
บรษัิท งว้นออโตเ้ซอรว์สิ จ ำกัด
495 ถนนหทัยรำษฎร ์แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ กรงุเทพมหำนคร10510 

T: 02-540-8052-3 089-493-5858  F: 02-540-8054

บรษัิท เซอรก์ติบรกิำร จ ำกัด
630/2 ถนนลำดพรำ้ว แขวงลำดยำว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหำนคร 10900 

T: 02-513-1708  F: 02-938-1611

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด บำวำเรยี มอเตอร์
212/35 ซอย 10 ถนนลำดพรำ้ว แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรงุเทพมหำนคร 10900 

T: 02-512-4046 081-374-8338  F: 02-938-6488

บรษัิท แพลนเน็ท บอดีแ้อนดเ์พน้ท ์จ ำกัด
32 ซอยอนิทำมระ 26 แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหำนคร 10400 

T: 02-693-8885-6 F:02-004-9740

บรษัิท โสฬสบอดีเ้พน้ท ์จ ำกัด
22 ถนนประชำอทุศิ 69 แยก 11 แขวงทุง่คร ุเขตทุง่คร ุกรงุเทพมหำนคร 10140 

T: 02-873-5073 087-815-2288  F: 02-873-5448

บรษัิท อูศ่ภุเลศิกำรชำ่ง จ ำกัด สำขำประชำอทุศิ
102/8 แขวงทุง่คร ุเขตทุง่คร ุกรงุเทพมหำนคร 10140 

T: 02-426-0929 081-359-2087  F: 02-426-0940

บรษัิท สถติพร ออโตบ้อดี ้จ ำกัด
31/17 ถนนรำมอนิทรำ แขวงอนุเสำวรยี ์เขตบำงเขน กรงุเทพมหำนคร 10220 

T: 02-522-6166-8  F: 02-971-9684

บรษัิท พ.ีท.ีพ.ี เซอรว์สิ จ ำกัด
375 ถนนเพชรเกษม แขวงทำ่พระ เขตบำงกอกใหญ ่กรงุเทพมหำนคร 10600 

T: 02-868-2826-7 089-789-6365 F: 02-467-0164

บรษัิท จรัลยนตเ์ซอรว์สิ จ ำกัด
307/201 ถนนจรัญสนทิวงศ ์แขวงบำงขนุศร ีเขตบำงกอกนอ้ย กรงุเทพมหำนคร 10700 

T: 02-411-0863  081-627-7426 F: 02-412-7593

บรษัิท ช.ธนบดอีอโต ้จ ำกัด
188 ซอย 54 แยก 4 ถนนพระรำมที ่2 แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทยีน กรงุเทพมหำนคร 10150  T: 

02-415-1577  081-428-5084  F: 02-415-1718

บรษัิท สหรุง่โรจน ์เซอรว์สิ (2545) จ ำกัด
4/431-3 หมูท่ี ่1 ซอยสะแกงำม 25 ถนนพระรำมที ่2 แสมด ำ บำงขนุเทยีน กรงุเทพมหำนคร 10150

 T: 02-897-1123-8  081-624-5461 F: 02-897-1130

บรษัิท อูศ่ภุเลศิกำรชำ่ง จ ำกัด
140/2 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กรงุเทพมหำนคร 10120 

T: 02-291-1544 081-359-2087  F: 02-291-4108

บรษัิท อูน่ ำชยั เตำปนู จ ำกัด
645/18 ถนนกรงุเทพ-นนทบรุ ีแขวงบำงซือ่ เขตบำงซือ่ กรงุเทพมหำนคร 10800 

T: 02-911-5001-3  02-585-8852   F: 02-911-5575

เขตบางคอแหลม

เขตบางซือ่

เขตทุง่ครุ

เขตบางเขน

เขตบางกอกใหญ่

เขตบางกอกนอ้ย

เขตบางขนุเทยีน

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา ส านกังานใหญ่

กรงุเทพมหานครมหานคร

เขตคลองสามวา

เขตจตจุกัร

เขตดนิแดง



บรษัิท สยำมออโตบ้อดี ้จ ำกัด
109/26 หมูท่ี ่6 ถนนนวมนิทร ์74 แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหำนคร 10230 

T: 02-947-7828-30 081-902-5500 F: 02-947-9800

บรษัิท อแสงทองกำรชำ่ง จ ำกัด
9/12 หมูท่ี ่11 ซอยนวลจันทร ์28 ถนนนวลจันทร ์แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหำนคร10230

 T: 02-509-5688-9  084-090-9105  F: 02-509-5665

บรษัิท เอสเอสอนิเตอรก์รุ๊ป จ ำกัด
212/35 ซอย 10 ถนนลำดพรำ้ว แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรงุเทพมหำนคร 10900 

T: 02-512-4046 081-374-8338  F: 02-938-6488

บรษัิท เอกกจิออโตก้ำรำจ จ ำกัด
18 ซอยเพชรเกษม 39 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหวำ้ เขตภำษีเจรญิ กรงุเทพมหำนคร 10160  T: 

02-804-7273  081-926-7682  F: 02-804-7275

บรษัิท แอคทฟีกำรำจ จ ำกัด
96/2 หมูท่ี ่6 ซอยจรัญสนทิวงศ ์13 ถนนบำงแวก 65 แขวงบำงแวก เขตภำษีเจรญิ กรงุเทพมหำนคร

