/7  ถนนมติรภาพ  ตาํบลในเมอืง  อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044351790+1
หา้งหุน้สว่นจํากดั แอม.เอ.การาจ 497 หมู่ท ี4  ตาํบลหัวทะเล   อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044327266  
บรษัิท สมยศ การาจ จํากดั 113 ม.3 ต.หมนืไวย อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044271091/0882756712
บรษัิท สมยศ การาจ จํากดั 421 ม.2 ต.จอหอ อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044271091/0882756712
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูเ่พชร การาจ (2002) 508 ม.2 ต.บา้นเกาะ อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044300337/0930843505
บรษัิท ศณูยส์ทีรัพยท์ว ีนครราชสมีา จํากดั 1043 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044353055/0613645254/0971951446/0877999651
อู่ มนัสการาจ 111 ม.5 ต.หมนืไวย อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 0819559787/044923553
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูห่ัวทะเลการาจ 222 ม.5 ต.หัวทะเล อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044264033/0846078062
หา้งหุน้สว่นจํากดั อู ่พ ีเค โคราช (2018) การาจ 423 ถ.ยมราช ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044241773/0916619265
บรษัิท เอกนคร ออโตเ้วริค์ จํากดั 2300/9 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044352418+20
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูท่วผีล 44/1 ถ.มติรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30130 044312658
บรษัิท ด.ีด.ีออโต ้สปีด จํากดั 122 ม.13 ถ.มติรภาพ ต.จันทกึ อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30130 0934467891
บรษัิท อูค่ณุสนัต ิจํากดั 138  ม.13 ต.จันทกึ อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30130 0894027999
บรษัิท อูส่หชยั จํากดั 361/2 ถ.มติรภาพ ต.ปากชอ่ง อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30130 044315915/0805246996
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็น แอนด ์เอ็น คารเ์ซ็นเตอร์ 216 ม.7 ต.ขนงพระ อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30450 04400555/0610963396/0652632505
หา้งหุน้สว่นจํากดั หนองสาหร่าย คารเ์ซ็นเตอร์ 249/1 ม.4 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30130 0810673234/044390014
อู่ ภักดกีารชา่ง 122/6 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 075321020/0841854438
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อู่ เปียกกลการ 36/6 ม.2 ถ.กะโรม ต.โพธเิสด็จ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 075347587/0817373343
อู่ แววการชา่ง 3/1 ซ.ทพิยจ์ักษุ ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 075320693
หา้งหุน้สว่นจํากดั ไกก่ลการ 2000 50 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 075320919+20/0819563067/0840513030
อู่ แตว้การชา่ง 75 ซ.หัวหลาง ถ.ราชดําเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรมราช 80000 075346933/075356520/0812706562
อู่ คลนิคิยนต์ 151 ม.8 ต.กาํแพงเซา อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80280 075800814/0872641921

ขนอมการาจ 23/1 ม.11 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 80210 0896482553
 เพชรเกษมทุ่งสง 282 ม.1 ต.ชะมาย  อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช 80110 075421640/0819395944
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็กซไ์ทร ์บาย โกศล 51,52 ม.2 ต.ถําใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช 80110 075773078/075773324/0622450580

ทรัพยเ์จรญิไฟเบอร์ 569 ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช 80110 0862830414/0843213500
อู่ พรเทพกลการ 68/2 ม.11 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช 80160 075330533
อู่ สขุเจรญิขวญักลการ 11 ม.4 ต.ท่าขนึ อ.ท่าศาลา จ.นครศรธีรมราช 80160 075522279/0898661853
หา้งหุน้สว่นจํากดั ภูธรเซอรว์สิ 4/7 ม.1 ต.ชา้งซา้ย อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช 80000 0753244418/0899239938
อู่ หนุ่มการชา่ง ๙๙๙ 222 ม.4 ต.ควนกลาง อ.พปิูน จ.นครศรธีรรมราช 80270 0857824659
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูน่างนวลการชา่ง 422/8 ม.12 ต.ร่อนพบิูลย ์ อ.ร่อนพบิูลย์ จ.นครศรธีรมราช 80130 075355041/0843058802
อู่ จอมพบิูลยก์ารชา่ง 74/1 ม.10 ต.ทุ่งปรัง อ.สชิล จ.นครศรธีรรมราช 80120 075771514/0817971818
อู่ ชา่งแดง 26/38 ถนนโกสยีใ์ต ้ตาํบลปากนําโพ อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056222160/056224076
บรษัิท อูน่ครสวรรค ์พ ีซ ีซ ีจํากดั 48 ม.10 ต.บางม่วง อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056227585/056225792
อู่ เอเชยี (เฮง) 59/5 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 056245127+8/0814749716
อู่ นอ้ยการชา่ง 82ม.5 ต.วดัไทร อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056334132/0869315618/0846195005
บรษัิท จเีอม็ซเีอส จํากดั 1010/3 ม.10 ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056217591/0991917955
หา้งหุน้สว่นจํากดั อู ่นพดล เคาะพ่นสี 333/1 ม.7 ถ.สายเลยีงเมอืงนครสวรรค-์กาํแพงเพชร ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 0912961014/0892411674
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูช่า่งโรจน์ 105 ม.1 ต.วดัไทร อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056000696
หา้งหุน้สว่นจํากดั ธงชยัออโตเ้พน้ท์ 171 ม.5 ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056882107/0812361000
อู่ เพน้ทช์็อพ 7/13-14 ม.10 ต.วดัไทร อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056355845/0815321209
บรษัิท มานพ คารก์าราจ จํากดั 127/1 หมู่ท ี21 ตาํบลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 056315407
บรษัิท มานพ คารก์าราจ จํากดั 419 ถนนพหลโยธนิ ตําบลตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 056261289
อู่ รุ่งรัตน์ 431,433 ถ.พหลโยธนิ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 056261634
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอแอนดท์ ี2017 74/9 ม.2 ต.พระนอน อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056200608/0651077405/0819047810
อู่ อาํนวย 66/14 ถนนวรคามพพิธิ ตาํบลบางนาค อ.เมอืง จ.นราธวิาส 96000 073511843
หา้งหุน้สว่นจํากดั แพร่กระจกรถยนต์ 302 ม.4 ต.กองควาย อ.เมอืง จ.น่าน 55000 054681221+2 /0850372260

เอ็น เอ็น พ ีออโตเ้พน้ท์ 215/9 ถ.มหายศ ต.ในเวยีง อ.เมอืงน่าน จ.น่าน 55000 054711669/0882582249
บรษัิท ประเดมิรวมธุรกจิ จํากดั 494 ม.2 ต.ฝายแกว้ อ.ภูเพยีง จ.น่าน 55000 0909635372/054783689
หา้งหุน้สว่นจํากดั น่านออโตเซอรว์สิ 508 ม.2 ต.ฝายแกว้ อ.ภูเพยีง จ.น่าน 55000 054783953
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูเ่สถยีร 451/63  ถนนจริะ ตาํบลในเมอืง   อ.เมอืง จ.บุรรีัมย์ 31000 044621098
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูรุ่จนห์นา้ บุรรีัมย์ 291 ม.9 ต.อสิาน อ.เมอืงบุรรีัมย์ จ.บุรรีัมย์ 31000 044634872+73/0816601611
บรษัิท วนิยานยนต ์จํากดั 99/1 ม.2 ต.อสีาน อ.เมอืงบุรรีัมย์ จ.บุรรีัมย์ 31000 044666934/0955453823
หา้งหุน้สว่นจํากดั อดุมทรัพยธ์าดา การาจ 136 ม.8 ต.ชมุเห็ด อ.เมอืงบุรรีัมย์ จ.บุรรีัมย์ 31000 044666108/0815476554
หา้งหุน้สว่นจํากดั ป.ประเสรฐิยนต์ 333 ม.5 ต.อสิาน อ.เมอืงบุรรีัมย์ จ.บุรรีัมย์ 31000 044666464/0815474338
บรษัิท ศณูยส์ทีรัพยท์ว ีจํากดั 163 ม.14 ต.บา้นบัว อ.เมอืงบุรรีัมย์ จ.บุรรีัมย์ 31000 044634657+9
หา้งหุน้สว่นจํากดั นางรองรุจนห์นา้ 85 ม.11 ถ.บุรรีัมย-์นางรอง ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรรีัมย์ 31000 044666168/0821447779/089626224/0973322025
บรษัิท ศณูยส์ทีรัพยท์ว ีจํากดั 42 ม.11 ต.หนองโบสถ ์ อ.นางรอง จ.บุรรีัมย์ 31110 044657246
หา้งหุน้สว่นจํากดั อู ่บุญชยัชนะ 208/1 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรรีัมย์ 31110 044633678
หา้งหุน้สว่นจํากดั เจรญิสนิ ออโตเ้พน้ท์ 469 ม.3 ต.ประโคนชยั อ.ประโคนชยั จ.บุรรึัมย์ 31140 0858580881
หา้งหุน้สว่นจํากดั เลง้บงึกาฬเซอรว์สิ 69 ม.8 ถ.บงึกาฬ-บา้นแพง ต.บงึกาฬ อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ 38000 042492747
อู่ บ.ีเอส.เซอรว์สิ 100 ม.11 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ 38000 0882325078/0883101430
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูเ่ปียกเซอรว์สิ 211 ม.11 ถ.บงึกาฬ-พังโคน บา้นแสนสขุ ต.บงึกาฬ อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ 38000 042492057/0868602724
หา้งหุน้สว่นจํากดั เมษา เซอรว์สิ 337 ม.5 ต.บงึกาฬ อ.เมอืงบงึกาฬ    จ.บงึกาฬ  38000 0943737575
หา้งหุน้สว่นจํากดั วพีเีจ (2540) 289 ม.10 ต.เซกา อ.เซกา จ.บงึกาฬ 38150 0622074542/0652603951
หา้งหุน้สว่นจํากดั ทองศรวีไิล 129 ม.9 บา้นผาสกุ ต.ศรวีไิล อ.ศรวีไิล จ.บงึกาฬ 38210 0850877003/0816793766
บรษัิท ซ.ีอาร.์ออโต ้(2004) จํากดั 40/2 หมู่ 5 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตาํบลบางเดอื อ.เมอืง จ.ปทุมธานี 12000 029782919/029782960-3
หา้งหุน้สว่นจํากดั ธนวฒันก์าราจ 144/1 ม.4 ซ.สวนพรกิไทย ต.สวนพรกิไทย อ.เมอืง จ.ปทุมธานี 12000 029587766
บรษัิท ฟอรจ์ูนมอเตอร ์จํากดั 95/7 หมู่ 3 ซ.วดัดาวเรอืง ถ.รังสติ-ปทุมธานี  ต.บางพูน อ.เมอืง จ.ปทุมธานี 12000 025675877+79/025675885+87
บรษัิท อูธ่วชับรกิาร จํากดั 73 หมู่ท ี2 ถนนปทุม-กรุงเทพ ตาํบลบางหลวง อ.เมอืง จ.ปทุมธานี 12000 025811910/025812896
บรษัิท ชอบการชา่ง 2016 จํากดั 12/3 ม.6 ต.หลกัหก อ.เมอืง จ.ปทุมธานี 12000 025364676/0923179567
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส.เอส.ออโต ้ 99/112 ม.1 ต.บา้นใหม ่ อ.เมอืงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 025013534/029613973
บรษัิท ตาตา้ไทยอนิเตอร ์2005 จํากดั 95 ม.8 ซ.เงนิลา้น ถ.345 ต.บางควูดั  อ.เมอืงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 029760156+8
บรษัิท พเีอสเอ็น ฟิกซแ์อนดเ์พน้ท ์จํากดั 220 ม. 6 ต.บางพูน อ.เมอืงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 029587573+75
หา้งหุน้สว่นจํากดั พูนสวุรรณ เซอรว์สิ 5/2 ม.6 ซ.วดับางพูน ถ.รังสติปทุมธาน ีต.บางพูน อ.เมอืงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 025675118/029597879
บรษัิท ร่วมเสรมิลาภ ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 44 หมู่ท ี7 ตาํบลสวนพรกิไทย อ.เมอืงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 021598324+6/0863270754+5
หา้งหุน้สว่นจํากดั ว.บางพูนออโตเทคนคิ 88/24 ม.3 ถ.รังสติ-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมอืงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 025672175/0818359023
อู่ วโิรจนก์าราจ 70/7 หมู่ 5 ซ.ตลาดปู่ โพธ ิถ.ตวิานนท ์ต.บา้นใหม่ อ.เมอืงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 025012668/0897709148
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หา้งหุน้สว่นจํากดั ส.รัชน ีออโตค้าร์ 73 ม.3 ถ.รังสติ-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมอืงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 029595470+2
อู่ วฒุกิารชา่ง 19/8 ม.5 ซ.โรงเรยีนรังสติวทิยา ถ.บางพูน อ.เมอืงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 025670732
บรษัิท เอกอนันต ์รุ่งเรอืง เซอรว์สิ จํากดั 99/8 ม.2 ต.บา้นกลาง อ.เมอืงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 020646528/0619651666/0656491949
บรษัิท เบสท ์เซ็นเตอร ์พารท์ จํากดั 53 ถ.ปทุม-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมอืงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 0814645111/020816565
บรษัิท เอกกจิ ออโต ้การาจ ปทุมธานี จํากดั 35/4 ถ.ปทุมกรุงเทพ ต.บางปรอก อ.เมอืงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 0655203969
บรษัิท เดด็ดเีซอรว์สิ จํากดั 1/78 หมู่ท ี13 ตาํบลคลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 0863283828/021983083
บรษัิท เอส.ดบับลวิ.คารเ์ซอรว์สิ จํากดั 20/5 ม.5 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 029023245+7
หา้งหุน้สว่นจํากดั มงคลชยัการาจ แอนด ์เซอรว์สิ 9/14 ม.17 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนงึ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 029017458
บรษัิท ศนูยซ์อ่มมาตรฐานคลอง 2 การาจ จํากดั 2/5 หมู่ท ี1 ตาํบลคลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 025330198/0922328795
บรษัิท บ.ีท.ีพลสั จํากดั  11/16 หมู่ท ี5 ซอย 5/5 ตาํบลคลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 029010977+9/0818178871
หา้งหุน้สว่นจํากดั กอ้งการาจ 6/41 ม.6 ซ.บงกช11 ถ.เลยีบคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12130 029015734
บรษัิท ซ.ีดบับลวิ บอดคีาร ์เซอรว์สิ จํากดั 10/22 หมู่ท ี7 ตาํบลคอลงสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 020621588/0927419229
บรษัิท เอ็น.พ.ีบอด ีชอ้ป แอนด ์เพน้ตงิ จํากดั 21/8 ม.1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 025040721
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูโ่ชคมณ ีบอดี 29/1 ม.11 ถ.เลยีบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 0865756291/029971480
บรษัิท พโิชตคิารแ์อนดบ์รกิาร จํากดั 31/6 ม.11 ต.คลองหนงึ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 025203249/0929123949
บรษัิท เอ็มพเีอฟ อนิดสัทรสี ์จํากดั 65 ม.6 ต.คลองส ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 021014535/0876411551
บรษัิท สามชยั การาจ จํากดั 4/292 ม.3 ซ.หงสกลุ ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนงึ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 029020072+3/029020894
หา้งหุน้สว่นจํากดั การุณการชา่งแอนดเ์ซอรว์สิ 188 ซ.รังสติ-นครนายก 61 ต.ประชาธปัิตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 029962588
บรษัิท อนุรักษ์ ออโตร้แีพรเ์ซ็นเตอร ์จํากดั 84 ซ.รังสติ-นครนายก 55 ต.ประชาธปัิตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 0854083555/0876083555 
บรษัิท อูย่อดการชา่งพัฒนา จํากดั 93 ซ.รังสติ-นครนายก 25 ซ.5 ถ.รังสติ-นครนายก ต.ประชาธปัิตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 0849168031/029960809
บรษัิท คลองสทีวคีณู จํากดั 99/3 ม.2 ต.บงึยโีถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 029909831
บรษัิท เจ.ว.ีบอดคีาร ์เซอรว์สิ จํากดั 336/988 ม.1 ถ.วภิาวด-ีรังสติ ต.ประชาธปัิตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 029923101+2
บรษัิท ณัฐวฒุ ิเค 11 การาจ จํากดั 39/633 ม.1 ต.บงึนํารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 021024486/0927419229
บรษัิท เอสดเีอส ออโต ซพัพลาย จํากดั 56 ม.21  ต.ลําลกูกา อ.ลําลกูกา จ.ปทุมธานี 12130 029934944/0818746553
บรษัิท เอ็นจนิ บอด ีเซอรว์สิ จํากดั 24/24 ม.10  ถ.ลําลกูกา ต.คคูต อ.ลําลกูกา จ.ปทุมธานี 12130 029948088/029948087  
หา้งหุน้สว่นจํากดั ชสินั การาจ 7/10 ม.8 ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทุมธานี 12150 0819562534/0865651655
หา้งหุน้สว่นจํากดั ต.รุ่งเรอืงออโตเ้ซอรว์สิ 29/36 ม.5 ต.คคูต อ.ลําลกูกา จ.ปทุมธานี 12130 029875096
หา้งหุน้สว่นจํากดั โชตดํิารง เซอรว์สิ 41/4 ม.11 ถ.ลําลกูกา ต.บงึทองหลาง อ.ลําลกูกา จ.ปทุมธานี 12150 029870308+9
บรษัิท บบี ีคารค์ลัเลอร ์จํากดั 600/117 หมู่บา้นพูลผลนเิวศน ์ม.7 ต.คคูต อ.ลําลกูกา จ.ปทุมธานี 12130 021591345/0893135662
บรษัิท เอ็ม.เค.บอดเีซอรว์สิ จํากดั 95/1 ม.21 ถ.นมิติใหม ่ต.ลําลกูกา อ.ลําลกูกา จ.ปทุมธานี 12150 029930433+5
บรษัิท อนิเตอรเ์ทค ปทุมธานี ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 15/3 ม.8 ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทุมธานี 12150 029945585+86/0816157845
หา้งหุน้สว่นจํากดั ยงิใหญ่เซอรว์สิ 69/10 ม.6 ต.คคูต อ.ลําลกูกา จ.ปทุมธานี 12130 029877965
บรษัิท ธนธิารณ ์บอด ีจํากดั 9/15 ม.9 ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทุมธานี 12130 021475365/0827901405/0880031844
บรษัิท จริวงศ ์มอเตอร ์จํากดั 55/60 ม.11 ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทุมธานี 12150 021505645*203*204*207/0981519039
บรษัิท สยามเนทเวลด ์เซอรว์สิ จํากดั 9/4 ม.4 ต.ลําไทร อ.ลําลกูกา จ.ปทุมธานี 12150 021474990/0891707612/0897749861
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส.พ.ีบ.ีเซอรว์สิ 52/9 ม.5 ต.บา้นปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 0925502827 
บรษัิท พเีอส ออโตเทค จํากดั 14/1 ม.5 ต.บา้นปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 020134074/0890594599
บรษัิท อูเ่พมิพูน พที ีจํากดั 87/3 ม.2 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 025815968/029780368
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูดํ่ารงคก์ารชา่ง 108 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.คลองวาฬ อ.เมอืงประจวบ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77000 032510230/0865681518
อู ่ ประดษิฐย์นตก์ารชา่ง 9/1 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยทราย อ.เมอืงประจวบ    จ.ประจวบครีขีนัธ ์  77000 032578249/0898364852 
อู่ ปราณบุรคีารเ์ซ็นเตอร์ 3/1 ม.7 ถ.ชลประทาน ต.หนองตาแตม้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77120 032602620/0810060070
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูส่ามเหลยีมทองคาํ 94 ม.5 ต.วงักพ์ง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77120 032651945/0867543124
อู่ ท ีเอส คาร ์เซอรว์สิ 107 ม.3 ต.วงักพ์ง   อ.ปราณบุร ี  จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77120 032652471/0822977440
หา้งหุน้สว่นจํากดั อมิเมจ ออโตพ้ารท์ 71/3 ม.5 ต.วงักพ์ง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77120 032651964
บรษัิท ว ีออโตเ้พน้ท ์จํากดั 202/27 ม.2 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุร ี  จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77120 032621222/0818354635
อู่ บา้นชา่ง 579/18 ม.2 ซ.แสงสวา่ง4 ต.ปากนําปราณ อ.ปราณบุร ี  จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77220 032570041/0819124530
บรษัิท อูเ่จรญิสขุ จํากดั 480 หมู่ท ี10 ตาํบลหนิเหล็กไฟ อ.หัวหนิ จ.ประจวบคริขินัธ์ 77110 0811975793

แอล.พ.ีเซอรว์สิ 2/82 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหนิ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77110 032511790/0863399491
บรษัิท ทวศีกัดอิอโตเ้ซอรว์สิ จํากดั 1/10 ซ.หมู่บา้นเขานอ้ย ถ.หัวหนิ-หนองพลบั ต.หัวหนิ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77110 032512582
บรษัิท หัวหนิ บอด ีแอนด ์เพน้ท ์จํากดั 385 ม.10 ต.หนิเหล็กไฟ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77110 032510501/0949492020
อู่ แอด๊การชา่ง 489 หมู่ท ี5  ตาํบลไร่เกา่ อ.สามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77180 032688801
บรษัิท ธนยนต ์กรุ๊ป จํากดั 398/2 ถ.ปราจนีบุรอีนุสรณ ์ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงปราจนีบุรี จ.ปราจนีบุรี 25000 0817106722/0871364443/0889125448 

ป.เจรญิการชา่ง 222 ม.1 ถ.สวุนิทวงศ ์ต.รอบเมอืง อ.เมอืงปราจนีบุรี จ.ปราจนีบุรี 25000 037217987/0818648288
หา้งหุน้สว่นจํากดั โอ แอนด ์ย ูการาจ 214 ม.7 ต.โคกไมล้าย อ.เมอืงปราจนีบุรี จ.ปราจนีบุรี 25230 0863558594
อู่ เอยีมกลการ 169 หมู่ท ี9 ถนนสวุรรณศร  ตําบลเมอืงเกา่ อ.กบนิทรบ์ุรี จ.ปราจนีบุรี 25240 037281625 
บรษัิท พเีอส การาจ คารส์ จํากดั 88 ม.8 ต.โพธงิาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจนีบุรี 25130 037480765/0926087474
บรษัิท อทิธพิลยนตการ จํากดั 170 ม.6 ต.หว้หวา้ อ.ศรมีหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี 25140 0830386956/0863104201/037625238
หา้งหุน้สว่นจํากดั แกว้วเิชยีรเซอรว์สิ 88 ม.4 ต.หนองโพรง อ.ศรมีหาโพธิ จ.ปราจนีบุรี 25140 0863453061/0829519077
อู่ ชยัรุ่งเรอืงยนตน์าดี 145 ม.1 ต.ทุ่งโพธ ิ อ.นาดี จ.ปราจนีบุรี 25220 037401186/0892342773/0982647874
อู่ เบสท์ 2/31 ซ.3 ถ.ยะรัง  ต.ตะลโุบะ อ.เมอืงปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 073349253/0816096009
อู่ สถริะ อยุธยา 99/9 ม.3 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรอียุธยา 13260 0818282148



รายชอือูซ่อ่มรถในสญัญา 

บรษัิท อูไ่พศาลยนต ์จํากดั 2/15 ถ.โรจนะ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียุธยา 13000 035241898/035321367
บรษัิท โรจนะ ออโต ้คลัเลอร ์จํากดั 339 ม.2 ต.สามเรอืน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยา 13160 0835456886
บรษัิท ซ.ีอาร.์ออโต ้นวนคร จํากดั 1/20 ม.7 ต.เชยีงรากนอ้ย อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยา 13180 035951566/0960311773/0806096886
บรษัิท อาร.์เอส.ออโตการาจ จํากดั 370/1 หมู่ท ี2 ตาํบลคลองจกิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยา 13160 035274401/035274399
บรษัิท ปัทมามอเตอร ์จํากดั 503 ม.2 ต.สามเรอืน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยา 13160 0918737292/0846823062
หา้งหุน้สว่นจํากดั อู ่สหมติรยนตรกจิ 33 ม.4 ต.คุง้ลาน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยา 13160 035331444+5/0982484467+69
บรษัิท นอ้งพลอยคารแ์ครแ์อนดอ์อโตเ้ซอรว์สิ จํากดั 65 ม.6 ต.บา้นสรา้ง อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยา 13170 035230878+9
อู่ สนิทศิชยั 1/8 ม.3 ต.แกว้ฟ้า อ.บางซา้ย จ.พระนครศรอียุธยา 13270 0809678161/0860654080
บรษัิท เอส แอนด ์เอ็น การาจเซอรว์สิ 51/1 ม.10 ต.ไมต้รา อ.บางไทร จ.พระนครศรอียุธยา 13190 035741103/0982563645/0819283376/0878177775
บรษัิท ไทเกอร ์ออโตค้าร ์จํากดั 88/8 ม.5 ต.ลําไทร อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรอียุธยา 13170 035955788
อู่ ช.รุ่งเรอืงบรกิาร 23/7 ม.3 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรอียุธยา 13110 035246449/0816481680
หา้งหุน้สว่นจํากดั เศวตยนต ์พะเยา 74/21 ถนนประตชูยั ตําบลเวยีง อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 054481701/0898518146

เมอืงทองเวอรค์ชอพ 8 ม.18 ต.บา้นตอ๋ม อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 0814730204/0864291518
หา้งหุน้สว่นจํากดั อู.่เอส.พ.ีเซอรว์สิ พะเยา 591/2 ถ.แม่ตาํ ต.แม่ตาํ อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 054413430
หา้งหุน้สว่นจํากดั อู.่วไีอพ ีพะเยา 159 ม.4 ต.จําปาหวาย อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 054413785/054412500
อู ่ กติตศิกัดยินต์ 312 ม.2 ต.ท่าวงัทอง อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 0837624018
หา้งหุน้สว่นจํากดั หนุ่ยการชา่ง(พังงา) 9/46 ม.4 ต.นําผุด อ.เมอืงพังงา จ.พังงา 82000 074481606/0835917574
 มานติชยัการชา่ง 4/8 ม.5 ต.ทา้ยเหมอืง อ.ทา้ยเหมอืง จ.พังงา 82120 076571998
อู่ อารซ์ ีเซอรว์สิ 70/13 หมู่ท ี1 ถนนเพชรเกษม ตาํบลโคกกลอย อ.ตะกวัทุ่ง จ.พังงา 82140 076434052
อู่ โชตกิารชา่ง 48/9 ม.7 ต.โคกกลอย อ.ตะกวัทุ่ง จ.พังงา 82140 0897277797/0896498749
อู่ ต.การชา่ง 16/10 ม.1 ต.โคกเคยีน อ.ตะกวัป่า จ.พังงา 82110 076471416/076441324
อู่ พัทลงุการาจ 50 ถ.เจรญิดษิฐอนิทร ์ต.คหูาสวรรค์ อ.เมอืง จ.พัทลงุ 93000 074616386/0887885411
หา้งหุน้สว่นจํากดั รุ่งนริันดรพ์ัทลงุ 91 ม.1 ต.เขาเจยีก อ.เมอืง จ.พัทลงุ 93000 074670570
อู่ เบญเซอรว์สิ 79 ม.9 ต.ควนมะพรา้ว อ.เมอืง จ.พัทลงุ 93000 074616382/0935838331/0954394034
หา้งหุน้สว่นสามัญ อูส่ดีาบแขก 29/21 ถ.สระหลวง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พจิติร 66000 056650929/0818875417

โชคชยั เซอรว์สิ 58/5 ม.2 ต.งวิราย อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 66110 056623527
บรษัิท ธาน ีคารบ์อด ีการาจ จํากดั 20 ม.3 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 66110 056621427
อู่ สามารถการชา่ง 410/2 หมู่ท ี7 ถนนพษิณุโลก-หลม่สกั ตําบลสมอแข อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 055223911/0882935887
หา้งหุน้สว่นจํากดั กจิเจรญิยนตก์ารชา่ง 817/2 ม.7 ต.อรัญญกิ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 055287624
บรษัิท วไีอพปีรดีาซปุเปอรค์าร ์จํากดั 9/2 ม.7 ถ.พษิณุโลก-นครสวรรค ์ต.วดัจันทร์ อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055334060
หา้งหุน้สว่นจํากดั แสงอรุณออโตเพนท ์ 293/7   ถนนวสิทุธกิษัตรยิ ์  ตาํบลในเมอืง  อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055302304/055302305/0819629430
หา้งหุน้สว่นจํากดั วชิยัพษิณุโลก 72/2 ม.3 ต.สมอแข อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055987135/0955465477 
อู่ ยุงทอง 291 ม.1 ต.บา้นกร่าง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055262273/0897038397
หา้งหุน้สว่นจํากดั ทเีอน็ เจรญิการชา่ง 9/12 ม.2 ต.บงึพระ อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 0845958159/0824071579/055337626
อู่ ตอ้มการชา่ง 561 ม.1  ถ.เพชรเกษม  ต.ไร่สม้ อ.เมอืง จ.เพชรบุรี 76000 032419916-8 
อู่ ทวผีล 49 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่สม้ อ.เมอืงเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 032425831/419833
หา้งหุน้สว่นจํากดั พงษ์ศกัดคิารแ์คร์ 181  ม.1 ต.ไร่สม้ อ.เมอืงเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 032403824/0863936765/0813514788
บรษัิท อูเ่พชรการชา่ง จํากดั 78 ม.5 ต.ไร่มะขาม อ.บา้นลาด จ.เพชรบุรี 76150 032440397+99
อู่ ท่าแลงเซอรว์สิ 87/1 ม.8 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 032499538/0871559639
อู่ ส.ประดษิฐ์ 239/2 ม.3 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 032463909/0813532429
อู่ เบ๊เฮงหล ีการชา่ง 157/9 ม.5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 032437696/032438121
อู่ ชา่งแป้น 17/7 ถ.คลองเทยีน ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 0877136213
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูจ่งรักษ์การชา่ง 9/22 ม.2 ต.สะเดยีง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 B056722883/056721344
หา้งหุน้สว่นจํากดั ประจักษ์เซอรว์สิ 1984 9/4 ม.2 ต.สะเดยีง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056721569
หา้งหุน้สว่นจํากดั หลม่สกัออโตเ้ซลล์ 128 ถ.สามัคคชียั ต.หลม่สกั อ.หลม่สกั จ.เพชรบูรณ์ 67110 056701808
บรษัิท เพชรบูรณ ์จ.การชา่ง จํากดั 9/9 ม.2 ต.สะเดยีง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056721753/056744059
อู่ ท.รุ่งเรอืงการาจ 125 ม.10 ต.ท่าโรง อ.วเิชยีรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 056791090/0817319124
หา้งหุน้สว่นจํากดั เจรญิมอเตอร ์(วเิชยีรบุร)ี 143 ม.7 ต.สระประดู่ อ.วเิชยีรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 056020377/0635533000/0635533111
หา้งหุน้สว่นจํากดั สมบัตกิารชา่ง 281/2 ม.6 ต.ทุ่งโฮง้ อ.เมอืงแพร่ จ.แพร่ 54000 0856169595/0835798484/0816023800
หา้งหุน้สว่นจํากดั วนัิยการชา่ง 2014 208 ม.4 ต.ทุ่งโฮง้ อ.เมอืงแพร่ จ.แพร่ 54000 0819517921
อู่ เดชดเีซล 57/5 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมอืงแพร่ จ.แพร่ 54000 054522184
อู่ ชา่งฉลองเมอืงลอง 75/4 ม.7 ต.หว้ยออ้ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 0816039441
หา้งหุน้สว่นจํากดั เยยีมเพมิพูนวชัระเซอรว์สิ 279 ม.5 ต.บา้นถนิ อ.เมอืงแพร่ จ.แพร่ 54000 054645145/0864286811
 อาคมเซอรว์สิ 9/6 ม.1 ซ.เกาะแกว้ 6 ถ.เทพกระษัตร ีต.เกาะแกว้ อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 83000 076238874/0864702748
อู่ อารซ์เีซอรว์สิ (ภูเก็ต) 150/2  ม.5  ต.รัษฎา อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 83000 076602146/0815974147
บรษัิท เอ ซ ีชอ้พ บราเธอรส์ จํากดั 46/19 ม.6 ถ.เทพกระษัตร ีต.รัษฎา อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 83000 0867900900
อู่ รุ่งเจรญิการชา่ง 3/6 ม.4 ถ.เจา้ฟ้าตะวนัออก ต.ฉลอง อ.เมอืง จ.ภูเก็ต 83000 0911570849/0814150512/076282380
 มสีทิธยินตรกจิ       31/17 ม.1 ถ.เทพกระษัตร ี ต.เกาะแกว้  อ.เมอืงภูเกต็ จ.ภูเก็ต 83000 076239659/0819560873 
บรษัิท เทพกระษัตร ีภูเก็ต กรุ๊ป จํากดั 48/70 ม.6 ถ.เทพกระษัตร ีต.รัษฎา อ.เมอืงภูเกต็ จ.ภู่เก็ต 83000 076216253
บรษัิท ภูเก็ตคา้ส ีจํากดั 17/60 ถ.ศกัดเิดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมอืงภูเกต็ จ.ภูเก็ต 83000 076243328/076210607/0819682562
อู่ ศกัดเิดชการชา่ง 8/63 ม.1 ถ.ศกัดเิดช ต.วชิติ อ.เมอืงภูเกต็ จ.ภูเก็ต 83000 0815698883/0864796383
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บรษัิท ภูเก็ต สมยศ เซอรว์สิ จํากดั 25/93 ม.1 ต.ฉลอง อ.เมอืงภูเกต็ จ.ภูเก็ต 83000 0898744345/0866872067
P.K.การชา่ง 49/656  ม.3 ซ.กงิแกว้ ต.รัษฎา อ.เมอืงภูเกต็ จ.ภูเก็ต 83000 0869494013/0815354457

