ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาน ักงานใหญ่
กรุงเทพมหานครมหานคร
เขตคลองสามวา
บริษัท ง ้วนออโต ้เซอร์วส
ิ จำกัด

495 ถนนหทัยรำษฎร์ แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร10510
T: 02-540-8052-3 089-493-5858 F: 02-540-8054
เขตจตุจ ักร

บริษัท เซอร์กต
ิ บริกำร จำกัด

630/2 ถนนลำดพร ้ำว แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
T: 02-513-1708 F: 02-938-1611

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด บำวำเรีย มอเตอร์

212/35 ซอย 10 ถนนลำดพร ้ำว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
T: 02-512-4046 081-374-8338 F: 02-938-6488
เขตดินแดง

บริษัท แพลนเน็ ท บอดีแ
้ อนด์เพ ้นท์ จำกัด

32 ซอยอินทำมระ 26 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
T: 02-693-8885-6 F:02-004-9740
เขตทุง
่ ครุ

บริษัท โสฬสบอดีเ้ พ ้นท์ จำกัด

22 ถนนประชำอุทศ
ิ 69 แยก 11 แขวงทุง่ ครุ เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหำนคร 10140
T: 02-873-5073 087-815-2288 F: 02-873-5448

บริษัท อูศ
่ ภ
ุ เลิศกำรช่ำง จำกัด สำขำประชำอุทศ
ิ

102/8 แขวงทุง่ ครุ เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหำนคร 10140
T: 02-426-0929 081-359-2087 F: 02-426-0940
เขตบางเขน

บริษัท สถิตพร ออโต ้บอดี้ จำกัด

31/17 ถนนรำมอินทรำ แขวงอนุเสำวรีย ์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
T: 02-522-6166-8 F: 02-971-9684
เขตบางกอกใหญ่

บริษัท พี.ที.พี. เซอร์วส
ิ จำกัด

375 ถนนเพชรเกษม แขวงท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600
T: 02-868-2826-7 089-789-6365 F: 02-467-0164
เขตบางกอกน้อย

บริษัท จรัลยนต์เซอร์วส
ิ จำกัด

307/201 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงขุนศรี เขตบำงกอกน ้อย กรุงเทพมหำนคร 10700
T: 02-411-0863 081-627-7426 F: 02-412-7593
เขตบางขุนเทียน

บริษัท ช.ธนบดีออโต ้ จำกัด

188 ซอย 54 แยก 4 ถนนพระรำมที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150 T:
02-415-1577 081-428-5084 F: 02-415-1718

บริษัท สหรุง่ โรจน์ เซอร์วส
ิ (2545) จำกัด

4/431-3 หมูท
่ ี่ 1 ซอยสะแกงำม 25 ถนนพระรำมที่ 2 แสมดำ บำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150
T: 02-897-1123-8 081-624-5461 F: 02-897-1130
เขตบางคอแหลม

บริษัท อูศ
่ ภ
ุ เลิศกำรช่ำง จำกัด

140/2 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120
T: 02-291-1544 081-359-2087 F: 02-291-4108
่
เขตบางซือ

บริษัท อูน
่ ำชัย เตำปูน จำกัด

่ เขตบำงซือ
่ กรุงเทพมหำนคร 10800
645/18 ถนนกรุงเทพ-นนทบุร ี แขวงบำงซือ
T: 02-911-5001-3 02-585-8852 F: 02-911-5575

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาน ักงานใหญ่
กรุงเทพมหานครมหานคร
เขตบึงกุม
่
บริษัท สยำมออโต ้บอดี้ จำกัด

109/26 หมูท
่ ี่ 6 ถนนนวมินทร์ 74 แขวงคลองกุม
่ เขตบึงกุม
่ กรุงเทพมหำนคร 10230
T: 02-947-7828-30 081-902-5500 F: 02-947-9800

บริษัท อแสงทองกำรช่ำง จำกัด

9/12 หมูท
่ ี่ 11 ซอยนวลจันทร์ 28 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุม
่ เขตบึงกุม
่ กรุงเทพมหำนคร10230
T: 02-509-5688-9 084-090-9105 F: 02-509-5665
เขตพระโขนง

บริษัท เอสเอสอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

212/35 ซอย 10 ถนนลำดพร ้ำว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
T: 02-512-4046 081-374-8338 F: 02-938-6488
เขตภาษีเจริญ

บริษัท เอกกิจออโต ้กำรำจ จำกัด

18 ซอยเพชรเกษม 39 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหว ้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160 T:
02-804-7273 081-926-7682 F: 02-804-7275

บริษัท แอคทีฟกำรำจ จำกัด

96/2 หมูท
่ ี่ 6 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนบำงแวก 65 แขวงบำงแวก เขตภำษี เจริญ กรุงเทพมหำนคร
10160 T: 02-861-9486-8 081-801-9810 F: 02-410-1623
เขตมีนบุร ี

บริษัท มิลเลีย
่ น คัลเลอร์ส จำกัด

14/5 หมูท
่ ี่ 11 ซอยโรงน้ ำแข็ง ถนนรำมคำแหง มีนบุร ี มีนบุรร กรุงเทพมหำนคร 10510
T: 02-916-8008 F: 02-916-6395
เขตราชเทวี

ร ้ำน อัญชลียนต์

578/1 ถนนเจริญผลตัดใหม่ แขวงเพชรบุร ี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
T: 02-215-1565 02-215-8298 081-400-2155 F: 02-611-0683
เขตลาดพร้าว

บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว ออโต ้ เซ็นเตอร์ จำกัด

50 ซอยประเสริฐมนูกจิ 29 ถนนประเสริฐมนูกจิ แขวงลำดพร ้ำว เขตลำดพร ้ำว กรุงเทพมหำนคร
10230 T: 02-907-1551-3 081-304-9987 F: 02-907-1556

บริษัท พูลสวัสดิย
์ นตรกำร จำกัด

12 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร ้ำว เขตลำดพร ้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230
T: 02-570-9576 02-570-9511 081-350-8599 081-350-8610 081-882-3986 F: 02-570-9858

ั ออโต ้ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท วลัญช์ชย

61 ถนนลำดปลำเค ้ำ แขวงลำดพร ้ำว เขตลำดพร ้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230
T: 02-570-5785 02-940-3949 086-886-9555 F: 02-940-2985
เขตสวนหลวง

บริษัท เจ.อำร์.กำรำจพัฒนำกำร จำกัด

937-939 ถนนพัฒนำกำร 13 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250
T: 02-719-9696 089-479-4118 F: 02-319-8657
เขตหล ักสี่

บริษัท สหชัย ออโต ้ เซอร์วส
ิ จำกัด

8/10 ซอยแจ ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห ้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 T:
02-990-7788 F: 02-990-7878
เขตห้วยขวาง

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ ออโต ้ บอดี้ รีแพร์ เซอร์วส
ิ จำกัด

22/1 ซอยหัสดิเสวี ถนนสุทธิสำรวินจ
ิ ฉั ย แขวงห ้วยขวำง เขตห ้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 T:
02-277-6821, 02-277-5659 F:02-002-0964

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาน ักงานใหญ่
นนทบุร ี
อาเภอเมืองนนทบุร ี
บริษัท มนฑกำนต์ยนต์ จำกัด

232 หมูท
่ ี่ 9 ถนนงำมวงศ์วำน บำงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุร ี นนทบุร ี 11000
T: 02-952-5314-5 095-156-4469 F: 02-592-5314
อาเภอบางใหญ่

บริษัท บี.พี. บอดี้ เซอร์วส
ิ จำกัด

13/3 หมูท
่ ี่ 14 ซอยวัดสังวร ถนนกำญจนำภิเษก บำงม่วง อำเภอบำงใหญ่ นนทบุร ี 11140
T: 02-967-7914-6 081-933-6636 F: 02-967-7916
อาเภอบางกรวย

บริษัท หงษ์ อนั นต์คำร์แคร์ จำกัด

117/9 หมูท
่ ี่ 2 ถนนบำงกรวย-ไทรน ้อย ตำบลบำงสีทอง อำเภอบำงกรวย นนทบุร ี 11130
T: 02-447-1516-7 081-091-1853 084-011-4731 F: 02-447-2349
อาเภอบางบ ัวทอง

บริษัท สวนมะลิกำรำจ จำกัด

41/2 หมูท
่ ี่ 2 ซอยวัดลำดปลำดุก ถนนบำงไผ่หนองเพลำงำย บำงคูรัด อำเภอบำงบัวทอง นนทบุร ี
11110 T: 02-956-0744 086-340-9335-6 F: 02-956-0956
อาเภอปากเกร็ด

บริษัท เจริญกิจ รำชพฤกษ์ จำกัด

71/15 หมูท
่ ี่ 14 ถนนรำชพฤกษ์ ตำบลท่ำอิฐ อำเภอปำกเกร็ด นนทบุร ี 11120
T: 02-195-2238 089-815-7066 F: 02-195-2239

บริษัท เซอร์กต
ิ เทคนิค จำกัด

25/29 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลบำงตลำด อำเภอปำกเกร็ด นนทบุร ี 11120
T: 02-984-5611-3 F: 02-984-5614

ปทุมธานี
อาเภอเมืองปทุมธานี
บริษัท ซี.อำร์.ออโต ้ (2004) จำกัด

40/2 หมูท
่ ี่ 5 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธำนี ตำบลบำงเดือ
่ อำเภอเมืองปทุมธำนี ปทุมธำนี 12000
T: 02-978-2961-3 F: 02-978-2792

บริษัท พี.รุง่ เรืองบริกำร จำกัด

95/10 หมูท
่ ี่ 3 ซอยรังสิต-ปทุมธำนี 22 ถนนรังสิต-ปทุมธำนี ตำบลบำงพูน อำเภอเมืองปทุมธำนี
ปทุมธำนี 12000 T: 02-959-5600 081-439-8899 F: 02-567-2593
อาเภอธ ัญบุร ี

บริษัท อนุรักษ์ ออโต ้ รีแพร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

84 ซอยรังสิต-นครนำยก 55 ถนนรังสิต-นครนำยก ตำบลประชำธิปัตย์ อำเภอธัญบุร ี ปทุมธำนี 12130
T: 02-549-7216-20 081-809-1955 F: 02-996-5077

บริษัท อุย
่ อดกำรช่ำงพัฒนำ จำกัด

93 ถนนรังสิต-นครนำยก ตำบลประชำธิปัตย์ อำเภอธัญบุร ี ปทุมธำนี 12130
T: 02-533-0389 081-934-4388 F:02-996-0937
อาเภอลาลูกกา

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด โชติดำรงเซอร์วส
ิ

41/4 หมูท
่ ี่ 11 ตำบลบึงทองหลำง อำเภอลำลูกกำ ปทุมธำนี 12150
T: 02-987-0308-9 081-621-9449 F: 02-987-1227

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาน ักงานใหญ่
สมุทรปราการ
อาเภอเมืองสมุทรปราการ
อูร่ ง่ โรจน์ยนต์

999 หมูท
่ ี่ 8 ถนนสุขม
ุ วิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร สมุทรปรำกำร
10270 T: 02-757-2740-1 F: 02-757-0945
อาเภอบางพลี

บริษัท รุง่ เรือง ออโต ้ ไฮเทค จำกัด

15 หมูท
่ ี่ 8 ตำบลบำงแกว อำเภอบำงพลี สมุทรปรำกำร 10540
T: 02-753-6810-3 081-622-4855 F: 02-753-6814
อาเภอพระประแดง

บริษัท เค.ที.ออโต ้ เซอร์วส
ิ จำกัด

11 หมูท
่ ี่ 1 ถนนรำงรถไฟเกำ ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง สมุทรปรำกำร 10130
T: 02-748-3754-6 F:02-748-3757
อาเภอพระสมุทรเจดีย ์