 10160 T: 02-861-9486-8  081-801-9810 F: 02-410-1623

บรษัิท มลิเลีย่น คลัเลอรส์ จ ำกัด
14/5 หมูท่ี ่11 ซอยโรงน ้ำแข็ง ถนนรำมค ำแหง มนีบรุ ีมนีบรุร กรงุเทพมหำนคร 10510 

T: 02-916-8008   F: 02-916-6395

รำ้น อัญชลยีนต์
578/1 ถนนเจรญิผลตดัใหม ่แขวงเพชรบรุ ีเขตรำชเทว ีกรงุเทพมหำนคร 10400 

T: 02-215-1565 02-215-8298  081-400-2155  F: 02-611-0683

บรษัิท พ ีแอนด ์ดบับลวิ ออโต ้เซน็เตอร ์จ ำกัด
50 ซอยประเสรฐิมนูกจิ 29 ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรงุเทพมหำนคร

10230 T: 02-907-1551-3  081-304-9987  F: 02-907-1556

บรษัิท พลูสวสัดิย์นตรกำร จ ำกัด
12 ถนนสคุนธสวสัดิ ์แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรงุเทพมหำนคร 10230 

T: 02-570-9576 02-570-9511 081-350-8599  081-350-8610 081-882-3986 F: 02-570-9858

บรษัิท วลญัชช์ยั ออโต ้กรุ๊ป จ ำกัด
61 ถนนลำดปลำเคำ้ แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรงุเทพมหำนคร 10230 

T: 02-570-5785 02-940-3949  086-886-9555 F: 02-940-2985

บรษัิท เจ.อำร.์กำรำจพัฒนำกำร จ ำกัด
937-939 ถนนพัฒนำกำร 13 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหำนคร 10250 

T: 02-719-9696  089-479-4118  F: 02-319-8657

บรษัิท สหชยั ออโต ้เซอรว์สิ จ ำกัด
8/10 ซอยแจง้วฒันะ 14 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหำนคร 10210  T: 

02-990-7788   F: 02-990-7878

บรษัิท เอ็ม แอนด ์เอ ออโต ้บอดี ้รแีพร ์เซอรว์สิ จ ำกัด
22/1 ซอยหัสดเิสว ีถนนสทุธสิำรวนิจิฉัย แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรงุเทพมหำนคร 10310  T:

 02-277-6821, 02-277-5659  F:02-002-0964

เขตหว้ยขวาง

เขตมนีบรุ ี

เขตราชเทวี

เขตลาดพรา้ว

เขตสวนหลวง

เขตหลกัสี่

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา ส านกังานใหญ่

กรงุเทพมหานครมหานคร

เขตบงึกุม่

เขตพระโขนง

เขตภาษเีจรญิ



บรษัิท มนฑกำนตย์นต ์จ ำกัด
232 หมูท่ี ่9 ถนนงำมวงศว์ำน บำงกระสอ อ ำเภอเมอืงนนทบรุ ีนนทบรุ ี11000 

T: 02-952-5314-5 095-156-4469 F: 02-592-5314

บรษัิท บ.ีพ.ี บอดี ้เซอรว์สิ จ ำกัด
13/3 หมูท่ี ่14 ซอยวดัสงัวร ถนนกำญจนำภเิษก บำงมว่ง อ ำเภอบำงใหญ ่นนทบรุ ี11140 

T: 02-967-7914-6  081-933-6636 F: 02-967-7916

บรษัิท หงษ์อนันตค์ำรแ์คร ์จ ำกัด
117/9 หมูท่ี ่2 ถนนบำงกรวย-ไทรนอ้ย ต ำบลบำงสทีอง อ ำเภอบำงกรวย นนทบรุ ี11130 

T: 02-447-1516-7 081-091-1853 084-011-4731 F: 02-447-2349

บรษัิท สวนมะลกิำรำจ จ ำกัด
41/2 หมูท่ี ่2 ซอยวดัลำดปลำดกุ ถนนบำงไผห่นองเพลำงำย บำงครัูด อ ำเภอบำงบวัทอง นนทบรุ ี

11110 T: 02-956-0744  086-340-9335-6 F: 02-956-0956

บรษัิท เจรญิกจิ รำชพฤกษ์ จ ำกัด
71/15 หมูท่ี ่14 ถนนรำชพฤกษ์ ต ำบลทำ่อฐิ อ ำเภอปำกเกร็ด นนทบรุ ี11120 

T: 02-195-2238 089-815-7066 F: 02-195-2239

บรษัิท เซอรก์ติ เทคนคิ จ ำกัด
25/29 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกร็ด นนทบรุ ี11120 

T: 02-984-5611-3  F: 02-984-5614

บรษัิท ซ.ีอำร.์ออโต ้(2004) จ ำกัด
40/2 หมูท่ี ่5 ถนนกรงุเทพ-ปทมุธำน ีต ำบลบำงเดือ่ อ ำเภอเมอืงปทมุธำน ีปทมุธำน ี12000