อู ่ ส.เจรญิยนต ์ 19/79 ม.2 ถ.เจา้ฟ้า อ.เมอืงภูเกต็ จ.ภูเก็ต 83000 0818944383/076224808
บรษัิท เฟรนด ์คาร ์กรุ๊ป จํากดั 75/134 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมอืงภูเกต็ จ.ภูเก็ต 83000 076523366
บรษัิท เอ.เอ็ม.เซอรว์สิ ภูเก็ต จํากดั 19/40 ม.3 ต.รัษฎา อ.เมอืงภูเกต็ จ.ภูเก็ต 83000 076355560
บรษัิท บซี ีโปร การร์าจ จํากดั 2/107 ม.2 ต.กระทู ้ อ.กระทู ้ จ.ภูเก็ต 83120 076530399
อู่ ขวญัชยั คารเ์ซอรว์สิ 115/6 ม.1 ถ.เทพกระษัตร ีต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076311564/0819703248
อู่ สมศกัดกิารชา่ง 97/17 ม.8 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 0897294550/0863635954
หา้งหุน้สว่นจํากดั สหกจิ คารเ์ซอรว์สิ แอนด ์ยางยนต์ 55 ถนนชยางกรู ข  ตําบลมุกดาหาร อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 49000 042612461
หา้งหุน้สว่นจํากดั ทพิยเ์ซอรว์สิ 2010 73 ม.15 ต.คาํอาฮวน อ.เมอืงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 042640188/0922454249
บรษัิท อูถ่าวรการชา่ง 2015 จํากดั 361/1 ม.14 ถ.แจง้สนทิ ต.แวงน่าง อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043723464
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส.ท.ีพ.ีออโตค้าร ์ 62 ถ.มนตรบํีารุง ต.ตลาด อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043711207/0845177795
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูโ่ชคนติยา ออโตเ้ซอรว์สิ 923 ถ.นครสวรรค ์ต.ตลาด อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043722747/0856090445
หา้งหุน้สว่นจํากดั ทองบอดเีพน้ท ์ 101 ม.23 ถ.สารคาม-รอ้ยเอด็ ต.เขวา อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 0859292803/0883400075
บรษัิท บ.ีว.ีอนิเตอร ์คารบ์อด ีแอนด ์เพน้ท ์จํากดั 72 ม.12 ต.เกงิ อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 0876424956/0862426616
บรษัิท อูถ่าวรการชา่ง 2015 จํากดั 361/1 ม.14 ต.แวงน่าง อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043723464
หา้งหุน้สว่นจํากดั กติเิคาะพ่นสี 195 ม.12 ถ.ถนีานนท ์ต.ท่าขอนยาง อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม 44150 043955777+8
หา้งหุน้สว่นจํากดั ถาวรเจรญิยนต์ 987 ม.14 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมพิสิยั จ.มหาสารคาม 44110 043750782/0812622782
หา้งหุน้สว่นจํากดั ยโสธรเจรญิการชา่ง 405 ม.2 ต.นําคําใหญ ่ อ.เมอืงยโสธร จ.ยโสธร 35000 0992369916/0953190146/0632362878/045756672
อู่ สมศกัดยินต์ 208 ม.9 ต.เขอืงคาํ อ.เมอืงยโสธร จ.ยโสธร 35000 045712004/0630233948
หา้งหุน้สว่นจํากดั ส.เลงินกทาคารเ์พน้ท์ 567 ม.12 ต.สามแยก อ.เลงินกทา จ.ยโสธร 35120 045781234/0860997666
อู่ นอ้ยคารค์ลัเลอร์ 174/15 ม.6 ต.สะเตงนอก อ.เมอืงยะลา จ.ยะลา 95000 0816900519
บรษัิท มาร ์มอเตอรค์าร ์จํากดั 143/14 ม.1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 95110 073245932/073235321
หา้งหุน้สว่นจํากดั ส.ทวชียั เซอรว์สิ 201 ม.6 ต.ขอนแกน่ อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอด็ 45000 0810568918
หา้งหุน้สว่นจํากดั อู ่ส.ยุทธชยัเซอรว์สิ 180 ม.7 ถ.รอ้ยเอด็-โพนทอง ต.หมูมน้  อ.เชยีงขวญั จ.รอ้ยเอด็ 45170 043513351/0864589566
บรษัิท อูโ่ชคชยัยนตเ์ซอรว์สิ จํากดั 268 ม.9 ต.สระคู อ.สวุรรรณภูมิ จ.รอ้ยเอด็ 45130 043580181/0898620593/0814712081
บรษัิท ตอ้งลกัษณ ์ออโต ้คารแ์คร ์จํากดั 436 ม.5 ถ.ปัทมานนท ์ต.สระคู อ.สวุรรณภูมิ จ.รอ้ยเอด็ 45130 0935544615/043581475
หา้งหุน้สว่นจํากดั ด ีเอส อาร ์คารเ์ซ็นเตอร์ 98 ม.13 ต.สระนกแกว้ อ.โพนทอง จ.รอ้ยเอด็ 45110 043572501/0878520090
หา้งหุน้สว่นจํากดั ชยัการชา่ง 2017 391 ถ.รณชยัชาญยุทธ ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอด็ 45000 043511968/0814409310
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูเ่พมิพูนเพน้ท ์เซอรว์สิเซ็นเตอร์ 106 ม.2 ต.สแีกว้ อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอด็ 45000 043525100/0972289626
อู่ รุ่งเรอืงบรกิาร 103 ม.7 ถ.บายพาส ต.ดงลาน อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอด็ 45000 043514871/043513628
อู่ คณูทรัพยอ์ะไหล่ 152 ม.1 ต.หนองพอก อ.ธวชับุรี จ.รอ้ยเอด็ 45170 0862223955/0910612451

ถนอมชยัการชา่ง 506/5   ถนนสขุมุวทิ  ตาํบลเนนิพระ  อ.เมอืงระยอง  จ.ระยอง 21000 038616193 
หา้งหุน้สว่นจํากดั ปราโมทย ์เซอรว์สิ 114 ถ.ชายกระป่อม1 ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 0958871919/0826498993
บรษัิท เอส ท ีระยองการาจ 2011 จํากดั 16/1 ม.3 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038993350
หา้งหุน้สว่นจํากดั กาํพล ทูเค 299 ซอย 9 ถ.อารรีาษฎร ์ต.ปากนํา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038860255/0805550554
อู่ เพมิคณูทรัพยก์ารชา่ง 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
บรษัิท สยามออโตเ้พน้ท ์(ระยอง) จํากดั 50/7 ม.3 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038023506
บรษัิท รุ่งเจรญิยนต ์การาจ จํากดั 20/11 ถ.สขุมุวทิ ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150 038026038/0922845060
บรษัิท ระยองอนิเตอรก์าราจ จํากดั 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 0861422255/0847835156/033014755
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอฟเอ็นออโตเ้พน้ท์ 74/51 ม.6 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038034219/0926599832
บรษัิท เค.ว.ีออโต ้การาจ จํากดั 72/23 ม.6 ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038948797/0875845828
บรษัิท โปรเพน้ทร์ะยอง จํากดั 116/88 ม.2 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 0868159193
บรษัิท สหทรัพย ์เซอรว์สิ จํากดั 217/14 ม.6 ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 0957980986/0955160986
บรษัิท อ.มายเฟรนด ์2545 จํากดั 146/9 ม.4 ต.ตะพง อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 038898457/038022841
หา้งหุน้สว่นจํากดั พที.ีออโตเ้ซอรว์สิ (2016) 9/6 ม.5 ต.บา้นแลง อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 038016040
บรษัิท ไอ.เอส.เซอรว์สิ (ระยอง) จํากดั 14/1 ซ.10 (ถนนราษฎรบํ์ารุง) ต.เนนิพระ อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 038809172/0887414071
บรษัิท นวิระยอง กรุ๊ป จํากดั 18/2 ซ.แหลมพยอม ถ.สขุมุวทิ ต.เนนิพระ อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 0806767150/0847155548
บรษัิท ระยองยนต ์พาณชิย ์จํากดั 134 ม.2 ต.ทับมา อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 0891078570/0911918100
หา้งหุน้สว่นสามัญ อูน่อ้งใหม่ 80/1 ม.2 ต.นําคอก อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 038920389/0863271926/0814300024
บรษัิท ชยัณรงคแ์กลง (2008) จํากดั 174/4 ถ.บา้นบงึ-แกลง ต.ทางเกวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 038677803
อู่ ยนิด ีออโตเ้ซอรว์สิ 64/21 ม.10 ซ.4 ถ.หนองปรอื ต.ทางเกวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 038677346/0922542711
บรษัิท เดอะเกรท ออโตเ้ทรด จํากดั 77/1 ม.7 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190 038037416
บรษัิท ณัฐเดชออโต จํากดั 2/7 ม.2 ต.หนองตะพาน อ.บา้นคา่ย จ.ระยอง 21120 0868305203/038029031
หา้งหุน้สว่นจํากดั เบนซ ์คารเ์พน้ท ์แอนด ์คาร ์ 65/1 ม.6 ต.หนองละลอก อ.บา้นคา่ย จ.ระยอง 21120 038642043/0824654173/0851442333

พ.ภักด ีเจรญิยนต์ 401/2 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 0962623640/0879146061/0808049460
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูส่มบัตเิซอรว์สิ 520/2 ม.4 ต.แม่นําคู ้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 0868866631/0810037001/0988527119
หา้งหุน้สว่นจํากดั ปลวกแดง การาจ 144 ม.6  ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 0968245916/0968429561
อู่ เสรฐิการาจ 57/4 ถ.แมน้รําลกึ ต.หนา้เมอืง  อ.เมอืงราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 032314856/0818807505  
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บรษัิท ไพศาล อนิเตอรเ์ซอรว์สิ จํากดั 671 ม.1 ต.พงสวาย  อ.เมอืงราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 032317526-8
อู่ กนกชา่ง 92/1 หมู่ท ี13  ตาํบลเจดยีห์ัก อ.เมอืงราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 032326301
อู่ ชยัยุทธ 161/1 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตาํบลโคกหมอ้ อ.เมอืงราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 032321260
 ประสทิธยินต์ 166 ม.5  ต.ดอนตะโก อ.เมอืงราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 032327978/0819237270
อู่ ราชบุรชีา่งยนต์ 286/9 ถ.ศรสีรุยิวงศ ์ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 032337893

อดุมการชา่ง 12 ม.8 ต.เจดยีห์ัก อ.เมอืงราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 0802983177
อู่ ราชบุรกีาราจ 225/4 ม.11 ต.เจดยีห์ัก อ.เมอืงราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 0800554482
บรษัิท กอ้งกงัวาล 2016 จํากดั 9 ม.10 ต.ดอนตะโก อ.เมอืงราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 032321222
บรษัิท แฟคเตอรไ์ฟฟ์ จํากดั 342 ม.7 ต.อา่งทอง อ.เมอืงราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 032240300+1
บรษัิท สรุกาญจน ์เซอรว์สิ จํากดั 351 ม.8 ต.เจดยีห์ัก อ.เมอืงราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 032324561+3/0835544142/0898017788
บรษัิท เจบ ีจอมบงึเวอรว์สิ จํากดั 168 ม.6 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบุรี 70150 032261476/0909879652
อู่ ออ๊ดการชา่ง 31 ม.2 ถ.ราชบุร-ีจอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบุรี 70150 032261548/032362344/0867622992
 บุญเลศิการาจ 238 ม.9 ต.ดาํเนนิสะดวก อ.ดาํเนนิสะดวก จ.ราชบุรี 70130 032254901/032253230
บรษัิท หนุ่มบอดเีพน้ท ์เซอรว์สิ จํากดั 171 ม.3 ต.ขนุพทิักษ์ อ.ดาํเนนิสะดวก จ.ราชบุรี 70130 0837038161/0950219999
 เอนกเซอรว์สิ 90/9 ถนนบา้นปากแรด ตําบลบา้นโปร่ง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 032221671
บรษัิท อูด่ ีวรรณามะยม จํากดั 126 ม.11 ต.นครชมุน์ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 032240411/0863298170
อู่ พลอย 28 ม.14 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 032268228/0811789769
อู่ ฮวดลมิ 108 ม.4 ต.ดอนกระเบอืง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 032299585/0819423897
อู่ ชานนทก์ารชา่ง  16/3 ม.3 ต.เบกิไพร  อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 0898002040
หา้งหุน้สว่นจํากดั ศกัดาบอดเีซอรว์สิ 17 ม.5 ต.พรหมมาสตร ์ อ.เมอืง จ.ลพบุรี 15000 036424565/036776348
หา้งหุน้สว่นจํากดั ลพบุร ีคาร ์เซอรว์สิ 322 ม.2 ถ.พหลโยธนิ ต.ท่าศาลา อ.เมอืงลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 0812913434/0812914848   
หา้งหุน้สว่นจํากดั ลพบุรอีอโตเ้ซอรว์สิ 19/9  ถนนพระศรมีโหสถ ตําบลทะเลชบุศร อ.เมอืงลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 036420043
บรษัิท ศกัดเิฮงกลการ (1999) จํากดั 83/4 ม.3 ต.เขาพระงาม อ.เมอืงลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 036486949/0815706247
บรษัิท โชตชินิวตัร จํากดั 91/113 ม.4 ต.เขาสามยอด อ.เมอืงลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 0863453966/036680305
อู่ เล็กการชา่ง 15/2 ม.7 ต.ทะเลชบุศร อ.เมอืงลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 0863057135/0818513233 
หา้งหุน้สว่นจํากดั อู ่ก.เซอรว์สิ 113/4  หมู่ท ี1   ตาํบลชยันารายณ ์  อาํเภอชยับาดาล จ.ลพบุรี 15130 036462459/0863736896
อู่ โกหลกั 43 ถนนเจรญิประเทศ ตาํบลเวยีงเหนือ อ.เมอืง จ.ลําปาง 52000 0819933881/054223914
อู่ เอส.ซ ีเทคนคิลําปาง 209/1 ม.11 ต.ปงแสนทอง อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52100 0857175552/0857176662
บรษัิท ดเีพน้ท ์(ลําปาง) จํากดั 196 ม.14 ต.ชมพู อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52100 054336666
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูย่นตช์ยั (เขมนิท ์ตรอ.) 192/1 ม.1 ต.ปงแสนทอง อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52100 054352140/0815308350
อู่ ไชยวฒัน ์การาจ 582/1 ม.1 ถ.วชริาวธุดําเนนิ ต.พระบาท อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52000 0819931497/054314583
หา้งหุน้สว่นจํากดั อู ่เอส.ซ.ีเทคนคิ ลําปาง 778 ม.5 ต.พระบาท อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52000 0892662223/0857175552
หา้งหุน้สว่นจํากดั ประตโูขงเซอรว์สิ 145 ม.10 ต.บา้นกลาง อ.เมอืงลําพูน จ.ลําพูน 51000 0816814374/053525826
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูป่ระตโูขงเซอรว์สิ 145 ม.10 ต.บา้นกลาง อ.เมอืงลําพูน จ.ลําพูน 51000 053525098/053525106/0816814374
หา้งหุน้สว่นจํากดั ท.ีเอ็น.เพน้ท ์เซอรว์สิ 39/7 ม.4 ต.ป่าสกั อ.เมอืงลําพูน จ.ลําพูน 51000 053584878/0967577812
บรษัิท ต.เจรญิยนต ์บอดเีพน้ท ์จํากดั 41/2 ม.5 ถ.ลําพูน-ป่าซาง ต.ตน้ธง อ.เมอืงลําพูน จ.ลําพูน 51000 053092334/0612757390/0882586967
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูท่านการชา่ง ลําพูน 172 ม.3 ต.เวยีงยอง อ.เมอืง จ.ลําพูน 51000 053561438/0645492498
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูย่งิเจรญิ บุญธรรมลําพูน 221/2 ถ.สนัป่ายาง ต.ในเมอืง อ.เมอืงลําพูน จ.ลําพูน 51000 053525761/0918532259/0952345188
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูป่รดีา เซอรว์สิ 92/26 ถนนเลย-ดา่นซา้ย ตําบลกดุปอง อ.เมอืงเลย จ.เลย 42000 042834339/042815450
อู่ เจรญิทรัพยร์ุ่งเรอืงเซอรว์สิ 110 ม.5 ต.หนองผอื อ.ท่าลี จ.เลย 42140 042889405/0898438990
บรษัิท เฮยี ต. จํากดั 252 ม.4 ต.ศรสีงคราม อ.วงัสะพุง จ.เลย 42130 042850434
อู่ ภูบ่อบดิการาจ (2009) 17/5 บา้นภูบ่อบดิ ถ.เลย-นาดว้ง ต.กดุป่อง อ.เมอืง จ.เลย 42000 042812161/0897101210
อู่ ประหยัดเซอรว์สิ 2 77 ม.4 ต.นาโป่ง อ.เมอืง จ.เลย 42000 0811844522/0910566626
อู่ ยนตไ์พศาล 259/1 ม.5 ถ.ขขุนัธ ์ต.หนองครก อ.เมอืงศรสีะเกษ จ.ศรสีะเกษ 33000 045611863/0815490322
อู่ พ ีพี 97/2 ม.12 ต.หนองหญา้ลาด อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรสีะเกษ 33110 045661248/0885843853
หา้งหุน้สว่นจํากดั ทวกีารชา่ง 2514 214 ม.9 ต.นําออ้ม อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรสีะเกษ 33110 045661879/0649704682
บรษัิท 148 เทพารักษ์ จํากดั 1763 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 10270 023945110/0890625353
บรษัิท เจรญิชา่งยนต ์จํากดั 95/1 ม.9 ซ.พัฒนาสขุ ต.เทพารักษ์ อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 10270 027548819/027549180
บรษัิท บางนากรุ๊ป จํากดั 999 ม.5 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.สําโรงเหนือ อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 10270 027585251+2
บรษัิท พัฒนายนต ์การาจ จํากดั 4048 ม.3 ถ.สขุมุวทิ ต.สําโรงเหนือ อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 10270 027573457/023942958
บรษัิท พอีารว์ ีการาจ จํากดั 19/1 ซ.เพชรวทูิรย ์ม.6 ถ.ศรนีครนิทร ์ ต.บางเมอืงใหม ่ อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 10270 023856786
บรษัิท โฟร ์เซอรว์สิ ออโตเ้พนท ์จํากดั 2430 ม.7 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืง จ.สมุทรปรการ 10270 027135895
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูเ่หวง่ 420 หมู่ 1 ถนนสขุมุวทิ ต.สําโรงเหนือ อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 10270 023935090/027498983
หา้งหุน้สว่นจํากดั เดน่ชยัมอเตอร์ 1153 ม.6 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 023853805/0618427840
อู่ อารกีารชา่งศรนีครนิทร ์ 1315 ซ.สขุมุวทิ 107 (แบรงิ) ม.16 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.สําโรงเหนือ อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 027587458+60
บรษัิท 27 พ ีจํากดั 259 หมู่ท ี10 ซอยแบรงิ 30 ถนนสขุมุวทิ 107 ตาํบลสําโรงเหนือ  อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 027432733  
บรษัิท บ.ีเอส.อาร.์การาจ จํากดั 299/4 ม.5 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.บางเมอืง อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 023856252+3/0853517705
หา้งหุน้สว่นจํากดั ส.สมพลเซอรว์สิ 95/1 ม.2 ต.ทา้ยบา้น อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 0894436263/0875675078
บรษัิท พเีอ็นพ ีออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 95 ม. ซ.มังกร-นาคด ีถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 021824122
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูพ่บชา่งออโต ้ 462 ม.6 ต.แพรกษา อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 027285141/0811015837
บรษัิท เอ.พ.ีเซอรว์สิ (1994) จํากดั 43/19 ม.6 ซ.ศรนีครนิทรเ์ซ็นเตอร ์ต.บางเมอืงใหม่ อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 027599474/027599959
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บรษัิท หวงัซนิไฮ ่เจรญิยนต ์จํากดั 904 ม.2 ถ.พัฒนาการ 1 ต.บางปูใหม่ อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 027099478
บรษัิท ปิยะกจิ แอนด ์ซนั จํากดั 3015 ม.6 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 027596279-81/0813743267
บรษัิท เอสแอนดท์ ีบอด ีเซอรว์สิ อนิเตอรก์รุ๊ป จํากดั 61/39 ม.1 ต.บางเมอืงใหม ่ อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 020147040+41
บรษัิท เจ.บ.ีพ.ี(1995) จํากดั 18 ม.9  ซ.แบรงิส ์ถ.สขุมุวทิ 107 ต.สําโรงเหนือ  อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 023986707/027496341/0811733119
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส บ ีออโต ้เซอรว์สิ 1091 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 0863462199/0973534421
บรษัิท รุ่งทรัพย ์ออโตโมบลิ รแีพร ์เซ็นเตอร ์จํากดั 23/236 ม.2 ต.บางเมอืง อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 023880700/023881821
บรษัิท อูส่มชยั เซอรว์สิ จํากดั 38/50 ม.9 ต.บางเมอืงใหม่ อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 023831477/0813129792
บรษัิท กอ้งเกยีรตกิาราจ จํากดั 50/22 ม.3 ถ.สขุมุวทิ ต.บางเมอืง อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 021756698/021756703/0818348678
หา้งหุน้สว่นจํากดั การาจ แอ็ท โฮม 525 ม.4 ซ.เทพารักษ์ 8 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 0966655444/0836653544
บรษัิท เขยีวออโตก้าราจ จํากดั 919 ม.5 ซ.บดนิทร ์ถ.ศรนีครนิทร ์ต.สําโรงเหนือ อ.เมอืงสมุทรปราการ    จ.สมุทรปราการ 10270 027585333+5/0893234444
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็ม เอส เอม็ เซอรว์สิ 57/1 ม.5 ถ.หลงัวดัหนามแดง ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 027537576
บรษัิท รุ่งเรอืง ออโต ้ไฮเทค จํากดั 15 ม.8 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 027536810+3
หา้งหุน้สว่นจํากดั ส.ว.เทพายนต์ 168/2 ม.8 ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 023122961
บรษัิท ศรสีงัวาลย ์จํากดั 12/599 ม.15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 023975817-22
บรษัิท อูอ่นันตช์ยัเซอรว์สิ จํากดั 23/1-2 หมู่ 5 ต.บางพลใีหญ ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 027511033-4 
หา้งหุน้สว่นจํากดั ทรัพยร์ุ่งเรอืง เซอรว์สิ 2000    115/27  หมู่ท ี3  ตาํบลบางพลใีหญ ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 027597676/0818668625   
บรษัิท ซนั ออโต ้เพน้ท ์จํากดั 199/25 ม.11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 020660351/0928511955/0926144465
หา้งหุน้สว่นจํากดั พศนิ ออโตก้าราจ 128/21 ม.7 ซ.วดัศรวีารนีอ้ย ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปรการ 10540 027406499/0859533429
บรษัิท ภัทร บอด ีเซอรว์สิ จํากดั 55/8 ถ.กงิแกว้ ซ.22/2 ม.3 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 021365999
บรษัิท เอ็มบเีอ็ม มอเตอร ์จํากดั 229/2 ม.12 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 021868449/0624498398
หา้งหุน้สว่นจํากดั สรุะชยัการาจ 6 ม.21 ซ.บุญมทีรัพย ์ถ.บางพล-ีตาํหร ุต.บางพลใีหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 0831331966/023825643
หา้งหุน้สว่นจํากดั ทรัพยร์ุ่งเรอืง เซอรว์สิ  38/65 ม.19 ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 020776624/0948233962

บรษัิท สวุรรณภูม ิออโต ้การาจ จํากดั 41/6 ม.7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 0841158787/020662727/0993646296 
หา้งหุน้สว่นจํากดั พจี ีคาร ์เซอรว์สิ (2019)  จํากดั 26/12 ม.9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 0922699770
หา้งหุน้สว่นจํากดั พ ีการาจ 28/53 ม.11 ซ.พชิติ ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 027307099/0972619407/0852446628
บรษัิท เคทอีอโต ้เซอรว์สิ จํากดั 11 หมู่ท ี1 ตาํบลสําโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 027483754+6
บรษัิท คลัเลอร ์การาจ แอนด ์โซลชูนั จํากดั 3/5 ม.16 ต.บางพงึ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 024632603/0949869965
อู่ การุณยก์าราจ 57/21 หมู่ 3 ถ.สขุสวสัด ิ70 ต.บางคร ุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 024644094/0819116077
บรษัิท 14 ออโต ้ไพรม ์จํากดั 55 หมู่ท ี2 ตาํบลบางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทราปราการ 10130 024084555
หา้งหุน้สว่นจํากดั อาม ออโต ้เซอรว์สิ 39 ม.2 ซ.ผูกมติร ต.สําโรงใต ้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 027225596
หา้งหุน้สว่นจํากดั จวิ ออโต ้บอดี 80/19 ม.6 ซ.สขุสวสัด7ิ6 ถ.สขุสวสัด ิต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 024641247/028178042
หา้งหุน้สว่นจํากดั เจดยี ์ออโต ้เซอรว์สิ 90/1 หมู่ 3 ซอยวดัแคเกา่ ถนนสขุสวสัด ิตําบลปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดยี์ จ.สมุทรปราการ 10290 028156146
บรษัิท ไนน ์ออโต ้จํากดั 316/3 ม.1 ซ.สขุสวสัด ิ86 ถ.สขุสวสัด ิต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดยี์ จ.สมุทรปราการ 10290 024250388/024292629
บรษัิท รุ่งเจรญิคาร ์คลนีคิ จํากดั 400 ม.11 ถ.สขุมุวทิ ต.คลองดา่น อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 027073979/027075530
บรษัิท อซีเีพน้ท ์เซอรว์สิ จํากดั 9/148 ม.9 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 020606910/0850946928/0846696541
บรษัิท ดอ๊กเตอร ์การาจ จํากดั 1/7 ม.2 ถ.เทพารักษ์กม.25.5 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 027082807
หา้งหุน้สว่นจํากดั มติรการชา่ง เซอรว์สิ 899/9 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 023154719/0863167620
บรษัิท โปรฟิกส ์บอด ีเซอรว์สิ (ออรจินัิล) จํากดั 280 ม.12 ซ.เพชรเกษม 87 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 028111101-2
หา้งหุน้สว่นจํากดั โรจนส์ยามเซอรว์สิ 395 ม.4 ซ. ว.ป.อ.11 ถ.เศรษฐกจิ ต.ท่าไม ้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74100 024291525/034479852
หา้งหุน้สว่นจํากดั ไทยเฮงหลอีอโตเ้ซอรว์สิ 449 ม.2 ถ.เศรษฐกจิ ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 028101293/028100323
บรษัิท พงษ์สทิธกิาราจ จํากดั 149/368 ม.13 ซ.เพชรเกษม 95  ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 028137094-5/0819161735
บรษัิท เค เอน็ เอส เซอรว์สิ จํากดั 1/3 ม.11 ต.คลองมะเดอื อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034849078+9
บรษัิท ส.รุ่งเจรญิ คลัเลอร ์จํากดั 152 ม.7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 034460866+7
บรษัิท เอ็มพ ีการาจ (2016) จํากดั 135/1 ถ.สคุนธวทิ ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 0926807878/034470728
บรษัิท ทพิยส์วุรรณกลการ จํากดั 99/3 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 028109697+8
อู่ ศริชิยัการชา่ง (อว้น) 94/1169 หมู่ 7 ตาํบลท่าทราย อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร 74000 034422276
อู่ ทันสมัย 923/66 ถ.พระราม 2 ต.มหาชยั อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร 74000 034810396/0864510621
บรษัิท เอกเจรญิยนต ์เซอรว์สิ 3 จํากดั 120/7 ม.1 ต.ท่าจนี อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร 74000 034410514
บรษัิท ไดมอนด ์การาจ (1988) จํากดั 59/10 ม.3 ถ.เอกชยั ต.บางนําจดื อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร 74000 034852351/034852352
อู่ เจรญิบอดพีารท์ 50/16 ม.2 ต.บา้นบ่อ อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร 74000 034434241/0896661889
อู่ ช.ยงิเจรญิการชา่ง 46/6 ม.8  ต.ท่าทราย อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร 74000 034816101/0800173279
บรษัิท ตา้จูน กลการ จํากดั 56/11 ม.1 ต.คอกกระบอื อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร 74000 0982720176/0852190176
หา้งหุน้สว่นจํากดั ไทย ออโตบ้อดี 4/10 ม.9 ต.โคกขาม อ.เมอืงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 034857686-7
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอ็มพ ีแม็คเซอรว์สิ 76/2 ม.5 ต.บางนําจดื อ.เมอืงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 0827776102/0972929777
บรษัิท วนัิยอนิเตอรโ์มบลิ จํากดั 48/6 ม.3 ต.คอกกระบอื  อ.เมอืงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 034494346-7/0816260495 
บรษัิท ไดนามคิ ออโต ้เซ็นเตอร ์จํากดั 66/4 ม.1 ต.นาดี อ.เมอืงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 034864130+32
บรษัิท มหาชยั 81 จํากดั 47/279 ม.8 ถ.เศรษฐกจิ 1 ต.ท่าทราย อ.เมอืงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 034425188/0894544377
บรษัิท พ.ีเอส.ออโต ้เวย ์จํากดั 36/1 ม.8 ต.คลองมะเดอื อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 0819445942
บรษัิท วฒุริัตน ์โฟร ์บ ีจํากดั 151 ม.4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 0846669919

คารเ์ซ็นเตอรเ์ซอรว์สิ 90/1 ม.1 ถ.เจรญิชมปรดีา ต.บางแกว้ อ.เมอืงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 034712789/034717345
บรษัิท อูส่ายัณยก์ารชา่ง จํากดั 39/1 ม.4 ต.ลาดใหญ่ อ.เมอืงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 034715478/0822515755