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เจดีย ์ ออโต ้ เซอร์วส
ิ

90/1 หมูท
่ ี่ 3 ซอยวัดแคเก่ำ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปำกคลองบำปลำกด อำเภอพระสมุทร เจดีย ์
สมุทรปรำกำร 10290 T: 02-815-5801 081-374-6350 F: 02-815-6146

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขานครปฐม
นครปฐม
บริษัท สิรรยนต์ ออโต ้อันดัสตรี้ จำกัด

159 หมูท
่ ี่ 11 ตำบลมำบแค อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
T: 034-203-250-2 081-856-6619 F: 034-203-253

ห ้ำงหุ ้นส่วนสำมัญ อูส
่ กลพัฒนำยนต์

57/9 หมูท
่ ี่ 7 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
T: 034-973-201 081-948-4093 089-004-2436 081-948-4093 F: 034-973-202

อู่ ดี.ดี. กำรำจ 2009

1 ซอยเพชรเกษม 21 ตำบลบำงแขม อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
T: 086-392-9226 081-757-5076 F: 034-259-270

อู่ ประณีตยนต์

76/1 หมูท
่ ี่ 4 ตำบลธรรมศำลำ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
T: 034-395-390-1 081-315-5038 F: 034-395-391

อู่ พงศธร

606/5 ซอย 15 ถนนรถไฟตะวันตก ตำบลพระปฐมเจดีย ์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 T:
034-363-376 081-852-4931 080-434-0554 F: 034-363-371

อู่ วินวรำยุส

6 หมูท
่ ี่ 9 ตำบลลำพยำ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
T: 034-254-492 081-617-1512 F: 034-253-089

อู่ พี เอส ยนต์

131 หมูท
่ ี่ 12 ตำบลสำมง่ำม อำเภอดอนตูม นครปฐม 73150
T: 034-381-226 089-984-3721 087-355-4992 F: 034-371-744

บริษัท ส.รุง่ เจริญ บอดีช
้ อพ จำกัด

22/2 หมูท
่ ี่ 3 ถนนศำลำยำ-บำงภำษี ตำบลนรำภิรมย์ อำเภอบำงเลน นครปฐม 73130
T: 034-963-074 081-808-9457 084-144-1991 F: 034-964-075

บริษัท ศำลำยำ ออโต ้ บอดี้ รีแพร์ จำกัด

18/12 หมูท
่ ี่ 2 ตำบลศำลำยำ อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 72170
T: 034-246-239 090-980-4753 088-871-9694 F: 034-246-239

บริษัท อูส
่ ำยสี่ จำกัด

98/1 หมูท
่ ี่ 7 ถนนพุทธมณฑลสำย 4 ตำบลกระทุม
่ ล ้ม อำเภอสำมพรำน นครปฐม 73220
T: 02-814-1565 083-000-5772 F: 02-814-1564

กาญจนบุร ี
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด นำรำพรรธน์ บอดีแ
้ อนด์เพ ้นท์

้ น อำเภอเมืองกำญจนบุร ี กำญจนบุร ี 71000
26/27 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลแก่งเสีย
T: 034-653-339 089-258-6363 081-944-0883 F: 034-653-339

อู่ ช.รุง่ เรืองบริกำร

74/3 หมูท
่ ี่ 2 ตำบลท่ำล ้อ อำเภอท่ำม่วง กำญจนบุร ี 71110
T: 034-604-522 081-981-0876 F: 034-604-520

ช.รุง่ โรจน์ ออโต ้เซอร์วส
ิ

39/6 หมูท
่ ี่ 6 ตำบลท่ำไม ้ อำเภอท่ำมะกำ กำญจนบุร ี 71120
T: 034-542-543 089-254-2689 F: 034-542-543

ราชบุร ี
บริษัท สุรกำญจน์เซอร์วส
ิ จำกัด

61 ถนนลำดปลำเค ้ำ แขวงลำดพร ้ำว เขตลำดพร ้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230
T: 02-570-5785 02-940-3949 086-886-9555 F: 02-940-2985

อู่ ประสิทธิย
์ นต์

166 หมูท
่ ี่ 5 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองรำชบุร ี รำชบุร ี 70000
T: 032-327-978 081-923-7270 F: 032-337-984

โชติชว่ งกำรช่ำง

300 หมูท
่ ี่ 9 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก รำชบุร ี 70130
T: 032-254-896 081-559-3521 F: 032-245-516

อู่ สุรน
ิ ทร์ กำรช่ำง

99/2 หมูท
่ ี่ 6 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก รำชบุร ี 70130
T: 032-745-104 087-366-8309 089-048-6014 F: 032-745-104

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขานครปฐม
สมุทรสาคร
บริษัท วินัย อินเตอร์ โมบิล จำกัด

48/6 หมูท
่ ี่ 3 ตำบลคอกกระบี่ อำเภอเมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร 74000
T: 034-494-346-7 081-626-0495 F: 034-494-348

อู่ โอเวอร์แลนด์ กำรำจ

47/437 หมูท
่ ี่ 4 ซอยวัดโคก ถนนเอกชัย ตำบลโคกขำม อำเภอเมืองสมุทรสำคร สมุทรสำคร 74000
T: 034-864-288 081-981-4126 F: 034-864-289

บริษัท ทิพย์สวุ รรณกลกำร จำกัด

99/3 หมูท
่ ี่ 4 ตำบลอ ้อมน ้อย อำเภอกระทุม
่ แบน สมุทรสำคร 74013
T: 02-810-9697-8 081-622-5626 F: 02-810-0330

ิ ธิ กำรำจ จำกัด
บริษัท พงษ์สท

149/368 หมูท
่ ี่ 13 ซอย 95 เพชรเกษม ตำบลอ ้อมน ้อย อำเภอกระทุม
่ แบน สมุทรสำคร
74130 T: 02-813-7094-5 089-257-5868 F: 02-813-7351

สุพรรณบุร ี
สุวรรณกำรช่ำง

26/1 หมูท
่ ี่ 5 ตำบลเขำพระ อำเภอเดิมบำงนำงบวช สุพรรณบุร ี 72120
T: 035-578-105 081-806-5526 081-806-5526 F: 035-578-105

โพธิค
์ อยออโต ้เซอร์วส
ิ

115/1 หมูท
่ ี่ 2 ท่ำระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุร ี สุพรรณบุร ี 72000
T: 035-502-234 081-646-5286 084-315-7171 F: 035-412-364

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด มำลำโกสุม เซอร์วส
ิ

268/2 หมูท
่ ี่ 5 ตำบลรัว้ ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุร ี สุพรรณบุร ี 72000
T: 035-555-520 086-171-8223 F: 035-555-521

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด วรกำญจน์อท
ู่ อง

449 หมูท
่ ี่ 15 ตำบลจรเข ้สำมพน อำเภออูท
่ อง สุพรรณบุร ี 72160
T: 035-552-450 086-303-3376 F: 035-552-450

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาลพบุร ี
ลพบุร ี
บริษัท สำยทพยเซอร์วส
ิ จำกัด

213/2 สีหรำชเดโชชัย ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุร ี ลพบุร ี 15000
T: 036-420-940 089-744-7019 089-744-7019 F: 036-680-337

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ลพบุรค
ี ำร์เซอร์วส
ิ

322 หมูท
่ ี่ 2 ซอยวิเศษสุข ถนนพหลโยธิน ตำบลท่ำศำลำ อำเภอเมืองลพบุร ี ลพบุร ี 15000 T:
036-612-483 084-377-7377 F: 036-612-484

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ลพบุรอ
ี อโต ้เซอร์วส
ิ

19/9 พระศรีมโหสถ ตำบลทะเลชุบศร เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 15000
T: 036-420-043 081-853-2664 080-664-3574 F: 036-613-960

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ศักดำบอดีเ้ ซอร์วส
ิ

17 หมูท
่ ี่ 5 ถนนลพบุร-ี สิงห์บรุ ี ตำบลพรหมมำสตร์ อำเภอเมืองลพบุร ี ลพบุร ี 15000
T: 036-617-421-2 081-948-2018 F: 036-617-533

สระบุร ี
ห ้ำงหุ ้นส่วนสำมัญ อูศ
่ รีสข
ุ คำร์ เซอร์วส
ิ

17/4 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลผึง้ รวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สระบุร ี 18000
T: 036-317-961 086-305-9669 081-794-0728 F: 036-317-961

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด สองคอนเจริญยนต์

87/1 หมูท
่ ี่ 4 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย สระบุร ี 18110
T: 036-241-622 036-245-591 081-071-2234 F:

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด พ.พระบำทยนตรกำร

41/1 หมูท
่ ี่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลพุคำจำน อำเภอพระพุทธบำท สระบุร ี 18120
T: 036-266-445 089-807-7289 081-795-2124 081-375-9483 F: 036-267-789

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูเ่ อนกกำรช่ำง

206 หมูท
่ ี่ 2 ตำบลมิตรภำพ อำเภอมวกเหล็ก สระบุร ี 18180
T: 036-730-839 087-103-1307 081-987-0846 F: 036-730-839

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ฉั ตรยนต์

9/3 หมูท
่ ี่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย ้ อำเภอหนองแค สระบุร ี 18230
T: 036-305-785 081-852-1345 F: 036-305-795

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด พี.ที. มอเตอร์ 2

69/3 หมูท
่ ี่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลห ้วยทรำย อำเภอหนองแค สระบุร ี 18230
T: 036-337-730-2 081-780-7100 F: 036-389-826

พระนครศรีอยุธยา
บริษัท โรจนะ ออโต ้ คัลเลอร์ จำกัด

339 หมูท
่ ี่ 2 ถนนโรจนะ ตำบลสำมเรือน อำเภอบำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 13170
T: 035-332-193 083-545-6886 F: 035-332-193

บริษัท อำร์.เอส. ออโต ้กำรำจ จำกัด

370/1 หมูท
่ ี่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 13160
T: 035-274-399 035-274-401 035-274-402 081-932-1504 081-985-0968 086-328-9233
F: 035-274-400

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูส
่ หมิตรยนต์รกิจ

33 หมูท
่ ี่ 4 ตำบลคุ ้งลำน อำเภอบำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ 13000
T: 035-331-444 081-809-1847 F: 035-331-445

บริษัท อูไ่ พศำลยนต์ จำกัด

2/15 ถนนโรจนะ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 13000
T: 035-241-898 F: 035-242-256

อู่ โรจนะยนต์

82 หมูท
่ ี่ 1 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลงิ อำเภอพระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 13000
T: 035-234-668 089-834-3229

อ่างทอง
บริษัท พี ออโต ้อิมเมจ จำกัด

29/25 หมูท
่ ี่ 2 ตำบลศำลำแดง อำเภอเมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 14000
T: 035-615-990 089-921-2400 F: 035-615991

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาห ัวหิน
ประจวบคีรข
ี ันธ์
ั ดิอ
บริษัท ทวีศก
์ อโต ้เซอร์วส
ิ จำกัด

1/10 ถนนหัวหิน-หนองพลับ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ 77110
T: 032-512-582 081-572-0154 086-331-9611 F: 032-534-826

อู่ ปรำณบุรค
ี ำร์เซนเตอร์

3/1 หมูท
่ ี่ 7 ตำบลหนองตำแต ้ม อำเภอปรำณบุร ี ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ 77120
T: 032-651-789-90 082-955-8999 081-403-3591 F: 032-651-791

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูส
่ ำมเหลีย
่ มทองคำ

94 หมูท
่ ี่ 5 ถนนปำกน้ ำปรำณ ตำบลวังก์พง อำเภอปรำณบุร ี ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ 77120
T: 032-651-945 095-110-7971 084-206-4247 F: 032-651-945

อู่ ประดิษฐ์ยนต์กำรช่ำง

9/1 หมูท
่ ี่ 11 ตำบลห ้วยทรำย อำเภอเมือง ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ 77000
T: 032-578-249-8 089-612-9336 081-857-4154 F: 032-578-249