T: 02-978-2961-3   F: 02-978-2792

บรษัิท พ.ีรุง่เรอืงบรกิำร จ ำกัด
95/10 หมูท่ี ่3 ซอยรังสติ-ปทมุธำน ี22 ถนนรังสติ-ปทมุธำน ีต ำบลบำงพนู อ ำเภอเมอืงปทมุธำน ี

ปทมุธำน ี12000 T: 02-959-5600  081-439-8899 F: 02-567-2593

บรษัิท อนุรักษ์ ออโต ้รแีพร ์เซน็เตอร ์จ ำกัด
84 ซอยรังสติ-นครนำยก 55 ถนนรังสติ-นครนำยก ต ำบลประชำธปัิตย ์อ ำเภอธัญบรุ ีปทมุธำน ี12130

 T: 02-549-7216-20  081-809-1955 F: 02-996-5077

บรษัิท อุย่อดกำรชำ่งพัฒนำ จ ำกัด
93 ถนนรังสติ-นครนำยก ต ำบลประชำธปัิตย ์อ ำเภอธัญบรุ ีปทมุธำน ี12130

T: 02-533-0389 081-934-4388 F:02-996-0937

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด โชตดิ ำรงเซอรว์สิ
41/4 หมูท่ี ่11 ต ำบลบงึทองหลำง อ ำเภอล ำลกูกำ ปทมุธำน ี12150

T: 02-987-0308-9 081-621-9449  F: 02-987-1227

อ าเภอล าลกูกา

อ าเภอบางบวัทอง

อ าเภอปากเกร็ด

ปทมุธานี

อ าเภอเมอืงปทมุธานี

อ าเภอธญับรุ ี

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา ส านกังานใหญ่

นนทบรุ ี

อ าเภอเมอืงนนทบรุ ี

อ าเภอบางใหญ่

อ าเภอบางกรวย



อูร่ง่โรจนย์นต์
999 หมูท่ี ่8 ถนนสขุมุวทิ 113 ต ำบลส ำโรงเหนอื อ ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

10270 T: 02-757-2740-1   F: 02-757-0945

บรษัิท รุง่เรอืง ออโต ้ไฮเทค จ ำกัด
15 หมูท่ี ่8 ต ำบลบำงแกว อ ำเภอบำงพล ีสมทุรปรำกำร 10540 

T: 02-753-6810-3 081-622-4855 F: 02-753-6814

บรษัิท เค.ท.ีออโต ้เซอรว์สิ จ ำกัด
11 หมูท่ี ่1 ถนนรำงรถไฟเก ำ ต ำบลส ำโรง อ ำเภอพระประแดง สมทุรปรำกำร 10130 

T: 02-748-3754-6  F:02-748-3757

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เจดยี ์ออโต ้เซอรว์สิ
90/1 หมูท่ี ่3 ซอยวดัแคเกำ่ ถนนสขุสวสัดิ ์ต ำบลปำกคลองบำปลำกด อ ำเภอพระสมทุร เจดยี ์

สมทุรปรำกำร 10290 T: 02-815-5801 081-374-6350 F: 02-815-6146

อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา ส านกังานใหญ่

สมทุรปราการ

อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ

อ าเภอบางพลี

อ าเภอพระประแดง



บรษัิท สริรยนต ์ออโตอ้ันดสัตรี ้จ ำกัด
159 หมูท่ี ่11 ต ำบลมำบแค อ ำเภอเมอืงนครปฐม นครปฐม 73000 

T: 034-203-250-2 081-856-6619 F: 034-203-253

หำ้งหุน้สว่นสำมัญ อูส่กลพัฒนำยนต์
57/9 หมูท่ี ่7 ต ำบลบอ่พลบั อ ำเภอเมอืงนครปฐม นครปฐม 73000 

T: 034-973-201 081-948-4093 089-004-2436  081-948-4093 F: 034-973-202

อู ่ด.ีด.ี กำรำจ 2009
1 ซอยเพชรเกษม 21 ต ำบลบำงแขม อ ำเภอเมอืงนครปฐม นครปฐม 73000 

T: 086-392-9226 081-757-5076 F: 034-259-270

อู ่ประณีตยนต์
76/1 หมูท่ี ่4 ต ำบลธรรมศำลำ อ ำเภอเมอืงนครปฐม นครปฐม 73000 

T: 034-395-390-1 081-315-5038  F: 034-395-391

อู ่พงศธร
606/5 ซอย 15 ถนนรถไฟตะวนัตก ต ำบลพระปฐมเจดยี ์อ ำเภอเมอืงนครปฐม นครปฐม 73000 T: 

034-363-376 081-852-4931 080-434-0554  F: 034-363-371

อู ่วนิวรำยสุ
6 หมูท่ี ่9 ต ำบลล ำพยำ อ ำเภอเมอืงนครปฐม นครปฐม 73000 

T: 034-254-492 081-617-1512 F: 034-253-089

อู ่พ ีเอส ยนต์
131 หมูท่ี ่12 ต ำบลสำมงำ่ม อ ำเภอดอนตมู นครปฐม 73150 

T: 034-381-226 089-984-3721 087-355-4992 F: 034-371-744

บรษัิท ส.รุง่เจรญิ บอดีช้อพ จ ำกัด
22/2 หมูท่ี ่3 ถนนศำลำยำ-บำงภำษี ต ำบลนรำภริมย ์อ ำเภอบำงเลน นครปฐม 73130 