รายชอือูซ่อ่มรถในสญัญา 

หา้งหุน้สว่นสามัญ อูท่วิาการาจ 2011 88/8 ซ.บางจะเกร็ง 4 ถ.ธนบุร-ีปากท่อ ต.แม่กลอง อ.เมอืงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 034711034+5/0816135985
อู่ ทวิาการาจ 1995 88/8 ซ.บางจะเกร็ง 4 ถ.ธนบุร-ีปากท่อ ต.แม่กลอง อ.เมอืงสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 034723641+3
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูไ่พศาลแอร ์ 68/4 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 30110 074238728
หา้งหุน้สว่นจํากดั กา้วหนา้บอด ีแอนด ์เพน้ท์ 93 ม.2 ต.คลองแห อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 0866959315/0841997972
บรษัิท อูซ่ติ ีคาร ์เซอรว์สิ จํากดั 24/2,24/3,24/4 ม.3 ถ.วงัรังรักษ์ ต.ควนลง้ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 074552312+3/0914630050
หา้งหุน้สว่นจํากดั เรอืงสรุยิกจิบรกิาร 625 ถ.ราษฎรอ์ทุศิ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 074362530
หา้งหุน้สว่นจํากดั ชะนะ เซอรว์สิ 14 ถ.สาครมงคล 2 ซ.11 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 074253237/0815425524/0818973350
หา้งหุน้สว่นจํากดั มติรแท ้รวมชา่ง 52/1 ม.14 ต.ท่าชา้ง อ.บางกลํา จ.สงขลา 90110 0817668320
อู่ พัฒนทรัพยก์ารชา่ง 131/134 หมู่ท ี8  ถ.30เมตรท่าสะอา้น ต.เขารูปชา้ง อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 0831943620
อู่ ประสทิธกิารชา่ง 382 ถนนศลุกานุกลู ตาํบลพมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 074721031
อู่ ป.เจรญิยนต์ 91/100 ถ.ปานชรํูาลกึ ต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 074725788/0617299666
หา้งหุน้สว่นจํากดั ศรสีกลุการชา่ง (2000) 437/2 ถนนมติรภาพ ตําบลปากเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบุรี 18000 036231040/0819479508
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูเ่จ๊วนัดเีซอรว์สิ 86/10 ม.3 ต.นาโฉง อ.เมอืงสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036298579/0895713695
บรษัิท ศกัดกิาราจสระบุร ีจํากดั 58/2 ม.4 ต.ปากขา้วสาร อ.เมอืงสระบุรี จ.สระบุรี 18000 036212904/0894153177
หา้งหุน้สว่นจํากดั สองคอนเจรญิยนต ์ 87/1 หมู่ท ี4  ตาํบลสองคอน  อ.แกง่คอย จ.สระบุรี 18110 036241622/0810712234/0632425755
หา้งหุน้สว่นจํากดั ส.มานะกจิ 2015 199 ม.8 ถ.พหลโยธนิ ต.หนา้พระลาน อ.เฉลมิพระเกยีรติ จ.สระบุรี 18240 036340334/0957429191
หา้งหุน้สว่นสามัญ อูศ่รสีขุ คาร ์เซอรว์สิ 17/4 ม.1 ต.ผงึรวง อ.เฉลมิพระเกยีรติ จ.สระบุรี 18000 0801089669/0929459604
หา้งหุน้สว่นจํากดั ฉัตรยนต์ 9/3 ม.3 ถ.สวุรรณศร ต.โคกแย ้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 036305785/036389636
หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ีท.ีมอเตอร ์2 69/3 ม.1 ต.หว้ยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 036337730+2/0817959955
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูก่มิการชา่ง 53  ม.11 ต.หว้ยขมนิ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 036387318+9
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูเ่อนกการชา่ง  206 หมู่ท ี2  ตาํบลมติรภาพ  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 0819870846/0871031307    
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูส่ขุไพศาล 119 หมู่ท ี6 ตาํบลคลองเรอื อ.วหิารแดง จ.สระบุรี 18150 036377119/036365788-9
อู่ นริันดรเ์ซอรว์สิ 158 ม.10  ต.วหิารแดง อ.วหิารแดง จ.สระบุรี 18150 036377838/0894439111
หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.พระบาทยนตรการ 41/4 ม.9 ต.พุคําจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 036266445
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูเ่หน่งบรกิาร 113/38 ม.5 ต.ม่วงหมู่ อ.เมอืงสงิหบุ์รี จ.สงิหบ์ุรี 16000 036551163/0897891029/0952183130
อู่ ประกติคารเ์ซ็นเตอร์ 48/6 ถ.ธรรมโชต ิต.บางพุทรา อ.เมอืงสงิหบุ์รี จ.สงิหบ์ุรี 16000 036520525/036520977
อู่ ชา่งบัติ 275/3 ม.2 ต.บา้นกลว้ย อ.เมอืง จ.สโุขทัย 64000 055636003/0819722962 
บรษัิท สมัยกลกจิ จํากดั 99 ม.12 ถ.สโุขทัย-บางระกํา ต.ยางซา้ย อ.เมอืง จ.สโุขทัย 64000 055614644
อู่ เลยีงการชา่ง 414 ม.13 ต.บา้นกลว้ย อ.เมอืง จ.สโุขทัย 64000 055611064/0815965858
หา้งหุน้สว่นจํากดั สโุขทัยชํานาญการชา่ง 12/4 หมู่ท1ี ถนนบายพาส ตําบลปากแคว อ.เมอืงสโุขทัย จ.สโุขทัย 64000 055612387/0815334348/0819530612/0898562424
หา้งหุน้สว่นจํากดั พ.ีซ.ีการาจ (อูศ่นูยบ์รกิารมาสดา้สโุขทัย) 218 ถ.ราษฎรอ์ทุศิ ต.ธานี อ.เมอืงสโุขทัย จ.สโุขทัย 64000 055621475/0818882527
หา้งหุน้สว่นจํากดั มาลาโกสมุ เซอรว์สิ 268/2 ม.5 ต.รัวใหญ่ อ.เมอืงสพุรรณบุรี จ.สพุรรณบุรี 72000 035555521/0861718223/0626018223
หา้งหุน้สว่นจํากดั บ ีบลสิ การาจ 80/9 ม.4 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบุรี จ.สพุรรณบุรี 72000 035546664/0856999088
อู่ สนามชยัการชา่ง 119/2 ม.5 ต.สนามชยั อ.เมอืงสพุรรณบุรี จ.สพุรรณบุรี 72000 0841600307/035569067
อู่ ชา่งหนิรุ่งเรอืง 7 ม.6 ถ.สายอูท่อง-บา้นไร ่ต.แจงงาม อ.หนองหญา้ไซ จ.สพุรรณบุรี 72240 0849300679/0632678149
บรษัิท สริโิรจน ์ออโตเ้ซอรว์สิ จํากดั 30 ม.8 ต.บางตะเคยีน อ.สองพนีอ้ง จ.สพุรรณบุรี 72110 035589915+6
อู่ อดุมทรัพย ์ 241 ม.1 ต.บางพลบั อ.สองพนีอ้ง จ.สพุรรณบุรี 72110 0867996563/0841411345
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูพ่รชยั เซอรว์สิ 536 ม.3 ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบุรี 72160 0898064248/035440514
หา้งหุน้สว่นจํากดั วรกาญจนอ์ูท่อง 449 ม.15 ต.จรเขส้ามพัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบุรี 72160 035552450/0815873858/0863033376
อู่ วนัเพ็ญรุ่งเรอืง 19 ม.8 ต.กระจัน อ.อูท่อง จ.สพุรรณบุรี 72160 0810180372/0928983818
หา้งหุน้สว่นจํากดั สระแกว้ การาจ 7/2 ถ.สระแกว้ ต.สระแกว้  อ.เมอืงสระแกว้ จ.สระแกว้ 27000 0819821123/0863558594/0985532423 
หา้งหุน้สว่นจํากดั สพุจนก์ารชา่ง 2014 142 ม.13 ต.วงันําเย็น อ.วงันําเย็น จ.สระแกว้ 27210 0898330788/0972491545
บรษัิท อนิเตอร ์มอเตอร ์เซอรว์สิ จํากดั 272/10 ม.6 ต.วงันําเย็น อ.วงันําเย็น จ.สระแกว้ 27210 0852434424/037251678
บรษัิท วงันําเย็นการาจ จํากดั 21/1 ม.16 ต.วงันําเย็น อ.วงันําเย็น จ.สระแกว้ 27210 0861411181/0868636522
อู่ ฮ.การชา่ง 79 ม.3 ถ.หนองเทา ต.บา้นใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 27120 037233921/0923432112
 ก.เกยีรตกิารชา่ง 83/19 หมู่ท ี3 ถนนเลยีงเมอืง ตาํบลมะขามเตยี อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077285306
อู่ ทองแกว้การชา่ง 9/17 หมู่ท ี1 ถนนกาญจนวถิ ีตําบลบางกุง้ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 0819783425/0810861275
อู่ ธนกร 108/8 หมู่ 1 ถนนโฉลกรัฐ ตําบลบางกุง้ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077224062/0815384248
อู่ ป.การชา่ง 36/20 หมู่ท ี1 ถนนโฉลกรัฐ  ตาํบลบางกุง้ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077275640/0899731218
หา้งหุน้สว่นจํากดั จําเรญิการชา่ง 69/1 ม.3 ถ.เลยีงเมอืง ต.มะขามเตยี อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077220676/0811243569
อู่ เฉียบรวมชา่ง (999) 69/7ม.6 ซ.เลยีงเมอืง 7 ถ.เลยีงเมอืง ต.มะขามเตยี อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077960809/0864792239
อู่ เจรญิยนต์ 93/4 ม.1 ต.บางกุง้ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077224133/0816763211
อู่ สองพนีอ้งบอดเีซอรว์สิ 4/10 ม.3 ถ.เลยีงเมอืง ต.มะขามเตยี อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077313843/0987095033
หา้งหุน้สว่นจํากดั พ ีท ีเอ็ม บอด ีกรุ๊ป 54/1 ม.5 ถ.เลยีงเมอืง ต.มะขามเตยี อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077295191+3
 คงด ีชา่งยนต์ 35/6 ม.4 ถ.กาญจนวถิ ีต.บางกุง้ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077289188/0957123571
บรษัิท อูไ่ก ่จํากดั 73 ม.2 ต.วดัประดู ่ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077269318/0817975353
อู่ ศรชีฎาการชา่ง 79/46 ม.1 ซ.กาญจนวถิ ี23  ต.บางกุง้ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077922258/0862823848
หา้งหุน้สว่นสามัญ อูไ่พโรจนก์ารชา่ง 46/22 ม.1 ถ.กาญจนวถิ ีต.บางกุง้ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 0818922322/0819792232
อู่ ไมตร ีการาจ 35/6 ม.3 ต.วดัประดู่ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 0899713751/077437210

คารฟ์อร ์ย ูบอดี 33/2  ม. 2  ต.วดัประด ู อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077200542/0864766712/0813962433 
หา้งหุน้สว่นจํากดั สรุาษฎรย์านยนต์ 63/3 ม.1 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077286617+18
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บรษัิท พ.ีเจ.บอด ีคาร ์จํากดั 172/1 ม.5 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077282454
อู่ เทพเซอรว์สิ 26/571 ม.3 ถ.พ่อขนุทะเล ต.มะขามเตยี อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077405398/0980137949
บรษัิท จริาเจรญิยนต์ 115/3 ม.4 ต.ขนุทะเล อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84100 0805232885/077960351

จพี ีการาจ 18/36 ม.1 ต.แม่นํา อ.เกาะสมุย จ.สรุาษฎรธ์านี 84330 077270714/0890416725/0862666042
อู่ ประยูรยานยนต ์ 91/7 ม.5 ต.ลปิะนอ้ย อ.เกาะสมุย จ.สรุาษฎรธ์านี 84140 077234079
อู่ ทรัพยอ์ดุมเซอรว์สิ 43 ม.2 ต.เคยีนซา อ.เคยีนซา จ.สรุาษฎรธ์านี 84130 0942659856

ศนูยบ์รกิารซอ่มดวงวภิาเซอรว์สิ 147/2 ม.3 ต.ตลาดไชขา อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 84110 0857872212
ณรงคเ์กยีรตกิาราจ 129 ม.5 ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 84110 0878965096/0869407675/0894695188

อู่ อมัรนิทร์ 108/3 ม.9 ถ.ดอนสกั-บา้นใน ต.ดอนสกั อ.ดอนสกั จ.สรุาษฎรธ์านี 84220 0950916950/0881462491/077310624
ศริเิซอรว์สิคารส์ ์ 15/3 ม.2 ต.ตน้ยวน อ.พนม จ.สรุาษฎรธ์านี 84250 077929392+3
ถุงทองเซอรว์สิ 3 26/3 ถ.ศริริักษ์ ต.ท่าขา้ม อ.พุนพนิ จ.สรุาษฎรธ์านี 84130 0951122396/0846294485
อาํนาจเจรญิยนต์ 152 ม.7 ต.บา้นทําเนียบ อ.ครีรีัฐนคิม จ.สรุาษฎรธ์านี 84180 077393302

อู่ เฉลมิชยัเซอรว์สิ 129,227 ม.2 ต.สแลงพันธ์ อ.เมอืง จ.สรุนิทร์ 32000 0818798332/0862587381
บรษัิท ศนูยส์ทีรัพยท์วสีรุนิทร ์จํากดั 184 ม.10 ต.เฉนียง อ.เมอืง จ.สรุนิทร์ 32000 044060155/0968699099
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูจํ่านงคก์ารชา่ง 74 ม.11 ต.สลกัได อ.เมอืง จ.สรุนิทร์ 32000 044531306/0999871950/0862635568
หา้งหุน้สว่นจํากดั รุ่งสริเิบญจ 72  ม.11  ต.สลกัได  อ.เมอืงสรุนิทร์ จ.สรุนิทร์ 32000 044041007/0864518052
บรษัิท อูศ่นูยส์สีรุนิทร ์จํากดั 56/2 ม.3 ถ.สรุนิทร-์ลําช ีต.นอกเมอืง อ.เมอืงสรุนิทร์ จ.สรุนิทร์ 32000 044518597
หา้งหุน้สว่นจํากดั อดุมทรัพยธ์าดา การาจ 98/3 ม.6 ต.แสลงพันธ์ อ.เมอืงสรุนิทร์ จ.สรุนิทร์ 32000 0445125888/0815476554
หา้งหุน้สว่นสามัญ อูรุ่่งเจรญิยนต์ 210 ม.2 ต.แสลงพันธ์ อ.เมอืงสรุนิทร์ จ.สรุนิทร์ 32000 0813897923/0849593859
หา้งหุน้สว่นจํากดั อู ่ส.พูนทรัพย์ 108 ม.5 ต.ตงัใจ อ.เมอืงสรุนิทร์ จ.สรุนิทร์ 32000 0926317174
อู่ ทันเซอรว์สิ 49 หมู่ท ี2 ตาํบลฮางโฮง อ.เมอืง จ.สกลนคร 47000 042743122/042743889
อู่ เอส เค การาจ 198 ม.1 ถ.สกลนคร-กาฬสนิธุ ์ต.หว้ยยาง อ.เมอืง จ.สกลนคร 47000 0993269969
บรษัิท รุตคาร ์เซอรว์สิ บาย เอ็นพเีค กรุ๊ป จํากดั 217 ถ.นติโย ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืง จ.สกลนคร 47000 042716215

ยอดกลการ 20 ม.3 ถ.ท่าแร่-ศรสีงคราม ต.ท่าแร่ อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47230 0985975535/0885138299
ว.ีไอ.พ.ีคารเ์พน้ท์ 117 ม.10 ต.บา้นถ่อน อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร 47110 042704618/0800101675

หา้งหุน้สว่นจํากดั ว.ชา่งยนต์ 1/2 ม.6 ถ.สวา่งแดนดนิ-สอ่งดาว ต.สวา่งแดนดนิ อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร 47110 042721850/0819654198
อู่ ศริชิยั 586/2 ม.13 ถ.กรกรรณอทุศิ ต.ในเมอืง อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43000 0897097330/042081533
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูห่นองคายอนิเตอรเ์ซอรว์สิ 21 ม.6 ถ.มติรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43000 042465123/0819757686/0658239554
หา้งหุน้สว่นจํากดั ใหม่การาจ 224 ม.12 ถ.มติรภาพ ต.โพธชิยั อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43000 0892215858/0900365555
บรษัิท อูท่องเจรญิยนตห์นองคาย จํากดั 410 ม.11 ต.หาดคํา อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43000 042012766/0992944918/0823170771
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูท่องพูล 179 ม.10 ต.คา่ยบกหวาน อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43100 0657376702/0612608168
อู่ หนองบัวการาจ 26 ม.7 ถ.อดุร-เลย ต.โพธชิยั อ.เมอืง จ.หนองบัวลําภู 39000 042007616/0804090991/0634947676
อู่ บุญรุ่งเรอืงการชา่ง 195 ม.7 บา้นวงัหมนืใต ้ต.หนองบัว อ.เมอืง จ.หนองบัวลําภู 39000 0817444068
หา้งหุน้สว่นจํากดั อมรชยั เซอรว์สิ 239 ม.5 ต.หนองภัยศนูย ์ อ.เมอืงหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 39000 042361193/0801915958
หา้งหุน้สว่นจํากดั เกรยีงไกรการชา่ง 99/9 ม.4 ต.โพธชิยั อ.เมอืงหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 39000 042315605/0933252498/0912203212
บรษัิท ภัควฒัน ์บอด ีเซอรว์ส จํากดั 148 ม.6 ต.บางพลบั อ.โพธทิอง จ.อา่งทอง 14120 0909912254/0960272283
บรษัิท ทวคีารแ์คร ์เซ็นเตอร ์จํากดั 19-19/1 ถ.อา่งทอง-สงิหบ์ุร ีต.ย่ายซอื อ.เมอืงอา่งทอง จ.อา่งทอง 14000 035613545
บรษัิท พ ีออโตอ้มิเมจ จํากดั 29/25 ม.2 ต.ศาลาแดง อ.เมอืงอา่งทอง จ.อา่งทอง 14000 035615990/0819642400
อู่ ต.เจรญิยนต ์ 83 ม. 10 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมอืงอํานาจเจรญิ จ.อาํนาจเจรญิ 37000 045980358/0910132679/0819995132/0827534899

อาํนาจคลนีคิยนต์ 115 ม.5 ถ.ชยางกรู ต.บุ่ง อ.เมอืงอํานาจเจรญิ จ.อาํนาจเจรญิ 37000 045270292/0819552059
อู่ วชิยัการชา่ง 9/1 ม.12 ถ.อรุณประเสรฐิ ต.บุ่ง อ.เมอืงอํานาจเจรญิ จ.อาํนาจเจรญิ 37000 045451738/0819550316
หา้งหุน้สว่นจํากดั วชิยั 24 การชา่ง 519 ม.7 ต.บุ่ง อ.เมอืงอํานาจเจรญิ จ.อาํนาจเจรญิ 37000 045451738/0819550316
อู่ วเีค ออโตเ้พน้ท์ 492 ม.4 ต.บุ่ง อ.เมอืง จ.อาํนาจเจรญิ 37000 045985489/0833041889/0925288039
บรษัิท อํานาจ ออโต ้กรุ๊ป จํากดั 61 ม.6 ต.โคกกลาง อ.ลอือํานาจ จ.อาํนาจเจรญิ 37120 0981562921/0999076076
หา้งหุน้สว่นจํากดั เจเอส (2018) การาจ 811 ม.15 ต.พันดอน อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี 41370 0935383848/0899419125
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูตุ่ย๋ 79 หมู่ท ี6 ตาํบลนคิมสงเคราะห ์ อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 042201080/0864589001
อู่ บอสเซอรว์สิ 113 ม.12 ต.บา้นตาด อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 0862275615
อู่ สรุัตนเ์ซอรว์สิ 303 ม.4 ต.หนองขอนกวา้ง อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 042932289

อูป่ระจักษ์ยนต์ 325/23 ม.1 ซ.ขนัตริักษ์ ต.หมากแขง้ อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 0981298182/0815134245
อู่ ปุ้ ยเซอรว์สิ 68/9 ม.1 ซ.สถานีรถไฟหนองขอนกวา้ง ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 042340171/0896178025/0815545720
หา้งหุน้สว่นจํากดั ยนตน์มิติรเซอรว์สิ 31 ม.5 ต.นาด ี อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042344211/0885643566
หา้งหุน้สว่นจํากดั อูอ่มัรนิทร์ 693 ม.4 ต.บา้นจนั อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042292343
อู่ โชคเจรญิเซอรว์สิ 167/29  ม.8 ถ.รอบเมอืง ต.หมากแขง้ อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042247406
หา้งหุน้สว่นจํากดั 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 ก.เจรญิทรัพย์ 128 ม.4 ถ.บา้นดงหนองโพธ ิต.เชยีงยนื อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 0878555682/0810516277/042214835+6
บรษัิท ศริโิรจนย์ูโรคาร ์จํากดั 560 ม.1 ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042342236+7
บรษัิท อดุรทรัค ออโตเ้ซลส ์จํากดั 788 ม.4 ถ.มติรภาพ ต.บา้นจนั อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042292866+9
อู่ โชคบุญชว่ย 271/1 ม.4 บา้นดงหนองโพธ ิ(กม.6-7) ต.เชยีงยนื อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042214815/0810477684
หา้งหุน้สว่นจํากดั เจอ ีเอ็นจเีนีย (2018) 1216 ม.8 ต.หนองขอนกวา้ง อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 0804022722/0951832272/042110217
บรษัิท ย.ูด.ีออโตโ้ซน จํากดั 123/32 ม.8 ซ.บา้นดงวดั ต.หมากแขง้ อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042247838/0957198099



รายชอือูซ่อ่มรถในสญัญา 

อู่ พงษ์เจรญิเซอรว์สิ 236 ม.9 ต.นางัว อ.นําโสม จ.อดุรธานี 41210 042287559/0812621817
อู่ แบ็คแจ๊ค 237 ม.10 ถ.โพนสงูสวสัด ิต.ศรสีโุธ อ.บา้นดงุ จ.อดุรธานี 41190 042273237/0877726904
บรษัิท ธรีะพงษ์ แผ่นเจรญิทรัพย ์จํากดั 86 ม.18 ต.บา้นดงุ อ.บา้นดงุ จ.อดุรธานี 41190 042138240/0986709551/0908483908
บรษัิท อูท่องเจรญิยนต ์จํากดั 59 ม.13 ต.วงัสามหมอ อ.วงัสามหมอ จ.อดุรธานี 41280 0949061816/042387411
อู่ ชวดเปียบูรณะ 28/1 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อทัุยธานี 61130 0862156235/056597135
บรษัิท อตุรดติถอ์ูบ่างกอกยนต ์จํากดั 184 ม.2 ต.คุง้ตะเภา อ.เมอืงอตุรดติถ์ จ.อตุรดติถ์ 53000 055448158/0816059406/0878450090
 อตุรดติถ ์ไฟเบอร์ 24/1 ถ.เจรญิบัณฑติ ต.ท่าอฐิ อ.เมอืงอตุรดติถ์ จ.อตุรดติถ์ 53000 055414738/0813242737
บรษัิท ศรสียามออโตเ้ซอรว์สิ จํากดั 9/5 ถ.อตุรดติถ-์พษิณุโลก ม.8 ต.หาดกรวด อ.เมอืงอตุรดติถ์ จ.อตุรดติถ์ 53000 0918383291/0851710425
บรษัิท กฤษฎ ิออโตเ้พน้ท ์จํากดั 144 ม.8 ต.ป่าเซา่ อ.เมอืงอตุรดติถ์ จ.อตุรดติถ์ 53000 055040234/0810002548
อู่ มติรภาพ 268 ม.7 ถ.เลยีงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045206123/0865841448
หา้งหุน้สว่นจํากดั วทนัยาอบุล 15 ม.15 ต.ขามใหญ่ อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045314555/0818795915
บรษัิท อูอ่นันตอ์บุล จํากดั 281 หมู่ 16 ตาํบลไร่นอ้ย อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045435169
หา้งหุน้สว่นจํากดั เจเอส ออโตแ้คร์ 9 ถ.ชวาลานอก ต.ในเมอืง อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045262498+9
หา้งหุน้สว่นจํากดั อบุลออโตเ้ซอรว์สิ 304/1 ม.10 ต.ขามใหญ่ อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045313961/0864600539
อู่ ทรัพยศ์ริกิารชา่ง 576 หมู่ท ี12 ตาํบลไร่นอ้ย อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 0810748624/0942742022
หา้งหุน้สว่นจํากดั เอกชยัยนต ์ออโตเ้ซอรว์สิ 115 ม.11 ต.หัวเรอื อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045950432/0874408270
อู่ ภักดยีนต์ 442/1 ถ.แจง้สนทิ ต.ในเมอืง อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045954477/0933208061
บรษัิท พรเีมยีม ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 348 ม.14 ต.ไร่นอ้ย อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045435191/0863870299
หา้งหุน้สว่นจํากดั จรีะศกัดคิารแ์ครข์ามใหญ่ 324 ม.1 ต.ขามใหญ่ อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 0834651445/045954356
อู่ เนรมติรการชา่ง 204 ม.10 ต.ขามใหญ่ อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 0876496130
อู่ วจิติร 2 366 ม.6 ต.ขหุล ุ อ.ตระการพชืผล จ.อบุลราชธานี 34130 045481418/0896247650
บรษัิท รุ่งเรอืง 2557 5/1 ม.9 ต.โนนผงึ อ.วารนิชําราบ จ.อบุลราชธานี 34190 045267749
อู่ ส.ไพบูลย์ 86 หมู่ท ี13 ถนนรอบเมอืง ตาํบลแสนสขุ อ.วารนิชําราบ จ.อบุลราชธานี 34190 0819550053/0843033403/0862444073
หา้งหุน้สว่นจํากดั อบุลเจรญิยนต ์กลการ 275 หมู่บา้นเพยีเพา้ ม.4  ต.คาํนําแซบ่ อ.วารนิชําราบ จ.อบุลราชธานี 34190 045950206/0623976266/0892223791



BMW. 
(เขา้ซอ่มไดสํ้าหรบัอายรุถไมเ่กนิ 7 ปี โดยนบัจากปีจดทะเบยีนเป็นปีท ี1)
บรษิทั ยโุรปามอเตอร ์จํากดั 60/9 ถ.จรัญสนทิวงศ ์แขวงวัดทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 028640077
บรษัิท ยโุรปา มอเตอร ์(พระราม 2) จํากดั 113,113/1 ถนนพระรามท ี2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 028481111
บรษัิท เยอรมัน ออโต ้จํากดั 441 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 023961199
บรษัิท เพอรฟ์อรแ์มนซ ์มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั 25/14-15 หมู ่4 ถนนรามอนิทรา แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 029005700
บรษัิท เพอรฟ์อรแ์มนซ ์มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั 292 ถนนจรัลสนทิวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กรงุเทพมหานคร 10700 028800999
บรษัิท สกาย ออโตเ้พน้ท ์จํากดั 311/2 ม.7 ถ.มะลวัิลย ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043333456
บรษัิท สกาย ออโตเ้ฮา้ส ์จํากดั 294/8 ม.7 ถ.มะลวัิลย ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043241576
บรษัิท สกาย ออโตเ้ฮา้ส ์จํากดั 294/9 ม.7 ถ.มะลวัิลย ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043241576
บรษัิท เนลสัน ออโตเ้ฮา้ส ์(ประเทศไทย) จํากดั 61/1 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมอืง จ.ชลบรุี 20000 038288856+8
บรษัิท เยอรมัน ออโต ้จํากดั 99/96 ม.3 ต.จอมเทยีน อ.สัตหบี จ.ชลบรุี 20250 038235600
บรษัิท เยอรมัน ออโต ้จํากดั 59 ม.4 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 021190999/0993250999
บรษัิท พลาตโิน โมโตโมบาย จํากดั 629/9 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยจรเข ้ อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034275324
บรษัิท เพนท ์อสิท ์สมารท์ จํากดั (ซอ่มเบาไมเ่กนิ 5 ชนิ) 629/9 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยจรเข ้ อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0909145675/034105035
บรษัิท เชดิชัย ออโตเ้ฮา้ส ์จํากดั 2198 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044213341
บรษัิท ณัฐ บาวาเรยีน มอเตอร ์จํากดั 555 ม.8 ซ.บา้นบงคํา ต.หมากแขง้ อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042327555
บรษัิท นธิบิรูณ์ จํากดั 168 ม.9 ต.ทา่โพธิ อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055002024

CHEVLORET
(เขา้ซอ่มไดสํ้าหรบัอายรุถไมเ่กนิ 7 ปี โดยนบัจากปีจดทะเบยีนเป็นปีท ี1)
บรษัิท เอ็ม. เค. ออโตเ้ซ็นเตอร ์จํากดั 45/580 หมูท่ ี6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 024170300 /024170399
บรษัิท ออโตเ้ทคนคิ (ประเทศไทย) จํากดั 127/4 ถ.บรมราชชนน ีแขวงอรณุอมรนิทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 10700 028846351+3
บรษัิท มงคลออโตเ้ซลล ์จํากดั 78/4 หมู ่4 ถ.รามอนิทรา แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 025211695/025212159/025214611
บรษัิท ออโตเ้ทคนคิ (ประเทศไทย) จํากดั 60/145 ม.12 ถ.นวมนิทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10230 025103628
บรษัิท ออโตเ้ทคนคิ (ประเทศไทย) จํากดั 1494 ถนนเพชรบรุตัีดใหม ่แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 10400 022559300
บรษัิท เอ็ม.เค.ออโตวั้น จํากดั 99/99 ม.13 ถ.กาญจนาภเิษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029227077 

FORD
(เขา้ซอ่มไดสํ้าหรบัอายรุถไมเ่กนิ 7 ปี โดยนบัจากปีจดทะเบยีนเป็นปีท ี1)
บรษัิท เอ็มดับบลวิ มอเตอร ์เวริค์ จํากดั 9/99 ม.2 ต.บางขนุกอง อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 024326599

HONDA 
(เขา้ซอ่มไดสํ้าหรบัอายรุถไมเ่กนิ 7 ปี โดยนบัจากปีจดทะเบยีนเป็นปีท ี1)
บรษัิท พระราม 3 กรุป๊ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากดั 161 หมูท่ ี3 ถนนสขุสวัสด ิแขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 024770055/022322777
บรษัิท พระราม 3 กรุป๊ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากดั 184 ถนนสรวุงศ ์แขวงสพีระยา เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 023524333
บรษัิท พระราม 3 กรุป๊ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากดั 358/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120 026893999/022322555
บรษัิท ไนน ์ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากดั 9,9/1 ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10230 020335999
บรษัิท ธนบรุฮีอนดา้คารส์ ์จํากดั 4  ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางแค เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 028032222+6
บรษัิท ว.ีกรุป๊ ฮอนดา้คารส์ ์จํากดั 1052 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 024212732-40
บรษัิท ว.ีกรุป๊ ฮอนดา้คารส์ ์จํากดั 665/5 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงอรณุอัมรนิทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 10700 024345555/024356699
บรษัิท พระราม 3 กรุป๊ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากดั 358 ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์แขวงชอ่งนนทร ี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 022852244/022967199
บรษัิท พระราม 3 กรุป๊ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากดั 707 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 022948118/022967111
บรษัิท พระราม 3 กรุป๊ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากดั 23/34-35 ถนนตรมีติร แขวงตลาดนอ้ย เขตสัมพันธวงศ์ กรงุเทพมหานคร 10100 022322888
บรษัิท เมอืงกาญจน ์ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากดั 8 ม.1 ถ.แสงชโูต ต.ทา่ลอ้ อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุี 71000 034513123
บรษัิท พงิคนครเซลแอนดเ์ซอรว์สิ จํากดั 359 ม.5 ถ.เชยีงใหม-่ลําปาง ต.ทา่ศาลา  อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 053850079+82
บรษัิท พงิคนครเซลแอนดเ์ซอรว์สิ จํากดั 101 ม.6 ถ.เชยีงใหม-่ฮอด ต.แมเ่หยีะ อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50100 053806771+4

บรษัิท ฮอนดา้พาราไดซเ์ชยีงใหม ่จํากัด 400 ม.6 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชยีงใหม่ 50210 053818888
บรษัิท เอชซเีอ็น ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากดั 109 ถ.ตวิานนท ์ต.บางกะสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุี 11000 025917733-6
บรษัิท เอชซเีอ็น ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากดั 88/8 ถ.นครอนิทร ์ต.บางไผ่ อ.เมอืง จ.นนทบรุี 11000 024475555

รายชอืศนูยซ์อ่มรถในสญัญา



รายชอืศนูยซ์อ่มรถในสญัญา
บรษัิท เอชซเีอ็น ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากดั 40/10-11 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุี 11000 025917733
บรษัิท นนทบรุ ีฮอนดา้คารส์ ์จํากดั 109 ถ.ตวิานนท ์ต.บางกะสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุี 11000 025917733+6
บรษัิท ว.ีกรุป๊ ฮอนดา้คารส์ ์จํากดั 34/39 หมูท่ ี1 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 029809600-7
บรษัิท ว.ีกรุป๊.ฮอนดา้คารส์ ์จํากดั 345 ม.3 ต.บา้นใหม ่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 025823333
บรษัิท นนทบรุ ีฮอนดา้คารส์ ์จํากดั 234 ม.4 ถ.ตลงิชัน-สพุรรณบรุ ีต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029279955-7
บรษัิท นครปฐม ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากดั 2222 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยจรเข ้ อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034256000-1
บรษัิท พุทธมนต ์สาย 4 ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากดั 158 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุม่ลม้ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 024296363
บรษัิท นครราชสมีา ฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากดั 999 ม.3 ถ.มติรภาพ  ต.จอหอ อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30310 044928888-97

บรษัิท นครราชสมีา ฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 1888 ม.1 ถ.นครราชสมีา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30310 044248111/044248371+75

บรษัิท นครราชสมีา ฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 123 ม.6 ต.สามเมอืง อ.สดีา จ.นครราชสมีา 30430 044303101
บรษัิท บกิโฟร ์ธรุกจิ จํากดั 8 ม.7 ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 020179005
บรษัิท พระราม 3 กรุป๊ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากดั 102 ม.8 ถ.สขุสวัสด ิต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 028161061
บรษัิท พระราม 3 กรุป๊ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากดั 275-276 ม.1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมทุรเจดยี์ จ.สมทุรปราการ 10290 024259673
บรษัิท พระราม 3 กรุป๊ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากดั 130 ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 022322672
บรษัิท ฮอนดา้ พรเีมยีร ์แพรกษา จํากดั 995 ม.2 ถ.แพรกษาใหม่ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10280 021362155
บรษัิท สาครบรุฮีอนดา้ออโตโมบลิ จํากดั 55/5 ม.1 ถ.พระราม 2 กม.16 ต.บางนําจดื อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 034441888