อู่ กิตติพล เซอร์วส
ิ

212/35 ซอย 10 ถนนลำดพร ้ำว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
T: 02-512-4046 081-374-8338 F: 02-938-6488

เพชรบุร ี
บริษัท เบ๊เฮงหลีกำรช่ำง จำกัด

56/1 หมูท
่ ี่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลต ้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุร ี เพชรบุร ี 76000
T: 032-454-506 083-783-3883 F: 032-454-507

อู่ ต ้อมกำรช่ำง

561 หมูท
่ ี่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส ้ม อำเภอเมืองเพชรบุร ี เพชรบุร ี 76000
T: 032-419-916-8 081-995-3481 F: 032-401-016

อู่ เบ๊เฮงหลีกำรช่ำง

157/9 หมูท
่ ี่ 5 เพชรเกษม ตำบลท่ำยำง อำเภอท่ำยำง เพชรบุร ี 76130
T: 032-437-696 081-926-4944 F: 032-438-121

อู่ ส.ประดิษฐ์

239/2 หมูท
่ ี่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ำยำง อำเภอท่ำยำง เพชรบุร ี 76130
T: 032-463-909 081-944-2223 081-353-2429 F: 032-463-909

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาปราจีนบุร ี
ปราจีนบุร ี
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด แสงฟำคำร์แคร์บริกำร

201 หมูท
่ ี่ 12 ตำบลท่ำงำม อำเภอเมืองปรำจีนบุร ี ปรำจีนบุร ี 25000
T: 037-218-600 081-810-8566 081-864-3020 F: 037-218-600

อู่ ธนยนต์

398/2 ซอย 5 ปรำจีนอนุสรณ์ ตำบลหน ้ำเมือง เมืองปรำจีนบุร ี ปรำจีนบุร ี 25000
T: 037-211-472 087-736-4443 088-912-5448 081-710-6722 F: 037-281-768

บริษัท เอสอำร์ อินเตอร์ สปี ด กำรำจ จำกัด

177 หมูท
่ ี่ 4 ถนน304 ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอกบินทร์บรุ ี ปรำจีนบุร ี 25240
T: 037-218-770 081-577-5771 089-404-4424 F: 037-218-628

บริษัท นำเจริญยนต์ จำกัด

352 หมูท
่ ี่ 4 ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอกบินทร์บรุ ี ปรำจีนบุร ี 25240
T: 037-281-888 089-748-2290 081-863-1107 F: 037-281-768

อู่ กิจเจริญยนต์

262 หมูท
่ ี่ 5 ถนนฉะเชิงเทรำ-นครรำชสีมำ ตำบลเมืองเก่ำ กบินทร์บรุ ี ปรำจีนบุร ี 25240
T:037-575-252 091-451-4592 091-451-4592 081-781-2784 F: 037-575-265

อู่ ชัยรุง่ เรืองยนต์นำดี

145 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลทุง่ โพธิ์ อำเภอนำดี ปรำจีนบุร ี 25220
T: 037-401-143 098-264-8874 089-234-2773 087-022-4747 F: 037-407-186

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ดับเบิล
้ .เค.เซอร์วส
ิ

170 หมูท
่ ี่ 6 ตำบลหัวหว ้ำ อำเภอศรีมหำโพธิ์ ปรำจีนบุร ี 25140
T: 037-408-485 086-846-1331 084-185-4632 086-310-4201 F: 037-408-485

ฉะเชงิ เทรา
บริษัท มิตรบำงพระ อินเตอร์ยนต์ จำกัด

7/3 หมูท
่ ี่ 3 ตำบลบำงพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 24180
T: 038-512-044 038-821-522 086-369-8499 F: 038-513-232

บริษัท อูเ่ อสพี ออโต ้เซอร์วส
ิ จำกัด

15/6 หมูท
่ ี่ 5 ตำบลคลองนำ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 24000
T: 038-824-523 081-346-9620 083-187-6464 F: 038-824-524

บริษัท ออโต ้ รัก เซอร์วส
ิ จำกัด

176/5 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลบำงวัว อำเภอบำงปะกง ฉะเชิงเทรำ 24180
T: 038-540-333-5 092-449-9898 F: 038-540-336

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เอิรธ
์ ออโต ้เพ ้นท์

155 หมูท
่ ี่ 7 ตำบลหนองยำว อำเภอพนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ 24120
T: 038-086-173 086-145-4888 F: 038-838-431

นครนายก
บริษัท จิตติบอดี้ เซอร์วส
ิ บ ้ำนนำ จำกัด

18 หมูท
่ ี่ 7 ตำบลพิกล
ุ ออก อำเภอบ ้ำนนำ นครนำยก 26110
T: 037-381-164 081-562-7473 081-562-9948 F: 037-381-590

บริษัท อูย
่ อดกำรช่ำงพัฒนำ จำกัด

61 หมูท
่ ี่ 6 ตำบลทรำยมูล อำเภอองค์รักษ์ นครนำยก 26000
T: 037-349-848

สระแก้ว
บริษัท วังน้ ำเย็นกำรำจ จำกัด

21/1 หมูท
่ ี่ 16 ตำบลวังน้ ำเย็น อำเภอวังน้ ำเย็น สระแก ้ว 27210
T: 037-228-167 081-578-4262 086-141-1181 F: 037-228-167

ห้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อู่ วัฒนำ เคำะพ่น สี

1024,1026 หมูท
่ ี่ 10 ตำบลวัฒนำนคร อำเภอวัฒนำนคร สระแก ้ว 27160
T: 037-225-286 F: 037-261-622

อู่ มิตรสัมพันธ์

24/3 ถนนตอนกำรทำง ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ สระแก ้ว 27120
T: 037-232-680 081-864-4706 F: 037-232-639

อู่ ฮ.กำรช่ำง

79 หมูท
่ ี่ 3 ตำบลบ ้ำนใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ สระแก ้ว 27120
T: 037-233-921 089-253-5265 F: 037-222-393

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาพ ัทยา
ชลบุร ี
บริษัท ซ.พ.พัทยำ กำรำจ จำกัด

320/15 หมูท
่ ี่ 4 ตำบลนำเกลือ อำเภอบำงละมุง ชลบุร ี 20150
T: 038-221-326 086-341-3342 F: 038-221-326

บริษัท บำงละมุง 31 เซอร์วส
ิ จำกัด

111 หมูท
่ ี่ 2 ตำบลตะเคียนเตย อำเภอบำงละมุง ชลบุร ี 20150
T: 038-241-890 089-815-1110 081-830-4979 F: 038-241-730

ห ้ำงหุ ้นส่วนสำมัญนิตบ
ิ ค
ุ คล มงคลเซอร์วส
ิ 2004

23 หมูท
่ ี่ 5 ตำบลบำงละมุง อำเภอบำงละมุง ชลบุร ี 20150
T: 038-704-343 081-759-2233 F: 038-704-343

บริษัท อ่ำวอุดมกำรช่ำงพัทยำ จำกัด

82/2 หมูท
่ ี่ 1 ซอยนำจอมเทียน 2 ตำบลนำจอมเทียน อำเภอสัตหีบ ชลบุร ี 20250
T: 038-706-339 089-115-9114 F: 038-706-339

บริษัท เคเคบอดีเ้ ซอร์วส
ิ จำกัด

269/145 หมูท
่ ี่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีรำชำ ชลบุร ี 20230
T: 038-110-435 081-910-0572 086-323-7883 090-770-0649 F: 038-110-435

่ มรถยนต์
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ซ๊เอศูนย์ซอ

236 ก. หมูท
่ ี่ 2 ตำบลบำงพระ อำเภอศรีรำชำ ชลบุร ี 20110
T: 038-341-228 038-357-380 081-982-4439 081-865-4177 081-982-4439
F: 038-776-442

บริษัท ศรีรำชำกำรำจ จำกัด

307/11 หมูท
่ ี่ 7 ตำบลทุง่ สุขลำ อำเภอศรีรำชำ ชลบุร ี 20230
T: 038-354-666-7 081-429-6312 F: 038-354-668

บริษัท ศรีรำชำ อินเตอร์ กำรำจ จำกัด

ั ดิ์ อำเภอศรีรำชำ ชลบุร ี 20110
190/14 หมูท
่ ี่ 3 ถนนสำยเก่ำกิโล ตำบลสรุศก
T: 038-112-718-9 089-749-2700 084-565-1131 F: 038-314-408

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อ่ำวอุดมกำรช่ำงสำขำสุขม
ุ วิท

166/56 หมูท
่ ี่ 7 ถนนสุขม
ุ วิท ตำบลทุง่ สุขลำ อำเภอศรีรำชำ ชลบุร ี 20230
T: 038-351-735 082-469-1309 F: 038-766-102

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อ่ำวอุดมกำรช่ำง

277/40 หมูท
่ ี่ 12 ตำบลทุง่ สุขลำ อำเภอศรีรำชำ ชลบุร ี 20230
T: 038-354-110-1 F: 038-354-110

บริษัท ซีบก
ี ำรำจ จำกัด

419 หมูท
่ ี่ 10 ตำบลบ ้ำนสวน อำเภอเมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20000
T: 038-799-770 081-782-9430 081-577-9252 086-335-1811 086-316-6708
F: 038-288-382

บริษัท นิวฒ
ั น์ออโต ้คำร์ จำกัด

367/1 ถนนสุขม
ุ วิท ตำบลแสนสขุ อำเภอเมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20130
T: 038-392-743 038-392-560 086-841-9953 086-315-0779 F: 038-392-560

บริษัท วลินอินเตอร์ยนต์ จำกัด

55/7 หมูท
่ ี่ 1 ซอยวัดจรูญรำษฎร์ ตำบลห ้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20000
T: 038-192-217 038-192-107 090-731-5237 098-264-5545 F: 038-192-218

บริษัท สุเมธกำรำจ จำกัด

63/2 หมูท
่ ี่ 4 ตำบลห ้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20130
T: 038-765-765-6 098-545-4415 081-982-1213 098-545-4415 F: 038-765-764

บริษัท หนองรี กำรำจ จำกัด

19/33 หมูท
่ ี่ 7 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20000
T: 038-476-421 038-476-686 086-375-7842 F: 038-476-687

บริษัท ห ้วยกะปิ 13 เซอร์วส
ิ จำกัด

65 หมูท
่ ี่ 4 ซอยห ้วยกะปิ 13 ตำบลห ้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุร ี ชลบุร ี 20130
T: 038-382-792-3 081-830-4979 082-469-0996 F: 038-382-793

อู่ บ ้ำนบึงกำรำจ

252/8 หมูท
่ ี่ 8 ตำบลคลองกิว่ อำเภอบ ้ำนบึง ชลบุร ี 20220
T: 038-446-389 081-991-7011 081-991-7011 F: 038-446-585

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาพ ัทยา
ระยอง
อู่ เพิม
่ คูณทรัพย์กำรช่ำง

74/51 หมูท
่ ี่ 6 ตำบลทับมำ อำเภอเมือง ระยอง 21000
T: 038-034-219 099-332-4614 F: 038-034-219

บริษัท เอส ที ระยองกำรำจ 2011 จำกัด

16/1 หมูท
่ ี่ 3 ตำบลทับมำ เมืองระยอง ระยอง 21000
T: 038-993-350 086-344-6422 F: 038-993-351

บริษัท ระยองยนต์ จำกัด

103 หมูท
่ ี่ 2 ซอยแหลมมะขำม ตำบลทับมำ เมืองระยอง ระยอง 21000
T: 038-808-413-4 086-315-0779 F: 038-021-682

บริษัท ระยอง ออโต ้คำร์ จำกัด

4/1 ซอยดวงตะวัน ถนนโขดหิน-เขำไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000
T: 038-688-078 086-315-0779 F: 038-688-078

บริษัท ชัยณรงค์แกลง(2008) จำกัด

252/8 หมูท
่ ี่ 8 ตำบลคลองกิว่ อำเภอบ ้ำนบึง ชลบุร ี 20220
T: 038-446-389 081-991-7011 081-991-7011 F: 038-446-585