T: 034-963-074 081-808-9457 084-144-1991 F: 034-964-075

บรษัิท ศำลำยำ ออโต ้บอดี ้รแีพร ์จ ำกัด
18/12 หมูท่ี ่2 ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล นครปฐม 72170 

T: 034-246-239 090-980-4753  088-871-9694 F: 034-246-239

บรษัิท อูส่ำยสี ่จ ำกัด
98/1 หมูท่ี ่7 ถนนพทุธมณฑลสำย 4 ต ำบลกระทุม่ลม้ อ ำเภอสำมพรำน นครปฐม 73220 

T: 02-814-1565  083-000-5772 F: 02-814-1564

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด นำรำพรรธน ์บอดีแ้อนดเ์พน้ท์
26/27 หมูท่ี ่1 ต ำบลแกง่เสีย้น อ ำเภอเมอืงกำญจนบรุ ีกำญจนบรุ ี71000  

T: 034-653-339 089-258-6363 081-944-0883 F: 034-653-339

อู ่ช.รุง่เรอืงบรกิำร
74/3 หมูท่ี ่2 ต ำบลทำ่ลอ้ อ ำเภอทำ่มว่ง กำญจนบรุ ี71110 

T: 034-604-522 081-981-0876 F: 034-604-520

ช.รุง่โรจน ์ออโตเ้ซอรว์สิ
39/6 หมูท่ี ่6 ต ำบลทำ่ไม ้อ ำเภอทำ่มะกำ กำญจนบรุ ี71120 

T: 034-542-543 089-254-2689  F: 034-542-543

บรษัิท สรุกำญจนเ์ซอรว์สิ จ ำกัด
61 ถนนลำดปลำเคำ้ แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรงุเทพมหำนคร 10230 

T: 02-570-5785 02-940-3949  086-886-9555 F: 02-940-2985

อู ่ประสทิธิย์นต์
166 หมูท่ี ่5 ต ำบลดอนตะโก อ ำเภอเมอืงรำชบรุ ีรำชบรุ ี70000 

T: 032-327-978 081-923-7270 F: 032-337-984

โชตชิว่งกำรชำ่ง
300 หมูท่ี ่9 ต ำบลด ำเนนิสะดวก อ ำเภอด ำเนนิสะดวก รำชบรุ ี70130

T: 032-254-896 081-559-3521  F: 032-245-516

อู ่สรุนิทร ์กำรชำ่ง
99/2 หมูท่ี ่6 ต ำบลดอนกรวย อ ำเภอด ำเนนิสะดวก รำชบรุ ี70130

T: 032-745-104 087-366-8309 089-048-6014  F: 032-745-104

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขานครปฐม

นครปฐม

กาญจนบรุ ี

ราชบรุ ี



บรษัิท วนัิย อนิเตอร ์โมบลิ จ ำกัด
48/6 หมูท่ี ่3 ต ำบลคอกกระบี ่อ ำเภอเมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร 74000 

T: 034-494-346-7 081-626-0495 F: 034-494-348

อู ่โอเวอรแ์ลนด ์กำรำจ
47/437 หมูท่ี ่4 ซอยวดัโคก ถนนเอกชยั ต ำบลโคกขำม อ ำเภอเมอืงสมทุรสำคร สมทุรสำคร 74000

 T: 034-864-288  081-981-4126 F: 034-864-289

บรษัิท ทพิยส์วุรรณกลกำร จ ำกัด
99/3 หมูท่ี ่4 ต ำบลออ้มนอ้ย อ ำเภอกระทุม่แบน สมทุรสำคร 74013 

T: 02-810-9697-8 081-622-5626 F: 02-810-0330

บรษัิท พงษ์สทิธ ิกำรำจ จ ำกัด
149/368 หมูท่ี ่13 ซอย 95 เพชรเกษม ต ำบลออ้มนอ้ย อ ำเภอกระทุม่แบน สมทุรสำคร

74130 T: 02-813-7094-5  089-257-5868 F: 02-813-7351

สวุรรณกำรชำ่ง
26/1 หมูท่ี ่5 ต ำบลเขำพระ อ ำเภอเดมิบำงนำงบวช สพุรรณบรุ ี72120 

T: 035-578-105 081-806-5526 081-806-5526 F: 035-578-105

โพธิค์อยออโตเ้ซอรว์สิ
115/1 หมูท่ี ่2 ทำ่ระหัด อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีสพุรรณบรุ ี72000 

T: 035-502-234 081-646-5286 084-315-7171 F: 035-412-364

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด มำลำโกสมุ เซอรว์สิ
268/2 หมูท่ี ่5 ต ำบลรัว้ใหญ ่อ ำเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีสพุรรณบรุ ี72000 

T: 035-555-520 086-171-8223  F: 035-555-521

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด วรกำญจนอ์ูท่อง
449 หมูท่ี ่15 ต ำบลจรเขส้ำมพน อ ำเภออูท่อง สพุรรณบรุ ี72160 

T: 035-552-450 086-303-3376 F: 035-552-450

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขานครปฐม

สมทุรสาคร

สพุรรณบรุ ี



บรษัิท ส ำยทพยเซอรว์สิ จ ำกัด
213/2 สหีรำชเดโชชยั ต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีลพบรุ ี15000 