NISSAN
(เขา้ซอ่มไดสํ้าหรบัอายรุถไมเ่กนิ 7 ปี โดยนบัจากปีจดทะเบยีนเป็นปีท ี1)
บรษัิท นวิตัน เซอรว์สิ เซ็นเตอร ์จํากดั 36/9  หมูท่ ี14 ถนนบรมราชชนน ีแขวงฉมิพลี เขตตลงิชัน กรงุเทพมหานคร 10170 028876500-9

MAZDA
(เขา้ซอ่มไดสํ้าหรบัอายรุถไมเ่กนิ 7 ปี โดยนบัจากปีจดทะเบยีนเป็นปีท ี1)
บรษัิท แอลบาทรอส ออโต ้จํากดั 183 ถนนรามอนิทรา แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 029707000
บรษัิท แอลบาทรอส ลําลกูกา จํากดั 9/1 ม.7 ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 025633311

MITSUBISHI
(เขา้ซอ่มไดสํ้าหรบัอายรุถไมเ่กนิ 5 ปี โดยนบัจากปีจดทะเบยีนเป็นปีท ี1)
บรษัิท เอ็น.เค.ซ.ีอนิเตอร ์จํากดั 1213/28 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรงุเทพมหานคร 10600 024769606/024686409
บรษัิท เอ็น.เค.ซ.ีอนิเตอร ์จํากดั 154/1 ถนนรัชดาภเิษก แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรงุเทพมหานคร 10600 024769607+9
หา้งหุน้สว่นจํากัด นครชัยยนต ์ 26/71-74 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงวัดทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 028680636+8
บรษัิท เอ็นซ ีอนิเตอรเ์นชันแนล จํากดั 144/1-4 ม.4 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029266869/029266215

SUZUKI
(เขา้ซอ่มไดสํ้าหรบัอายรุถไมเ่กนิ 5 ปี โดยนบัจากปีจดทะเบยีนเป็นปีท ี1)
บรษัิท เอ็น ซ ีเอ็ม ออโตเ้ซอรว์สิ จํากดั 17/45-46 ม.2 ถ.จอมทอง แขวงจอมทอง จอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 028757759+62

PORSCHE 
(เฉพาะรถทซีอืจาก เอ เอ เอส ออโต ้เทา่นนั)
(เขา้ซอ่มไดสํ้าหรบัอายรุถไมเ่กนิ 7 ปี โดยนบัจากปีจดทะเบยีนเป็นปีท ี1)
บรษัิท เอ เอ เอส ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 36/9,16-18  ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 025226688

TOYOTA
(เขา้ซอ่มไดสํ้าหรบัอายรุถไมเ่กนิ 7 ปี โดยนบัจากปีจดทะเบยีนเป็นปีท ี1)
บรษัิท โตโยตา้ กรงุไทย จํากดั 491 ถ.รามอนิทรา แขวงคน้นายาว เขตคันนายาว กรงุเทพมหานคร 10230 025109999*1
บรษัิท โตโยตา้นฤมติ จํากดั 1501 ถ.นมิติใหม ่แขวงทรายกองดนิ เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 021367000
บรษัิท โตโยตา้บางกอก จํากดั 42/3-4 หมู ่9 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงสกัีน เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 029980217+9
บรษัิท โตโยตา้มหานคร จํากดั 35,35/1 ถนนพหลโยธนิ แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 029969701+5 



รายชอืศนูยซ์อ่มรถในสญัญา
บรษัิท โตโยตา้ กรงุไทย จํากดั 128/9 ถนนบรมราชชนน ีแขวงตลงิชัน เขตตลงิชัน กรงุเทพมหานคร 10170 025109999*3
บรษัิท โตโยตา้ เอ็มไพรส์ จํากดั 38/3 ม.11 ถ.ตลงิชัน-สพุรรณบรุ ีแขวงฉมิพลี เขตตลงิชัน กรงุเทพมหานคร 10170 024488222
บรษัิท โตโยตา้ เจด ีคารส์ จํากดั 18/7-9 ม.8 แขวงบางขนุเทยีน เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 024531999/024531921
บรษัิท โตโยตา้ กรงุไทย จํากดั 2368 ถ.พหลโยธนิ แขวงเสนานคิม เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900 025109999*2
บรษัิท โตโยตา้มหานคร จํากดั 222 ซอยวภิาวดรัีงสติ 28 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงจตจัุกรเขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900 020218000
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขาลาดพรา้ว 1299 ถนนลาดพรา้ว แขวงจันทรเกษม เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900 029384492-7
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขาวภิาวดี 69/1 ซอยหมูบ่า้นบญุสงู แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900 029412104-8
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขาประชาอทุศิ 3 ถนนประชาอทุศิ (ฝังซา้ย) แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรงุเทพมหานคร 10140 024289810-19
บรษัิท โตโยตา้ ท ีบ ีเอ็น จํากดั 8/8 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงศาลาธรรมสนพ์ เขตทววัีฒนา กรงุเทพมหานคร 10170 021068888
บรษัิท โตโยตา้ ธนบรุ ียสูคาร ์จํากดั 401 ถนนบรมราชชนน ีแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววัีฒนา กรงุเทพมหานคร 10170 024413599
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขาเจรญินคร 19-21 ถนนเจรญินคร แขวงสําเหร ่ เขตธนบรุี กรงุเทพมหานคร 10600 024395136
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขารามคําแหง 2 ซอยรามคําแหง38(กานดา) ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมากเขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 027322829
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขาสะพานใหม ่ 311 ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 029723300-9
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขาบางโคล่ 299/10 ถนนพระรามท ี 3 แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120 026893800
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขาพระราม 3 500 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120 022919021-4
บรษัิท โตโยตา้บางกอก จํากดั 3609/48 ถนนเจรญิราษฎร ์แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120 026730670+2
บรษัิท โตโยตา้มหานคร จํากดั 22,22/1 ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางแค เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 028034375+9
บรษัิท โตโยตา้มหานคร จํากดั 3604 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 027451981+90
บรษัิท โตโยตา้ ท ีบ ีเอ็น จํากดั 1306,1308 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 023158817
บรษัิท พาราวนิเซอร ์จํากดั 968 ถนนพระรามท ี4 แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 026375000
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขาเอกชัย 317 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 024167141-3
บรษัิท โตโยตา้บางกอก จํากดั 87/521-522 ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 024172816
บรษัิท โตโยตา้ เอ็มไพรส์ จํากดั 1281/6 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 028924999
บรษัิท วรจักรย์นต ์จํากดั 319 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 028941000
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขาสขุาภบิาล 1 24/79 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10240 029449201-7
บรษัิท โตโยตา้ภมูพัิฒนา จํากดั 388 ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 023282288
บรษัิท โตโยตา้สยามออโต ้ซาลอน จํากดั 680/2 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 024549988
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์  ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขาบางจาก 3039/4  ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10250 023330090+2/023331245-55
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขารามอนิทรา กม76 ถนนรามอนิทรา  แขวงมนีบรุี เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 025180862-70
บรษัิท โตโยตา้ภมูพัิฒนา จํากดั 141 ถนนสวุนิทวงศ ์แขวงแสนแสบ เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 029195911
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขาตรอกจันทน์ 181 ถนนจันทน ์แขวงชอ่งนนทร ี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 026751080-3
บรษัิท โตโยตา้ ท ีบ ีเอ็น จํากดั 318,318/1-3 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10520 023298961
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 769 ซอยสขุมุวทิ43 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนือเขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 022610989-99/022589393
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขาถนนจันทน์ 80 ถนนจันทน ์แขวงทุง่วัดดอน เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 026784450-60
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขาเพชรเกษม 153 ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 028099010-5
บรษัิท โตโยตา้ สวุรรณภมู ิจํากดั 821 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพูล เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 028623888
บรษัิท โตโยตา้ภมูพัิฒนา จํากดั 88 ถนนเลยีบวาร ีแขวงกระทุม่ราย เขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร 10530 025482855
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขา วภิาวด ี60 21/21 ซ.วภิาวดรัีงสติ 60 (บางบัว) ถ.วภิาวดรัีงสติ แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี กรงุเทพมหานคร 10210 029564370-9
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขาหว้ยขวาง 223/8 ถนนประชาราษฎรบ์ําเพ็ญ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 022760786-94
บรษัิท โตโยตา้มหานคร จํากดั 777 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 026944333
บรษัิท พาราวนิเซอร ์จํากดั 817 ถนนศรนีครนิทร ์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 023204222+6
บรษัิท โตโยตา้ ท ีบ ีเอ็น จํากดั 7,7/1  ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 021058861+8
บรษัิท โตโยตา้สยามออโต ้ซาลอน จํากดั 167 ม.1 ถ.สขุาภบิาล 5 แขวงออเงนิ เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 027677999
บรษัิท โตโยตา้กําแพงเพชร (ฮวัเฮงหล)ี 98 ม.13 ถ.พหลโยธนิ ต.นครชมุ อ.กําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 62000 0882791159
บรษัิท โตโยตา้กาญจนบรุ ีจํากดั 22 ม.1 ต.ทา่ลอ้ อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุี 71000 034514222
บรษัิท โตโยตา้กาญจนบรุ ีจํากดั 39 ม.7 ต.ดอนขมิ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุี 71120 034566595
บรษัิท โตโยตา้แกน่นคร จํากดั 359/888 ม.17 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043333444
บรษัิท โตโยตา้แกน่นคร จํากดั 888 ม.24 ถ.มติรภาพ ต.ศลิา อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043347444
บรษัิท โตโยตา้แกน่นคร จํากดั 24 ม.1 ต.หนองเรอื อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ 40210 043294789
บรษัิท โตโยตา้แกน่นคร จํากดั 333 ม.1 ต.สวนหมอ่น อ.มัญจาครีี จ.ขอนแกน่ 40160 043381444
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขาพระประแดง 46/19 หมู1่4 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 024639934-8
บรษัิท โตโยตา้ เค มอเตอรส์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั สาขาศรนีครนิทรเ์ทพารักษ์409 ม.5 ต.สําโรงเหนือ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 023867019-28
บรษัิท วรจักรย์นต ์จํากดั 1/1 ถ.สขุมุวทิ ต.ปากนํา อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027439555
บรษัิท วรจักรย์นต ์จํากดั 545/36 ถ.สขุมุวทิ ต.ปากนํา อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027025000
บรษัิท โตโยตา้ สวุรรณภมู ิจํากดั 62/2 ม.9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 027033888
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บรษัิท โตโยตา้ สวุรรณภมู ิจํากดั 188,188/1,188/2 ม.14 ถ.กงิแกว้ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 027383888
บรษัิท โตโยตา้ สมทุรสงคราม จํากดั 78 ซ.บางจะเกร็ง 1 ถ.ราชญาตรัิกษา ต.แมก่ลอง อ.เมอืงสมทุรสงคราม จ.สมทุรสงคราม 75000 034719300
บรษัิท โตโยตา้ สมทุรสงคราม จํากดั 88 ม.7ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมทุรสงคราม 75120 034761988
บรษัิท โตโยตา้ เอกนมิติไทย จํากดั 89 ม.11 ถ.กาญจนาภเิษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 025945999
บรษัิท โตโยตา้ เอกนมิติไทย จํากดั 89 ม.5 ต.บา้นใหม ่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 025833333
บรษัิท โตโยตา้ทา่จนี ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 29/1 ม.10  ถ.เพชรเกษม ต.สระกะเทยีม อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034200203+6
บรษัิท โตโยตา้ทา่จนี ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 33/9 ม.3 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 034322311*409
บรษัิท โตโยตา้ทา่จนี ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 99 ม.6 ต.กระทุม่ลม้ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 024822888
บรษัิท โตโยตา้นครปฐม ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 111 หมู ่4 ถ.เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034293211+3
บรษัิท โตโยตา้นครปฐม ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 55/5 ม.5 ต.ธรรมศาลา อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034293211+4
บรษัิท โตโยตา้นครปฐม ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 144 ม.7 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034351524/034281251
บรษัิท โตโยตา้นครปฐม ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 174/9 ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 034391316/034931044
บรษัิท โตโยตา้นครปฐม ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 99/9 ม.3 ต.ศรษีะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73110 034288888+9
บรษัิท โตโยตา้นครปฐม ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 8/88 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 024200536/024206026
บรษัิท โตโยตา้นครปฐม ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 99/9 ม.1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 034288888+9
บรษัิท โตโยตา้นครปฐม ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 5/5 ม.5 ต.ตลาดจนิดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73000 034293211+4
บรษัิท โตโยตา้ นครชลบรุ ีจํากดั 44/9 ม.10 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 033037777
บรษัิท โตโยตา้ เจรญิยนตช์ลบรุ ีจํากดั 64/8 ม.4 ถ.สขุมุวทิ ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20130 038388999
บรษัิท โตโยตา้ จ ีเอ็น ด ีชลบรุ ีจํากดั 18/4 ม.4 ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038719999
บรษัิท โตโยตา้ เจรญิยนตช์ลบรุ ีจํากดั 137/27 ถ.สขุมุวทิ ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 038328323
บรษัิท โตโยตา้ เจรญิยนตช์ลบรุ ีจํากดั 102/34 ม.1 ถ.สขุมุวทิ ต.นาจอมเทยีน อ.สัตหบี จ.ชลบรุี 20250 038255663
บรษัิท โตโยตา้ ภมูใิจคณุวาส ีจํากดั 88/8 ม.7 ต.ในเมอืง อ.เมอืงชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 36000 044811888
บรษัิท โตโยตา้ เชยีงใหม ่จํากดั 62/1 ถ.มหดิล ต.สเุทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50000 053277888
บรษัิท โตโยตา้ เชยีงใหม ่จํากดั 484 ถ.เชยีงใหม-่ลําปาง ต.ทา่ศาลา อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50000 053246222/053249650
บรษัิท โตโยตา้ เชยีงใหม ่จํากดั 159 ม.15 ถ.เชยีงใหม-่ฝาง ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ 50110 053451555
บรษัิท โตโยตา้ เชยีงใหม ่จํากดั 256 ม.1 ถ.เชยีงใหม-่ฮอด ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชยีงใหม่ 50120 053823492
บรษัิท โตโยตา้ เชยีงใหม ่จํากดั 578 ม.9 ถ.เชยีงใหม-่ฮอด ต.ชว่งเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ 50160 053341666
บรษัิท โตโยตา้นครพงิค ์เชยีงใหม ่จํากดั 130/555 ม.9 ถ.เชยีงใหม-่ฮอด ต.แมเ่หยีะ อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50100 053999888
บรษัิท โตโยตา้เขาใหญ ่จํากดั 78 หมูบ่า้นดอนแกน่ทา้ว ม.9  ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา 30150 044756500+1
บรษัิท โตโยตา้เขาใหญ ่จํากดั 29 ม.12 ต.กลางดง อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30320 044362152+4
หา้งหุน้สว่นจํากัด โตโยตา้โคราช 1988 ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ 399/1 ถ.มติรภาพ-หนองคาย ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044270258+65
หา้งหุน้สว่นจํากัด โตโยตา้โคราช 1988 ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ 333 ม.2 ต.จอหอ อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30310 044294444
บรษัิท โตโยตา้เป็นหนงึ จํากดั 3114 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044701888
บรษัิท โตโยตา้เจา้พระยา นครสวรรค ์จํากดั 168 ม.8 ต.ยางตลาด อ.เมอืงโกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 056219799
บรษัิท โตโยตา้เจา้พระยา นครสวรรค ์จํากดั 804 ถ.พหลโยธนิ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 056261999
บรษัิท โตโยตา้นางรอง ผูจํ้าน่ายโตโยตา้ จํากดั 222/16 ถ.โชคชัย-เดชอดุม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บรุรัีมย์ 31110 044631367
บรษัิท โตโยตา้นางรอง ผูจํ้าน่ายโตโยตา้ จํากดั 351 ม.8 ต.ชมุเห็ด อ.เมอืงบรุรัีมย์ จ.บรุรัีมย์ 31000 044634799
บรษัิท โตโยตา้ เฟรนสช์บิ จํากดั 99/9 ม.7 ถ.ปทมุธาน-ีนนทบรุ ีต.บางควัูด อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 025986424
บรษัิท โตโยตา้พารากอ้นมอเตอร ์จํากดั สาขาตลาดไท 88 ม.9 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนงึ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 025168000
บรษัิท โตโยตา้ เฟรนสช์บิ จํากดั 58/846 ม.13 ต.คลองหนงึ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 029088055
บรษัิท โตโยตา้ เฟรนสช์บิ จํากดั 1/88 ม.7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 025242099*0
บรษัิท โตโยตา้พารากอ้นมอเตอร ์จํากดั 41/1 ม.2 ถ.รังสติ-นครนายก ต.ลําผักกดู อ.ธัญบรุี จ.ปทมุธานี 12110 029571111
บรษัิท โตโยตา้ เฟรนสช์บิ จํากดั 1/10 หมู ่7 ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 029944377
บรษัิท โตโยตา้ เภตรา จํากดั 149 หมูท่ ี2 ถนนปทมุธาน-ีรังสติ ตําบลบา้นกลาง อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 029796111                                   
บรษัิท โตโยตา้ เภตรา จํากดั 67 ม.3 ถ.กรงุเทพ-ปทมุธาน ีต.บา้นฉาง อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 025811177
บรษัิท โตโยตา้ เภตรา จํากดั 801/2 ถ.พหลโยธนิ ต.ประชาธปัิตย ์ อ.ธัญบรุี จ.ปทมุธานี 12110 025675678
บรษัิท โตโยตา้ เภตรา จํากดั 119 ม.3 ต.หนา้ไม ้ อ.ลาดหลมุแกว้ จ.ปทมุธานี 12140 029776644
บรษัิท โตโยตา้อยธุยา จํากดั  111 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000 035334000
บรษัิท โตโยตา้อยธุยา จํากดั  111/11 ม.5 ต.สามเมอืง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรอียธุยา 13230 035334455
บรษัิท โตโยตา้ประตนํูาพระอนิทร ์จํากดั 125 ม.2 ต.ลําไทร อ.วังนอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา 13170 035315777
บรษัิท โตโยตา้เจรญิคา้ ราชบรุ ี(1961) จํากดั 90/100 ม.8 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรุี 70150 032261958/032261959
บรษัิท โตโยตา้เจรญิคา้ ราชบรุ ี(1961) จํากดั 196 ถ.ทรงพล ต.บา้นโป่ง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุี 70110 0322511426/032210460+1
บรษัิท โตโยตา้เจรญิคา้ ราชบรุ ี(1961) จํากดั 83 ม.3  ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุี 70110 032223500
บรษัิท โตโยตา้เจรญิคา้ ราชบรุ ี(1961) จํากดั 132 ม.1  ต.บา้นฆอ้ง อ.โพธาราม จ.ราชบรุี 70120 032357031+2
บรษัิท โตโยตา้ธรีชัยราชบรุ ีผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 178 หมูท่ ี4 ถนนเพชรเกษม ตําบลโคกหมอ้ อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032338404/032325434
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บรษัิท โตโยตา้ธรีชัยราชบรุ ีผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 307 ม.3 ต.ทา่นัด   อ.ดําเนนิสะดวก จ.ราชบรุี 70130 032245705
บรษัิท โตโยตา้ธรีชัยราชบรุ ีผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 120/2 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี 70140 032358505+7
บรษัิท โตโยตา้พาวลิเลยีน (2005) จํากดั 88/8 ม.3 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038667777
บรษัิท โตโยตา้วชิัน จํากดั 111 ม.5 ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038915666
บรษัิท โตโยตา้นครระยอง จํากดั 111 ม.2 ต.พลา อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 21130 038603888/603999
บรษัิท โตโยตา้พาวลิเลยีน (2005) จํากดั 55/11 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 038011111
บรษัิท โตโยตา้นอรท์เทริน์ (ลําปาง) จํากดั 24 ถ.ไฮเวยลํ์าปาง-งาว อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52100 054333111
บรษัิท โตโยตา้ เชยีงใหม ่จํากดั 99/3 ม.1 ถ.เชยีงใหม-่ลําพูน ต.เหมอืงง่า อ.เมอืงลําพูน จ.ลําพูน 51000 053562777
บรษัิท โตโยตา้นครพงิค ์เชยีงใหม ่จํากดั 168/8 ม.10 ต.อโุมงค์ อ.เมอืงลําพูน จ.ลําพูน 51150 052030999
บรษัิท โตโยตา้ เอ็กซเ์ซลเลนท ์จํากดั 199 ม. 12 ต.บา้นสวน อ.เมอืงสโุขทัย จ.สโุขทยั 64220 055609300950/0832677032
บรษัิท โตโยตา้สพุรรณบรุ ีผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 279 ม.5 ถ.สพุรรณบรุ-ีกรงุเทพฯ ต.ทา่ระหัด อ.เมอืงสพุรรณบรุี จ.สพุรรณบรุี 72000 035523001+4
บรษัิท โตโยตา้สพุรรณบรุ ีผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 1639 ม.6 ถ.มาลัยแมน ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี 72160 035564777+9
บรษัิท โตโยตา้สพุรรณบรุ ีผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 999/9 ม.19 ต.หนองมะคา่โมง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี 72180 035509044
บรษัิท โตโยตา้เมอืงสพุรรณบรุ ีผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 222 ม.2 ต.ทา่ระหัด อ.เมอืงสพุรรณบรุี จ.สพุรรณบรุี 72000 035514888
บรษัิท โตโยตา้โฆสติอา่งทอง ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากดั 79/1 ม.5 ถ.สายเอเซยี ต.บา้นอฐิ อ.เมอืงอา่งทอง จ.อา่งทอง 14000 0819465168/035620215+17
บรษัิท โตโยตา้อํานาจเจรญิ จํากดั 13 ม.19 ถ.ชยางกรู ต.บุง่ อ.เมอืง จ.อํานาจเจรญิ 37000 045511777

SUZUKI
(เขา้ซอ่มไดสํ้าหรบัอายรุถไมเ่กนิ 7 ปี โดยนบัจากปีจดทะเบยีนเป็นปีท ี1)
บรษัิท ซซูกู ิเอกมัย-รามอนิทรา ออโตโมบลิ จํากดั 39/45 ม.3 ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 025332818



BMW
บรษัิท บาเซโลนา มอเตอร ์จํากัด 299 หมู ่14 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 029387777
บรษัิท อมร เพรสทจี จํากัด 168 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 025139555
บรษัิท เอ เอ็ม อาร ์ออโตพ้ารท์ เซอรว์สิ จํากัด 60 ซอยเฉลมิสขุ ถนนรัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 029390055/0830962037
บรษัิท บาเซโลนา มอเตอร ์จํากัด 548 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนอื เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 028049000
บรษัิท มลิเลนเนยีม ออโต ้จํากัด       99/99 ซอยสขุมุวทิ 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 027116666
บรษัิท บาเซโลนา มอเตอร ์จํากัด 402 ถ.เชยีงใหม-่ลําปาง ต.ฟ้าฮา่ม อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 053306742

CHEVROLET
บรษัิท พระนคร ยนตรการ จํากัด 108 หมูท่ ี2 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 025615000*500+502
บรษัิท เคเอเอส มอเตอรส์ จํากัด 804 ถ.จรัญสนทิวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 028800055/0890447763
บรษัิท ทวีแีอล ออโต ้อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากัด 111/159 ม.6 ซอยโพธแิกว้ ถนนนวมนิทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 020383888
บรษัิท ทวีแีอล ออโต ้อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากัด 16 ถนนรามอนิทรา109  แขวงมนีบรุี เขตมนีบรุี กรุงเทพมหานคร 10510 025403175+8
บรษัิท อาร.์เอช.มอเตอรส์เซลส ์จํากัด 257/6 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043241000
บรษัิท ชลบรุ ีออโต ้เซน็เตอร ์(บอดชีอ็ป) จํากัด 25/82-83 ม.3 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 033641888
บรษัิท ชลบรุ ีออโต ้เซน็เตอร ์(บอดชีอ็ป) จํากัด 261/80 ม.4 ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038222233
บรษัิท ชลบรุ ีออโต ้เซน็เตอร ์(บอดชีอ็ป) จํากัด 353/3 ม.6 ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038352345
บรษัิท ชยัภมู ิออโต ้ลสี จํากัด 333  ม.7 ถ.ชยัภมู-ิสคีวิ  ต.หนองนาแซง อ.เมอืงชยัภมูิ จ.ชยัภมู ิ 36000 044813440
บรษัิท ช.เอราวัณมอเตอร ์นครปฐม จํากัด 109/3  ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา  อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034305000/034293185  
บรษัิท ทวีแีอล ออโต ้อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากัด 1351/2 ม.10 ถ.นครสวรรค-์พษิณุโลก ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056233269+74
บรษัิท ทวีแีอล ออโต ้อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากัด 99/34 ม.5 ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิต.รัษฎา อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 076261490+5
บรษัิท ชลบรุ ีออโต ้เซน็เตอร ์(บอดชีอ็ป) จํากัด 93/14 ม.4 ต.ทบัมา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038663377+82  
บรษัิท ทวีแีอล ออโต ้อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากัด 89,89/1-2 ม.2 ต.วดัประดู ่ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077201301+4
บรษัิท มหาชยั ออโตบ้อดเีพน้ท ์จํากัด 32/8 ม.8 ต.ทา่ทราย อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 034406893

FORD
บรษัิท อารเ์อ็มเอ ซติ ีมอเตอรส์ จํากัด 4330 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 027136000
บรษัิท อารเ์อ็มเอ ซติ ีมอเตอรส์ จํากัด 34/9 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขนุเทยีน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 024161555
บรษัิท ดเีอ็นเอ บอด ีแอนด ์เพน้ท ์จํากัด 1 ซอยพหลโยธนิ 79 ถนนพหลโยธนิ แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210 025319944
บรษัิท ไทยธาดา พรเีมยีม คาร ์จํากัด 954/2 ถ.เอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 024503899
บรษัิท รุ่งเจรญิ พลัส จํากัด 18 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230 029479988/0818159339
บรษัิท เอส.พ.ีกรุ๊ป ออโตโมบลิ (2013) จํากัด 1631,1631/2 ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 021097777
บรษัิท พพีเีอสอนิเตอรก์รุ๊ป จํากัด 214 ถนนรามอนิทรา แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 025213333
บรษัิท บางกอก ออโตโมบลิ จํากัด 466 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 021708228+9
บรษัิท อเมรกิัน ไลฟ์สไตล ์ออโตโ้มบลิ จํากัด 23 ซอยสขุมุวทิ 62 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 023320046+50
บรษัิท อารเ์อ็มเอ ซติ ีมอเตอรส์ จํากัด 283/74 อาคารโฮมเพลสออฟฟิศบลิดงิ ชนั 15 ซอยสขุมุวทิ 55 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนอืเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 027185060
บรษัิท ตะวันออก มอเตอรค์าร ์จํากัด 222 ม.4 ถ.เลยีงเมอืงชลบรุ ีต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038109666
บรษัิท ท ีเอส ออโต ้เซลส ์จํากัด 83/5 ม.3 ถ.กาญจนาภเิษก ต.พมิลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 023258000
บรษัิท ออโต ้แกลเลอร ีบอดเีพน้ท ์จํากัด 111 ม.3 ต.บา้งฉาง อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 029758900
บรษัิท พพีเีอส ออโตเ้ทรด จํากัด 8/9 ม.7 ถ.พหลโยธนิ-ลําลกูกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 025332222
บรษัิท ชนุหล ีปราจนีบรุ ีจํากัด 3 ม.1 ต.ไมเ้ค็ด อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี 25230 037452889/0863366144
บรษัิท พลปิยะ อยธุยา จํากัด 189 ม.5 ต.บา้นกรด อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 0863387771
บรษัิท รุ่งเจรญิ พลัส จํากัด 1540 ม.6 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 023850271
บรษัิท รุ่งเจรญิ พลัส จํากัด 42/5 ม.7 ต.บางเสาธง อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10540 027055500

FOSO
หา้งหุน้สว่นจํากดั ณรงคอ์ะไหลทุ่ง่สง 83 ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110 075329800/0887656913+4

HINO
บรษิทั ซุน่หล ีสําโรง จํากัด 999 ม.8 ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 023800900

รายชอืศนูยซ์อ่มรถทวัประเทศ (เงอืนไขการเขา้ซอ่มเป็นไปตามทกีรมธรรมก์ําหนด โปรดตรวจสอบเงอืนไขกอ่นนําเขา้ซอ่ม)



รายชอืศนูยซ์อ่มรถทวัประเทศ (เงอืนไขการเขา้ซอ่มเป็นไปตามทกีรมธรรมก์ําหนด โปรดตรวจสอบเงอืนไขกอ่นนําเขา้ซอ่ม)