จ ันทบุร ี
บริษัท ชัยณรงค์จันทบุร ี(1993) จำกัด

30/30 หมูท
่ ี่ 3 ถนนรักศักดิช
์ มูล ตำบลท่ำช ้ำง อำเภอเมืองจันทบุร ี จันทบุร ี 22000
T: 039-321-797 081-945-4545 F: 039-351-067

บริษัท อำร์.เอส.กำรำจ (2007) จำกัด

99 หมูท
่ ี่ 1 พระยำตรัง ตำบลท่ำช ้ำง อำเภอเมืองจันทบุร ี จันทบุร ี 22000
T: 039-303-344 081-686-7431 F: 039-303-311

อู่ พลิว้ คำร์แคร์

16/1 หมูท
่ ี่ 12 ถนนสุขม
ุ วิท ตำบลพลิว้ อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุร ี 22190
T: 039-458-682 086-313-3348 F: 039-434-847

ตราด
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ตรำดเจริญยนต์ เซอร์วส
ิ

77/4 หมูท
่ ี่ 6 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตรำด ตรำด 23000
T: 039-674-829 081-782-8788 081-782-8788 F: 039-518-057

ั กำรช่ำง
วิชย

49 หมูท
่ ี่ 2 ถนนสุขม
ุ วิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตรำด ตรำด 23000
T: 039-520-886 081-940-1577 F: 039-523-518

บริษัท ศิรริ ักษ์ เซอร์วส
ิ (2009) จำกัด

94/1 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตรำด ตรำด 23000
T: 039-593-388 081-940-6024 089-940-6024 F: 039-593-388

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาขอนแก่น
ขอนแก่น
บริษัท มิตรอำรียข
์ อนแก่น 2009 จำกัด

425-427 ถนนเทพำรักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
T: 403-236-104 082-316-9990 F: 043-332-715

บริษัท วรุตม์บอดีแ
้ อนด์เพนท์ จำกัด

294 หมูท
่ ี่ 5 ถนนเลีย
่ งเมือง ตำบลเมืองเกำ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
T: 043-341-423 F: 043-341-427

มงคลกำรช่ำง

275/11 หมูท
่ ี่ 13 ถนนรำษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 T:
043-237-167 089-710-1125 089-710-1125 F: 043-236-101

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เสมียนกำรช่ำง

52 หมูท
่ ี่ 15 ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
T: 043-341-455 085-912-1274 F: 043-341-455

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.กำรำจ ขอนแก่น

333/3 หมูท
่ ี่ 2 ถนนมิตรภำพ ตำบลศิลำ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
T: 043-343-466 089-712-1844 F: 043-465-166

อู่ ไชยบุรก
ี ำรช่ำง

266 หมูท
่ ี่ 3 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ ขอนแก่น 40130
T: 043-386-085 089-573-6722 F: 043-386-085

อู่ วัฒนะเซอร์วส
ิ

678/4 หมูท
่ ี่ 3 เจ ้ำเงำะ ตำบลบ ้ำนไผ่ อำเภอ ้ำนไผ่ ขอนแก่น 40110
T: 043-272-675 080-180-2344 F: 043-272-675

ิ ธุ ์
กาฬสน
ส.เจริญยนต์

81 ถนนผังเมือง2 ตำบลกำฬสินธุ์ อำเภอเมือง กำฬสินธุ์ 46000
T: 043-822-271 089-104-1168 081-592-9350 F: 043-822-271

อู่ ส.บญเฮงกำรช่ำง

120 หมูท
่ ี่ 6 ถนนกำฬสินธุ-์ สหัสขันธ์ ตำบลโพธิท
์ อง อำเภอเมืองกำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ 46000
T: 043-873-500 043-873-502 081-574-8765 F: 043-873-501

อูเ่ จ ้หน่อย เซอร์วส
ิ

211 หมูท
่ ี่ 10 ตำบลห ้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ 46000
T: 043-600-502 081-670-1662 081-670-1662 F: 043-600-555

บริษัท เค เอช ซี ออโต ้ เซอร์วส
ิ จำกัด

555 หมูท
่ ี่ 20 ตำบลยำงตลำด อำเภอยำงตลำด กำฬสินธุ์ 46120
T: 043-833-611 F: 043-833-613

มหาสารคาม
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูถ
่ ำวรกำรช่ำง

1042 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลำด อำเภอเมืองมหำสำรคำม มหำสำรคำม 44000 T:
043-723-464 081-380-7322 F: 043-725-968

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด กิต ิ เคำะพนสี

ั มหำสำรคำม 44150
195 หมูท
่ ี่ 12 ถนนถีนำนนท์ ตำบลท่ำขอนยำง อำเภอกันทรวิชย
T: 043-995-777 F: 043-995-776

อูถ
่ ำวรเจริญยนต์

ั -ยโสธร ตำบลปะหลำน อำเภอพยัคฆภูมพ
ั มหำสำรคำม 44110
987 หมูท
่ ี่ 14 ถนนพยัคฆภูมพ
ิ ส
ิ ย
ิ ส
ิ ย
T: 043-790-347 081-262-2782 081-262-2782

ั
ื่ อูค
ี า
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขานครราชสม
ี า
นครราชสม
บริษัท เอสพีคำร์เซอร์วส
ิ จำกัด

827 หมูท
่ ี่ 1 สุรนำรำยณ์ ตำบลบ ้ำนเกำะ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
T: 044-372-455 081-879-1536 081-879-1536 F:

บริษัท มูนไลท์ กำรำจ จำกัด

220 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลหนองบัวศำลำ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
T: 044-327-178 F: 044-327-220

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด โครำชวีไอพี

809 ถนนท ้ำวสุระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
T: 044-342-787 081-877-4686 F: 044-342-719

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ที แอล กำรำจ

501/2 ถนนมิตรภำพ-หนองคำย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000 T:
044-293-224-6 F:

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ธีระคำร์เซอร์วส
ิ (อูก
่ ย
ุ่ )

512 หมูท
่ ี่ 5 ถนนมิตรภำพ ตำบลบ ้ำนใหม่ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
T: 044-214-224 F: 044-217-755

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด มิตรภำพนครรำชสีมำ

120 หมูท
่ ี่ 11 ตำบลบ ้ำนใหม่ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
T: 044-465-411 081-789-3315 F: 044-466-079

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูเ่ บิม
้ บริกำร

462 หมูท
่ ี่ 10 ถนนมิตรภำพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30280
T:044-465-027 081-878-6970

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูเ่ พชร กำรำจ (2002)

508 หมูท
่ ี่ 2 ตำบลบ ้ำนเกำะ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 30000
T: 044-956-173 086-253-3536 F: 044-956-174

อูท
่ วีผล

44/1 ถนนมิตรภำพ ตำบลหนองสำหร่ำย อำเภอปำกช่อง นครรำชสีมำ 30130
T: 044-312-658 081-321-4955 F: 044-314-519

ั มิ
ชยภู
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ชำนำญกำรช่ำง ชัยภูม ิ

404/8 หมูท
่ ี่ 9 ถนนชัยภูม-ิ บ ้ำนเขว ้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูม ิ ชัยภูม ิ 36000
T: 044-836-048 081-660-0486 F: 044-824-665

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูม
่ ำรวยกำรช่ำง

63/3 หมูท
่ ี่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูม ิ ชัยภูม ิ 36000
T: 044-816-306 081-548-7525 F: 044-816-306

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด สว่ำงกำรยำง

50/2 หมูท
่ ี่ 12 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก ้งคร ้อ ชัยภูม ิ 36150
T: 044-831-185 081-547-3592

บุรรี ัมย์
ี รัพย์ทวี จำกัด
บริษัท ศูณย์สท

102 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรรี ัมย์ บุรรี ัมย์ 31000
T: 044-657-246 F: 044-657-247

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูเ่ สถียร

451/63 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรรี ัมย์ บุรรี ัมย์ 31000
T: 044-621-098 F: 044-621-088

อู่ อุดมทรัพย์ธำดำ

136 หมูท
่ ี่ 8 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรรี ัมย์ บุรรี ัมย์ 31000
T: 044-666-108 081-547-6554 089-425-6600 086-460-9637 F: 044-666-109

ี รัพย์ทวี จำกัด
บริษัท ศูนย์สท

42 หมูท
่ ี่ 11 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนำงรอง บุรรี ัมย์ 31110
T: 044-657-246 F:044-657-247

ห้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เจริญสินออโต ้เพ ้นท์

469 หมูท
่ ี่ 3 ถนนสำยประโคนชัย-บุรรี ัมย์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย บุรรี ัมย์ 31140
T:044-651-971 081-879-6919 085-858-0881 F: 044-651-971

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อู่ ส.ยุทธชัยเซอร์วส
ิ

180 หมูท
่ ี่ 7 ถนนร ้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลหมูม ้น กิง่ อำเภอเชียงขวัญ ร ้อยเอ็ด 45170
T: 043-513-351 081-380-3957 087-771-9003 F: 043-522-544

บริษัท ศีรทองออโต ้เซอร์วส
ิ จำกัด

99 หมูท
่ ี่ 3 ตำบลหนองแวง เมืองร ้อยเอ็ด ร ้อยเอ็ด 45000
T: 043-501-855 091-061-9715 093-324-8765 F: 043-501-856

ร ้ำน อูร่ งุ่ เรืองบริกำร

103 หมูท
่ ี่ 7 ตำบลดงลำน อำเภอเมืองร ้อยเอ็ด ร ้อยเอ็ด 45000
T: 043-513-628

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ก ้องศำตน์

360 หมูท
่ ี่ 16 ถนนแจ ้งสนิท ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง ร ้อยเอ็ด 45000
T: 043-624-200 F: 043-624-201

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ร ้อยเอ็ดกลกำรเซอร์วส
ิ แอนด์กำรำจน์

87 หมูท
่ ี่ 15 ถนนเลีย
่ งเมือง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร ้อยเอ็ด ร ้อยเอ็ด 45000
T: 043-519-792 043-514-999 086-855-5546 F: 043-624-022

อู่ ชัยกำรช่ำง

391 ถนนรณชัยชำญยุทธ ตำบลในเมือง อเมืองร ้อยเอ็ด ร ้อยเอ็ด 45000
T: 043-511-968 081-440-9310 F: 043-519-525

อู่ คูณทรัพย์อะไหล่

49 หมูท
่ ี่ 11 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูม ิ ร ้อยเอ็ด 45120
T: 043-551-503 085-750-9599 086-222-3955 F: 043-551-503

อู่ ดีเอสอำร์ คำร์เซ็นเตอร์

156 หมูท
่ ี่ 8 ตำบลสระนกแก ้ว อำเภอโพนทอง ร ้อยเอ็ด 45110
T: 043-572-501 098-564-5056 F: 043-571-438

อู่ โชคชัยยนต์เซอร์วส
ิ แอนด์คำร์แคร์

268 หมูท
่ ี่ 9 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูม ิ ร ้อยเอ็ด 45130
T: 043-580-181 043-581-233 089-862-0593 F: 043-581-233

ยโสธร
อู่ สมศักดิย
์ นต์

208 หมูท
่ ี่ 9 ถนนแจ ้งสนิท ตำบลเขือ
่ งคำ อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร 35000
T: 045-712-004 081-966-1783 F: 045-722-309

ส.เลิงนกทำ คำร์เพ ้นท์

567 หมูท
่ ี่ 12 ตำบลสำมแยก อำเภอเลิงนกทำ ยโสธร 35120
T: 045-781-234 081-878-4122 F: 045-781-234

สุรน
ิ ทร์
ี รุ น
บริษัท อูศ
่ น
ู ย์สส
ิ ทร์ จำกัด

56/2 หมูท
่ ี่ 3 ถนนสุรน
ิ ทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรน
ิ ทร์ สุรน
ิ ทร์ 32000
T: 044-518-597 083-733-5693 F: 044-518-597