T: 036-420-940 089-744-7019 089-744-7019 F: 036-680-337

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ลพบรุคีำรเ์ซอรว์สิ
322 หมูท่ี ่2 ซอยวเิศษสขุ ถนนพหลโยธนิ ต ำบลทำ่ศำลำ อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีลพบรุ ี15000 T: 

036-612-483 084-377-7377 F: 036-612-484

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ลพบรุอีอโตเ้ซอรว์สิ
19/9 พระศรมีโหสถ ต ำบลทะเลชบุศร เมอืงลพบรุ ีลพบรุ ี15000 

T: 036-420-043 081-853-2664 080-664-3574  F: 036-613-960

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ศกัดำบอดีเ้ซอรว์สิ
17 หมูท่ี ่5 ถนนลพบรุ-ีสงิหบ์รุ ีต ำบลพรหมมำสตร ์อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีลพบรุ ี15000 

T: 036-617-421-2 081-948-2018  F: 036-617-533

หำ้งหุน้สว่นส ำมัญ อูศ่รสีขุ คำร ์เซอรว์สิ
17/4 หมูท่ี ่1 ต ำบลผึง้รวง อ ำเภอเฉลมิพระเกยีรต ิสระบรุ ี18000 

T: 036-317-961 086-305-9669  081-794-0728 F: 036-317-961

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด สองคอนเจรญิยนต์
87/1 หมูท่ี ่4 ต ำบลสองคอน อ ำเภอแกง่คอย สระบรุ ี18110 

T: 036-241-622 036-245-591 081-071-2234 F:

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พ.พระบำทยนตรกำร
41/1 หมูท่ี ่9 ถนนพหลโยธนิ ต ำบลพคุ ำจำน อ ำเภอพระพทุธบำท สระบรุ ี18120 

T: 036-266-445  089-807-7289  081-795-2124 081-375-9483  F: 036-267-789

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูเ่อนกกำรชำ่ง
206 หมูท่ี ่2 ต ำบลมติรภำพ อ ำเภอมวกเหล็ก สระบรุ ี18180 

T: 036-730-839 087-103-1307 081-987-0846 F: 036-730-839

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ฉัตรยนต์
9/3 หมูท่ี ่3 ถนนสวุรรณศร ต ำบลโคกแย ้อ ำเภอหนองแค สระบรุ ี18230 

T: 036-305-785 081-852-1345 F: 036-305-795

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พ.ีท.ี มอเตอร ์2
69/3 หมูท่ี ่1 ถนนพหลโยธนิ ต ำบลหว้ยทรำย อ ำเภอหนองแค สระบรุ ี18230 

T: 036-337-730-2  081-780-7100 F: 036-389-826

บรษัิท โรจนะ ออโต ้คลัเลอร ์จ ำกัด
339 หมูท่ี ่2 ถนนโรจนะ ต ำบลสำมเรอืน อ ำเภอบำงปะอนิ พระนครศรอียธุยำ 13170 

T: 035-332-193  083-545-6886 F: 035-332-193

บรษัิท อำร.์เอส. ออโตก้ำรำจ จ ำกัด

370/1 หมูท่ี ่2 ต ำบลคลองจกิ อ ำเภอบำงปะอนิ พระนครศรอียธุยำ 13160 

T: 035-274-399 035-274-401  035-274-402  081-932-1504 081-985-0968 086-328-9233  

F: 035-274-400

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูส่หมติรยนตร์กจิ
33 หมูท่ี ่4 ต ำบลคุง้ลำน อ ำเภอบำงปะอนิ พระนครศรอียธุยำ 13000 

T: 035-331-444 081-809-1847 F: 035-331-445

บรษัิท อูไ่พศำลยนต ์จ ำกัด
2/15 ถนนโรจนะ ต ำบลหอรัตนไชย อ ำเภอพระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ 13000

T: 035-241-898  F: 035-242-256

อู ่โรจนะยนต์
82 หมูท่ี ่1 ถนนโรจนะ ต ำบลไผล่งิ อ ำเภอพระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ 13000 

T: 035-234-668  089-834-3229

บรษัิท พ ีออโตอ้มิเมจ จ ำกัด
29/25 หมูท่ี ่2 ต ำบลศำลำแดง อ ำเภอเมอืงอำ่งทอง อำ่งทอง 14000 

T: 035-615-990 089-921-2400 F: 035-615991

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาลพบรุ ี

ลพบรุ ี

สระบรุ ี

พระนครศรอียธุยา

อา่งทอง



บรษัิท ทวศีกัดิอ์อโตเ้ซอรว์สิ จ ำกัด
1/10 ถนนหัวหนิ-หนองพลบั ต ำบลหัวหนิ อ ำเภอหัวหนิ ประจวบครีขีนัธ ์77110 

T: 032-512-582 081-572-0154 086-331-9611 F: 032-534-826

อู ่ปรำณบรุคีำรเ์ซนเตอร์
3/1 หมูท่ี ่7 ต ำบลหนองตำแตม้ อ ำเภอปรำณบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์77120 

T: 032-651-789-90 082-955-8999 081-403-3591 F: 032-651-791

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูส่ำมเหลีย่มทองค ำ
94 หมูท่ี ่5 ถนนปำกน ้ำปรำณ ต ำบลวงักพ์ง อ ำเภอปรำณบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์77120 