HONDA
บรษัิท เทน็ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 4141/41 ถนนพระรามท ี4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 023925555
บรษัิท นมิติใหมฮ่อนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 1515 ถนนนมิติใหม ่แขวงทรายกองดนิ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 027927000
บรษัิท พระนครฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 110  ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 029411888
บรษัิท วอง ฮอนดา้ คารส์ ์จํากัด 3/1 หมูท่ ี9 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 025113236
บรษัิท กาญจนาภเิษก ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 272 ถนนกาญจนาภเิษก แขวงฉมิพลี เขตตลงิชนั กรุงเทพมหานคร 10170 022115300
บรษัิท ซมัมทิ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 825 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 027322680+93
บรษัิท พระราม 2 ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 271  ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 024151515
บรษัิท ซมัมทิ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 2754,2756 ซอยสขุมุวทิ 66/1 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 023980205+20
บรษัิท เอทฮีอนดา้ ออโตโมบลิ ( เอกชยั-บางบอน) จํากัด 1283/1 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 024538888
บรษัิท สาธรฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 101 ถนนสรุศักด ิแขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 026379080+99
บรษัิท นวมนิทรฮ์อนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 15/2-4 หมู ่7 ถนนนวมนิทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 025103889
บรษัิท ซมัมทิ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 530 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 023988888
บรษัิท ออ่นนุช ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 222  ถนนออ่นนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 023203999
บรษัิท เอทฮีอนดา้ ออโตโมบลิ (ภาษีเจรญิ) จํากัด 689/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 024558888
บรษัิท วอง ฮอนดา้ คารส์ ์จํากัด 999 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 022711717
บรษัิท พระนครฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 8  ถนนเสรไีทย แขวงมนีบรุ ี เขตมนีบรุี กรุงเทพมหานคร 10510 029411888
บรษัิท สวุนิทวงศ ์ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 137 ถนนสวุนิทวงศ ์แขวงแสนแสบ เขตมนีบรุี กรุงเทพมหานคร 10510 029195222
บรษัิท ซมัมทิ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 350 ถนนศรอียธุยา แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 022472211
บรษัิท แกรนด ์ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 845/1-2 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 021812222
บรษัิท เอกอนิทราฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 265  ถนนประดษิฐม์นูธรรม  แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 025538000
บรษัิท พระนครฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 111 ถนนประเสรฐิมนูกจิ  แขวงจรเขบั้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 029404488
บรษัิท สขุมุวทิ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 1319 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 023916000
บรษัิท ซมัมทิ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 88 ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 027109999
บรษัิท ฮอนดา้ เฟิรส์ จํากัด 911 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 023185111
บรษัิท สขุาภบิาล 3 ฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 245 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 023739999
บรษัิท เมโทร ฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 111 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 020212000
บรษัิท วอง ฮอนดา้ คารส์ ์จํากัด 1 ถนนสขุาภบิาล 5 แขวงออเงนิ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 021931122
บรษัิท พระรามเกา้ ฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 819 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 027196830+8
บรษัิท รัชดา ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 232 ถ.รัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 022761531
บรษัิท เมอืงกาญจน ์ฮอนดา้ ออโตโมบลิ (ลกูแก) จํากัด 11 ม.6 ถ.แสงชโูต ต.ทา่ไม ้ ทา่มะกา จ.กาญจนบรุี 71120 034543111
บรษัิท กาฬสนิธุฮ์อนดา้คารส์ ์จํากัด 88  ถ.บายพาสสงเปลอืย ต.กาฬสนิธุ ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์ จ.กาฬสนิธุ ์ 46000 043600112
บรษัิท แมทรกิซ ์ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 101 ม.7 ต.หนองป่าครัง อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 053851333/053126288
บรษัิท เชยีงใหม ่ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 389 ม.2 ต.สนัทราย อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม่ 50210 053350300
บรษัิท ร่องขุน่ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 210 ม.1 ต.ป่าออ้ดอนชยั อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 052020675
บรษัิท ชลบรุ ีซติ ีฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 95/39 ม.3 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038273388
บรษัิท เฮอรเิทจ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 77 ม.1 ต.บางตนีเป็ด อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038088333+6
บรษัิท เอท ีฮอนดา้ ออโตโมบลิ (สามพราน) จํากัด 25/444 ม.4 ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 024206666
บรษัิท โคราช ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 2998/2 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044230230/230088/230089
บรษัิท ฮอนดา้บา้นใหมป่ทมุธาน ีจํากัด 199/99 ม.1 ถ.ตวิานนท ์ต.บา้นใหม่ อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 025013111
บรษัิท คลองหลวงฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 63  ม.7  ต.คลองสอง  อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 025242144
บรษัิท ช.กรุ๊ป ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 99/469 ม.10 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนงึ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 029084030
บรษัิท ฮอนดา้ เฟิรส์ จํากัด 848 ถ.เลยีบคลองรังสติ ต.ประชาธปัิตย์ อ.ธัญบรุี จ.ปทมุธานี 12130 021505777
บรษัิท วอง ฮอนดา้ คารส์ ์จํากัด 425 ม.1 ถ.พหลโยธนิ ต.ประชาธปัิตย ์ อ.ธัญบรุี จ.ปทมุธานี 12130 025337447
บรษัิท เมอืงประจวบฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 833 ม.4 ต.อา่วนอ้ย อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77000 032601555
บรษัิท ปราณบรุ ีฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 15/15 ม.2 ต.เขานอ้ย อ.ปราณบรุี จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77120 032623771-2
บรษัิท หัวหนิฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 40/22 หมูบ่า้นบอ่ฝ้าย ถ.เพชรเกษม ต.หัวหนิ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77110 032547701+3
บรษัิท จ.เจรญิชยั ฮอนดา้คารส์ ์(อยธุยา) จํากัด 111 ม.7 ต.บา้นกรด อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 035880860+4
บรษัิท จ.เจรญิชยั ฮอนดา้คารส์ ์(อยธุยา) จํากัด 59/26-28 ม.5 ถ.โรจนะ ต.ไผล่งิ อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000 035331400
บรษัิท จ.เจรญิชยั ฮอนดา้คารส์ ์(อยธุยา) จํากัด 19/49 ม.4 ต.คานหาม อ.อทัุย จ.พระนครศรอียธุยา 13210 035331400
บรษัิท พะเยาฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 403/13 ถ.พหลโยธนิ ต.แมตํ่า อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 0833217733
บรษัิท สกาย ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 363 ม.1 ต.ทา่สองคอน อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043023222
บรษัิท ระนองฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 28/7 ม.1 ต.บางรนิ อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง 85000 077813336-9
บรษัิท ระยอง ฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 2/16 ถ.สขุมุวทิ ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150 038611459/038617266-7
บรษัิท ระยอง ฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 77,77/1  ม.3 ต.ทบัมา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150 038874567/0811703781
บรษัิท ราชบรุ ีฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 999 ม.6 ต.ดอนตะโก อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032732222
บรษัิท บา้นโป่งฮอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 234 ม.10 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุี 70110 032742000+5
บรษัิท ฮอนดา้ คารส์ ์เทพารักษ์ จํากัด 199/1 ม.1 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027575730-40
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บรษัิท สวุรรณภมูฮิอนดา้ออโตโมบลิ จํากัด 111 ม.4 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 10540 023128888
บรษัิท เทน็ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 41/41-42,45,54 ม.3 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 023124444
บรษัิท ฮอนดา้ ไดมอนด ์สรุาษฎรร์าน ีจํากัด 153 ม.1 ต.วดัประดู่ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077270678
บรษัิท สระแกว้ ฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 9/1 ถ.สวุรรณศร ต.สระแกว้ อ.เมอืง จ.สระแกว้ 27000 037242328
บรษัิท สระบรุฮีอนดา้คารส์ ์จํากัด 154 ม.1 ต.ปากขา้วสาร อ.เมอืง จ.สระบรุี 18000 036310451+9
บรษัิท สระบรุฮีอนดา้คารส์ ์จํากัด 88/8 ม.1 ต.นายาว อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุี 18120 036266888
บรษัิท ซมัมทิ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จํากัด 886 ถ.ศภุสารังสรรค ์ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074491950
บรษัิท อา่งทอง ฮอนดา้คารส์ ์จํากัด 88 ม.2 ต.ตลาดกรวด อ.เมอืง จ.อา่งทอง 14000 035612732
บรษัิท อบุลพันธุท์อง จํากัด 385 ม.5 ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ ่ อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045475555
ซอ่มตา่งยหีอ้
บรษัิท โตโยตา้ แชมป์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 3/33 หมูท่4ี ตําบลบางเตย อ.เมอืงพังงา จ.พังงา 82000 0894744471

MG
บรษัิท เบส ออโตเ้ซลส ์จํากัด 365 ม.3 ต.นาจอมเทยีน อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 20250 038195666
บรษัิท เอ็นซ ีอนิเตอรเ์นชนัแนล จํากัด 88/34 ม.6 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 021945280+6
บรษัิท เอ็มจ ีนครหลวง จํากัด 69 ม.4 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนงึ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 020923800+4
บรษัิท เอ็มจ ีกอ้งกังวาล ราชบรุ ีจํากัด 99/9 ม.1 ต.อา่งทอง อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032912222/032914444/032915555
ซอ่มตา่งยหีอ้
บรษัิท โตโยตา้ แชมป์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 3/33 หมูท่4ี ตําบลบางเตย อ.เมอืงพังงา จ.พังงา 82000 0894744471

HYUNDAI
บรษัิท โซล มอเตอร ์(ประเทศไทย) จํากัด 29 ถ.ลําลกูกา ต.คคูต อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12130 025319331
บรษัิท 14 ออโตค้ราฟท ์จํากัด 555 ม.10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 0955658000

KIA
บรษัิท โคเรยี มอเตอร ์เซลส ์จํากัด 245,247,249 ถ.พหลโยธนิ ต.ประชาธปัิตย์ อ.ธัญบรุี จ.ปทมุธานี 12130 029923366

IMPORT CAR
บรษัิท ซติ ีออโตโ้มบลิ จํากัด 4332 ถนนพระรามท ี4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 027136777/0898129332
บรษัิท เพกาซสั ออโตเ้ฮา้ส ์จํากัด 25/49 ม.8 แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 025112666
บรษัิท แพลนเน็ท บอดแีอนดเ์พน้ท ์จํากัด 32 ซอยอนิทามระ 26 แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 026938885+6
บรษัิท เอ็น.เค.เซอรว์สิ เซน็เตอร ์จํากัด 88/5 ม.19 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววัีฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 028857755
บรษัิท เอ็กเซก็ควิทฟี ซปุเปอรค์ารส์ จํากัด 281 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 023921122
บรษัิท สหคารเ์ซน็เตอร ์จํากัด 4898/1 ซ.ลาดพรา้ว 101 (วดับงึทองหลาง) ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 029484173-4
บรษัิท เอสอซี ีเซอรว์สิเซส เซน็เตอร ์จํากัด 492 ซอยโยธนิพัฒนา แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 021586112
บรษัิท เอสอซี ีเซอรว์สิเซส เซน็เตอร ์จํากัด 3 ซ.พหลโยธนิ 48 แยก 41 แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 020686606+5935
หา้งหุน้สว่นจํากัด โพธทิอง บอดเีพนท์ 626/8 ถนนมอเตอรเ์วย ์แขวงปะรเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 027357144+45/0800758866/0840004674
บรษัิท เจเอ็มเค บอด ีแอนด ์เพน้ท ์เซอรว์สิ จํากัด 548 ม.1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนอื เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 028049000
บรษัิท เค รุ่งเรอืงบรกิาร จํากัด 6/9-10 ถนนยา่นพหโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 026186622+24
หา้งหุน้สว่นจํากัด เดอะการาจ พลัส 37 ซอยลาดปลาเคา้ 34 แขวงจรเขบั้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 029867288/0909974713
บรษัิท ด็อกเตอร ์ออโต ้คลนิคิ จํากัด 5 ซอยประเสรฐิมนูกจิ 25 แยก 2 ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงจรเขบั้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 025780261/0859470357/0830965367/0830990557
บรษัิท เซท็พอ้ยท ์เซอรว์สิ จํากัด 605 ซอยรามคําแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 029347777
บรษัิท ศรนีครนิทร ์เซอรว์สิ จํากัด 1119/9  ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 027211222  
บรษัิท สยาม เอสแบรนด ์จํากัด 1136 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 027213111
บรษัิท โพธทิอง บอดเีพนท ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 1640 ซอยออ่นนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 023212822+3
บรษัิท เอ เอ็ม จ ีบอดแีอนดเ์พน้ท ์จํากัด 275/2 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 027282929  
บรษัิท วรีชยัการชา่ง 202  ซอยประชาราษฎรบํ์าเพ็ญ 5  ถนนประชาราษฎรบํ์าเพ็ญ  แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 022775206/026926225+6
บรษัิท ไทย เจเนรัล บอด ีจํากัด 7/7 ม.7 ซ.วดัลาดปลาดกุ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 025973077
บรษัิท เจรญิกจิ ราชพฤกษ์ จํากัด 71/15 ม.1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ทา่อฐิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 021952238+9/021474884+7
บรษัิท รชิ แมนส ์ทอย ภเูก็ต (2016) จํากัด 99/36 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 076612544
บรษัิท วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด 403 ม.7 ถ.มติรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43000 042010515+7
บรษัิท ไฮ-โซลดิคาร ์จํากัด 879 ม.9 ต.สําโรงเหนอื อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 0819293956/0870598999/0819221327

SUNLONG
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บรษัิท โกลเดน้ ดรากอ้น ออโตเ้ซอรว์สิ จํากัด 599/15 ม.4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 020263995

SUZUKI
บรษัิท ชนุหล ีปราจนีบรุ ีจํากัด 3 ม.1 ต.ไมเ้ค็ด อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี 25230 037452889/0863366144
บรษัิท ซซูกูเิจยีงอดุร จํากัด 100 ม.1 ต.บา้นจนั อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042292118

ซอ่มตา่งยหีอ้
บรษัิท โตโยตา้ แชมป์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด   3/33 หมูท่4ี ตําบลบางเตย อ.เมอืงพังงา จ.พังงา 82000 0894744471

SUBARU
บรษัิท โฟรท์นี อนิฟินติ ีจํากัด 88/88 ม.3 ต.ศรษีะทอง อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 73120 034900999

LAND ROVER
บรษัิท ไทยอัลตเิมทคาร ์จํากัด 371 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 026161040*100*101

LEXUS
บรษัิท เลกซสั สขุมุวทิ จํากัด 1/1 ซอยสขุมุวทิ 18  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 022608123

MAZDA
บรษัิท กฤษฎา ออโต ้จํากัด 506 ถ.รามอนิทรา แขวงรามอนิทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 025104444
บรษัิท พระนคร เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 108 ถ.วภิาวดรัีงสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 025615000+500/0645869395/0864410057
บรษัิท พระนคร เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 1707 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 025615000+500/0645869395/0864410057
บรษัิท เอ็ม ออโตก้าราจ จํากัด 15 ถนนบรมราชชนน ีแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววัีฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 024479393
บรษัิท เอ็ม.เค.ออโตเ้อซ จํากัด 141/1 ถ.พระราม2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 024160808
บรษัิท พระราม 7 กรุ๊ป จํากัด 1530 ถนนประชาราษฎร ์1 แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซอื กรุงเทพมหานคร 10800 021193999
บรษัิท มาสดา้ ซติ ีจํากัด 3563/3 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 027363900
บรษัิท บางกอก ออโตโมบลิ จํากัด 466  ถ.ศรนีครนิทร ์แขงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 021708228+9
บรษัิท นท ียนูติ ีมอเตอร ์จํากัด 208/1 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160 024582288
บรษัิท ออโต ้แกลเลอร ีเบสทส์ไมล ์จํากัด 11/11 ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 020900611+19
บรษัิท มาสดา้ชลบรุ ีจํากัด (มหาชน) 15 ถ.ประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 038199764/0985857433
บรษัิท พระนคร เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด 100 ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงจรเขบั้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 020927555*53-55
บรษัิท ซจี ีออโตโมบลิ จํากัด 396/1 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 023722255
บรษัิท โคว้ยูฮ่ะ ยานยนต ์จํากัด 389 ม.17  ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043271621
บรษัิท โคว้ยูฮ่ะ ยานยนต ์จํากัด 86 ม. 12 ถ.มติรภาพ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 04327162022/0864580374/0864580376
บรษัิท พจิติรเพชรขอนแกน่เซลส ์จํากัด 69/69 ม.14 ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0989089918/0986589917
บรษัิท มาสดา้ มหาราช จํากัด 31/54 ม.7 ต.จันทนมิติ อ.เมอืง จ.จันทบรุี 22000 0888397988/039480234
บรษัิท มาสดา้ ชลบรุ ีจํากัด (มหาชน) 115/9-10 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ่ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038199765*113
บรษัิท ไฮ-คลาส ออโต ้จํากัด 53 ม.1 ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038193555*49
บรษัิท อนิเตอรเ์ทรด ออโตแ้ลนด ์จํากัด 234 ม.2 ต.อูต่ะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชยันาท 17170 056019719
บรษัิท มาสดา้เชยีงใหม ่จํากัด 291 ม.2 ต.หนองผงึ อ.สารภ ี จ.เชยีงใหม่ 50140 053142521+2
บรษัิท มาสดา้สนิธาน ีจํากัด 118 ม.25 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053153414
บรษัิท 555 ยานยนต ์จํากัด 555 ม.2 ต.บางขนุกอง อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 024222438+3
บรษัิท มหานคร ออโตโมบลิ จํากัด 92 ม.3 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 021475909
บรษัิท ดํารงทรัพยม์าสดา้ จํากัด 14/38 ม.6 ถ.กาญจนาภเิษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 021472447/021472441
บรษัิท ราชาออโตเ้ซลส ์จํากัด 620,622,624,626 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044259485+7*24
บรษัิท ดํารงทรัพยม์าสดา้ จํากัด 140-140/1 ม.2 ถ.ตวิานนท ์ต.บา้นกลาง อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 029796777
บรษัิท เภตรา คารเ์รนท ์เซนเตอร ์จํากัด 158/30 ม.4 ต.รังสติ อ.ธัญบรุี จ.ปทมุธานี 12110 025776659
บรษัิท ชนุหล ีปราจนีบรุ ีจํากัด 3 ม.1 ต.ไมเ้ค็ด อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี 25230 037452889/0863366144
บรษัิท ชเูกยีรตยินต ์จํากัด 17/8 ม.4 ต.รูสะมแิล อ.เมอืงปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 0611935351
บรษัิท เอ พ ีเอ็ม คารม์ารท์ จํากัด 99 ม.3 ถ.เอเซยี ต.บา้นกรด อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 035880900
บรษัิท วเีอ็มด ีออโตเ้ซลส ์จํากัด 555 ม.8 ต.สมอแข อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055986222
บรษัิท ร่วมมติรออโตเทค จํากัด 326 ม.1 ต.ตาดทอง อ.เมอืงยโสธร จ.ยโสธร 35000 045580222/0815472793
บรษัิท ดรมีคาร ์เซน็เตอร ์จํากัด 33/7 ม.3 ถ.สขุมุวทิ ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038967250+4/0953691117
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บรษัิท ธนดลธรุกจิ จํากัด 99/9 ม.4 ต.โคกหมอ้ อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 0327371979
บรษัิท เลย ออโตเ้ซลส ์จํากัด 467/1 ม.10 ต.นาอาน อ.เมอืง จ.เลย 42000 042814856
บรษัิท ชเูกยีรตยินต ์หาดใหญ ่จํากัด 108/2 ม.3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0630815533
บรษัิท มติรแท ้ออโตโมบลิ จํากัด 4/18 ม.1 ถ.เลยีงเมอืง ต.บางกุง้ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077600132*511/0935747771/0862750211
บรษัิท 14 ออโตโมทฟี จํากัด 11 ม.8 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 B023853555*113
บรษัิท ออโต ้แกลเลอร ีสระบรุ ีบอดเีพน้ท ์จํากัด 7/7 ถ.พหลโยธนิ ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุี จ.สระบรุี 18000 036679881/0918808282/0642217836
บรษัิท เจรญิผลมอเตอรเ์ซลสส์รุนิทร ์จํากัด 489/5 ม.1 ต.สลักได อ.เมอืง จ.สรุนิทร์ 32000 0885809976
บรษัิท อบุลพจิติรเพชร มอเตอรค์าร ์จํากัด 77 ม.26 ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045475025/0610241188/0610241199

Mercedes Benz
บรษัิท เบนซ ์ตลงิชนั จํากัด 134,136  ถนนบรมราชชนน ี แขวงตลงิชนั เขตตลงิชนั กรุงเทพมหานคร 10170 024358861+3/028807180+9
บรษัิท เบนซ ์ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 78 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 029385555
บรษัิท เอ เอ็ม อาร ์ออโตพ้ารท์ เซอรว์สิ จํากัด 60 ซอยเฉลมิสขุ ถนนรัชดาภเิษก แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 029390055/0830962037
บรษัิท ไลฟ์ อะ คาร ์เซอรว์สิ จํากัด 80/4 ถนนบรมราชชนน ีแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววัีฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 028883512+7/020300069
บรษัิท บเีคเค ออโตเฮาส ์จํากัด 88/1-2 ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 027644999
บรษัิท เบนซ ์บเีคเค กรุ๊ป จํากัด 3888 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางนาใต ้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 02745222*557*558*559/0851234994
บรษัิท เบนซพ์ระราม 3 จํากัด 487 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 024918899
บรษัิท พริยิะพงศ ์จํากัด 84 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 024347767
บรษัิท เอ็มบ ีรามอนิทรา จํากัด 18 ซอยรามอนิทรา 22 แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 020351999
บรษัิท เมโทร ออโตเ้ฮา้ส ์จํากัด 137/3 ถนนพระรามท ี2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 021191000

บรษัิท เบนซ ์ราชครู จํากัด 1195 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 026171212
บรษัิท สตารแ์ฟลก จํากัด 61 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 022486699/0819188992
บรษัิท ไพรมม์ัส ออโตเ้ฮาส ์จํากัด 395 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 020955555*5553

บรษัิท เบนซร์าม-รัชโยธนิ จํากัด 1550 อาคารธนภมู ิชนั 19 ถนนเพชรบรุตีัดใหม ่แขวงมักสะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 029396500   
บรษัิท ท ีเอส แอล ออโต ้คอรป์อเรชนั จํากัด 178/1,1653/1 ถ.นราธวิาสราชนครนิทร ์แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 022861555
บรษัิท เบนซร์ามคําแหง กรุ๊ป จํากัด 1386 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 023182222
บรษัิท สวนหลวง ออโตเ้ฮา้ส ์จํากัด 1114 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 023225999
บรษัิท พลาสเทค จํากัด 74/5 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 0387641214
บรษัิท ท ีเอส แอล ออโต ้คอรป์อเรชนั จํากัด 78/9 ม.1 ถ.แจง้วัฒนะ ต.คลองเกลอื อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 025751111
บรษัิท ท ีเอส แอล ออโต ้เซอรว์สิ จํากัด 88 ม.1 ถ.แจง้วัฒนะ ต.คลองเกลอื อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 025751111
บรษัิท เคเอชทโีอโตโมบลิส ์จํากัด 56/22 หมู ่5 ถ.แจง้วัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 029605141+9
บรษัิท เบนซเ์พชรรัตน ์จํากัด 499 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยจรเข ้ อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034284381+4
บรษัิท เบนซเ์ภตรา จํากัด 140,140/2 ม.2 ถ.ตวิานนท ์ต.บา้นกลาง อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 025984802
บรษัิท พษิณุโลกนามทอง 342/3 ม.7 ถ.มติรภาพ ต.สมอแข อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 (055)338919/388914/388916/388917/388918
บรษัิท ท ีเอส แอล ออโต ้คอรป์อเรชนั จํากัด 24/13,24/15,24/35 ต.รัษฎา อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 076610046+50
บรษัิท เบนซ ์เอส ดับบลวิ มอเตอร ์จํากัด 555 ม.14 ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 023161555/0872361555
บรษัิท พรเีมจ ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) จํากัด 28 ม.3 ต.วดัประดู่ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077300073+11

MITSUBISHI
บรษัิท มติซ ูเอส.พ.ีกรุ๊ป จํากัด 1631/7-9 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงบางไผ่ กรุงเทพมหานคร 10160 021098888
บรษัิท มติซสูาธร จํากัด 40/1 ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 026338093
บรษัิท มติซเูมโทร จํากัด 288 ถนนหทยัราษฎร ์แขวงมนีบรุี เขตมนีบรุี กรุงเทพมหานคร 10510 020213000
บรษัิท มติซขูอนแกน่ยนตไ์พบลูย ์จํากัด  (สาขากาฬสนิธุ)์ 211 ถ.บายพาสทุง่มน ต.กาฬสนิธุ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสนิธุ์ 46000 043821111
บรษัิท มติซขูอนแกน่ยนตไ์พบลูย ์จํากัด  (สํานักงานใหญ)่ 154 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043235666
บรษัิท มติซขูอนแกน่ยนตไ์พบลูย ์จํากัด  (สาขามติรภาพ) 21/25 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043334666
บรษัิท มติซนูครขอนแกน่ จํากัด 491 ม.12 ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043472222
บรษัิท มติซ ูพัทยา จํากัด 222/2 ม.2 ถ.สขุมุวทิ ต.นาจอมเทยีน อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 20250 038255999
บรษัิท มติซลูา้นนา จํากัด 88 ม.8 ต.นางแล อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57100 053176666
บรษัิท มติซพูันลา้น จํากัด 99/19 ม.13 ต.สนัทราย อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053700007/0898359507
บรษัิท เอ็นซอีนิเตอรเ์นชนัแนล จํากัด 144/1-144/4 หมู ่4 ถนนรัตนาธเิบศร ์ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029266869
บรษัิท มติซนูครสวรรค ์จํากัด 125/14 ม.10 ต.วดัไทร อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056333448
บรษัิท มติซอูยธุยา บอดเีพน้ท ์จํากัด 179 ม.4 ถ.พหลโยธนิ ต.ลําไทร อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา 13170 035215040
บรษัิท มติซเูพชรบรุ ีจํากัด  75  ม.1  ถ.เพชรเกษม ต.ตน้มะมว่ง อ.เมอืงเพชรบรุี จ.เพชรบรุี 76000 032490199
บรษัิท มติซมูหาสารคาม จํากัด 135 ม.11 ถ.แจง้สนทิ ต.เขวา อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043723046+047+049
บรษัิท มติซขูอนแกน่ยนตไ์พบลูย ์จํากัด  (สาขารอ้ยเอ็ด) 322 ม.10 ต.เหนอืเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043522666
บรษัิท มติซเูชยีงใหม ่จํากัด 270/2 ม.1 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 52130 054328069
บรษัิท ไทยธาดากรุ๊ป จํากัด 227/22-26 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชบุศร อ.เมอืงลพบรุี จ.ลพบรุี 15000 036412234
บรษัิท ไทยธาดากรุ๊ป จํากัด 90-90/1 ม.2 ต.นคิมสรา้งตนเอง อ.เมอืงลพบรุี จ.ลพบรุี 15000 036641908/0817076858



รายชอืศนูยซ์อ่มรถทวัประเทศ (เงอืนไขการเขา้ซอ่มเป็นไปตามทกีรมธรรมก์ําหนด โปรดตรวจสอบเงอืนไขกอ่นนําเขา้ซอ่ม)

บรษัิท ไทยธาดากรุ๊ป จํากัด 24 ม.4 ต.ขยันารายณ ์ อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุี 15130 0801096567
บรษัิท ท.ีเพนท ์จํากัด 222 ม.6 ต.โพนขา่ อ.เมอืงศรสีะเกษ จ.ศรสีะเกษ 33000 0812658661
บรษัิท มติซรูุ่งเจรญิ จํากัด 3011 ม.6 ถ.เทพารักษ์กม.5.5 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 027557000 
บรษัิท สระบรุจีรุญรัตน ์จํากัด 5/6 ถ.พหลโยธนิ ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุี จ.สระบรุี 18000 036214445+8
บรษัิท มติซ ูสระบรุ ีมอเตอรเ์ซลส ์จํากัด 424 ม.9 ต.บา้นป่า อ.แกง่คอย จ.สระบรุี 18110 036310248
บรษัิท มติซบูกิชาญ จํากัด 92 ม.1 ต.ธาตนุาเวง อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042716759/0885517019
บรษัิท มติซอูอโต ้หนองบัวลําภ ูจํากัด 299/1 ม.10 ถ.อดุร-เลย ต.ลําภู อ.เมอืงหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 39000 043313044
บรษัิท มติซเูจยีงหนองคาย จํากัด 555/1 ม.7 ต.หนองบัว อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042292320/042292321
บรษัิท มติซชูาญออโต ้บา้นผอื จํากัด 88/1 ม.8 ต.บา้นผอื อ.บา้นผอื จ.อดุรธานี 41160 042282338
บรษัิท ท.ีเพนท ์จํากัด 572 ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045284181+2

NISSAN
บรษัิท สยามนสิสนั บอด ีจํากัด 80 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 025795157+9
บรษัิท สยามนสิสนั บอด ีจํากัด 2993/1 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 027361441+2
บรษัิท เอ็มเพอรเ์รอร ์ออโต ้จํากัด 38 ถ.กาญจนาภเิษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 024556789
บรษัิท สยามนสิสนั บอด ีจํากัด 3077/5 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 023327257+9
บรษัิท ออโต ้สไมล ์จํากัด 228 ถนนจันทน ์แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 026789080
บรษัิท โยโกตะ มอเตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 181 ถ.ยานนาวา แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022950081
บรษัิท โยโกตะ มอเตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด 5,5/1 ถ.นราธวิาสราชนครนิทร ์แขวงชอ่งนนทร ี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022950081+84
บรษัิท สยามนสิสนั ท.ีเค.เอฟ จํากัด 293 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 028096701+3
บรษัิท ช.เอราวัณมอเตอร ์กาญจนบรุ ีจํากัด 444 ม.5 ต.ทา่มะขาม อ.เมอืงกาญจนบรุี จ.กาญจนบรุี 71000 034520320+2
บรษัิท สยามนสิสนัมอเตอรก์ระบ ีจํากัด 128 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบนีอ้ย อ.เมอืงกระบี จ.กระบี 81000 075631400+3
บรษัิท เคเคท ีขอนแกน่ จํากัด 88/8 ม.6 ถ.ศรจีันทร ์ต.พระลับ อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043232888
บรษัิท ชลบรุ ีมอเตอร ์เอ็กซเ์พรส จํากัด 220/7 ม.10 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 0633275566
บรษัิท เนอรท์เวฟ จํากัด 227 ถนนมหดิล ตําบลชา้งคลาน อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 51000 053280888+401+402/0864306950
บรษัิท สยามนสิสนัเชยีงใหม ่จํากัด 151 ม.4 ต.ทา่ศาลา อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50000 053260026/053261126
บรษัิท แองเจลิเวย ์จํากัด 460 ม.5 ถ.พหลโยธนิ ต.รมิกก อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57110 053750150
บรษัิท แองเจลิเวย ์(1994) จํากัด 403/8 ถ.พหลโยธนิ ต.แมตํ่า อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 054482900+2
บรษัิท เอส.เค.ชวัร ์จํากัด 63/8 ม.13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029230555
บรษัิท สยามนสิสนั บอด ีจํากัด 69 ม.4 ต.คลองหนงึ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 029021095+8
บรษัิท สยามนสิสนั เอ.อาร ์จํากัด 81/8 ม. 2 ต.วชิติ  อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 076217953+8 
บรษัิท สยามนสิสนัเพชร จํากัด 617 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.บา้นหมอ อ.เมอืงเพชรบรุี จ.เพชรบรุี 76000 032437784+6
บรษัิท สยามนสิสนัเพชร จํากัด 171 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ทา่ยาง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุี 76130 032437784+6
บรษัิท สยามนสิสนัพษิณุโลก จํากัด 191/10 ม.8 ต.ทา่ทอง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055334091
บรษัิท โตโยตา้ แชมป์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 3/33 หมูท่4ี ตําบลบางเตย อ.เมอืงพังงา จ.พังงา 82000 0894744471
บรษัิท สเีสยีงราชบรุ ีมอเตอร ์จํากัด 494 ม.2 ต.บา้นไร่ อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032320818
บรษัิท สยามนสิสนั พทีเูอ็ม จํากัด 88/8 ม.7 ถ.กงิแกว้-บางพล ีต.บางพลใีหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 027510937+40
บรษัิท สยามนสิสนั พทีเูอ็ม จํากัด 888 ม.14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 027385448
บรษัิท สยามนสิสนั บอด ีจํากัด 350 ม.6 ถ.บางนา-ตราด กม.32 ต.บา้นระกาศ อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 10560 027086250+54
บรษัิท รุ่งเจรญิ คาร ์จํากัด 52 ม.1 ต.ศรษีะจรเขใ้หญ ่ อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 10540 027400799
บรษัิท รุ่งเจรญิ คาร ์จํากัด 123 ม.5 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.บางเมอืง อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 027031000
บรษัิท สยามนสิสนั ท.ีเค.เอฟ จํากัด 121 ม.5 ต.คลองมะเดอื อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74110 034846717+8
บรษัิท สกลนคร นสิสนั เซลส ์จํากัด 688 ถ.นติโย ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 0844018883/0885700600
บรษัิท สยามนสิสนั สรุาษฎรธ์าน ีจํากัด 48/3 ม.3 ถ.สรุาษฎร-์พนุพนิ ต.วดัประดู่ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077200560+2
บรษัิท สยามนสิสนั สรุาษฎรธ์าน ีจํากัด 67/9 ม.2 ต.เวยีงสระ อ.เวยีงสระ จ.สรุาษฎรธ์านี 84190 077200326
บรษัิท ฟีนกิซ ์คาร ์จํากัด 99 ม.2 ต.ทา่โพ อ.หนองขาหยา่ง จ.อทัุยธานี 61130 056514415
บรษัิท ณัฐออโตค้าร ์จํากัด 256/60 ม.6 ซ.บา้นเดอื ต.หมากแขง้ อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042323555
บรษัิท สยามนสิสนั เมอืงหนองบัวลําภ ูจํากัด 339-340 ม.10 ถ.อดุร-เลย ต.ลําภู อ.เมอืง จ.หนองบัวลําภู 39000 042312259
ซอ่มตา่งยหีอ้
บรษัิท โตโยตา้ แชมป์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 3/33 หมูท่4ี ตําบลบางเตย อ.เมอืงพังงา จ.พังงา 82000 0894744471