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด รุง่ สิรเิ บญจ

72 หมูท
่ ี่ 11 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรน
ิ ทร์ สุรน
ิ ทร์ 32000
T: 044-558-818 090-189-9938 F: 044-558-818

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด สุรน
ิ ทร์รวมช่ำง

61 ถนนลำดปลำเค ้ำ แขวงลำดพร ้ำว เขตลำดพร ้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230
T: 02-570-5785 02-940-3949 086-886-9555 F: 02-940-2985

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาอุดรธานี
อุดรธานี
บริษัท วี.เอ็น.มอเตอร์ (1993) จำกัด

75 หมูท
่ ี่ 7 ถนนทหำร ตำบลหมำกแข ้ง อำเภอเมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
T: 042-340-131-3 F: 042-243-974

บริษัท อุดรเพำเวอร์3 (1996) จำกัด

88 ถนนประชำรักษำ ตำบลหมำกแข ้ง อำเภอเมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
T: 042-348-052 F: 042-348-811

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เอ็นดี บอดี้ เซอร์วส
ิ

28/1 หมูท
่ ี่ 8 ถนนอุดร-หนองสำโรง ตำบลหมูม ้น อำเภอเมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
T: 042-326-282-3 F: 042-326-284

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูอ
่ ัมรินทร์

693 หมูท
่ ี่ 4 ซอยอัมรินทร์ ถนนมิตรภำพ ตำบลบ ้ำนจั่น อำเภอเมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000 T:
042-292-343 F: 042-342-172

อู่ โชคเจริญเซอร์วส
ิ

167/29 หมูท
่ ี่ 8 ถนนรอบเมือง ตำบลหมำกแข ้ง อำเภอเมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
T: 042-247-406 F: 042-325-660

อู่ ก.เจริญทรัพย์

128 หมูท
่ ี่ 4 ถนนบ ้ำนดงหนองโพธิ์ ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
T: 042-214-835-6 F: 042-214-835

อู่ ซีเจออโต ้เซอร์วส
ิ

150/6 ถนนอดุลยเดช ตำบลหมำกแข ้ง อำเภอเมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000
T: 042-320-145 089-417-6933 F: 042-320-156

อู่ ปุ้ ยเซอร์วส
ิ

68/9 หมูท
่ ี่ 1 ซอยสถำนีรถไฟหนองขอนกว ้ำง บ ้ำนหนองขอนกว ้ำง ถนนทหำร ตำบลหมำกแข ้ง
อำเภอเมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 41000 T: 042-340-171 F: 042-340-171

อู่ พงษ์เจริญเซอร์วส
ิ

236 หมูท
่ ี่ 9 ตำบลนำงัว อำเภอน้ ำโสม อุดรธำนี 41210
T: 042-287-559 081-262-1817 F: 042-287-559

อู่ ธีระพงษ์

86 หมูท
่ ี่ 18 ถนนบ ้ำนดุง-บ ้ำนม่วง ตำบลบ ้ำนดุง อำเภอบ ้ำนดุง อุดรธำนี 41190
T: 042-138-240 090-848-3908 F: 042-138-241

บริษัท อูท
่ องเจริญยนต์ จำกัด

59 หมูท
่ ี่ 13 ตำบลวังสำมหมอ อำเภอวังสำมหมอ อุดรธำนี 41280
T: 042-387-411 081-717-1856

เลย
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูป
่ รีดำ เซอร์วส
ิ

92/26 ถนนเลย-ด่ำนซ ้ำย ตำบลกุดป่ อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000
T: 042-815-449 089-712-5112 089-712-5112 F: 042-834-339

อูเ่ ลิศเมืองเลยกำรช่ำง

88 หมูท
่ ี่ 12 ถนนมลิวรรณ ตำบลนำโป่ ง อำเภอเมืองเลย เลย 42000
T: 042-804-4195 081-260-7787 F: 042-804-132

นครพนม
อูเ่ ฉลิมกำรช่ำง

225/6 ถนนประชำร่วมมิตร ตำบลหนองญำติ อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
T: 042-502-188 081-380-3177 081-871-6491 F: 042-502-189

อูท
่ องบริกำร

136 ซอยส.วัฒนำอุทศ
ิ ถนนอภิบำลบัญชำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม นครพนม
48000 T: 042-522-344 081-545-1774 F: 042-522-344

อูส
่ มำนคำร์แคร์

15 ถนนโพธิศ
์ รี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
T: 042-512-498 086-459-6826

ช่ำงโผน

113 หมูท
่ ี่ 3 ถนนธำติน ้อย-นำเหนือ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร นครพนม 48170
T: 042-528-549

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาอุดรธานี
บึงกาฬ
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เล ้งบึงกำฬเซอร์วส
ิ

69 หมูท
่ ี่ 8 ถนนบึงกำฬ-บ ้ำนแพง ตำบลบึงกำฬ อำเภอเมืองบึงกำฬ บึงกำฬ 38000
T: 042-492-747 085-007-2085 F: 042-492-748

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด บึงกำฬ ออโต ้ กำรำจ

262 หมูท
่ ี่ 10 ตำบลบึงกำฬ อำเภอเมืองบึงกำฬ บึงกำฬ 38000
T: 045-492-993 081-907-1645 F: 042-492-994

มุกดาหาร
บริษัท ธนำพรพรรณ กำรำจ จำกัด

69/19 ถนนชยำงกูร ข ตำบลมุกดำหำร อำเภอเมืองมุกดำหำร มุกดำหำร 49000
T: 042-615-403 081-768-3511 F: 042-615-405

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด สหกิจ คำร์เซอร์วส
ิ แอนด์ ยำงยนต์

55 ถนนชยำงกูร ข. ตำบลมุกดำหำร อำเภอเมืองมุกดำหำร มุกดำหำร 49000
T: 042-612-461 089-710-9930 F: 042-611-772

อูท
่ พ
ิ ย์ เซอร์วส
ิ

73 หมูท
่ ี่ 15 ตำบลคำอำฮวน อำเภอเมืองมุกดำหำร มุกดำหำร 49000
T: 042-640-123 094-265-3656 F: 042-640-123

สกลนคร
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เลิศสกลกำรชำง

39 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลห ้วยยำง อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000
T: 042-747-226 081-975-0710 F: 042-744-348

อูท
่ ันเซอร์วส
ิ

49 หมูท
่ ี่ 2 ถนนสกลนคร-นครพนม ตำบลฮำงโฮง อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000
T: 042-743-122 081-954-2546 081-954-2546 F: 042-743-122

อูว่ จิ ต
ิ รศิลป์ กำรช่ำง

224 ถนนสกลนคร-กำฬสนธ ตำบลธำตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000
T: 042-732-386 084-710-5999 F: 042-732-424

พัฒนำคำร์แคร์

205 หมูท
่ ี่ 8 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน สกลนคร 47160
T: 042-772-279 081-954-8183 081-976-0096 081-954-8183 F: 042-772-279

อู่ ว.ช่ำงยนต์

1 หมูท
่ ี่ 6 ตำบลสว่ำงแดนดิน อำเภอสว่ำงแดนดิน สกลนคร 47110
T: 042-721-850 081-965-4198 F: 042-721-940

หนองคาย
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ทองมำนะยนต์ สำขำ 1

410 หมูท
่ ี่ 11 ตำบลหำดคำ อำเภอเมืองหนองคำย หนองคำย 43000
T: 042-012-766 081-717-1856 F: 042-012-523

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูห
่ นองคำยอินเตอร์เซอร์วส
ิ

21 หมูท
่ ี่ 6 ถนนมิตรภำพ ตำบลหนองกอมเกำะ อำเภอเมืองหนองคำย หนองคำย 43000
T: 042-465-123 081-974-3424 F: 042-464-880

บริษัท พีท ี คำร์ ท่ำบ่อ จำกัด

132/1 หมูท
่ ี่ 3 ตำบลท่ำบ่อ อำเภอท่ำบ่อ หนองคำย 43110
T: 042-431-077 085-747-1313 083-419-9977 086-885-2383 F: 042-431-077

หนองบ ัวลาภู
อูห
่ นองบัวกำรำจ

ั อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000
26 หมูท
่ ี่ 7 ถนนอุดร-เลย ตำบลโพธิชย
T: 042-378-539 080-409-0991 098-657-6295 F: 042-378-539

อูช
่ ำ่ งทอง

45/1 หมูท
่ ี่ 2 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบญ
ุ เรือง หนองบัวลำภู 39180
T: 042-353-500 081-183-9817 F: 042-353-500

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อู่ ไกรลำศ

2 หมูท
่ ี่ 14 ตำบลขำมป้ อม อำเภอเขมรำฐ อุบลรำชธำนี 34170
T: 045-215-097 081-976-8358 F: 045-215-003

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เจเอส ออโต ้แคร์

9 ถนนชวำลำนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 34000
T: 045-262-498-9 085-664-6656 086-461-9224 F: 045-246-025

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูอ
่ นั นต์อบ
ุ ล

281 หมูท
่ ี่ 16 ถนนุอบล-ตระกำร ตำบลไร่น ้อย อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 34000 T:
045-435-169 081-760-7460 095-609-9622 F: 045-248-586

อูม
่ ต
ิ รภำพ

268 หมูท
่ ี่ 7 ถนนเลีย
่ งเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี อุบลรำชธำนี 34000
T: 045-206-123 089-629-5481 086-584-1448 084-244-9610 F: 045-206-123

พีระชำติคำร์แคร์

211 หมูท
่ ี่ 2 ถนนสถลมำร์ค ตำบลแสนสุข อำเภอวำรินชำรำบ อุบลรำชธำนี 34190
T: 045-322-976 081-879-1015 082-137-3273 081-879-1015 F: 045-324-313

ศรีสะเกษ
อู่ ยนต์ไพศำล

259/1 หมูท
่ ี่ 5 ถนนขุขน
ั ธ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
T: 045-611-863 081-389-2181 081-389-2181 F: 045-611-863

อู่ รำชำ

499 หมูท
่ ี่ 8 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ตำบลโพนข่ำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33000 T: 045-612-419 081-876-8775 F: 045-633-103

อู่ ทวีกำรช่ำง

39 หมูท
่ ี่ 11 บ ้ำนห ้วยพอก ถนนเขำพระวิหำร ตำบลหนองหญ ้ำลำด อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 T: 045-661-879 081-600-3550 081-600-3550 085-774-8295
F: 045-661-879

อู่ น ้อยกำรช่ำง

31/11 หมูท
่ ี่ 11 ถนนอุบลฯ-ศรีสะเกษ ตำบลดูน อำเภอกันทรำรมย์ ศรีสะเกษ 33130
T: 045-651-720 081-725-7041 081-725-7041 F: 045-651-720

อู่ โนนสว่ำงกำรช่ำง

182 หมูท
่ ี่ 4 ตำบลสิ อำเภอขุนหำญ ศรีสะเกษ 33150
T: 045-637-119 087-876-2695 F: 045-637-119

อู่ ชัยยำเซอร์วส
ิ

ั ศรีสะเกษ 33120 T:
114 หมูท
่ ี่ 14 ถนนศรีสะเกษ-สุรน
ิ ทร์ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทม
ุ พรพิสย
045-691-161 081-593-6204 F: 045-691-161

อานาจเจริญ
บริษัท เควีพ ี ออโต ้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

105/1 หมูท
่ ี่ 7 ถนนชยำงกูร ตำบลบุง่ อำเภอเมืองอำนำจเจริญ อำนำจเจริญ 37000
T: 045-270-186-9 080-489-4089 080-489-4089 090-621-5717 F: 045-270-190

ประยูรกำรช่ำง

246 หมูท
่ ี่ 5 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนำจเจริญ อำนำจเจริญ 37000
T: 045-452-795 081-770-5379 082-235-6780 F: 045-452-792