T: 032-651-945 095-110-7971 084-206-4247 F: 032-651-945

อู ่ประดษิฐย์นตก์ำรชำ่ง
9/1 หมูท่ี ่11 ต ำบลหว้ยทรำย อ ำเภอเมอืง ประจวบครีขีนัธ ์ประจวบครีขีนัธ ์77000 

T: 032-578-249-8 089-612-9336 081-857-4154 F: 032-578-249

อู ่กติตพิล เซอรว์สิ
212/35 ซอย 10 ถนนลำดพรำ้ว แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรงุเทพมหำนคร 10900 

T: 02-512-4046 081-374-8338 F: 02-938-6488

บรษัิท เบเ๊ฮงหลกีำรชำ่ง จ ำกัด
56/1 หมูท่ี ่1 ถนนเพชรเกษม ต ำบลตน้มะมว่ง อ ำเภอเมอืงเพชรบรุ ีเพชรบรุ ี76000 

T: 032-454-506 083-783-3883 F: 032-454-507

อู ่ตอ้มกำรชำ่ง
561 หมูท่ี ่1 ถนนเพชรเกษม ต ำบลไรส่ม้ อ ำเภอเมอืงเพชรบรุ ีเพชรบรุ ี76000 

T: 032-419-916-8  081-995-3481 F: 032-401-016

อู ่เบเ๊ฮงหลกีำรชำ่ง
157/9 หมูท่ี ่5 เพชรเกษม ต ำบลทำ่ยำง อ ำเภอทำ่ยำง เพชรบรุ ี76130 

T: 032-437-696 081-926-4944 F: 032-438-121

อู ่ส.ประดษิฐ์
239/2 หมูท่ี ่3 ถนนเพชรเกษม ต ำบลทำ่ยำง อ ำเภอทำ่ยำง เพชรบรุ ี76130 

T: 032-463-909 081-944-2223 081-353-2429 F: 032-463-909

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาหวัหนิ

ประจวบครีขีนัธ ์

เพชรบรุ ี



หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด แสงฟ ำคำรแ์ครบ์รกิำร
201 หมูท่ี ่12 ต ำบลทำ่งำม อ ำเภอเมอืงปรำจนีบรุ ีปรำจนีบรุ ี25000 

T: 037-218-600 081-810-8566 081-864-3020 F: 037-218-600

อู ่ธนยนต์
398/2 ซอย 5 ปรำจนีอนุสรณ์ ต ำบลหนำ้เมอืง เมอืงปรำจนีบรุ ีปรำจนีบรุ ี25000 

T: 037-211-472 087-736-4443 088-912-5448 081-710-6722 F: 037-281-768

บรษัิท เอสอำร ์อนิเตอร ์สปีด กำรำจ จ ำกัด
177 หมูท่ี ่4 ถนน304 ต ำบลเมอืงเกำ่ อ ำเภอกบนิทรบ์รุ ีปรำจนีบรุ ี25240 

T: 037-218-770 081-577-5771 089-404-4424 F: 037-218-628

บรษัิท น ำเจรญิยนต ์จ ำกัด
352 หมูท่ี ่4 ต ำบลเมอืงเกำ่ อ ำเภอกบนิทรบ์รุ ีปรำจนีบรุ ี25240 

T: 037-281-888 089-748-2290 081-863-1107  F: 037-281-768

อู ่กจิเจรญิยนต์
262 หมูท่ี ่5 ถนนฉะเชงิเทรำ-นครรำชสมีำ ต ำบลเมอืงเกำ่ กบนิทรบ์รุ ีปรำจนีบรุ ี25240 

T:037-575-252 091-451-4592 091-451-4592 081-781-2784 F: 037-575-265

อู ่ชยัรุง่เรอืงยนตน์ำดี
145 หมูท่ี ่1 ต ำบลทุง่โพธิ ์อ ำเภอนำด ีปรำจนีบรุ ี25220 

T: 037-401-143 098-264-8874 089-234-2773  087-022-4747 F: 037-407-186

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ดบัเบิล้.เค.เซอรว์สิ
170 หมูท่ี ่6 ต ำบลหัวหวำ้ อ ำเภอศรมีหำโพธิ ์ปรำจนีบรุ ี25140 

T: 037-408-485 086-846-1331 084-185-4632  086-310-4201 F: 037-408-485

บรษัิท มติรบำงพระ อนิเตอรย์นต ์จ ำกัด
7/3 หมูท่ี ่3 ต ำบลบำงพระ อ ำเภอเมอืงฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ 24180 

T: 038-512-044 038-821-522  086-369-8499 F: 038-513-232

บรษัิท อูเ่อสพ ีออโตเ้ซอรว์สิ จ ำกัด
15/6 หมูท่ี ่5 ต ำบลคลองนำ อ ำเภอเมอืงฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ 24000 

T: 038-824-523 081-346-9620 083-187-6464 F: 038-824-524

บรษัิท ออโต ้รัก เซอรว์สิ จ ำกัด
176/5 หมูท่ี ่1 ต ำบลบำงววั อ ำเภอบำงปะกง ฉะเชงิเทรำ 24180 