TOYOTA
บรษัิท โตโยตา้บัสส ์จํากัด 888 หมู ่12 ถนนเสรไีทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 023755775
บรษัิท โตโยตา้บัสส ์จํากัด 899 ถนนรามอนิทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 028198989
บรษัิท โตโยตา้ชยัรัชการ จํากัด 111 ถ.ประเสรฐิมนูกจิ แขวงรามอนิทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 025193333
บรษัิท เอส.พ.ีอนิเตอรแ์นชนัแนล จํากัด 220 ถนนเสรไีทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 029199000+5
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บรษัิท โตโยตา้บัสส ์จํากัด 2 ถนนประดษิฐม์นูกจิ แขวงเสนานคิม เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 025795599
บรษัิท โตโยตา้บัสส ์จํากัด 584 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนอื เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 028628888
บรษัิท พธิานพาณชิย ์จํากัด 67 ถนนบรมราชชนน ีแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววัีฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 028882477
บรษัิท พธิานพาณชิย ์จํากัด 292 ถนนสรุวงศ ์แขวงสพีระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 022348760+7
บรษัิท โตโยตา้นครธน จํากัด 79/99 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 024522555
บรษัิท พธิานพาณชิย ์จํากัด 80 ซอยรามอนิทรา 31 แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 025226859+63
บรษัิท โตโยตา้ บอด ีเซอรว์สิ จํากัด 2 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงบางนาใต ้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 023615501
บรษัิท เอส.พ.ีอนิเตอรแ์นชนัแนล จํากัด 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 023107777
บรษัิท โตโยตา้ ซมัมทิ จํากัด 39/19 ม.5 ถ.ออ่นนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 020560233
บรษัิท โตโยตา้ แอท ยไูนเต็ด จํากัด  1091 ถนนพระราม3  แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 026780809/0824497348
บรษัิท โตโยตา้ กรุงเทพยนต ์ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 801 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 023199999
บรษัิท โตโยตา้อันดามัน กระบ ีจํากัด 175 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.กระบนีอ้ย อ.เมอืงกระบี จ.กระบี 81000 075627777
บรษัิท โตโยตา้อันดามัน กระบ ีจํากัด 399 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.เหนอืคลอง อ.เหนอืคลอง จ.กระบี 81130 075701645+6
บรษัิท โตโยตา้ อมตะ จํากัด 88/8 ม.7 ถ.มะลวัิลย ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043240333
บรษัิท โตโยตา้ขอนแกน่ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 548 ม.12 ถ.มติรภาพ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043008888
บรษัิท โตโยตา้ขอนแกน่ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 111 ถ.มติรภาพ ต.เมอืงพล อ.พล จ.ขอนแกน่ 40120 043415555
บรษัิท โตโยตา้ขอนแกน่ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 888 ม.9 ถ.มลวิรรณ ต.ชมุแพ อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 40130 043384888
บรษัิท โตโยตา้ฉะเชงิเทราผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 98 ถ.ศขุประยรู ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038823090+1
บรษัิท โตโยตา้ฉะเชงิเทราผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 196 ม.14 ต.คูย้ายหม ี อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา 24160 038597838
บรษัิท โตโยตา้วนั จํากัด 357 ถ.ฉะเชงิเทรา-บางปะกง ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038500555
บรษัิท โตโยตา้วนั จํากัด 176 ม.13 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24130 038531370+2
บรษัิท โตโยตา้วนั จํากัด 205/2 ม.7 ต.ทา่ถา่น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 24120 038836877+80
บรษัิท ไทยยนตช์ลบรุ ีผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด (สํานักงานใหญ1่03 ม.2 ถ.สขุมุวทิ ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038795932+42
บรษัิท ไทยยนตช์ลบรุ ีผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด (หนองมนบางพระ659 ถ.สขุมุวทิ ต.เหมอืง อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20130 038316666
บรษัิท ไทยยนตช์ลบรุ ีผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด (พัทยา) 288 ม.2 ถ.สขุมุวทิ ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038221630/222234
บรษัิท โตโยตา้ชยัภมู ิจํากัด 105-106 ม.14 ถ.เลยีงเมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืงชยัภมูิ จ.ชยัภมู ิ 36000 044817718
บรษัิท โตโยตา้รชิ จํากัด 195 ม.1 ต.สนัพระเนตร อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม่ 50210 053998555
บรษัิท โตโยตา้เชยีงราย จํากัด   (สํานักงานใหญ)่ 99/2 ม.11 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.รอบเวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 035755199
บรษัิท โตโยตา้เชยีงราย จํากัด (สาขาบา้นด ูนางแล) 199 ม.1 ต.นางแล อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053702788
บรษัิท โตโยตา้เมอืงตาก จํากัด 1/13 ถ.พหลโยธนิ ต.หนองหลวง อ.เมอืงตาก จ.ตาก 63000 055513315
บรษัิท โตโยตา้เมอืงตาก จํากัด 1 ถ.สายเอเซยี ต.แมส่อด อ.แมส่อด จ.ตาก 63110 055534211
บรษัิท โตโยตา้นนทบรุ ีผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 245 และ 247  ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 029505000
บรษัิท โตโยตา้นนทบรุ ีผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 22/1 ม.6 ถ.ประชาราษฎร ์ต.ตลาดขวญั อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 025265240
บรษัิท โตโยตา้นนทบรุ ีผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 5/9 ม.14 ถ.ตลงิชนั-สพุรรณบรุ ีต.บางมว่ง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรุี 11140 029039300
บรษัิท โตโยตา้นนทบรุ ีผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 8/9 ม.2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 024476666
บรษัิท โตโยตา้นนทบรุ ีผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 99/9 ม.13 ถ.ตลงิชนั-สพุรรณบรุ ีต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 025712299
บรษัิท โตโยตา้นนทบรุ ีผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 34/48 ม.1 ถ.แจง้วัฒนะ ต.คลองเกลอื อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 029845550
บรษัิท โตโยตา้นนทบรุ ีผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 50/29  ม.4 ถ.แจง้วัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 029626000
บรษัิท โตโยตา้นครนายก จํากัด 34 ม.1 ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืงนครนายก จ.นครนายก 26000 037312256+8
บรษัิท โตโยตา้นครนายก จํากัด 188 ม.9 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 037322055/037391112
บรษัิท โตโยตา้ไทยเย็น จํากัด  สาขาจอหอ 283 หมู ่2 ตําบลบา้นเกาะ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 (044) 276-164-6
บรษัิท โตโยตา้ไทยเย็น จํากัด 699 ถ.มตืรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044756333
บรษัิท โตโยตา้ทองรวยสมีา จํากัด 283 ม.2 ต.บา้นเกาะ อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044276164
บรษัิท โตโยตา้ทองรวยสมีา จํากัด 122 ม.1 ถ.มติรภาพ ต.โพนทอง อ.สดีา จ.นครราชสมีา 30430 044329264
บรษัิท โตโยตา้นครศรธีรรมราช จํากัด 2 ถ.เอเซยี ต.โพธสิเด็จ อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 075447444/075447414 
บรษัิท โตโยตา้เมอืงคอน จํากัด  (สํานักงานใหญ)่ 15/2 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 075340888
บรษัิท โตโยตา้เมอืงคอน จํากัด   (ทุง่ใหญ)่ 28/5 ม.2 ถ.หลักชา้ง ต.ทา่ยาง อ.ทุง่ใหญ่ จ.นครศรธีรรมราช 80140 075489333
บรษัิท โตโยตา้นครศรธีรรมราช จํากัด 110 ม.3 ถ.ทุง่สง-สรุาษฎร ์ต.ชะมาย อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110 075421991 
บรษัิท โตโยตา้นครศรธีรรมราช จํากัด 11/1 ม.9 ต.สชิล อ.สชิล จ.นครศรธีรรมราช 80120 0864781706 
บรษัิท โตโยตา้เมอืงคอน จํากัด   (ทา่ศาลา) 86 ม.11 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรธีรรมราช 80160 075330888
บรษัิท โตโยตา้เมอืงคอน จํากัด   (ชะอวด) 99/9 ม.7 ต.วงัอา่ง อ.ชะอวด จ.นครศรธีรรมราช 80180 075304555
บรษัิท โตโยตา้นครสวรรค ์1981 จํากัด 124/3 ม.10 ต.วดัไทร อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056231911+8/0899618005
บรษัิท โตโยตา้ เจรญิศร ีจํากัด 28 ถ.พทัิกษ์สนัต ิต.หนองญาต ิ อ.เมอืงนครพนม จ.นครพนม 48000 042539555
บรษัิท โตโยตา้น่าน ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ 266 ม.5 ต.ดูใ่ต ้ อ.เมอืงน่าน จ.น่าน 55000 054771359
บรษัิท โตโยตา้บรุรัีมย ์จํากัด 140 ม.10 ถ.บรุรัีมย-์นางรอง ต.อสิาณ อ.เมอืงบรุรัีมย์ จ.บรุรัีมย์ 31000 044690100
บรษัิท โตโยตา้ปทมุธาน ีผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 650-652 ถ.วภิาวดรัีงสติ ต.คคูต อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12130 025165133+9
บรษัิท โตโยตา้ประจวบครีขีนัธ ์จํากัด 239/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77000 032601771+4
บรษัิท โตโยตา้ประจวบครีขีนัธ ์จํากัด 333 ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77180 032557219+23
บรษัิท โตโยตา้ประจวบครีขีนัธ ์จํากัด 265/11 ม.1 ต.เขานอ้ย อ.ปราณบรุี จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77120 032651881
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บรษัิท โตโยตา้ประจวบครีขีนัธ ์จํากัด 60/18 ซ.หมูบ่า้นบอ่ฝ้าย ต.หัวหนิ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77100 032522882+7
บรษัิท โตโยตา้ประจวบครีขีนัธ ์จํากัด 62/89-90 ซ.หมูบ่า้นบอ่ฝ้าย ต.หัวหนิ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 77100 032522760
บรษัิท โตโยตา้ปราจนีบรุ ี(1993) ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 432/4 ถ.เทศบาลดําร ิต.หนา้เมอืง อ.เมอืงปราจนีบรุี จ.ปราจนีบรุี 25000 037216777
บรษัิท โตโยตา้ปราจนีบรุ ี(1993) ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 111/1 ม.4 ต.เมอืงเกา่ อ.กบนิทรบ์รุี จ.ปราจนีบรุี 25240 037210886
บรษัิท โตโยตา้ ภเูก็ต มอเตอรส์ จํากัด 56 ถ.แมห่ลวน ต.ตลาดเหนอื อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 076360555
บรษัิท โตโยตา้ เน็กซ ์จํากัด 333 หมูท่ ี8 ตําบลเทพกระษัตร ีอําเภอถลาง อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 076201100
บรษัิท โตโยตา้แพร่หลอ่ตระกลู ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 375-379 ถ.เจรญิเมอืง ต.ในเวยีง อ.เมอืงแพร่ จ.แพร่ 54000 054511088
บรษัิท โตโยตา้เพชรบรุ ีจํากัด 99 ม.1 ต.หัวสะพาน อ.เมอืงเพชรบรุี จ.เพชรบรุี 76000 032708999
บรษัิท โตโยตา้เมอืงเพชร จํากัด 248 ม.3 ต.ทา่ยาง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุี 76130 032708550
บรษัิท โตโยตา้เพชรบรุ ีจํากัด 888 ถ.เพชรเกษม (บอ่แขม) ต.ชะอํา อ.ชําอํา จ.เพชรบรุี 76120 032421888
บรษัิท โตโยตา้พษิณุโลก ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 284 หมูท่ ี10  ต.ทา่ทอง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 055215483+9
บรษัิท โตโยตา้เมอืงสองแคว จํากัด 111/22 ม.4 ต.สมอแข อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 055229999
บรษัิท โตโยตา้ พรเีมยีม พษิณุโลก จํากัด 555 ม.3 ต.พลายชมุพล อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055005555
บรษัิท โตโยตา้พะเยา (1994) ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 403/11 ถ.พหลโยธนิ ต.แมตํ่า อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 054414999/0856949988
บรษัิท โตโยตา้ แชมป์ ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 3/33 หมูท่4ี ตําบลบางเตย อ.เมอืงพังงา จ.พังงา 82000 0894744471
บรษัิท โตโยตา้ ไดมอนด ์ออโต ้จํากัด 104 ม.1 ต.คุง้คลาน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 035725997
บรษัิท โตโยตา้พัทลงุ (1988) ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด  53 ม.1 ต.เขาเจยีก อ.เมอืงพัทลงุ จ.พัทลงุ 93000 074671888
บรษัิท โตโยตา้มหาสารคาม(1992) ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 95-99 ถ.แจง้สนทิ ต.ตลาด อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043722722
บรษัิท โตโยตา้มหาสารคาม(1992) ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 99 ถ.นวิซแีลนด ์ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภมูพิสิยั จ.มหาสารคาม 44100 043791128+30
บรษัิท โตโยตา้มกุดาหาร(1993) ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 99/3 ถ.ชยางกรู ข. ต.มกุดาหาร อ.เมอืงมกุดาหาร จ.มกุดาหาร 49000 042631355/042629666
บรษัิท โตโยตา้ระยอง ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 12/8-10 ถ.สขุมุวทิ ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150 038688238+9
บรษัิท โตโยตา้เมอืงเลย จํากัด 88 ม.10 ถ.มลวิรรณ ต.นาอาน อ.เมอืงเลย จ.เลย 42000 042811569/042812182
บรษัิท โตโยตา้ แอท ยไูนเต็ด จํากัด 55 ม.1 ถ.สขุมุวทิสายเกา่ ต.ทา้ยบา้น อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10280 027544888
บรษัิท โตโยตา้ แอท ยไูนเต็ด จํากัด 149 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027532161+2
บรษัิท โตโยตา้ ซมัมทิ จํากัด 89/91 ม.5 ต.บางเมอืง อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 020560299
บรษัิท โตโยตา้ แอท ยไูนเต็ด จํากัด  55/20 ม.3 ถ.ปู่ เจา้สมงิพราย ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 027544888
บรษัิท พธิานพาณชิย ์จํากัด 438,438/1-2 ถ.สขุสวสัด ิต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี์ จ.สมทุรปราการ 10290 020212222
บรษัิท โตโยตา้ชยัรัชการ จํากัด 21/3 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 023126868
บรษัิท โตโยตา้ สมทุรสาคร จํากัด 23/17 ม.6 ถ.พระราม2 ต.คอกกระบอื อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 034494411
บรษัิท โตโยตา้สโุขทัย ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 105/1 ม.4 ถ.จรดวถิถีอ่ง ต.ธานี อ.เมอืงสโุขทยั จ.สโุขทัย 64000 055611203+5/0864464528
บรษัิท โตโยตา้สงิหบ์รุ ีจํากัด 109  ม. 1 ต.บางมัญ อ.เมอืงสงิหบ์รุี จ.สงิหบ์รุี 16000 0819841316
บรษัิท โตโยตา้สระบรุ ีจํากัด 9 ถ.พหลโยธนิ ต.ปากเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบรุี 18000 036240555
บรษัิท โตโยตา้สระบรุ ีจํากัด 156 ม.8 ถ.มติรภาพ ต.ตาลเดยีว อ.แกง่คอย จ.สระบรุี 18110 036248295+96
บรษัิท โตโยตา้สระบรุ ีจํากัด 19 ม.10 ถ.พหลโยธนิ ต.หนองไขนํ่า อ.หนองแค จ.สระบรุี 18140 036381480+6
บรษัิท โตโยตา้สกลนคร  จํากัด 333 ถ.นติโย ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042711115
บรษัิท โตโยตา้สกลนคร  จํากัด 51 ม.10 ต.ฮางโฮง อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042162087+89
บรษัิท โตโยตา้สกลนคร (1992) ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 434 ม.8 ถ.นติโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 042724412+4
บรษัิท โตโยตา้สกลนคร (1992) ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 652 ม.2 ถ.นติโย ต.สวา่งแดนดนิ อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร 47110 042721811+3
บรษัิท โตโยตา้สรุนิทร ์(1991) จํากัด 370-378 ถ.ปัทมานนท ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงสรุนิทร์ จ.สรุนิทร์ 32000 044528258
บรษัิท พธิานพาณชิย ์จํากัด   456 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074366034+7
บรษัิท พธิานพาณชิย ์จํากัด 311,311/1,312 ม.7 ถ.ลพบรุรีาเมศวร ์ต.ทา่ชา้ง อ.บางกลํา จ.สงขลา 90110 074457383*503
บรษัิท โตโยตา้หนองคาย ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 444 ม.3 ถ.มติรภาพ ต.โพธชิยั อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43000 042990777
บรษัิท โตโยตา้อตุรดติถ ์ผูจํ้าหน่ายโตโยตา้ จํากัด 131 ม.1 ถ.พษิณุโลก-เดน่ชยั ต.คุง้ตะเภา อ.เมอืงอตุรดติถ์ จ.อตุรดติถ์ 53000 055429445
บรษัิท โตโยตา้ ชณิณ ์นนท ์อดุรธาน ีจํากัด 999 ถ.เลยีงเมอืงหนองคาย-สกลนคร ต.หมากแขง้ อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042215555
บรษัิท โตโยตา้ดเียยีม จํากัด 99 ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 045313999

VOLK
บรษัิท เจเอ็มเคบอดแีอนดเ์พน้ทเ์ซอรว์สิ จํากัด 548 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนอื548 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 028049000

VOIVO
บรษัิท ททีไีอ โกลเบลิ ออโตโมทฟี จํากัด 1739/1 ซอยสขุมุวทิ 66/1 แขวงพระโขนงใต ้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 027449011+16

ISUZU
บรษัิท อซีซูพุระนคร จํากัด 79/1 ถ.เสรไีทย แขวงมนีบรุี เขตมนีบรุี กรุงเทพมหานคร 10510 025170999
บรษัิท อซีซูชุยัเจรญิกจิ มอเตอรส์ จํากัด 7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 028074851+4
บรษัิท อซีซูพุระนคร จํากัด 110/1 ม.2 ถ.วภิาวดรัีงสต ิแขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 022711777
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บรษัิท เอ.บ.ีเอส.ออโต ้บอด ีเซอรว์สิ จํากัด 318/34 ถ.แสงชโูตเหนอื ต.ทา่มะขาม อ.เมอืงกาญจนบรุี จ.กาญจนบรุี 71000 034625008+9
บรษัิท อซีซู ุตะวันออก ชลบรุ ีจํากัด 355/1 ม.6 ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี 20230 038346508+12
บรษัิท ยเูอ็นท ีบอดเีพน้ท ์จํากัด 22/22 ม.7 ถ.พทุธมณฑลสาย 4 ต.กระทุม่ลม้ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 021016555
บรษัิท อซีซูชุยัเจรญิกจิ มอเตอรส์ จํากัด 7 ถ.กงิแกว้ ม.2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 027503030
บรษัิท จงึกงเฮงอซีซู ุจํากัด 11 ถ.พหลโยธนิ ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุี จ.สระบรุี 18000 036228238+43
บรษัิท หาดใหญส่หมอเตอร ์จํากัด 289 ม.7 ถ.ลพบรุรีาเมศวร ์ต.ทา่ชา้ง อ.บางกลํา จ.สงขลา 90110 074457710+4
บรษัิท หาดใหญส่หมอเตอร ์จํากัด 179 ม.1 ต.ลําไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260 074478117+8
บรษัิท หาดใหญส่หมอเตอร ์จํากัด 33/8 ม.2 ต.ชงิโค อ.สงิหนคร จ.สงขลา 90280 074483700+3



บรษัิท อูบ่างกอก ออโตเทรด จํากดั 1601 ถนนนมิติรใหม ่แขวงทรายกองดนิ เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 029157793+4
บรษัิท บลงิเกอรค์ลับ จํากดั 32/1 ม.1 ถนนนมิติรใหม ่แขวงทรายกองดนิ เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 10510 029146863
อู่ ตงเจรญิยนต ์(3) 1 ซอยบางบอน 5 ซอย 6/1  แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 028925515+7
บรษัิท เรดด ีมอเตอรส์ จํากดั 59/1 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน  เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 024503634/024530100
บรษัิท ทรัพยอ์ยูส่ขุ จํากดั 8 ซอยรามคําแหง 68 แยก1 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 027354358/027351714+6
บรษัิท เอส.ซ.ีแอล.ทรัค เซอรว์สิ จํากดั 60 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร 9 ซอย 19 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 023984634/027472118+9
บรษัิท พัฒนกจิออโตฟิ้ค จํากดั 64/24 หมูท่ ี1 ถนนสวุนิทวงศ ์แขวงแสนแสบ  เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 029149991-4/0899277926
อู่ เฮงเจรญิยนตก์ลการ 466 ม.5 ต.ลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบี 81120 0848440484/0987276099
บรษัิท พรเจรญิไพศาล จํากดั            15/5 ม.1 ต.ทา่มะกา อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุี 71120 0949545987/034542318
อู่ คณุแดง 7/13 ม.2 ถ.แสงชโูต ต.ทา่มะกา อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุี 71120 034542757/034541578
หา้งหุน้สว่นจํากัดท ีพ ีออโต ้เซอรว์สิ กาญจนบรุี 62 ม.4 ต.ทา่ไม ้ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรุี 71120 034541028
อู่ ส.เจรญิยนต ์เซอรว์สิ 7/2 ถ.บายพาสหัวคู อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ์ 46000 081-5929350
หา้งหุน้สว่นจํากัดภญิโญพรสวสัดกิารชา่ง 256 ม.12 ต.พระลับ อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0817173699/0819644495/0862387771
บรษัิท พ.ีพ.ีเอส.อนิเตอร ์ทรัค จํากดั 1/10 ม.8 ต.บางไผ่ อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038584455+6
บรษัิท ชลบรุ ีรถเล็ก-รถใหญ ่จํากดั 555 ม.5 ต.หนองไผ่แกว้ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 20220 038198212/0982759755
อู่ เล็กการชา่ง 277/41 ม.12 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038352995/0813341713
บรษัิท ไพบลูยก์ารชา่งเซอรว์สิ จํากดั 32/27 ม.1 ต.หนองขา้งคอก อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 0813576756/0863237883
อู่ แสงชล ชลบรุี 134 ม.9 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 0949787253/0982464752/0863234753
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
บรษัิท เอส.เอ็ม.เค.การาจ จํากดั 5 ซ.เพชรเกษม21 ถ.เพชรเกษม ต.บางแขม อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 034258446/0812955990/0989789936
อู่ ประทปีการชา่ง 111/1 ม.5  ต.ลําพยา   อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034255749
บรษัิท สริยินตอ์อโตอ้นิดัสตร ีจํากดั 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 ชัยยทุธ 2002 38/143 ม.2 ถ.ยงิเป้าใต ้ 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
บรษัิท โป่ชเหน่ง จํากดั 95 ม.11 ต.หว้ยขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 0902493256/0802493256
บรษัิท ดาวรุง่ เทคโนโลย ีจํากดั 138 ม.10 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73140 034965678/0843871744
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
บรษัิท ลาดกระบัง เอ็นจวี ีเอ็นจเินียรงิ จํากดั 259 ม.2 ต.ถาํใหญ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110 0812716446/0818591079
บรษัิท คัดสรร ดดี ีจํากดั 259 ม.2 ต.ถาํใหญ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110 075355604/0844439959
อู่ เอเชยีการชา่ง 59/5 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 056245127+8/0814749716
รา้น อูม่งคลไพศาล  55/4 ม.1 ต.ตะเคยีนเลอืน อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056358266/0927872741
หา้งหุน้สว่นจํากัดอูรุ่ง่เพชร 55/10 ม.9 ต.พยหุะ อ.พยหุะครีี จ.นครสวรรค์ 60130 056342153
บรษัิท เอ็มอซี ี2009 การาจ จํากดั 37/5 ม.1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุี 11110 029231939
บรษัิท ท ีเอ็น พ ีธนภมู ิ2014 จํากดั 3/11 ม.10 ต.คลองขอ่ย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 021596382/0869885165
อู่ ประเดมิรวมธรุกจิ  494 ม.2 ต.ฝายแกว้ อ.ภเูพยีง จ.น่าน 55000 054711499/0817641335
หา้งหุน้สว่นจํากัดเชยีงแสงลําปาง 205 ม.6 ต.ดูใ่ต ้ อ.เมอืงน่าน จ.น่าน 55000 0819509997
อู่ เปียกคารเ์ซอรว์สิ 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.บรุรัีมย์ 31000 044666464/0815474338
หา้งหุน้สว่นจํากัดธนวัฒน์การาจ 144/1 ม.4 ซ.สวนพรกิไทย ต.สวนพรกิไทย อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 12000 029587768
บรษัิท อูธ่วัชบรกิาร จํากดั 73 หมูท่ ี2 ถนนปทมุ-กรงุเทพ ตําบลบางหลวง อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 12000 025811910/025812896
หา้งหุน้สว่นจํากัดเอส.เอส.ออโต ้ 99/112 ม.1 ต.บา้นใหม ่ อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 025013534/029613973
อู่ วโิรจน์การาจ 70/7 หมู ่5 ซ.ตลาดปู่ โพธ ิถ.ตวิานนท ์ต.บา้นใหม่ อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 020190018
บรษัิท รว่มเสรมิลาภ ออโต ้เซอรว์สิ จํากดั 44 หมูท่ ี7 ตําบลสวนพรกิไทย   อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 025927956/021598324+6
บรษัิท ชัยมงคล 345 เซอรว์สิ จํากดั 50/9 ม.2 ถ.345 ต.บางควัูด อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 029767007/0863376055
บรษัิท เอส ดับบลวิ คารเ์ซอรว์สิ จํากดั 20/5 ม.5 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 029023245+7
บรษัิท ว.ีไอ.พ.ีออโตพ้ารท์ จํากดั 59/1 ม.11 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนงึ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 029082389/0812345885
หา้งหุน้สว่นจํากัดการณุการชา่งแอนดเ์ซอรว์สิ 188 ซ.รังสติ-นครนายก 61 ต.ประชาธปัิตย์ อ.ธัญบรุี จ.ปทมุธานี 12130 029962588
บรษัิท อูย่อดการชา่งพัฒนา จํากดั 93 ซ.รังสติ-นครนายก 25 ซ.5 ถ.รังสติ-นครนายก ต.ประชาธปัิตย์ อ.ธัญบรุี จ.ปทมุธานี 12130 025330389,029962152
บรษัิท โอ.แอล เซอรว์สิ จํากดั 28/1 ม.1 ต.หนา้ไม ้ อ.ลาดหลมุแกว้ จ.ปทมุธานี 12140 029793338/0856976116
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รายชอือูซ่อ่มรถบรรทกุ
บรษัิท ทรัพยอ์ยูส่ขุ (ลําลกูกา) จํากดั 13/9 ม.11 ต.ลําลกูกา อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 021603158+9
หา้งหุน้สว่นจํากัดอูส่หมติรยนตรกจิ  33 ม.4 ต.คุง้ลาน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 035334444
บรษัิท ธารา ทรัค จํากดั 12/3 ม.1 ต.ลําไทร อ.วังนอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา 13170 035287111+4
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
หา้งหุน้สว่นจํากัดเชยีงแสงลําปาง 143/2 ม.2 ถ.สงูเมน่ ต.รอ่งกาศ อ.สงูเมน่ จ.แพร่ 54130 0817076338
หา้งหุน้สว่นสามัญโชตกิารชา่ง 48/9 ม.7 ต.โคกลอย อ.ตะกวัทุง่ จ.พังงา 82140 0897277797/0896498749
หา้งหุน้สว่นจํากัดวชิัยพษิณุโลก 72/2 ม.3 ต.สมอแข อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055223135
บรษัิท วไีอพปีรดีาซปุเปอรค์าร ์จํากดั 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 0854080098/032391105
อู่ ส.ยทุธชัย เซอรว์สิ 180 ม.7 ถ.รอ้ยเอ็ด-โพนทอง ต.หมมูน้ อ.เชยีงขวญั จ.รอ้ยเอ็ด 45170 043513351/0817719003/043522544
อู่ หนิตระกลูการาจ 111/12 ม.1 ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038944322
บรษัิท ระยองออโตพ้ารท์ จํากดั 83/4  ม.10 ต.ตะพง อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038898521/0818614493
อู่ ปรดีาเซอรว์สิ 92/26 ถนนเลย-ดา่นซา้ย ตําบลกดุปอง อ.เมอืงเลย จ.เลย 42000 042834399
อู่ เจรญิทรัพยร์ุง่เรอืงเซอรว์สิ 110  หมู ่5 ต.หนองผอื อ.ทา่ลี จ.เลย 42140 0898438990/0885523968
อู่ อู ่ก.เซอรว์สิ  113/4 ม.1 ต.ชัยนารายณ์ อ.ลํานารายณ ์ จ.ลพบรุ ี 15130 036462459/0863736896
อู่ ประตโูขง  16 ม.10 ต.บา้นกลาง อ.เมอืง จ.ลําพูน 51000 053552826/0816814374
หา้งหุน้สว่นจํากัดเชยีงแสงลําปาง 127 ถ.พหลโยธนิ ต.ชมพู อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52100 054222989/054325271+4
หา้งหุน้สว่นจํากัดเชยีงแสงลําปาง 173 ม.12 ต.ลอ้มแรด อ.เถนิ จ.ลําปาง 52160 054244172+3
บรษัิท เจรญิชา่งยนต ์จํากดั 95/1 ม.9 ซ.พัฒนาสขุ ต.เทพารักษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 027548819/027549180
บรษัิท เจ.บ.ีพ.ี(1995) จํากดั 18 ม.9  ซ.แบรงิส ์ถ.สขุมุวทิ 107 ต.สําโรงเหนือ  อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027496341/0811733119
บรษัิท ปิยะกจิ แอนด ์ซัน จํากดั 3015 ม.6 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027596279-81/0813743267

เดน่ชัยมอเตอร์ 1153 ม.6 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 023853805/0851331800
หา้งหุน้สว่นจํากัดยง่ไทล้ง้การาจ 111 ซ.วัดหอมศลี ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลนีอ้ย อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 10560 027086784/0819310971
บรษัิท ช การาจ จํากดั 124/19 ซ.บางจะเกร็ง 2 ถ.ธนบรุ-ีปากทอ่ ต.แมก่ลอง อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 75000 034715504
อู่ ทวิาการาจ 1995 88/8 ซ.บางจะเกร็ง 4 ถ.ธนบรุ-ีปากทอ่ ต.แมก่ลอง อ.เมอืงสมทุรสงคราม จ.สมทุรสงคราม 75000 034711034+5/0816135985
หา้งหุน้สว่นจํากัดอูช่า่งไก ่(1995) 219/4 ม.5 ต.ทับผงึ อ.ศรสีําโรง จ.สโุขทยั 64120 055913037+8/0816743308
หา้งหุน้สว่นจํากัดพ.พระบาทยนตรการ  41/4 ม.9 ต.พุคําจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบรุ ี 18120 036266445
หา้งหุน้สว่นจํากัดอู ่น.พุแคเจรญิยนต์ 53 หมูท่ ี10 ตําบลพุแค อ.เฉลมิพระเกยีรติ จ.สระบรุี 18000 0982861167/0982861176/0982861172
อู่ นริันดรเ์ซอรว์สิ 158 ม.10  ต.วหิารแดง อ.วหิารแดง จ.สระบรุี 18150 036377838/0894439111
บรษัิท เจ แอนด ์เจ แทรคเตอร ์จํากดั 69-72 ม.11 ต.หว้ยขมนิ อ.หนองแค จ.สระบรุี 18230 036337170-1/036379212
อู่ นวิเลยีงการชา่ง 72 หมู ่1 ถนนพหลโยธนิ ต.หว้ยทราย อ.หนองแค จ.สระบรุี 18230 036379166/0819235934
อู่ ป.การชา่ง 36/20 ม.1 ถ.โฉลกรัฐ ต.บางกุง้ง อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077275640/0899731218
บรษัิท สมศักดพิุนพนิยางยนต ์จํากดั 37/2 ม.5 ต.มะลวน อ.พุนพนิ จ.สรุาษฎรธ์านี 84130 0828137344/0818399817
อู่ ศนูยส์สีรุนิทร ์ 56/2 ม.3 ถ.สรุนิทร-์ลําช ีต.นอกเมอืง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์ 32000 044518597
บรษัิท อูท่องเจรญิยนต ์หนองคาย จํากดั 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 อมรชัย เซอรว์สิ 239  หมู ่5 ต.หนองภัยศนูย์ อ.เมอืง จ.หนองบัวลําภู 39000 042-361193
อู่ หนองบัวการาจ 26 ม.7 ถ.อดุร-เลย ต.โพธชิัย 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
บรษัิท อดุรทรัค ออโตเ้ซลส ์จํากดั 788 ม.4 ถ.มติรภาพ ต.บา้นจัน อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042292866+9
อู่ พงษ์เจรญิเซอรว์สิ 236  หมู ่9  ต.นางัว อ.นําโสม จ.อดุรธานี 41330 0812621817/0895759122
อู่ ส.ไพบลูย์ 86 หมู ่13 ถ.เลยีงเมอืง ต.แสนสขุ อ.วารนิชําราบ จ.อบุลราชธานี 34190 0455323005/0814100092