ั กำรช่ำง
อู่ วิชย

9/1 หมูท
่ ี่ 12 บ ้ำนเทพมงคลใต ้ ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุง่ อำเภอเมืองอำนำจเจริญ อำนำจเจริญ
37000 T: 045-451-738 045-270-921 081-955-0316 087-980-7200
F: 045-451-738

ั
ื่ อูค
ี งใหม่
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาเชย
ี งใหม่
เชย
บริษัท เชียงใหม่สยำมรุง่ เรือง จำกัด

้ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
215/1 หมูท
่ ี่ 4 ตำบลสันผีเสือ
T: 053-110-804 081-343-4614 F: 053-110-722

บริษัท วี.เอ็น.ออโต ้ บอดี้ จำกัด

178 หมูท
่ ี่ 6 ถนนเชียงใหม่-หำงดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
T: 053-805-900 086-911-0011 F: 053-806-900

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด 89 ยำนยนต์ 1992

232 ถนนแก ้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
T: 053-248-513 084-741-4338 F: 053-304-016

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด นครพิงค์เวอร์คช็อพไฮเวย์

43/1 หมูท
่ ี่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำปำง ตำบลท่ำศำลำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
T: 053-850-911 081-951-9752 081-950-5008 F: 053-266-145

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด สมำนกำรช่ำง

86 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
T: 053-249-250 081-322-4024 F: 053-249-252

อู่ จำลอง กลกำร

132 หมูท
่ ี่ 15 ถนนโชตนำ ตำบลสันทรำย อำเภอฝำง เชียงใหม่ 50110
T: 053-453-055 089-850-7142 F: 053-451-921

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด หมืน
่ กำรช่ำง

87/3 หมูท
่ ี่ 1 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลต ้นเปำ อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130
T: 053-338-707 082-188-0002 F: 053-386-222

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูย
่ งิ่ เจริญ

85/1 หมูท
่ ี่ 6 ตำบลสันกลำง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130
T: 053-128-367 081-671-0806 F: 053-128-369

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัลคำร์

337 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลสันทรำยน ้อย อำเภอสันทรำย เชียงใหม่ 50210
T: 053-396-429 081-881-1233 F: 053-396-430

บริษัท เรืองชัยกำรำจ กรุ๊ป จำกัด

104/6 หมูท
่ ี่ 5 ตำบลไชยสถำน อำเภอสำรภี เชียงใหม่ 50140
T: 053-115-808 087-190-8989 F: 053-115-756

บริษัท สรพันธ์ เซอร์วส
ิ จำกัด

58/3 หมูท
่ ี่ 12 ตำบลท่ำวังตำล อำเภอสำรภี เชียงใหม่ 50140
T: 053-816-655 089-635-8892 F: 053-817-517

ห ้ำงหุ ้นส่วนสำมญ วัฒนำเชียงใหม่

51 หมูท
่ ี่ 1 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลไชยสถำน อำเภอสำรภี เชียงใหม่ 50140
T: 053-423-411 085-031-8896 F: 053-423-551

ี งราย
เชย
อู่ ทีวศิลป์

453/2 หมูท
่ ี่ 10 ถนนเชียงของ-เทิง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ เชียงรำย 57410
T: 053-791-898 081-473-8493 F: 053-791-898

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เชียงรำย วีอำร์มอเตอร์

372 หมูท
่ ี่ 12 ตำบลนำงแล อำเภอเมืองเชียงรำย เชียงรำย 57100
T: 053-705-406 081-5959759 F: 053-706022

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ศุภณั ฐ ออโต ้ เซอร์วส
ิ

126 หมูท
่ ี่ 10 ตำบลสันทรำย อำเภอเมืองเชียงรำย เชียงรำย 57000
T: 053-700-197 080-674-0533 F: 053-700-197

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูเ่ จ.พี.เซอร์วส
ิ

324 หมูท
่ ี่ 5 ตำบลสันทรำย อำเภอเมืองเชียงรำย เชียงรำย 57000
T: 053-774-075 098-269-3853 F: 053-774-075

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อด
ุ มชัยบริกำร

176 หมูท
่ ี่ 11 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย เชียงรำย 57210
T: 053-662-763 086-728-0555 F: 053-746-167

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ธนั ทยนตรกิจ

290 หมูท
่ ี่ 3 ตำบลป่ ำตึง อำเภอแม่จัน เชียงรำย 57110
T: 053-660-692 083-206-4828 F: 053-660-692

ั
ื่ อูค
ี งใหม่
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาเชย
แพร่
บริษัท อูป
่ ่ ำผึง้ สียนต์ จำกัด

208/3 หมูท
่ ี่ 6 ตำบลหัวฝำย อำเภอสูงเม่น แพร่ 54130
T: 084-612-8387 086-430-8848 089-951-3311 F:

อู่ ป่ ำผึง้ กำรช่ำง

3/1 หมูท
่ ี่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลหัวฝำย อำเภอสูงเม่น แพร่ 54130
T: 054-630-784 084-612-8387 081-595-1072 F: 054-630-784

อู่ ศรีเวียงทอง

1/6 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น แพร่ 54000
T: 054-627-406 081-882-3092 081-882-3092 F: 054-627-595

น่าน
บริษัท น่ำน บอดี้ เพ ้นท์ แอนด์ เซอร์วส
ิ จำกัด

215/9 ถนนมหำยศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่ำน น่ำน
T: 054-711-699 F: 054-773-095

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด แพร่กระจกยนต์

302 หมูท
่ ี่ 4 ตำบลกองควำย อำเภอเมืองน่ำน น่ำน 55000
T: 054-741-861 085-037-2260 085-037-2260 F: 054-741-861

พะเยา
อู่ วี.ไอ.พี.มอเตอร์

159 หมูท
่ ี่ 4 ตำบลจำป่ ำหวำย อำเภอเมืองพะเยำ พะเยำ 56000
T: 054-413-785 081-6033995 F: 054-413-786

อูเ่ ศวตยนต์

ั ตำบลเวียง เมืองพะเยำ พะเยำ 56000
74/21 ถนนประตูชย
T: 054-481-701 089-851-8149 F: 054-481-378

ลาปาง
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูแ
่ ทนกำรช่ำง

34 ถนนบ ้ำนศรีปงชัย ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปำง ลำปำง 52100
T: 054-325-319 081-960-3291 F: 054-324-884

ั (เขมินท์ ตรอ.)
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูย
่ นต์ชย

192/1 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปำง ลำปำง 52100
T: 054-352-140 081-530-8350 F: 054-352-141

ลาพูน
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูป
่ ระตูโขงเซอร์วส
ิ

145 หมูท
่ ี่ 10 ตำบลบ ้ำนกลำง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000
T: 053-552-826 081-681-4374 F: 053-525106

อู่ ต.เจริญยนต์

41/2 หมูท
่ ี่ 5 ลำพูน-ป่ ำซำง ตำบลต ้นธง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000
T: 053-534-072 081-530-1479 091-479-9454 F: 053-534-365

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาภูเก็ ต
พิษณุ โลก
บริษัท พี.พี.เซอร์วส
ิ พิษณุโลก จำกัด

247 หมูท
่ ี่ 3 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
T: 055-987-145 086-930-0081 F: 055-987-144

บริษัท วีไอพีปรีดำซุปเปอร์คำร์ จำกัด

9/2 หมูท
่ ี่ 7 พิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
T: 055-334-060 F: 055-334-059

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด แสงอรุณ ออโต ้เพนท์

293/7 ถนนวิสท
ุ ธิก
์ ษั ตริย ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
T: 055-302-304 081-962-9430 F: 055-302-583

เพชรบูรณ์
ร ้ำนแจ่มศรีพล
ู ทรัพย์ยนต์

35/3 ถนนเทพัฒนำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
T: 056-748-641 081-474-3786 F: 056-725-330

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เพชรบูรณ์ จ.กำรช่ำง

9/9 หมูท
่ ี่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
T: 056-721-753 081-5328323 F: 056-744-123

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูจ
่ งรักษ์ กำรช่ำง

9/22 หมูท
่ ี่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
T: 056-721-344 081-532-1166 F: 056-743-257

ร ้ำนหล่มสักออโต ้เซลล์

ั ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
128 ถนนสำมัคคีชย
T: 056-701-808 081-324-9717 F: 056-701-808

กาแพงเพชร
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เสกสรรค์กำรำจเซอร์วส
ิ

81/12 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลนครชม อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
T: 055-840-531 087-205-4949 081-727-0330 F: 055-840-531

อูค
่ ลองขลุงบริกำร

559/1 หมูท
่ ี่ 10 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร 62120
T: 055-781-343 081-674-2764 081-707-4142 F: 055-781-264

ั
ชยนาท
ั คำร์เซอร์วส
บริษัท วัฒน์ชย
ิ จำกัด

9 หมูท
่ ี่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบบ ้ำนกล ้วย อำเภอเมืองชัยนำท ชัยนำท 17000
T: 056-412-333 088-144-0307 081-379-9325 F: 056-416-879

ตาก
อูม
่ ำนะคำร์เซอร์วส
ิ

133/2 หมูท
่ ี่ 9 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตำก ตำก 63000
T: 055-891-078 081-886-2872 081-886-2872 F: 055-891-056

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาพิษณุ โลก
นครสวรรค์
บริษัท อูน
่ ครสวรรค์ พี ซี ซี จำกัด

48 หมูท
่ ี่ 10 ตำบลบำงม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
T: 056-225-792 F: 056-371-405

อู่ ศิรย
ิ นต์

874 หมูท
่ ี่ 9 ถนนสำยเอเชีย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
60000 T: 056-222-691 081-887-7494 F: 056-222-691

อู่ ช่ำงแดง

26/38 ถนนโกสียใ์ ต ้ ตำบลปำกน้ ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
T: 056-222-160 081-475-5466 F: 056-224-076

บริษัท มำนพ คำร์กำรำจ จำกัด

127/1 หมูท
่ ี่ 21 ตำบลตำคลี อำเภอตำคลี นครสวรรค์ 60140
T: 056-261-289 086-375-8015 F: 056-261-289

พิจต
ิ ร
บริษัท ธำนี คำร์บอดี้ กำรำจ จำกัด

20 หมูท
่ ี่ 3 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพำนหิน พิจต
ิ ร 66110
T: 056-621-427 089-641-7488 F: 056-623-788

สุโขท ัย
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด พี.ซี.กำรำจ (อูศ
่ น
ู ย์บริกำรมำสด ้ำ สุโขทัย)

218 ถนนรำษฏร์อท
ุ ศ
ิ ตำบลธำนี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
T: 055-621-475 081-888-2527 F: 055-613-089

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด สุโขทัยชำนำญกำรช่ำง

12/4 หมูท
่ ี่ 1 ถนนบำยพำส ตำบลปำกแคว อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
T: 055-612-387 081-533-4348 F: 055-616-148

อู่ ชัชวำลกำรช่ำง

101 หมูท
่ ี่ 12 ตำบลบ ้ำนกล ้วย อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
T: 055-610-727 086-448-2659 086-448-2659 F: 055-610727

อุตรดิตถ์
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์อบ
ู่ ำงกอกยนต์

184 หมูท
่ ี่ 2 ตำบลคงตะเภำ อำเภอเมืองอุตรดิตถื อุตรดิตถ์ 53000
T: 055-448-927 F: 0-5545-8007

อุตรดิตถ์ ไฟเบอร์

24/1 ถนนเจริญบัณฑิต ตำบลท่ำอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
T: 055-403-897 055-414-738 081-327-2437 081-324-2737 F: 055-403-898

อุท ัยธานี
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูอ
่ ท
ุ ัยยนต์

346 รักกำรดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธำนี อุทัยธำนี 61000
T: 056-524-871 086-446-6432 F: 056-524-971

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขานครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ไตรมิตรยนต์คำร์แคร์นครศรีธรรมรำช