T: 038-540-333-5 092-449-9898 F: 038-540-336

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เอริธ์ออโตเ้พน้ท์
155 หมูท่ี ่7 ต ำบลหนองยำว อ ำเภอพนมสำรคำม ฉะเชงิเทรำ 24120 

T: 038-086-173 086-145-4888 F: 038-838-431

บรษัิท จติตบิอดี ้เซอรว์สิบำ้นนำ จ ำกัด
18 หมูท่ี ่7 ต ำบลพกิลุออก อ ำเภอบำ้นนำ นครนำยก 26110 

T: 037-381-164 081-562-7473 081-562-9948  F: 037-381-590

บรษัิท อูย่อดกำรชำ่งพัฒนำ จ ำกัด
61 หมูท่ี ่6 ต ำบลทรำยมลู อ ำเภอองครั์กษ์ นครน ำยก 26000 

T: 037-349-848

บรษัิท วงัน ้ำเย็นกำรำจ จ ำกัด
21/1 หมูท่ี ่16 ต ำบลวงัน ้ำเย็น อ ำเภอวงัน ้ำเย็น สระแกว้ 27210 

T: 037-228-167 081-578-4262 086-141-1181 F: 037-228-167

ห ้ำงหุน้สว่นจ ำกัด อู ่วฒันำ เคำะพน่ สี
1024,1026 หมูท่ี ่10 ต ำบลวฒันำนคร อ ำเภอวฒันำนคร สระแกว้ 27160 

T: 037-225-286 F: 037-261-622

อู ่มติรสมัพันธ์
24/3 ถนนตอนกำรทำง ต ำบลอรัญประเทศ อ ำเภออรัญประเทศ สระแกว้ 27120 

T: 037-232-680  081-864-4706 F: 037-232-639

อู ่ฮ.กำรชำ่ง
79 หมูท่ี ่3 ต ำบลบำ้นใหมห่นองไทร อ ำเภออรัญประเทศ สระแกว้ 27120 

T: 037-233-921 089-253-5265 F: 037-222-393

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาปราจนีบรุ ี

ปราจนีบรุ ี

ฉะเชงิเทรา

นครนายก

สระแกว้



บรษัิท ซ.พ.พัทยำ กำรำจ จ ำกัด
320/15 หมูท่ี ่4 ต ำบลนำเกลอื อ ำเภอบำงละมงุ ชลบรุ ี20150 

T: 038-221-326 086-341-3342 F: 038-221-326

บรษัิท บำงละมงุ 31 เซอรว์สิ จ ำกัด
111 หมูท่ี ่2 ต ำบลตะเคยีนเตย อ ำเภอบำงละมงุ ชลบรุ ี20150 

T: 038-241-890 089-815-1110 081-830-4979  F: 038-241-730

หำ้งหุน้สว่นสำมัญนติบิคุคล มงคลเซอรว์สิ 2004
23 หมูท่ี ่5 ต ำบลบำงละมงุ อ ำเภอบำงละมงุ ชลบรุ ี20150 

T: 038-704-343 081-759-2233 F: 038-704-343

บรษัิท อำ่วอดุมกำรชำ่งพัทยำ จ ำกัด
82/2 หมูท่ี ่1 ซอยนำจอมเทยีน 2 ต ำบลนำจอมเทยีน อ ำเภอสตัหบี ชลบรุ ี20250 

T: 038-706-339  089-115-9114 F: 038-706-339

บรษัิท เคเคบอดีเ้ซอรว์สิ จ ำกัด
269/145 หมูท่ี ่6 ต ำบลบอ่วนิ อ ำเภอศรรีำชำ ชลบรุ ี20230 

T: 038-110-435 081-910-0572 086-323-7883 090-770-0649 F: 038-110-435

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ซเ๊อศนูยซ์อ่มรถยนต์

236 ก. หมูท่ี ่2 ต ำบลบำงพระ อ ำเภอศรรีำชำ ชลบรุ ี20110 

T: 038-341-228 038-357-380 081-982-4439 081-865-4177  081-982-4439

F: 038-776-442

บรษัิท ศรรีำชำกำรำจ จ ำกัด
307/11 หมูท่ี ่7 ต ำบลทุง่สขุลำ อ ำเภอศรรีำชำ ชลบรุ ี20230 

T: 038-354-666-7 081-429-6312 F: 038-354-668

บรษัิท ศรรีำชำ อนิเตอร ์กำรำจ จ ำกัด
190/14 หมูท่ี ่3 ถนนสำยเกำ่กโิล ต ำบลสรศุกัดิ ์อ ำเภอศรรีำชำ ชลบรุ ี20110 

T: 038-112-718-9 089-749-2700 084-565-1131 F: 038-314-408

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อำ่วอดุมกำรชำ่งสำขำสขุมุวทิ
166/56 หมูท่ี ่7 ถนนสขุมุวทิ ต ำบลทุง่สขุลำ อ ำเภอศรรีำชำ ชลบรุ ี20230 

T: 038-351-735 082-469-1309 F: 038-766-102

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อำ่วอดุมกำรชำ่ง
277/40 หมูท่ี ่12 ต ำบลทุง่สขุลำ อ ำเภอศรรีำชำ ชลบรุ ี20230 