HONDA         
บรษัิท เอสบ ีฮอนดา้ จํากดั 97/10-12 หมูท่ ี3 ถนนเสรไีทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรงุเทพมหานคร 10230 0818558044
บรษัิท มอเตอรเ์วริค์ จํากดั 194/6-9 ถนนลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900 029381674
บรษัิท แอล.เค.เอส.มอเตอร ์จํากดั 478/6-9 ซอยสทุธพิร ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 B026416755+6
บรษัิท ตลาดนัดมอเตอรไ์ซค ์จํากดั 9/2 ม.7 ถ.พหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 025526551+6
บรษัิท ลาดปลาเคา้มอเตอร ์จํากดั 37/429-31 ถนนวัดลาดปลาเคา้ แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 029716584+5
บรษัิท นวิสหยานยนต ์จํากดั 66/177-118-119 ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 025526367
บรษัิท เพชรเกษมคอมเมอรเ์ชยีล จํากดั 722,724,726 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 024544853+4
หา้งหุน้สว่นจํากัด ประเสรฐิเจรญิยนตก์ารชา่ง 196/16-17 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 028114490/024206890
หา้งหุน้สว่นจํากัด ประเสรฐิเจรญิยนตก์ารชา่ง 132/13-15 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบา้นชา่งหลอ่ เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 10700 024113922
บรษัิท มหัศจรรยม์อเตอร ์จํากดั 2973-2979 ถ.ลาดพรา้ว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 023771391+2
บรษัิท เวลิดส์ปีด เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 219 ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 027044880
บรษัิท ซันไทย กรุป๊ จํากดั 1148 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 0274689945 
บรษัิท โอ.เอ็น.ซติกีรุป๊ จํากดั 1261/32 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 020470722/0632706899
บรษัิท ปิยะมติร มอเตอร ์จํากดั 493 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 0813509037/024515978
บรษัิท ทวทีรัพยย์านยนต ์จํากดั 50/39-40 หมูท่ ี5 ถนนนวมนิทร ์แขวงคลองกุม่   เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10240 023773274/027349051+2
บรษัิท ทวทีรัพยย์านยนต ์จํากดั 50/39-40 หมูท่ ี5 ถนนนวมนิทร ์แขวงคลองกุม่   เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10240 023773274/027349051+2
บรษัิท เพชรเกษม คอมเมอรเ์ชยีล จํากดั 1808,1810,1812,1814 ถ.พระราม6 แขวงวังใหม่ เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 022142459/022152067
บรษัิท ยศเจรญิ มอเตอรไ์บค์ 1015 ถ.พระราม 3 แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 026831077/0614172519
บรษัิท มอเตอรเ์วริค์ จํากดั 403 ถ.โชคชัย4 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 0968614323
บรษัิท เอ.พ.ีฮอนดา้ จํากดั 3/101-102 ม.6 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 027903999
บรษัิท โชคปัญญา มอเตอร ์จํากดั 77 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 025307033
บรษัิท โชคปัญญา มอเตอร ์จํากดั 440/1 ถนนลาดพรา้ววังหนิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 029317778
บรษัิท คลนีกิ ยานยนต ์จํากดั 16/29-32 ม.1 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 025333239/029928232/025333347
หา้งหุน้สว่นจํากัด สงวนวงษ์การฬสนิธุ์ 82/5-14 ถ.ถนิานท ์ต.กาฬสนิธุ ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสนิธุ์ 46000 043811192
บรษัิท พที ีฮอนดา้ มอเตอรเ์ซลส ์จํากดั 1,3,5,7 ถ.เจรญิสขุ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร 62000 055717040+2
บรษัิท เอ็น ว ีอาร ์จํากดั 537,539,541,543,545 ถ.เจรญิสขุ ต.ในเมอืง อ.เมอืงกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 62000 055714288+9
บรษัิท ท ีเค ซ ีมอเตอรไ์บค ์จํากดั 649 ถ.เจรญิสขุ ต.ในเมอืง อ.เมอืงกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 62000 0869395264
หา้งหุน้สว่นจํากัด แสงชัยพาณชิย์ 100/4 ถ.แกว้นวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 0533245454
บรษัิท นัตมิอเตอร ์จํากดั 193/9-12 ถ.หว้ยแกว้ ต.สเุทพ  อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 053400962+3
บรษัิท นยิมพานชิ จํากดั 62 ถ.มหดิล ต.สเุทพ อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50200 0819615245/053270020
หา้งหุน้สว่นจํากัด แสงชัยพาณชิย์ 100/4 ถ.แกว้นวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 0533245454
หา้งหุน้สว่นจํากัด นัตมิอเตอร ์จอมทอง 174/1-3 ม.4 ต.บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ 50160 053826603/053341568
บรษัิท เชยีงรายสนิธาน ีจํากดั 535/3-4 ถ.บรรพปราการ ต.เวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053715998
บรษัิท กรนีวงิ มารเ์ก็ตตงิ จํากดั 545/1 ถ.รัตนาเขต ต.เวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053718006
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 3/56-58  ม.4 ต.ดอนหัวฬอ่ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038717553
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 111/21-23 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ่ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 0863453306
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 196/1 ม.9 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038794773
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 95/63 ม.6 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038798027
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 21/13 ม.12 ต.นาป่า อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 0863342673
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 28/14 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038764655
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 239/54-57 ม.3 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038783369
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 91,93,95 ถ.331 ต.ทา่บญุมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรุี 20240 038209001
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 52 ถ.331 ต.ทา่บญุมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรุี 20240 038209001
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 103 ถ.331 ต.ทา่บญุมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรุี 20240 038209001
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 62/3  ม.10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรุี 20160 038740211
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 14/10 ม.2 ต.บา้นเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบรุี 20160 038156050
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 675 ถ.ชลบรุ-ีบา้นบงึ ต.บา้นบงึ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 20170 038752640
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 999/50 ม.1 ต.หนองซาก อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 20170 0876627772
บรษัิท เกยีรตชิัยบา้นบงึ 1991 จํากดั 218,220,222,224,226 ถ.บา้นบงึ-แกลง ต.บา้นบงึ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 20170 038751128/0899395787
บรษัิท รวมยนตม์อเตอรแ์ลนด ์จํากดั 12/11 ม.7 ถ.สขุมุวทิ ต.สัตหบี อ.สัตหบี จ.ชลบรุี 20180 038436420/038435316
บรษัิท ชลบรุรัีตนยนต ์จํากดั 49/55,49/56,49/87,49/88 ม.3 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038278827/0819887889
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 3/56-58  ม.4 ต.ดอนหัวฬอ่ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038717553
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 111/21-23 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ่ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 0863453306
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 196/1 ม.9 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038794773
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 95/63 ม.6 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038798027
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 21/13 ม.12 ต.นาป่า อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 0863342673
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 28/14 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038764655

       รายชอืศูนูยซ์อ่มรถจกัรยานยนต์



       รายชอืศูนูยซ์อ่มรถจกัรยานยนต์
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 239/54-57 ม.3 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038783369
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 91,93,95 ถ.331 ต.ทา่บญุมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรุี 20240 038209001
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 52 ถ.331 ต.ทา่บญุมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรุี 20240 038209001
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 103 ถ.331 ต.ทา่บญุมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรุี 20240 038209001
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 62/3  ม.10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรุี 20160 038740211
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 14/10 ม.2 ต.บา้นเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบรุี 20160 038156050
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 675 ถ.ชลบรุ-ีบา้นบงึ ต.บา้นบงึ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 20170 038752640
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 999/50 ม.1 ต.หนองซาก อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 20170 0876627772
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 802/3 ม.9 ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว จ.ชลบรุี 24190 0863303802
หา้งหุน้สว่นจํากัด รักชัยนาทยานยนต์ 95/9 ถ.พรหมประเสรฐิ ต.ในเมอืง อ.เมอืงชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 056421221
บรษัิท สหไทยยนตภ์เูขยีว (1995) จํากดั 955 หมูท่ ี1 ตําบลผักปัง อ.ภเูขยีว จ.ชัยภมูิ 36110 044861487
บรษัิท ฮอนดา้ชมุพร จํากดั 123/2 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 077511259
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 94/1-2 ม.6 ต.ทา่ขา้ม อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24130 0863699340
หา้งหุน้สว่นจํากัด ฉะเชงิเทราชัยเจรญิมอเตอร ์ 86/29 ถ.มหาจักรพรรด ิต.หนา้เมอืง อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038535346+7
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 94/1-2 ม.6 ต.ทา่ขา้ม อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24130 0863699340
บรษัิท สหหลม่เพชรบรูณ์ จํากดั 86/3 -6 ถนนสามัคคชีัย ตําบลในเมอืง อ.เมอืงเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 67000 056722788
บรษัิท รถเวส 2014 จํากดั 3/18 ถ.สามัคคชีัย ต.ในเมอืง อ.เมอืงเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 67000 0956998888
หา้งหุน้สว่นจํากัด ส.สมบรูณ์ออโต ้ 120 ม.2 ถ.สระบรุ-ีหลม่สัก ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 67220 056789035
หา้งหุน้สว่นจํากัด ศรสียามหลม่สัก 267-270 ถ.รณกจิ ต.หลม่สัก อ.หลม่สัก จ.เพชรบรูณ์ 67110 056701402
หา้งหุน้สว่นจํากัด เดชากลการบา้นนา 159-161 ม.10 ถ.สวุรรณศร ต.บา้นนา อ.บา้นนา จ.นครนายก 26110 037381073/037381510
บรษัิท ฮอนดา้ สนามจน้ทร ์จํากด้ 603,605,609 ถ.ราชดํารหิ ์ต.พระปฐมเจดยี ์  อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034242121
บรษัิท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากดั (สาขาโพธกิลาง230,232,234,236,238 ถ.โพธกิลาง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044268561/044245714
บรษัิท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากดั (สาขาหลักเมอืง25,27,29 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 044269153+4
บรษัิท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากดั (สาขาจอหอ2)  499/1,499/2 ม.3 ต.จอหอ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 0818778866
บรษัิท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากดั (สํานักงานใหญ่17,19 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044268333
บรษัิท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากดั (สาขาหัวรถไฟ)54,56,58,60 ถ.มขุมนตร ีต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044244247/044275216
บรษัิท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากดั (สาขาหัวทะเล) 1599 ม.1 ถ.ราชสมีา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044257229/044257219
บรษัิท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากดั (สาขาสรุนาร2ี) 367,369,371,373 ถ.สรุนาร ีต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 044275155
บรษัิท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากดั (สาขาโชคชัย) 291/1 ม.2 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสมีา 30190 044492586/0899499936
บรษัิท เกรกิไกรเอ็นเทอรไ์พรส ์จํากดั  (สาขาโนนสงู) 86/1-3 ถ.สําราญราษฎร ์ต.โนนสงู อ.โนนสงู  จ.นครราชสมีา 30160 044379152
บรษัิท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากดั (สาขาจักราช2) 23 ม.4 ถ.เทศบาล 4 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสมีา 30230 0817908686/044399965
บรษัิท เกรกิไกรเอ็นเทอรไ์พรส ์จํากดั  (สาขาบัวใหญ)่ 18/8-9 -10 ถ.ทางหลวง 202 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสมีา 30120 044292644
บรษัิท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากดั (สาขามายเวย)์ 82 ม.8 ต.เมอืงปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา 30150 044283834
บรษัิท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากดั (สาขาปักธงชัย 95 ม.14 ต.เมอืงปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา 30150 044284385+6
บรษัิท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากดั (สาขาปากชอ่ง)870 ถ.มติรภาพ ต.ปากชอ่ง อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30130 044316439

บรษัิท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากัด (สาขาพระทองคํา398/2,398/3,398/4 ม.1 ต.สระพระ อ.พระทองคํา  จ.นครราชสมีา 30220 0819779889
บรษัิท เกรกิไกรเอ็นเทอรไ์พรส ์จํากดั  (สาขาพมิาย) 554-554/1-3 ม.14 ต.ในเมอืง อ.พมิาย  จ.นครราชสมีา 30110 0863774224/044928344
บรษัิท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากดั (สาขาสคีวิ) 288/11-16 ม.9 ต.สคีวิ อ.สคีวิ จ.นครราชสมีา 30140 044290671
บรษัิท ธวชัมอเตอร ์จํากดั 73/114 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ทา่วัง อ.เมอืงนครศรธีรรมราชจ.นครศรธีรรมราช 80000 0815361318
บรษัิท เอ็ม วาย ลสิซงิ จํากดั 159/1-161 ถ.มาดลุ ีต.ปากนําโพ อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056227322
บรษัิท ไพโรจน์เซลสแ์อนดเ์ซอรว์สิ จํากดั 296/21-23 ถ.สวรรคว์ถิ ีต.ปากนําโพ อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 0867700096
บรษัิท สพุศนิฮอนดา้ (2002) จํากดั 174/5-8 ถ.มาตลุ ีต.ปากนําโพ อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 0867700096
หา้งหุน้สว่นจํากัด โคว้โตะ๊ฮยุนครสวรรคม์อเตอรเ์ซลส์ 1339/2 ม.10 ถ.พหลโยธนิ ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056226447+8
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.เอส.ฮอนดา้ 199 ม.3 ต.โคกเดอื อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 056259454
บรษัิท เจ เอส ฮอนดา้ จํากดั 679,681,683,685 ม.1 ต.เจรญิผล อ.บรรพตพสิัย จ.นครสวรรค์ 60180 055771044+6
บรษัิท เอ็ม.ซ.ีซปุเปอรไ์บค ์จํากดั 555/5 ม.2 ต.บางขนุกอง อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 0811898899/020675599
บรษัิท ซ.ีเอ็น.เอส.เซ็นเตอร ์มอเตอร ์เซอรว์สิ จํากดั 73 ม.2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขนุกอง อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 024894523
บรษัิท ไอซ ์ปอล มอเตอรไ์ซค ์จํากดั 34/43 ม.1 ต.คลองเกลอิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 029594980+1
บรษัิท พธิานพาณชิย ์จํากดั 41/1 ถ.สรุยิะประดษิฐ ์ต.บางนาค อ.เมอืงนราธวิาส จ.นราธวิาส 96000 073521666
บรษัิท พธิานพาณชิย ์จํากดั 1-7 ถ.ประชาววัิฒน ์ต.สไุหงโกลก อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส 96120 073618181
บรษัิท บรุรัีมยย์นตรการ จํากดั 219 ม.2 ต.ชมุเห็ด อ.เมอืงบรุรัีมย์ จ.บรุรัึมย์ 31000 044611222
บรษัิท บรุรัีมยย์นตรการ จํากดั 411/1-6 ถ.โชคชัย-เดชอดุม ต.นางรอง อ.เมอืงบรุรัีมย์ จ.บรุรัึมย์ 31000 044622333
บรษัิท บรุรัีมยย์นตรการ จํากดั 12/21-26 ถ.ปลัดเมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืงบรุรัีมย์ จ.บรุรัึมย์ 31000 044614000
บรษัิท บรุรัีมยย์นตรการ จํากดั 9/99 ถ.บลุําดวน ต.ในเมอืง อ.เมอืงบรุรัีมย์ จ.บรุรัึมย์ 31000 044612701
บรษัิท เกรกิไกรเอ็นเทอรไ์พรส์ จํากดั (สาขาสนุทรเทพ168,170,172,174,174/1,174/2 ถนนสนุทรเทพ ตําบลในเมอืง อ.เมอืงบรุรัีมย์ จ.บรุรัึมย์ 31000 044613500/044269153
บรษัิท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากดั (สาขาธาน)ี 35/35 ถ.ธาน ีต.ในเมอืง อ.เมอืงบรุรัีมย์ จ.บรุรัึมย์ 31000 044614007+9
บรษัิท บรุรัีมยย์นตรการ จํากดั 52 ม.1 ต.ละหานทราย อ.เมอืงละหานทราย จ.บรุรัึมย์ 31170 044649021
บรษัิท บรุรัีมยย์นตรการ จํากดั 2/3 ม.1 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บรุรัึมย์ 31150 044193179
บรษัิท บรุรัีมยย์นตรการ จํากดั 222 ม.13 ถ.ละหานทราย-ตาพระยา ต.โนนดนิแดง อ.โนนดนิแดง จ.บรุรัึมย์ 31110 044606472



       รายชอืศูนูยซ์อ่มรถจกัรยานยนต์
บรษัิท บรุรัีมยย์นตรการ จํากดั 97-98 ม.16 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บรุรัึมย์ 31160 044691390
บรษัิท บรุรัีมยย์นตรการ จํากดั 99/2 ม.1 ต.ปราสาท อ.บา้นกรวด จ.บรุรัึมย์ 31180 044666309
บรษัิท บรุรัีมยย์นตรการ จํากดั 168 ม.8 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บรุรัึมย์ 31140 044651629
บรษัิท บรุรัีมยย์นตรการ จํากดั 235 ม.2 ต.ปะคํา อ.ประคํา จ.บรุรัึมย์ 31220 044646129
บรษัิท บรุรัีมยย์นตรการ จํากดั 123 ม.6 ต.บา้นจาน อ.พุทธไธสง จ.บรุรัึมย์ 31120 044689344
บรษัิท บรุรัีมยย์นตรการ จํากดั 1/1 ม.6 ต.ลําปลายมาศ อ.ลําปลายมาศ จ.บรุรัึมย์ 31130 044660526
บรษัิท บรุรัีมยย์นตรการ จํากดั 326/10-11 ม.1 ต.นคิม อ.สตกึ จ.บรุรัึมย์ 31150 044681551
บรษัิท บรุรัีมยย์นตรการ จํากดั 99/9 ม.7 ต.หนองกี อ.หนองกี จ.บรุรัึมย์ 31210 044641171
บรษัิท เกรกิไกร เอ็นเทอรไ์พรส ์จํากดั (สาขาหนองก)ี 12 ม.5 ถ.โชคชัย-เดชอดุม ต.ทุง่กระเต็น อ.หนองกี จ.บรุรัึมย์ 31210 044641298
บรษัิท วัชรเซ็นเตอรก์รุป๊ จํากดั 135-136 ถ.ปทมุสามโคก ต.บางปรอก อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 029227253
หา้งหุน้สว่นจํากัด ประสทิธมิอเตอรป์ราจนีบรุี 297-303 ถ.ราษฎรด์ําร ิต.หนา้เมอืง อ.เมอืงปราจนีบรุี จ.ปราจนีบรุี 25000 037211319
บรษัิท บรูพาฮอนดา้กบนิทรบ์รุ ีจํากดั 519 ม.8 ต.เมอืงเกา่ อ.กบนิทรบ์รุี จ.ปราจนีบรุี 25240 0910095128
บรษัิท ฮอนดา้กยุบรุ ีจํากดั 874 ม.1 ถ.กยุบรุสีามัคค ีต.กยุบรุี อ.กยุบรุี จ.ประจวบครีขัีนธ์ 77150 0814343767/032682333
บรษัิท เอ็น ซ ีเค มอเตอร ์จํากดั 319 ม.1 ต.กําเนดินพคณุ อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขัีนธ์ 77140 032691509/032691760+1
บรษัิท จ.เจรญิชัย มอเตอรส์ กรุป๊ จํากดั 59/14-17,30-33 ม.5 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลงิ อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000 035212556
บรษัิท กรนีวงิ เทรดดงิ จํากดั 95/1-3 ถ.ประตชูัย ต.เวยีง อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 053718006
บรษัิท กรนีวงิ เทรดดงิ จํากดั (สาขาเชยีงคํา) 386 ม.15 ต.หยว่น อ.เชยีงคํา จ.พะเยา 56110 054451640
บรษัิท พจิติรเอนกยนต ์จํากดั 2/155-156-157 ถ.ศรมีาลา ต.ในเมอืง อ.เมอืงพจิติร จ.พจิติร 66000 056612651+2
บรษัิท เอส.ท.ีมอเตอรไ์บค ์จํากดั 84/1 ม.1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พจิติร 66180 056658118+9
บรษัิท ศักดชิัยเซ็นเตอร ์จํากดั 273/2 ม.1 ต.สากเหล็ก  อ.สากเหล็ก จ.พจิติร 66160 056653091
หา้งหุน้สว่นจํากัด กันชัยมอเตอร์ 253/3-5 ม.2 ต.บา้นคลอง  อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 0864550792
บรษัิท พษิณุโลกศรไีทยเจรญิมอเตอร ์จํากดั 27 ถ.นเรศวร ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055258569/055245437
บรษัิท นธิภัิทร ์เซลสแ์อนด ์เซอรว์สิ จํากดั 116 ถ.สงิหวัฒน ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 055244747
หา้งหุน้สว่นจํากัด พพัิฒน์มอเตอรเ์ทค 125/7 ม.7 ต.บางระกํา อ.บางระกํา จ.พษิณุโลก 65140 055371787
บรษัิท ยไูนเต็ดภเูก็ต คอมเมอรเ์ชยีล จํากดั 59/40-44 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 0819564244/0813964620
บรษัิท เกยีรตสิรุนนทย์โสธร จํากดั 625/9 ถ.แจง้สนทิ ต.ในเมอืง อ.เมอืงยโสธร จ.ยโสธร 35000 0874211181/0810625551
หา้งหุน้สว่นจํากัด ปรชีาพานชิย ์รอ้ยเอ็ด 160/4-8 ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอด็ จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043511313/043520495
บรษัิท ซ.ีเจ.เค.มารเ์ก็ตตงิ จํากดั 99/2 ถ.หายโศรก ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอด็ จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043512981+2/0825602474/0931305066
บรษัิท ฮอนดา้ ปิยะ จํากดั 576/28 ถ.สขุมุวทิ ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 0821005287/0863017422
บรษัิท ฮอนดา้ราชบรุ ีจํากดั 123,125,127,131 ถ.ศรสีรุยิวงศ ์ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032321722/032323235
บรษัิท ศรสีมบรูณ์บกิไบค ์จํากดั 78/9 ถ.ปรางคส์ามยอด ต.ทา่หนิ อ.เมอืงลพบรุี จ.ลพบรุี 15000 0824888882
หา้งหุน้สว่นจํากัด เถนิธวัชยนต์ 1/1-3 ม.11 ถ.เถนิบรุ ีต.ลอ้มแรด อ.เถนิ จ.ลําปาง 52160 054291055+6
หา้งหุน้สว่นจํากัด เถนิธวัชยนตล์ําปาง 378 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุย๋ อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52100 054228601
หา้งหุน้สว่นจํากัด ฮอนดา้แสงชัยพาณชิยล์ําพูน 91/1 ม.10 ต.เหมอืงง่า อ.เมอืงลําพูน จ.ลําพูน 51000 053510570/053531520
บรษัิท ศรสีะเกษกจิเจรญิไทย จํากดั 987/33-35 ถ.ขขุันธ ์ต.เมอืงใต ้ อ.เมอืงศรสีะเกษ จ.ศรสีะเกษ 33000 045612020
บรษัิท ศริยินตวั์ฒนา (1995) จํากดั 1865/8 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042711209
บรษัิท พ.ีว.ีเค ไซเคลิ จํากดั 458 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90100 0897388489
บรษัิท พธิานพาณชิย ์จํากดั 271 ม.2 ต.ทา่แพ อ.ทา่แพ จ.สตลู 91150 074787394+5
หา้งหุน้สว่นจํากัด ก.เจรญิมอเตอรไ์บค์ 63/19-21 ถ.สขุมุวทิ ต.ปากนํา อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 0863024989
บรษัิท นครเขอืนขันธค์า้ยานยนต ์จํากดั 97/5-7 ม.14 ถ.นครเขอืนขันธ ์ต.บางพงึ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 024641099
บรษัิท บ.ีเอ็ม.ว.ีกลการ จํากดั 50-50/2  ม.1 ถ.รมิทางรถไฟสายเกา่ ต.สําโรง อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 023323614+5
บรษัิท ฮอนดา้ ซ.ีพ.ีเอ็ม จํากดั 219/52-53 ซ.อนามัย ถ.สขุสวัสด ิต.ปลาคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี์ จ.สมทุรปราการ 10290 0818420216
หา้งหุน้สว่นจํากัด ส.ว.เทพายนต์ 318/1-5 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 023841119
หา้งหุน้สว่นจํากัด ส.ว.เทพายนต์ 512/1-5 ถ.สขุมุวทิ ต.ปากนํา อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 023953355+6/0864284155
หา้งหุน้สว่นจํากัด สชุาตเิจรญิยนต์ 814/174 ก ถ.นรสงิห ์ต.มหาชัย อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 0813330384
บรษัิท สมีติรมหาชัย จํากดั 927/36 ช ถ.เศรษฐกจิ 1 ต.มหาชัย อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 74000 0814554333
บรษัิท ฮอนดา้ออ้มนอ้ยเซลสแ์อนดเ์ซอรว์สิ จํากดั 263-266 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74130 024206330+31
บรษัิท โหงวฮะ ฮอนดา้ รังสติ จํากดั 274,276 ถนนรังสติ-ปทมุธาน ีตําบลประชาธปัิตย ์ อ.ธัญบรุี จ.ปทมุธานี 12130 0875055986/0867895686
หา้งหุน้สว่นจํากัด ชัยเจรญินวกจิยานยนต์ 9/2 ม.12 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบรุี 18120 036323315/0885542257
บรษัิท สมยุมอเตอรแ์ลนด ์(1986) จํากดั 199/1-5 ม.3 ต.อา่งทอง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 84140 077421208+9
บรษัิท สมยุยนตรกจิ จํากดั 163/2 ม.1 ต.แมนํ่า อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 84330 0772471201
บรษัิท สกลุคเูจรญิ จํากดั 611 ม.5 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมอืง  อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43000 042412268
บรษัิท มายซมิเปิลไลฟ์ จํากดั 831 ม.9 ต.โพธชิัย อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43000 0935489830/0864506275
หา้งหุน้สว่นจํากัด ณัฐพงษ์มอเตอร(์1989) 141 ม.2 ต.หนองบัว อ.เมอืงหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 39000 0864586687/0864586643
หา้งหุน้สว่นจํากัด เกยีรตสิรุนนทอํ์านาจเจรญิ 182 ม-5 ต.บุง่ ถ.ชยางกรู อ.เมอืงอํานาจเจรญิ จ.อํานาจเจรญิ 37000 0874211181/0810625551
บรษัิท ณัฐมอเตอรเ์ซลล ์จํากดั 200/2 ม.4 ต.บา้นเลอืม อ.เมอืงอดุรธานี จ.อดุรธานี 41000 042212511/0830268763
บรษัิท เกยีรตสิรุนนทอ์บุลราชธาน ีจํากดั 378 ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี 34000 0874211181/0810625551
หา้งหุน้สว่นจํากัด สงวนวงษ์ มอเตอร์ 86 ม.9 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ์ 46000 043891494
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GPX
บรษัิท สมีติรมหาชัย จํากดั 927/36 ช ถ.เศรษฐกจิ 1 ต.มหาชัย อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 74000 0814554333
บรษัิท ปิยะมติร มอเตอร ์จํากดั 493 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 0813509037/024515978

ALL BRAND
บรษัิท สขุสวัสดมิอเตอรเ์วริค์ จํากดั 126,128,130 ถ.บางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 028940006+7
บรษัิท สขุสวัสดมิอเตอรเ์วริค์ จํากดั 249/93-95 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 024511757+8
บรษัิท เอฟ.เอ็น.เซอรว์สิ จํากดั 87/2-4 ถ.บํารงุราษฎร ์ต.วัดเกต อ.เมอืงเชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ 50000 053244917
บรษัิท รา้นสวัสดกิาร จํากดั 211/11 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20280 038760704/0897505959
บรษัิท เอส.เอส.สตารม์อเตอร ์จํากดั 60/7-11 ถ.สขุมุวทิ ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 0886452964
หา้งหุน้สว่นจํากัด ประเสรฐิเจรญิยนตก์ารชา่ง 17/7-12 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 028114490/024206890
บรษัิท วัชรธรุกจิเซ็นเตอร ์จํากดั 80/6-8 ถ.ทา่เรอื-ทา่ลาน ต.ทา่เรอื อ.ทา่เรอื จ.พระนครศรอียธุยา 13130 035341281
หา้งหุน้สว่นจํากัด แสงเจรญินาประดู่ 27/24 ถ.สขุยางค ์ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 85110 073213232/0815596989
หา้งหุน้สว่นจํากัด แสงเจรญินาประดู่ 48-56 ถ.เปรมจติต-์สรุพันธ ์ต.สะเตง อ.เมอืงยะลา จ.ยะลา 95000 073213232/0815596989
บรษัิท พธิานพาณชิย ์จํากดั 49/1 ถ.นพัิทธอ์ทุศิ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90100 074429444/0846315159
บรษัิท สขุสวัสดมิอเตอรเ์วริค์ จํากดั 139/20 ม.19 ถ.สขุสวัสด ิต.บางพงึ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 024633886
บรษัิท วัชรธรุกจิเซ็นเตอร ์จํากดั 16/38-41 ถ.สดุบรรทัด ต.ปากแพรก อ.เมอืงสระบรุี จ.สระบรุี 18000 036218100
บรษัิท วัชรธรุกจิเซ็นเตอร ์จํากดั 9 ถ.มติรภาพ ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุี จ.สระบรุี 18000 036223591/036221166
บรษัิท วัชรธรุกจิเซ็นเตอร ์จํากดั 173/105 ถ.สดุบรรทัด ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุี จ.สระบรุี 18000 036223326
บรษัิท วัชรธรุกจิเซ็นเตอร ์จํากดั 591/17 ถ.พหลโยธนิ ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุี จ.สระบรุี 18000 036318351
บรษัิท นําศลิป์ เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 303/305 ถ.พหลโยธนิ ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุี จ.สระบรุี 18000 0812494000
บรษัิท นําศลิป์ เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 211/29-30 ถ.สดุบรรทัด ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบรุี จ.สระบรุี 18000 036230925/0884333554
บรษัิท วัชรธรุกจิเซ็นเตอร ์จํากดั 55/1-3 ม.7 ต.สวนดอกไม ้ อ.เสาไห ้ จ.สระบรุี 18160 036271257
บรษัิท นําศลิป์ เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 5/1 ถ.เทศววัิฒน ์ต.แกง่คอย อ.แกง่คอย จ.สระบรุี 18110 036251803
บรษัิท วัชรธรุกจิเซ็นเตอร ์จํากดั 63/3-7 ม.12 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบรุี 18120 036266331
บรษัิท วัชรธรุกจิเซ็นเตอร ์จํากดั 498/25 ม.9 ต.มติรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรุี 18180 036341449
บรษัิท นําศลิป์ เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 419-420 ม.10 ต.หนองสรวง อ.วหิารแดง จ.สระบรุี 18150 036277280
บรษัิท นําศลิป์ เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 50/3-5 ถ.พหลโยธนิ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบรุี 18140 036371622
บรษัิท นําศลิป์ เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 55/4-6 ม.1 ต.โคกแย ้ อ.หนองแค จ.สระบรุี 18230 036732473
บรษัิท นําศลิป์ เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 1-3 ถ.เศรษฐสัมพันธ ์ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบรุี 18140 036371622
หา้งหุน้สว่นจํากัด โชคชัยมอเตอร์ 46-51 ถ.ศรสีัชนาลัย ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั 64110 055642219*121
หา้งหุน้สว่นจํากัด ศรปีระจันต ์วัฒนยนต์ 539-542 ม.3 ต.ศรปีระจันต ์ อ.ศรปีระจันต์ จ.สพุรรณบรุี 72140 0817002859
บรษัิท คณุเฮงยานยนตส์รุนิทร ์(1999) จํากดั 272/1-2,274,276-8,282/1-3 ถนนเทศบาล 1 ตําบลในเมอืง อ.ในเมอืง จ.สรุนิทร์ 32000 0445191002/0815937902

YAMAHA 
บรษัิท อซีไีบค ์จํากดั 1571,1573 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบรุี กรงุเทพมหานคร 10600 028915558
บรษัิท ตลาดนัดมอเตอรไ์ซค ์จํากดั 9/2 ม.7 ถ.พหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 025526551+6
บรษัิท เพชรเกษมคอมเมอรเ์ชยีล จํากดั 722,724,726 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 024544853+4
หา้งหุน้สว่นจํากัด ประเสรฐิเจรญิยนตก์ารชา่ง 196/16-17 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 028114490/024206890
หา้งหุน้สว่นจํากัด ประเสรฐิเจรญิยนตก์ารชา่ง 132/13-15 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบา้นชา่งหลอ่ เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 10700 024113922
บรษัิท ลัคกมีอเตอรเ์ซลส ์จํากดั 1269 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 027356440
บรษัิท ปิยะมติร มอเตอร ์จํากดั 493 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 0813509037/024515978
บรษัิท ปรสิทุธ ิจํากดั 222 หมูท่1ี แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 11230 023753444
บรษัิท ลัคกมีอเตอรเ์ซลส ์จํากดั 353 ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงจรเขบ้ัว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 025782900+1
บรษัิท รุง่เรอืงยนตรกจิ จํากดั 1879,1881,1883 ถนนออ่นนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 027214811
หา้งหุน้สว่นจํากัด สงวนวงษ์การฬสนิธุ์ 82/5-14 ถ.ถนิานท ์ต.กาฬสนิธุ ์ อ.เมอืงกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสนิธุ์ 46000 043811192
บรษัิท เชยีงรายสนิธาน ีจํากดั 535/3-4 ถ.บรรพปราการ ต.เวยีง อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 57000 053715998
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 94/1-2 ม.6 ต.ทา่ขา้ม อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24130 0863699340
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 91,93,95 ถ.331 ต.ทา่บญุมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรุี 20240 038209001
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 52 ถ.331 ต.ทา่บญุมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรุี 20240 038209001
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 103 ถ.331 ต.ทา่บญุมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบรุี 20240 038209001
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 3/56-58  ม.4 ต.ดอนหัวฬอ่ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038717553
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 111/21-23 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ่ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 0863453306
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 196/1 ม.9 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038794773
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 95/63 ม.6 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038798027