75/1 หมูท
่ ี่ 4 ตำบลโพธิเ์ สด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 80000
T: 075-315-099 089-873-7049 F: 075-316-099

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด รัชฏำกำรำจ

3/47 ถนนพัฒนำกำรคูขวำง ตำบลคลัง เมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 80000
T: 075-321-002 085-898-7888 F: 075-321-003

อู่ แต ้วกำรช่ำง

75 ซอยหัวหลำง(114) รำชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช
80000 T: 075-346-933 075-356-520 081-970-0654 F:
075-322-075

อู่ แววกำรช่ำง

3/1 ซอยทิพย์จักษุ ถนนพัฒนำกำรคูขวำง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช 80000 T: 075-320-693 081-970-8669 F: 075-320-570

อู่ ไข่กำรช่ำง

175/58 ถนนรำชนิคม ตำบลท่ำวัง อำเภอเมืองนครรำชสีมำ นครรำชสีมำ 80000
T: 075-345-226 081-958-0970 F: 075-345-226

อู่ พระเวียงกลกำร

210 ถนนรำชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช 80000
T: 075-324-266 081-958-8297 086-481-4223 F: 075-324-266

อู่ วิศวเซอร์วส
ิ

1,1/1 ซอยตำปู่ ชี ถนนพัฒนำกำรคูขวำง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช
80000 T: 075-322-997 081-536-5666 086-953-1766 F:
075-340-511

อู่ ขนอมกำรำจ

23/1 หมูท
่ ี่ 11 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม นครศรีธรรมรำช 80210 T: 075-758-430
089-648-2553 081-691-6966 089-648-2553 081-691-6966 F: 075-758-430

อู่ สุขเจริญขวัญกลกำร

11 หมูท
่ ี่ 4 ตำบลท่ำขึน
้ อำเภอท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 80160
T: 075-522-279 089-866-1853 089-866-1853 F: 075-522-279

อู่ เขำแก ้วกำรช่ำง

259/5 หมูท
่ ี่ 2 ถนนทุง่ ใหญ่-หลักช ้ำง ตำบลท่ำยำง อำเภอทุง่ ใหญ่ นครศรีธรรมรำช 80240 T:
075-489-401 081-895-7897 081-895-7897 F: 075-489-401

เจริญกำรช่ำง

78/1 ถนนทุง่ สง-นครศรีฯ ตำบลปำกแพรำก อำเภอทุง่ สง นครศรีธรรมรำช 80110
T: 075-412-522 089-972-0262 F: 075-412-522

เพชรเกษมทุง่ สง

282 หมูท
่ ี่ 1 ถนนสำยเอเซีย ตำบลชะมำย อำเภอทุง่ สง นครศรีธรรมรำช 80110
T: 075-421-640 081-939-5944 081-939-5944 F: 075-421-640

อู่ จุนกำรช่ำง

104 หมูท
่ ี่ 2 ถนนทุง่ สง-ทุง่ ใหญ่ ตำบลควนกรด อำเภอทุง่ สง นครศรีธรรมรำช 80110
T: 075-421-737 081-895-2971 081-895-2971 F: 075-421-806

อู่ จอมพิบล
ู ย์กำรช่ำง

74/1 หมูท
่ ี่ 10 ตำบลทุง่ ปรัง อำเภอสิชล นครศรีธรรมรำช 80120
T: 075-771-514 081-797-1818 081-797-1818 F: 075-335-136

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขานครศรีธรรมราช
ตร ัง
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.เจริญยนต์

3/4 หมูท
่ ี่ 6 ตำบลนำตำล่วง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000
T: 075-211-560 081-535-1819 F: 075-211-560

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูส
่ กุลมอเตอร์

233/7 ถนนห ้วยยอด ตำบลทับเทีย
่ ง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000
T: 075-222-675-9 081-370-8440 F: 075-222-677

อู่ ด ้วงกำรช่ำง

96 หมูท
่ ี่ 3 ตำบลนำตำล่วง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000
T: 075-230-595 081-536-3446 F: 075-230-0695

อู่ วิเศษกุลตรัง

10/1 หมูท
่ ี่ 3 ตำบลบ ้ำนควน อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000
T: 075-502-553-4 089-475-8655 F: 075-502-556

พ ัทลุง
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ส.เซ็นเตอร์พัทลุง

209/7 ถนนเอเชีย ตำบลคูหำสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000
T: 074-613-387 081-540-1056 F: 074-611-287

อู่ แก ้วจันทร์ เซอร์วส
ิ

269 หมูท
่ ี่ 8 ตำบลโคกสัก อำเภอบำงแก ้ว พัทลุง 93160
T: 089-496-5079 089-496-5079 082-436-7982

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาภูเก็ ต
ภูเก็ ต
บริษัท เทพกระษั ตรี ภูเก็ต กรุ๊ป จำกัด

48/70 หมูท
่ ี่ 6 ถนนเทพกระษตร ตำบลรัษฎำ อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
T: 076-216-253 081-693-0029 F: 076-216-254

บริษัท เฟรนด์ คำร์ กรุ๊ป จำกัด

75/134 หมูท
่ ี่ 6 ตำบลรัษฎำ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
T: 076-523-366 087-628-9965 F: 076-523-355

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เค เค ซี กำรำจ

39/1 ถนนตะกวปำ ตำบลตลำดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
T: 076-221-024 086-686-5539 F: 076-211-533

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตกำรำจ

24/40 หมูท
่ ี่ 5 ถนนฉลิมพระเกียรติร.9 ตำบลรัษฎำ อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
T: 076-261-781-2 F: 076-261-783

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด อูน
่ ำคำกำรช่ำง

ิ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
2139/22 หมูท
่ ี่ 4 ถนนเจ ้ำฟ้ ำนอก ตำบลวิชต
T: 076-248-200 081-892-2076 F: 076-213-829

อำคมเซอร์วส
ิ

9/6 หมูท
่ ี่ 1 ซอยเกำะแก ้ว 6 ถนนเทพกระษั ตรี ตำบลเกำะแก ้ว อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83000 T: 076-238-874 086-470-2748 086-470-2748 F: 076-238-874

อู่ เอส.พี.ออโต ้คัลเลอร์

ิ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
22/15 หมูท
่ ี่ 9 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชต
T: 076-211-890 089-866-1856 F: 076-211-203

อู่ ชนิลกำรช่ำง

7/9 หมูท
่ ี่ 5 ถนนหลวงพ่อช่วง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130
T: 076-367-031 081-537-8417 F: 076-367-032

อู่ อำร์ซเี ซอร์วส
ิ (ภูเก็ต)

150/2 หมูท
่ ี่ 5 ถนนประชำอุทศ
ิ 3 ตำบลรัษฎำ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
T: 076-261-145 081-597-4147 F: 076-602-146

อู่ ประเสริฐกำรช่ำง (สำขำ1)

2/53 หมูท
่ ี่ 2 ถนนพระภูเก็ต ตำบลกะทู ้ อำเภอกะทู ้ ภูเก็ต 83120
T: 076-319-347 086-476-3641 F: 076-319-889

บริษัท ถลำงเซอร์วส
ิ (1999) จำกัด

191/10 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลศรีสน
ุ ทร อำเภอถลำง ภูเก็ต 83110
T: 076-313-366 081-970-9535 081-970-9535 F: 076-313-366

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาภูเก็ ต
กระบี่
่ มสรถยนต์ดรำก ้อน ออโต ้เพ ้นท์
ศูนย์ซอ

19 ถนนรอดบญ ตำบลปำกน้ ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000
T: 075-623-788 081-535-2666 F: 075-623-788

อู่ ด ้วงกำรช่ำง

293 หมูท
่ ี่ 11 กระบีน
่ ้อย อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000
T: 075-701-197-9 F:075-701-196

อู่ สำมพีน
่ ้องกำรช่ำง

219 กระบี่ ตำบลปำกน้ ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000
T: 075-613-249 081-676-5621 F: 075-613-250

อู่ สำมำรถเซอร์วส
ิ

6/5 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลอ่ำวลึกเหนือ อำเภออ่ำวลึก กระบี่ 81110
T: 081-978-6940 081-978-6940 F: 075-666-913

พ ังงา
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด หนุ่ยกำรช่ำง (พังงำ)

9/46 หมูท
่ ี่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลถ้ำน้ ำผุด อำเภอเมืองพังงำ พังงำ 82000
T: 076-481-606 088-785-0090 083-591-7574 083-591-7574 F: 076-481-606

่ มสีมำตรฐำน จี.เอส.เซอร์วส
ศูนย์ซอ
ิ

5/43 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกัว่ ทุง่ พังงำ 82140
T: 076-581-148 081-370-4822 081-569-7349 087-282-3232 F: 076-434-203

อู่ โอ๋กำรช่ำง

43/6 หมูท
่ ี่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบำงม่วง อำเภอตะกัว่ ป่ ำ พังงำ 82140
T: 076-461-233 089-593-2515 F: 076-461-233

อู่ ต.กำรช่ำง

16/10 หมูท
่ ี่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกัว่ ป่ ำ พังงำ 82110
T: 076-471-416 081-895-4429 F: 076-471-415

มำนิตชัยกำรช่ำง

4/8 หมูท
่ ี่ 5 ตำบลท ้ำยเหมือง อำเภอท ้ำยเหมือง พังงำ 82120
T: 076-571-998 081-396-1991 F: 076-571-220

อู่ ประเสริฐกำรช่ำง

58/10 หมูท
่ ี่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลนำเตย อำเภอท ้ำยเหมือง พังงำ 82120
T: 076-432-231 081-892-3169 081-367-9419 F: 076-432-233

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
TJ 2009

7/7 หมูท
่ ี่ 6 ตำบลเกำะพะงัน อำเภอเกำะพะงัน สุรำษฎร์ธำนี 84280
T: 077-377-842 083-632-4576 F: 077-377-842

อู่ ประยูรยำนยนต์

91/7 หมูท
่ ี่ 5 ตำบลลิปะน ้อย อำเภอเกำะสมุย สุรำษฎร์ธำนี 84140
T: 077-234-079 089-875-3259 F: 077-234-284

อูฐ
๊ กำรช่ำง

135/4 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลตลิง่ งำม อำเภอเกำะสมุย สุรำษฎร์ธำนี 84140
T: 077-234-130 081-968-9530 F: 077-234-362

บริษัท สุวท
ิ ย์กำรช่ำง จำกัด

130/4 หมูท
่ ี่ 6 ถนนเลีย
่ งเมือง ตำบลมะขำมเตีย
้ อำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 84000 T:
077-218-158 086-479-3182 089-871-5445 F: 077-219-687

บริษัท อูไ่ ก่ จำกัด

73 หมูท
่ ี่ 2 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี 84000
T: 077-269-318 081-894-8084 F: 077-269-323

อู่ ทองแก ้วกำรช่ำง

9/17 หมูท
่ ี่ 1 ถนนกำญจนวิถ ี ตำบลบำงกุ ้ง อำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 84000
T: 077-224-433 081-978-3425 081-086-1275 081-978-8425 F: 077-224-325

อู่ บำงใหญ่เซอร์วส
ิ

99/12 หมูท
่ ี่ 6 ถนนเลีย
่ งเมือง ตำบลมะขำมเตีย
้ อำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี 84000 T:
077-219-541 F: 077-600-511

อู่ ป.กำรช่ำง

36/20 หมูท
่ ี่ 1 ซอยโฉลกรัฐ19 ถนนโฉลกรัฐ ตำบลบำงกุ ้ง อำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี ส รำษฎร์ธำนี
84000 T: 077-295-405 089-973-1219 089-973-1219 F: 077-275-640

อู่ ศรีชฎำกำรช่ำง

79/46 หมูท
่ ี่ 1 ซอย 23 ถนนกำญจนวิถ ี ตำบลบำงกุ ้ง อำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี
84000 T: 077-922-258 086-282-3848 F: 077-922-257

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เอ็น.เค.ยนตรกิจ

18/2 หมูท
่ ี่ 15 ตำบลทุง่ หลวง อำเภอเวียงสระ สุรำษฎร์ธำนี 84190
T: 077-363-366 084-838-3261 084-838-3261 F: 077-363-366

อู่ สุวท
ิ ย์บ ้ำนส ้อง

59 หมูท
่ ี่ 2 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ สุรำษฎร์ธำนี 84190
T: 077-257-063 089-291-8849 089-291-8849 F: 077-257-393

ศูนย์บริกำรซ่อมดวงวิภำเซอร์วส
ิ

147/2 หมูท
่ ี่ 3 ตำบลตลำดไชยำ อำเภอไชยำ สุรำษฎร์ธำนี 84110
T: 077-435-328 085-787-2212 F: 077-435-328

ต๋ำกำรช่ำง

26/1 หมูท
่ ี่ 8 ตำบลกะแดะ อำเภอกำญจนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี 84160
T: 077-244-642 083-106-8911 F: 077-244-642

อู่ ฟ้ ำใส

32/6 หมูท
่ ี่ 4 สุรำษฎร์ธำนี-นครศรีธรรมรำช ตำบลปำกแพรก อำเภอดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี
84340 T: 077-259-028 084-447-5984 087-896-9744 084-447-5984 087-8969744 F: 077-259-028

เรืองสิรค
ิ ล
ั เลอร์คำร์แอนด์เซอร์วส
ิ

56/1 หมูท
่ ี่ 4 ตำบลเขำวง อำเภอบ ้ำนตำขุน สุรำษฎร์ธำนี 84230
T: 077-397-357 081-326-4144 F: 077-397-061

ศิรเิ ซอร์วส
ิ คำร์ส

15/3 หมูท
่ ี่ 2 ตำบลต ้นยวย อำเภอพนม สุรำษฎร์ธำนี 84250
T: 077-929-392-3 086-947-2509 F: 077-929-391

อู่ ช่ำงดุกเซอร์วส
ิ

81 หมูท
่ ี่ 6 ตำบลตันยวน อำเภอพนม สุรำษฎร์ธำนี 84250
T: 077-397-240 083-596-1226 F: 077-397-240

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาสุราฎร์ธานี
ชุมพร
อู่ ไพรัตน์ชม
ุ พร

122/2 หมูท
่ ี่ 9 เพชรเกษม ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86190
T: 077-596-779 081-535-3640. 081-535-3641 F: 077-596-780

อู่ บริกำรมำสด ้ำ

ิ ฐพยำบำล ตำบลท่ำตะเภำ อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000
127 ถนนพิศษ
T: 077-503-391 077-571-505 081-476-5907 F: 077-571-417

อู่ อุดมศักดิ์ กำรช่ำง

198/3 หมูท
่ ี่ 9 ซอยสุขำภิบำล1 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86190
T: 077-534-149 087-282-4249 088-758-1051 F: 077-534-149

ระนอง
อู่ เอียดกำรช่ำง

51/11 หมูท
่ ี่ 1 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลบำงริน
้ อำเภอเมืองระนอง
T: 077-834-886 081-473-0849 F: 077-833-901

อู่ นิตย์ยนต์บำงกลำง

81/5 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลบำงริน
้ อำเภอเมืองระนอง ระนอง 85000
T: 077-812-661 081-539-9829 F: 077-812-661

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาหาดใหญ่
สงขลา
ทวีรัชต์ บอดีเ้ ซอร์วส
ิ

74/22 หมูท
่ ี่ 3 รำษฎร์บรู ณะ ตำบลคลองแห อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90110
T: 074-426-094 089-295-4914 089-295-4914 F: 074-426-094

บริษัท แดงออโต ้กำรำจ จำกัด

8/2 ถนนระนคร ตำบลหำดใหญ่ หำดใหญ่ สงขลำ 90110
T: 074-232-852 089-876-8667 089-876-8667 F: 074-232-852

บริษัท ไทยชองมอเตอร์ จำกัด

51/1 ถนนรำษฎร์ยน
ิ ดี ตำบลหำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90110
T: 074-342-718 083-185-8755 083-185-8755 086-598-1880 F: 074-342-718

บริษัท นครหำดใหญ่เซอร์วส
ิ จำกัด

5 ซอย 23 ถนนรำษฎร์อท
ุ ศ
ิ ตำบลหำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90110
T: 074-253-640-1 085-081-4666 081-798-5010 F: 074-253-641

บริษัท ปรำโมทย์ทักษิณ จำกัด

112 ซอย 8 ถนนรำษฎร์ยน
ิ ดี ตำบลหำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90110
T: 074-356-422 081-959-6949 F: 074-236-058

บริษัท มณีวงศ์ออโต ้คัลเลอร์เซอร์วส
ิ จำกัด

39 ซอยขำอุทศ
ิ 1 ตำบลหำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90110
T: 074-428-988 081-599-1005 081-599-1005 F: 074-559-114

บริษัท วิคตอรี่ คำร์แคร์ จำกัด

512/1 ถนนธรรมนูญวิถ ี ตำบลหำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90110
T: 074-356-160 081-897-8427 095-078-4999 F: 074-357-775

บริษัท หำดใหญ่คำร์แคร์ เซอร์วส
ิ จำกัด

1556 ถนนเพชรเกษม ตำบลหำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90110
T: 074-361-300-1 081-095-0564 081-990-7898 F: 074-257-357

ิ ธำ
อูส
่ ท

18 ซอย 14 ศรีภวู นำรถ ตำบลหำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90110

ิ ี้ คำร์เซอร์วส
บริษัท อูซ
่ ต
ิ จำกัด

24/2,24/3,24/4 หมูท
่ ี่ 3 ถนนวังรังรักษ์ ตำบลควนลัง อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90110
T: 074-552-312-3 091-463-0060 F: 074-552-312

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เรืองสุรย
ิ กิจ

298 ถนนนิพัทธ์วงเครำะห์ 2 ตำบลหำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90110
T: 074-262-511 F: 074-262-511

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด เรืองสุรย
ิ กจบริกำร

625 ถนนรำษฎร์อท
ุ ศ
ิ ตำบลหำดใหญ่ อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90110
T: 074-362-530 086-490-8448 081-969-2601 F: 074-257-577

๊ ป
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด ทัฟโคทหำดใหญ่บอดีช
้ อ

6 ซอย 7 ถนนกำญจนวนิช ตำบลหำดใหญ่ หำดใหญ่ สงขลำ 90110
T: 074-211-329 074-446-583 081-690-4118 F: 074-445-792

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด วี.พี. บอดี้ แอนด์ เซอร์วส
ิ (2014)

57/3 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลคลองแห อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90110
T: 074-362-223 081-766-1618 099-328-0792 F: 074-362-224

ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด หำดใหญ่ ส. กำรำจ

71/1 ถนนกำญจนวนิช ตำบลบ ้ำนพรุ อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90250
T: 074-439-521 086-490-4747 086-490-4747 F: 074-439-694

อู่ เอสพีเอส เซอร์วส
ิ

่ มสัมพันธ์ ตำบลคลองแห อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90110
90/32 หมูท
่ ี่ 5 ถนนเชือ
T: 074-583-803 086-964-2476 F: 074-583-758

อู่ กิตติพงษ์ เซอร์วส
ิ (2542)

68 ซอย อิสรภำพ 2 ถนนอิสรภำพ ตำบลคอหงส์ อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90110
T: 074-439-949 084-199-1797 F: 074-439-950

อู่ นิกรเซอร์วส
ิ

26/28 หมูท
่ ี่ 4 ตำบลหคลองแห อำเภอหำดใหญ่ สงขลำ 90110
T: 074-426-344 081-990-9811 F: 074-426-345

สงขลำเจริญกำรช่ำง

131/138 หมูท
่ ี่ 8 ถนน 30 เมตรท่ำสะอ ้ำน ตำบลเขำรปช ้ำง อำเภอเมืองสงขลำ สงขลำ 90000 T:
074-321-479-80 081-276-6620 F: 074-321-479

ั
ื่ อูค
รายชอ
่ ส
ู่ ญญา
สาขาหาดใหญ่
สงขลา
สมศักดิค
์ ำร์แคร์เซอร์วส
ิ

90/163 หมูท
่ ี่ 10 ถนนกำญจนวนิช ตำบลเขำรูปช ้ำง อำเภอเมืองสงขลำ สงขลำ 90000
T: 074-550-744 081-897-7502 F: 074-558-211

อู่ พัฒนทรัพย์ กำรช่ำง

131/134 หมูท
่ ี่ 8 ถนน30เมตรท่ำสะอ ้ำน ตำบลเขำรูปช ้ำง อำเภอเมืองสงขลำ สงขลำ 90000 T:
074-802-103 083-194-3620 F: 074-802-103

กิตติพงษ์ เซอร์วส
ิ

10/3 หมูท
่ ี่ 1 ถนนนำทวี-ประกอบ ตำบลนำทวี อำเภอนำทวี สงขลำ 90160
T: 074-341-225 081-099-1087 081-328-7831 F: 074-341-225

อู่ เอ็มเซอร์วส
ิ

79 หมูท
่ ี่ 8 ถนนนิมต
ิ ใหม่ ตำบลท่ำช ้ำง อำเภอบำงกลำ่ สงขลำ 90110
T: 074-414-408 081-388-0444 081-698-9402 090-718-0871 F: 074-414-408

อู่ ณั ฐวุฒ ิ เซอร์วส
ิ

83/21 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลปำแตระ อำเภอระโนด สงขลำ
T: 074-454-163 089-876-9027 F: 074-454-163

ช.เจริญยนต์

240/4 หมูท
่ ี่ 6 ตำบลหัวเขำ อำเภอสิงหนคร สงขลำ 90280
T: 074-332-230 088-768-9614 F: 074-332-644

สตูล
อู่ ป.เจริญยนต์

91/100 ถนนปำนชูรำลึก ตำบลพิมำน อำเภอเมืองสตูล สตูล 91000
T: 074-725-788 081-896-3496 F: 074-725-788

อู่ ยนตรกำร สตูล

1166 หมูท
่ ี่ 4 ถนนยนต์รกำรกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล สตูล 91000
T: 074-721-051 081-969-2276 F: 074-730-662

อู่ ธนวัฒน์เจริญเซอร์วส
ิ

59/1 หมูท
่ ี่ 7 ตำบลแประ อำเภอท่ำแพ สตูล 91150
T: 086-836-7271 082-429-0848 F:

นราธิวาส
อู่ สำเภำทองกำรช่ำง

31 ถนนทวัชรีบำรุง ตำบลบำงนำค อำเภอเมืองนรำธิวำส นรำธิวำส 96000
T: 073-530-818 089-738-1271 F: 073-530-818

่ มสีรถยนต์สนิทเซอร์วส
ศูนย์ซอ
ิ

38/1 หมูท
่ ี่ 3 ถนนสุไหงโก-ลก-ตำกใบ ตำบลปำเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก นรำธิวำส 96120 T:
073-646-655 073-646-584-5 089-876-7121 F: 073-646-655

ปัตตานี
อู่ เบสท์

2/31 ซอย 3 ถนนยะรัง ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปั ตตำนี ปั ตตำนี 94000
T: 073-349-253 081-609-6009 F: 073-337-080

ยะลา
ห ้ำงหุ ้นส่วนจำกัด มำร์ มอเตอร์คำร์

143/14 หมูท
่ ี่ 1 ตำบลยะรม อำเภอเบตง ยะลำ 95110
T: 073-245-932 081-541-4115 F: 073-245-932

อู่ จำรัส กำรช่ำง

266/5 หมูท
่ ี่ 9 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลำ ยะลำ 95000
T: 073-247-376 086-285-6876 F: 073-247-376