       รายชอืศูนูยซ์อ่มรถจกัรยานยนต์
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 21/13 ม.12 ต.นาป่า อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 0863342673
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 28/14 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038764655
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 239/54-57 ม.3 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038783369
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 802/3 ม.9 ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว จ.ชลบรุี 24190 0863303802
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 675 ถ.ชลบรุ-ีบา้นบงึ ต.บา้นบงึ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 20170 038752640
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 999/50 ม.1 ต.หนองซาก อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี 20170 0876627772
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 62/3  ม.10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรุี 20160 038740211
บรษัิท อาคมเจรญิยนต ์จํากดั 14/10 ม.2 ต.บา้นเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบรุี 20160 038156050
หา้งหุน้สว่นจํากัด ออ้มนอ้ยเจรญิยนต์ 29/7-13 หมูท่ ี2 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 034323047+8
บรษัิท คลนีกิ ยานยนต ์จํากดั 2/63-65 ม.7 ถ.ลําลกูกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 029934758
บรษัิท ซ.ีเจ.เค.มารเ์ก็ตตงิ จํากดั 99/2 ถ.หายโศรก ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอด็ จ.รอ้ยเอ็ด 45000 043512981+2/0825602474/0931305066
หา้งหุน้สว่นจํากัด เถนิธวัชยนตล์ําปาง 378 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุย๋ อ.เมอืงลําปาง จ.ลําปาง 52100 054228601
บรษัิท สมีติรมหาชัย จํากดั 927/36 ช ถ.เศรษฐกจิ 1 ต.มหาชัย อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 74000 0814554333
บรษัิท ศริยินตวั์ฒนา (1995) จํากดั 1865/8 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042711209
บรษัิท พ.ีว.ีเค ไซเคลิ จํากดั 458 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90100 0897388489
บรษัิท มายซมิเปิลไลฟ์ จํากดั 831 ม.9 ต.โพธชิัย อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43000 0935489830/0864506275
หา้งหุน้สว่นจํากัด สงวนวงษ์ มอเตอร์ 86 ม.9 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ์ 46000 043891494

SUZUKI
บรษัิท ตลาดนัดมอเตอรไ์ซค ์จํากดั 9/2 ม.7 ถ.พหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 025526551+6
หา้งหุน้สว่นจํากัด ประเสรฐิเจรญิยนตก์ารชา่ง 196/16-17 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 028114490/024206890
หา้งหุน้สว่นจํากัด ประเสรฐิเจรญิยนตก์ารชา่ง 132/13-15 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบา้นชา่งหลอ่ เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 10700 024113922
บรษัิท สตาร ์มอเตอร ์เวลิด ์จํากดั 411/1 ถ.นางลนิจ ีแขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 0846633558
หา้งหุน้สว่นจํากัด ออ้มนอ้ยเจรญิยนต์ 273/46-47 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74130 024204776/024206330+1
หา้งหุน้สว่นจํากัด ออ้มนอ้ยเจรญิยนต์ 273/46-47  ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74130 024206332
บรษัิท พ.ีว.ีเค ไซเคลิ จํากดั 458 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90100 0897388489
บรษัิท มายซมิเปิลไลฟ์ จํากดั 831 ม.9 ต.โพธชิัย อ.เมอืงหนองคาย จ.หนองคาย 43000 0935489830/0864506275

KAWASAKI
บรษัิท โมเบยีส มอเตอรไ์บค ์จํากดั 438/11 ม.5 ถ.ศรนีครนิทร ์ต.สําโรงเหนือ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 027588282/024633886+7
บรษัิท โมเบยีส มอเตอรไ์บค ์จํากดั 139/20 ม.19 ถ.สขุสวัสด ิต.บางพงึ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 024633886+7/0859074309
หา้งหุน้สว่นจํากัด ออ้มนอ้ยเจรญิยนต์ 273/46-47 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74130 024204776/024206330+1
หา้งหุน้สว่นจํากัด ออ้มนอ้ยเจรญิยนต์ 273/46-47  ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 74130 024206332

Big Bilk 
บรษัิท ซพูราไบค ์มอเตอร ์จํากดั 17/2-5 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 028114490/024206890/0822309004
บรษัิท ปิยะ บกิไบค ์จํากดั 99/99 ม.3 ต.ทับมา อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038915555/0889741659

       รายชอืรา้นซอ่มรถจกัรยานยนต์
รา้น ส.สามยา่น 3781 ถ.พระรามท ี4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 023822577/0889796500
บรษัิท แอสชัวร ์เซอรว์สิ จํากดั 30,32 ซ.รามอนิทรา56 ถ.รามอนิทรา แขวงรามอนิทรา เขตคันนายาว กรงุเทพมหานคร 10230 0868889541/020015558
บรษัิท พ ีมอเตอรไ์บค ์จํากดั 30 ซอยพระรามท2ี  ซอย28 แยก5 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 028751873/028752875/028751985
บรษัิท เคซ ีการาจ 2017 จํากดั 2/1 ซ.นาวงประชาพัฒนา 5 ถ.นาวงประชาพัฒนา เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210 025655647/0818888089/0820820826

ไบคช์็อปรวมใจเพอืน 28/38 หมูบ่า้นมติรไมตรแีมนชนั ถ.ประชาอทุศิ ซอยประชาอทุศิ 54 แยก4-2 แขวงทุง่ครุ เขตทุง่ครุ กรงุเทพมหานคร 10140 0838318887
รา้น กติตชิัยมอเตอร์ 32/282 หมูท่ ี8 ซอยรามอนิทรา 65 แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 029457352 
บรษัิท วเิศษสริ ิจํากดั 111/460 ม.3 ซ.รว่มมติรพัฒนา ถ.รว่มมติรพัฒนา แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 029481437+8
บรษัิท ปีเตอรม์อเตอรไ์บค ์จํากดั 818,820  ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 0814803975/0863194875

77 บอด ีเซอรว์สิ 112 ซ.เพชรเกษม69  แยก9 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 0954722773/028086030
หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ.เอ็น.ออโต ้สปีดไบค์ 508 ซ.เพชรเกษม94 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 024089617/0922506598/0922606383

59 การาจ 10/11 ถ.ประเสรฐิมนูกจิ แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 10230 029461559/0849255959
76 เคลม พอยท์ 202/17 ม.6 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 027222011/0806187676

หา้งหุน้สว่นจํากัด บ.ีเค.มอเตอรไ์บคเ์ซอรว์สิ 29 ซ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซ.1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 0968521717
12 มอเตอรไ์บค ์(สาขาสวนมะล)ิ 68/60 ซ.นาคบํารงุ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรพู่าย กรงุเทพมหานคร 10100 022230171/0814936877

หา้งหุน้สว่นจํากัด เคเอ็น มอเตอรไ์บท์ 86 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจรญิ เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10700 024672741/0898888967
 จริพงศย์นต ์ 80 ซอยบางแวก 58 แยก 1 แขวงบางแวก                   เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 0815635946



       รายชอืศูนูยซ์อ่มรถจกัรยานยนต์
บรษัิท ทวทีรัพยม์อเตอรเ์คลม การาจ จํากดั 220 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางดว้น เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 10160 0874943969/020154984
รา้น ศรทีองอะไหล่ 32 ถนนรามคําแหง แขวงมนีบรุ ี เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 0813190373
หา้งหุน้สว่นจํากัด เจท ีออโต ้ 67/264 ซอยพระรามท3ี ซอย75 แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 020069997/0951955619
อู่ เอ็ม.มอเตอรไ์บค์ 205 หมู ่8 ซอยสขุสวัสด ิ20 ถ.สขุสวัสด ิแขวงบางปะกอก เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 024271923/028745414
 วัฒนา มอเตอรไ์ซค์ 305  ถนนประชาอทุศิ  แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 024272223/0897776904
 เจ พ ีมอเตอรไ์บค ์รแีพร์ 146/12 ซอยลาดพรา้ว 122 ( มหาดไทย1) ถนนลาดพรา้ว แขวงพลับพลา เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 0812546555/0806028008
บรษัิท สหนายชา่ง จํากดั 445 อาคารบา้นสวุาร ีซอยลาดพรา้ว 112 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลับพลา เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 0813986805

เอพ ี66 มอเตอรไ์บค์ 699 ซ.ออ่นนุช39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 027205904/0897790993
เอส.ท.ีมอเตอรไ์บคเ์ซอรว์สิ 22/284 ซ.เพชรเกษม 69 แขวงหนองคา้งพูล เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 028074949/0847731149

บรษัิท เจ แอนด ์ซ ีมอเตอรไ์บค ์2015 จํากดั 21/70 ซอยงามวงศว์าน 47 (ชนิเขต2) แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลักสี กรงุเทพมหานคร 10210 029547188/0925207439
บรษัิท ช.มอเตอรไ์บค ์จํากดั 670/13 ถนนประชาราษฎรบ์ําเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 026916079/0897939943/0852217739

มอเตอรไ์บค ์เซอรว์สิ 134/59 ม.10 ต.ปากแพรก อ.เมอืงกาญจนบรุี จ.กาญจนบรุี 71000 0844949352
หา้งหุน้สว่นจํากัด ตะวันออก มอเตอรไ์ซเคลิ 21/5 ม.7 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24130 0959956916/0894000050
หา้งหุน้สว่นจํากัด แพร เจรญิยนต์ 26/8 ม.6 ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038765450
หา้งหุน้สว่นจํากัด ดดี ีมอเตอร ์(ชลบรุ)ี 35/23 ม.1 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 0909514562

แดงอะไหล่ 59/84 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 0863148895/038467229
หา้งหุน้สว่นจํากัด เพยีว มอเตอร์ 45/1 ม.2 ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 033008914/0956319297

ช.ธนชล 178/108 ม.10 ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 0853102131
ฐปนนทจั์กรยานยนต์ 70/2 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 0863022028/089123776
ว.ีเอส.เจรญิกจิมอเตอร์ 5/8 ม.7 ต.บา้นบงึ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230 038480024/0877487213

บรษัิท รําลอื มอเตอรไ์บค ์จํากดั 113/21 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 0818054030

กฤตนิ มอเตอร ์ชมุพร 241/14 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 0848447941/0955175433

รา้น ทวสีนิยานยนต์ 50/6 ม.5 ต.วังไผ่ อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000 0811546486/0935761941

รา้น นานา มอเตอรไ์ซค์ 148/4 ม.4 ถ.ตราด-แหลมงอบ ต.หนองเสม็ด อ.เมอืงตราด จ.ตราด 23000 0898337498

 12 มอเตอรไ์บค์ 105/21 ม.4 ต.บางรักนอ้ย อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 021957156/086313-3309

หา้งหุน้สว่นสามัญ พ&ีพ ีมอเตอรไ์บค ์2 105/17 ม.4 ต.บางรักนอ้ย อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 021957261/0905639069

บรษัิท ช.เจรญิ มอเตอรไ์บค ์จํากัด 16/24 ม.2 ซ.เรวด ีถ.ตวิานนท์ อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 020545756/0891540646/0909715959

บรษัิท บบีวัีน เซอรว์สิ จํากัด 131/10 ม.7 ต.บางคเูวยีง อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 024496270/0917315226

บรษัิท เอสปีด โมโต เซอรว์สิ จํากัด 148 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย ต.บางขนุกอง อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 11130 024225111/0813573838

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอสพเีจมอเตอรไ์บค์ 33/10 ม. 5 ต.บา้นใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบรุี 11140 022417366/0967788290

ช.คาร ์เซอรว์สิ 112 ม.4 ต.ถนนขาด อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0811166222/0833444112

ช.โชคชัย มอเตอรไ์ซคแ์ละทรัพยส์นิ 66/6 ม.3 ต.หว้ยจรเข ้ อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0833444112/0944433400

PA ยานยนต์ 55 ม.5 ต.ศรษีทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 0957520344

หา้งหุน้สว่นจํากัด ธรียามอเตอรโ์คราช (2012) 164 ถ.มติรภาพ ซ. 4 ต.ในเมอืง  อ.นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000 0819192191/0812783310

นครมอเตอรเ์รซ 154/34 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 0937401444

 เอกมอเตอร์ ง.112/270 ถ.ดาวดงึส ์ต.ปากนําโพ อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056224398/0878423987

สวุรรณโชต ิชํานาญชา่ง 92 ม.3 ต.ชมุเห็ด อ.เมอืงบรุรัีมย์ จ.บรุรัีมย์ 31000 0885814343

รุง่เจรญิยนต ์ 76/47 ม.5 ถ.รังสติ-ปทมุธาน ีต.บางพูน อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 0836028442

บรษัิท กอ้งฟ้ามอเตอรพ์ารท์ จํากัด 59/9 ม.6 ต.คคูต อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12130 020589579/0917879451

ศรมอไซคเ์ซอรว์สิ 31/3 ม.7 ต.เขานอ้ย อ.ปราณบรุี จ.ประจวบครีขัีนธ์ 77120 0911905685/032802851

หา้งหุน้สว่นจํากัด ทศพล ออโต ้เซอรว์สิ 69/7 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหนิ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขัีนธ์ 77110 0873354645/032514463

อ.เจรญิอะไหลย่นต์ 214-216 ถ.ราชดําร ิต.หนา้เมอืง อ.เมอืงปราจนีบรุี จ.ปราจนีบรุี 25000 037212293

รา้น เจรญิยนตเ์ซอรว์สิ 256 ม.9 ต.ศรมีหาโพธิ อ.ศรมีหาโพธิ จ.ปราจนีบรุี 25140 037601184/0926355505

 เชดิเกยีรตมิอเตอรไ์บร์ 183/13 หมูท่ ี3 ตําบลชอ่งสะแก อ.เมอืง จ.เพชรบรุี 76000 032455518

บรษัิท กอ้งกังวาล 2016 จํากดั 223 ม.1 ต.ไรส่ม้ อ.เมอืงเพชรบรุี จ.เพชรบรุี 76000 0926709999

หา้งหุน้สว่นจํากัด ดเีจมอเตอรไ์ซด์ 37/4 ม.4 ต.คุง้คลาน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160 0819306724

หา้งหุน้สว่นจํากัด กระจกรถยนตวั์งทอง 459/16-17 ม.7 ต.สมอแข อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 0895663331

วโิรจน์เซอรว์สิ 100/80 ถ.ภเูก็ต ต.วชิติ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 83000 076250413/0816939561

 ชัยอะไหลย่นต์ 1115/9 ถ.สมถวลิราษฎร ์ต.ตลาด อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043721302/0818724437

อู่ ปรชีามอเดอรเ์ซอรว์สิ 145/5-6 ม.4 ต.ตะพง อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 0863229832/0866425956

หา้งหุน้สว่นจํากัด โปรเซอรว์สิ 1999 81/217-218 ม.3 ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038612334/0918019292



       รายชอืศูนูยซ์อ่มรถจกัรยานยนต์

ศรเีมฆ ซัพพลาย แอนด ์เซอรว์สิ 33/3 ม.2 ต.ตาขัน อ.บา้นคา่ย จ.ระยอง 21120 0918045553

ป.มอเตอร์ 560/45 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 038876299

ตงึโมดฟิาย 72 ม.5 ต.เจดยีห์ัก อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 0886238661

บรษัิท นันทพลชัย จํากัด 281/9-11 ถ.เพชรเกษม ต.หนา้เมอืง อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032319880/0892499374

บรษัิท ไกกั่งวาล 1995 จํากดั 9/99 ม.10 ต.ดอนตะโก อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032338666/0804331913

บรษัิท กอ้งกังวาล 2016 จํากดั 9 ม.10 ต.ดอนตะโก อ.เมอืงราชบรุี จ.ราชบรุี 70000 032321222

กฤษกร เซอรว์สิ 98/4 ม.5 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบรุี 70160 0863740324/0870099911

หา้งหุน้สว่นจํากัด พ ีว ีซ ีแอล เจรญิ 186 ม.5 ต.กรับใหญ ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุี 70190 0873469080/0819860829

 สมศักด ิมอเตอรไ์บค์ 41/3 ม.5 ถ.ลําพูน-ป่าซาง ต.ตน้ธง อ.เมอืงลําพูน จ.ลําพูน 51000 053092265/0817463508

สน.มอเตอรไ์ซด์ 72/3 ถ.โปะหมอพัฒนา2 ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 074342134/0815416844

 ส.รุง่โรจน์มอเตอร์ 69 ซ.เทศบาล 13 ถ.สขุมุวทิ ต.ปากนํา อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270 027539135

หา้งหุน้สว่นจํากัด เอ็กเชนจ ์บอดี 19/159 ม.6 ต.บางเมอืงใหม่ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 10270 0815571150

บรษัิท ปานจันทร ์คอนสตรัคชนั จํากัด 30/231 ม.1 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 0955310387

บรษัิท ธรียา มอเตอร ์(2011)  จํากดั 104/230 หมูบ่า้นพฤกษา 29/1ม. 6 ซ.5 ถ.บางขนุเทยีน-ชายทะเล ต.พันทา้ยนรสงิห ์ อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 024516381/0894409642

บรษัิท ศรมีงคลยานยนต ์จํากัด 67/635 ม.6 ต.ทา่ทราย อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 0891718685/0814328666

นันทพ์รพรรณ มอเตอรไ์บค์ 992/10 ถ.วเิชยีรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 034423124

รา้น สวัสดยินต์ 236/10 ม.8 ต.หว้ยทราย อ.หนองแค จ.สระบรุี 18230 036379208

หา้งหุน้สว่นจํากัด ชัยเจรญิยนต ์(สราษฎรธ์าน)ี 43/6 ม.1 ต.บอ่ผุด อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 84320 0873864948/0863189254

สรุาษฎร ์มอเตอร์ 110/149 ม.2 ถ.ศรวีชืัย ต.มะขามเตยี อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์ํานี 84000 0848447941/077206923

เอ.เอ.มอเตอร ์สรุาษฎรธ์านี 66/18 ม.4 ถ.สรุาษฎร-์พุนพนิ ต.วัดประดู่ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์ํานี 84000 0816061523/0894740925

รา้น นัฐมอเตอรไ์ซค์ 85/26 ม.1 ต.เวยีงสระ อ.เวยีงสระ จ.สรุาษฎรธ์ํานี 84190 0817280712/0993037996

อสีานมอเตอร์ 99 ถ.สศีรัทธา 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



บรษัิท อัลฟ่าทมีส ์จํากัด 679,681 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 024154363/4155082
บรษัิท พระราม 2 ยนตก์ารเซอรว์สิ จํากัด 178 ถนนพทุธบชูา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 024273127/024274587
บรษัิท อัลฟ่าออโตก้ล๊าส จํากัด 40  ขา้งโรงเรยีนสรุศักดมินตร ีถนนวภิาวดรีังสติ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 026920922
บรษัิท ออโต ้อมิเมจ (1995) จํากัด 205/21-24 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10320 022760917+20
บรษัิท ยเูนยีนกระจกรถยนต ์จํากัด 2/6 ถนนเพชรเกษม แขวงวดัทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 10600 028919855+6
บรษัิท กลาสเทค (ประเทศไทย) จํากัด  228,230,232,234 ถนนรามอนิทรา แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 029435900
หา้งหุน้สว่นจํากัด เจรญิกรงุกระจกรถยนต์ 218/12  ซอยพระรามท ี3 ซอย 6 ถนนพระรามท ี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 ถนนประชาชนื แขวงบางซอื เขตบางซอื กรงุเทพมหานคร 10800 029136466-68
หา้งหุน้สว่นจํากัด กตีา้ กลาส แอนด ์ซาวด์ 121/5-8 หมูท่ ี6 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 024154849/024168607
บรษัิท กู๊ด ชวัร ์กลาส จํากัด 47,49,51 ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 024157500
บรษัิท อัลฟ่าเซ็นเตอร ์จํากัด 452/1 ถนนสรินิธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรงุเทพมหานคร 10700 028810187+9
บรษัิท ลมุพนิกีระจกยนต ์จํากัด 1921 ถนนพระราม 4 แขวงลมุพนิี เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 022528697/0816841135
บรษัิท กลาสเทค (ประเทศไทย) จํากัด 295 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 027471733+4
บรษัิท เกรท เอ-วนั โปรดักส ์จํากัด 899/58 ถ.ออ่นนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 027265764/0819714558
บรษัิท อศิราชยัพานชิ จํากัด 195/14-15 ถนนบรพัิตร แขวงบา้นบาตร เขตป้อมปราบศัตรพูา่ย กรงุเทพมหานคร 10100 022222331/022225290 
 วรีเ์ค กลาส 68/60 ซอยนาคบํารงุ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรพูา่ย กรงุเทพมหานคร 10100 022230171/022237417
บรษัิท นวิแบงกอกเทรดดงิพานชิย ์จํากัด 214-220 ถนนบรพัิตร แขวงบา้นบาตร เขตป้อมปราบศัตรพูา่ย กรงุเทพมหานคร 10100 026212899
บรษัิท ไทยอัลตเิมทคาร ์จํากัด 371 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 026161040
บรษัิท อัลฟ่าวภิาวด ีจํากัด 355/1 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 026160081+2/0816106655
บรษัิท กลาสเซฟเวอร ์จํากัด 166 ถนนรม่เกลา้ แขวงมนีบรุี เขตมนีบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 025438377
บรษัิท เพทาย ไฮเปอร ์กระจกรถยนต ์จํากัด 615,617 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 022949326+8
บรษัิท ไทยออโตก้ลาส จํากัด 578/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 022950566+9
บรษัิท กลาสเทค (ประเทศไทย) จํากัด 247  ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์ แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 029422596+7
บรษัิท สนิไทยกระจกรถยนต(์1997) จํากัด 1462 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 023222683
บรษัิท ไทยออโตก้ลาส จํากัด 340,342 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 027280685/027281075+6
หา้งหุน้สว่นจํากัด เกศร ี2 การกระจก 226 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 023734795/0875482324
บรษัิท ท๊อปนอทช์ กลาส จํากัด 401,403 ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240 029172071/0869777008
หา้งหุน้สว่นจํากัด พรีัชชยั สายไหมออโตก้ลาส 117/18 หมูบ่า้น รมณียา ซอยสายไหม4 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10220 029943071
บรษัิท เพอรเ์ฟคท ์ออโตก้ลาส จํากัด 776 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 028108973/028107986
บรษัิท กู๊ด ชวัร ์กลาส จํากัด 299/30-32  หมู ่4 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลักสี กรงุเทพมหานคร 10210 029828501+3
บรษัิท บางกอก ออโตก้ลาส จํากัด 40/9 หมูท่ ี3 ถนนวภิาวดรีังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี กรงุเทพมหานคร 10210 029735537+8
 ศรตีรังกระจกโคง้ 152/1 ถ.ศรตีรัง ต.กระบใีหญ่ อ.เมอืง จ.กระบี 81000 075631095/0817887681

กระบ ีออโตก้ลาส 393/4 ม.11 ต.กระบนีอ้ย อ.เมอืงกระบี จ.กระบี 81000 0890643815/075810501
หา้งหุน้สว่นจํากัด กฤตเจรญิ ออโต ้กลาส 50/4 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมอืงกาญจนบรุี จ.กาญจนบรุี 71000 034600260/0859053537
บรษัิท เคพพี ีกลาส จํากัด 440,442 ถ.เจรญิสขุ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร 62000 055717222+3
บรษัิท อดุรกระจกรถยนต ์จํากัด 86/24 ม.7 ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 043237224/0897102227

จันทบรุ ีออโตก้ลาส 73/9 ม.14 ต.คลองนารายณ์ อ.เมอืง จ.จันทบรุี 22000 0615546953/0956145596
ตรรีัตนก์ระจก 183 ม.4 ต.จันทนมิติ อ.เมอืงจันทบรุี จ.จันทบรุี 22000 0816340449/039324335

บรษัิท ไทยคารก์ลาส จํากัด 50/20-21 ม.7 ต.บางพระ อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 038821100
รา้น วเิชษฐ กระจกรถยนต์ 30/2 หมู ่4 ต.พมิพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24130 038821522/0819275182
บรษัิท ปลวกแดงกระจกรถยนต ์จํากัด 69/41-42 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ่ อ.เมอืง จ.ชลบรุี 20000 0866009715
หา้งหุน้สว่นจํากัด เมอืงชลกระจกรถยนต์ 47/9-10 หมูท่ ี4  ถนนสขุมุวทิ  ตําบลเสม็ด อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038765667/0925748833
หา้งหุน้สว่นจํากัด เมอืงชลกระจกรถยนต์ 88/10-11 ม.4 ต.ดอนหัวฬอ่ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 0819825393
บรษัิท ป๊อป ออโตก้ลาส จํากัด 55/2 ม.3 ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038286364
บรษัิท ธรรมพทุธรักษา จํากัด 110/10 ม.5 ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20130 038765337+8
บรษัิท ไทยคารก์ลาส จํากัด 1/3 ม.3 ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 038056988+9
บรษัิท แตล้ง้ฮวั (ทแีอลเอช) 95 กรุ๊ป จํากัด 135/12-14 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา่ประดู่ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038377286
บรษัิท ไทยคารก์ลาส จํากัด 119/1-2 ม.2 ถ.สขุมุวทิ ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150 038221167+8

รายชอืรา้นกระจกในสญัญา



สมาคม สหมติรการซอ่มรถยนตแ์หง่ประเทศไทย 10-12 ซอย 36 (นภาศพัท)์ ถนนสขุมุวทิ 36 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 022586103
บรษัิท กันตพัฒน์รถยก จํากดั 29/299 แขวงบางคอ้ เขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 10150 0899541411/0911399414
 พอใจ 50/1 ม.1 แขวงบางระมาด เขตตลงิชัน กรงุเทพมหานคร 10170 0816159353/028879140
บรษัิท นครธนรถยก จํากดั 50 ม.1 ซอยบางแค 9 ถนนสขุาภบิาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 10160 024543900/028025004/0847084717
บรษัิท บญุสนิธุเ์ซอรว์สิ จํากดั 99 ซอยบางนา-ตราด48 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 023990654
บรษัิท มารยุามะ จํากดั 1588/2 หมูบ่า้นกลางกรงุ ออฟฟิศปารค์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้ เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 0899227777
หา้งหุน้สว่นจํากัด ขมุทรัพย ์ดเีครถยก 237 ซอยพระยามธาต ุแยก 35-3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 028951663/024177434
หา้งหุน้สว่นจํากัด มนัคงรถยก 23 ซอยเอกชัย 50 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150 0815494917/0892285826
บรษัิท เอ ๋แอนด ์ภ ีโทวว์งิ เซอรว์สิ จํากดั 23 ซอยรามคําแหง 68 แยก 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 0929696553/035287111
บรษัิท แจสเซอรว์สิ จํากดั 8/6 ซ.จัดสรรทมิเรอืงเวช 2 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 023116266/023113701
รา้น มหานครรถยก 1042/129 สขุมุวทิ101/1 เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 023113693/023114293
หา้งหุน้สว่นจํากัด มหานคร สไลดค์าร์ 46 ซอยเสนานคิม 1 ซอย42 แยก11 ถนนเสนาคมิ1 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 0819215566/0992505777/025703580

ประสทิธ ิโชตมิงคล 111/170 ม.พฤกษาวลิเลจ 27  ซ.ฉลองกรงุ 53 แขวงลําปลาทวิ เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 10520 0814860984/0894553323
หา้งหุน้สว่นจํากัด ลาดพรา้ว รถยก 72/2 ซอยลาดพรา้ว 87 ถนนลาดพรา้ว แขวงวังทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 025393220
หา้งหุน้สว่นจํากัด ด.ีเอส.บ.ีซัพพลาย 57/58 ซอยหัสดเิสว ีถนนสทุธสิารฯ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 022757952/022774058
บรษัิท วภิาวด ีรถยก จํากดั 51/12 หมู3่ ซอยสยามสามัคค ีถนนวภิาวด ีตลาดบางเขน เขตหลักสี กรงุเทพมหานคร 10210 029004933

อา๋การชา่ง 398 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 82000 0819814500/0833168497
บรษัิท ปัมรถยก ทรานสปอรต์ จํากดั 189 ถ.แสงชโูต ต.บา้นใต ้ อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 71000 0843301040

เขยีวยกรถเซอรว์สิ 2016 105/2 ต.อา่งทอง อ.เมอืงกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 62000 0824837651/0819722075
หา้งหุน้สว่นจํากัด สังขแ์กว้เซอรว์สิ 989 169/10 ม.2 ต.อา่วลกึเหนือ อ.อา่วลกึ จ.กระบี 81110 075814611/0869427195

หนงึ เซอรว์สิ 331 ม.8 ถ.เลยีงเมอืง ต.บา้นเป็ด อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000 0863304046/0872273383
หา้งหุน้สว่นจํากัด ศริริุง่เซอรว์สิ 62/1 ม.13 ต.โนนทอ่น อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 0859018123/0899701744

พลวฒุริถยก 104/19-20 ม.10 ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืง จ.จันทบรุี 22000 039301338/0819458067
วเิชษฐ รถยก 23/4 ม.5 ต.บางพระ อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 24000 0819275182/0819407422/038821522
ไพรรุง่ รถยก 99/42 ม.8 ต.นาป่า อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 20000 0892110033/0863228778

หา้งหุน้สว่นจํากัด รวภิา รถยก 8/80 หมูบ่า้นไทยชารม์มงิโฮม 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

ตะวันออกรถยก 52 ม.3 ถ.สายเกา้กโิล ต.สรุศักดิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 038772640/0865142655
หา้งหุน้สว่นจํากัด ปีด เซอรว์สิ 57/11 ม.7 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20110 0631978924/0929154459

สอืบรกิาร 799 ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรุี 20190 038219437
หา้งหุน้สว่นจํากัด ศริริุง่เซอรว์สิ 181/15 ม.10 ต.หนองนาแซง อ.เมอืงชัยภมูิ จ.ชัยภมูิ 36000 0859018123/0899701744
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
อู ่ สามารถการชา่ง 145 ม.13 ถ.มติรภาพ ต.จันทกึ อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30130 044315163/0867218936
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
อู่ คลนิคิยนต์ 151 ม.8 ต.กําแพงเซา อ.เมอืงนครศรธีรรมราชจ.นครศรธีรรมราช 80280 075800814/0872641921
บรษัิท เอสอาร ์ออโตเ้ซอรว์สิ 2013 จํากดั 325 ถ.มาลัยแมน ต.หนองปากโลง อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0817369965/0819815417
บรษัิท นครปฐมรถยก จํากดั 289 ม.3 ต.หนองดนิแดง อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 034271186/0877527676/0852547676
บรษัิท ช.โชคชัย สไลดอ์อน จํากดั 66/6 ม.3 ต.หว้ยจรเข ้ อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0944433222/0868833771/0811166222
หา้งหุน้สว่นจํากัด สนิชัยรถยก 69/184/1 หมูท่ ี8 ถนนรัตนาธเิบศร ์ตําบลบางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุี 11000 025806249/025806725
หา้งหุน้สว่นจํากัด สนิชัยเอ็กซเ์พรส 69/184/1 หมูท่8ี ถนนรัตนาธเิบศร ์ตําบลบางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุี 11000 025806249/025803725
 บางกอกสไลดค์าร์ 212/7 ม.1 ถ.บางไผ่พัฒนา ต.บางไผ่ อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบรุี 11000 029126081/0860189992
บรษัิท อารต์รถยก จํากดั 9/16 ม.1 ต.คลองขอ่ย  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 0811037999/0811042000
หา้งหุน้สว่นจํากัด อาร ์บ ีเค ทรานสปอรต์ 80/12 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี 12150 0909289662/0986419456

คนดอีะไหลย่นต์ 68/405 ม.1 ต.หันตรา อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000 0997584447/0819484677
รา้น นารถสทิธริถยก 18/1 ซ.จุฑางกรู 2  ถ.จุฑางกรู ต.ตลาด อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 0837775222

รา้นเจรญิศักดริถยก 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

บรษัิท ชรนิรัตน ์รถยก รถสไลด ์จํากดั 83 ม.7 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 0897539855/0639391669
อู่ สมยันตร์ถยก 106 ม.2 ต.นําคอก อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 0810037001/0868866631
บรษัิท อสีเทริน์ สไลด ์ออน 2014 จํากดั 603 ม.7 ต.มะขามคู่ อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง 21180 0947987985/0919891787
บรษัิท ตมัรถยก แอนด ์สไลดอ์อน ระยอง จํากดั139/2 ม.1 ต.บา้นคา่ย อ.บา้นคา่ย จ.ระยอง 21120 0944486223/0868476556

เอ็น ว ีรถยก 447 ม.13 ต.เมอืง อ.เมอืงเลย จ.เลย 42000 0811817326/0895388041
รถยก 340 8/6 ถ.พันศรโยธา ต.รัวใหญ่ อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุี 72000 0863757701/0865557028
รถยก ณัฎฐพล 30/1 ม.2 ต.ไผ่ขวาง อ.เมอืงสพุรรณบรุี จ.สพุรรณบรุี 72000 0829739332/0818807677
สรุชัย รถยก 147/12 ม.1  ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบรุี 72120 0895179675

รายชอืรถยกในสญัญา