T: 038-354-110-1  F: 038-354-110

บรษัิท ซบีกีำรำจ จ ำกัด

419 หมูท่ี ่10 ต ำบลบำ้นสวน อ ำเภอเมอืงชลบรุ ีชลบรุ ี20000 

T: 038-799-770 081-782-9430 081-577-9252 086-335-1811  086-316-6708 

F: 038-288-382

บรษัิท นวิฒันอ์อโตค้ำร ์จ ำกัด
367/1 ถนนสขุมุวทิ ต ำบลแสนสข ุอ ำเภอเมอืงชลบรุ ีชลบรุ ี20130 

T: 038-392-743 038-392-560 086-841-9953 086-315-0779 F: 038-392-560

บรษัิท วลนิอนิเตอรย์นต ์จ ำกัด
55/7 หมูท่ี ่1 ซอยวดัจรญูรำษฎร ์ต ำบลหว้ยกะปิ อ ำเภอเมอืงชลบรุ ีชลบรุ ี20000 

T: 038-192-217  038-192-107 090-731-5237 098-264-5545 F: 038-192-218

บรษัิท สเุมธกำรำจ จ ำกัด
63/2 หมูท่ี ่4 ต ำบลหว้ยกะปิ อ ำเภอเมอืงชลบรุ ีชลบรุ ี20130 

T: 038-765-765-6 098-545-4415 081-982-1213  098-545-4415 F: 038-765-764

บรษัิท หนองร ีกำรำจ จ ำกัด
19/33 หมูท่ี ่7 ต ำบลหนองร ีอ ำเภอเมอืงชลบรุ ีชลบรุ ี20000 

T: 038-476-421 038-476-686 086-375-7842 F: 038-476-687

บรษัิท หว้ยกะปิ 13 เซอรว์สิ จ ำกัด
65 หมูท่ี ่4 ซอยหว้ยกะปิ13 ต ำบลหว้ยกะปิ อ ำเภอเมอืงชลบรุ ีชลบรุ ี20130 

T: 038-382-792-3 081-830-4979 082-469-0996 F: 038-382-793

อู ่บำ้นบงึกำรำจ
252/8 หมูท่ี ่8 ต ำบลคลองกิว่ อ ำเภอบำ้นบงึ ชลบรุ ี20220 

T: 038-446-389 081-991-7011 081-991-7011 F: 038-446-585

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาพทัยา

ชลบรุ ี



อู ่เพิม่คณูทรัพยก์ำรชำ่ง
74/51 หมูท่ี ่6 ต ำบลทับมำ อ ำเภอเมอืง ระยอง 21000 

T: 038-034-219 099-332-4614 F: 038-034-219

บรษัิท เอส ท ีระยองกำรำจ 2011 จ ำกัด
16/1 หมูท่ี ่3 ต ำบลทับมำ เมอืงระยอง ระยอง 21000 

T: 038-993-350 086-344-6422 F: 038-993-351

บรษัิท ระยองยนต ์จ ำกัด
103 หมูท่ี ่2 ซอยแหลมมะขำม ต ำบลทับมำ เมอืงระยอง ระยอง 21000 

T: 038-808-413-4 086-315-0779 F: 038-021-682

บรษัิท ระยอง ออโตค้ำร ์จ ำกัด
4/1 ซอยดวงตะวนั ถนนโขดหนิ-เขำไผ ่ต ำบลเนนิพระ อ ำเภอเมอืงระยอง ระยอง 21000 

T: 038-688-078  086-315-0779 F: 038-688-078

บรษัิท ชยัณรงคแ์กลง(2008) จ ำกัด
252/8 หมูท่ี ่8 ต ำบลคลองกิว่ อ ำเภอบำ้นบงึ ชลบรุ ี20220 

T: 038-446-389 081-991-7011 081-991-7011 F: 038-446-585

บรษัิท ชยัณรงคจั์นทบรุี(1993) จ ำกัด
30/30 หมูท่ี ่3 ถนนรักศกัดิช์มลู ต ำบลทำ่ชำ้ง อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจันทบรุ ี22000 

T: 039-321-797  081-945-4545 F: 039-351-067

บรษัิท อำร.์เอส.กำรำจ (2007) จ ำกัด
99 หมูท่ี ่1 พระยำตรัง ต ำบลทำ่ชำ้ง อ ำเภอเมอืงจันทบรุ ีจันทบรุ ี22000 

T: 039-303-344 081-686-7431 F: 039-303-311

อู ่พลิว้คำรแ์คร์
16/1 หมูท่ี ่12 ถนนสขุมุวทิ ต ำบลพลิว้ อ ำเภอแหลมสงิห ์จันทบรุ ี22190 

T: 039-458-682  086-313-3348 F: 039-434-847

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ตรำดเจรญิยนต ์เซอรว์สิ
77/4 หมูท่ี ่6 ต ำบลวงักระแจะ อ ำเภอเมอืงตรำด ตรำด 23000 

T: 039-674-829 081-782-8788 081-782-8788 F: 039-518-057

วชิยักำรชำ่ง
49 หมูท่ี ่2 ถนนสขุมุวทิ ต ำบลวงักระแจะ อ ำเภอเมอืงตรำด ตรำด 23000 

T: 039-520-886 081-940-1577 F: 039-523-518

บรษัิท ศริรัิกษ์ เซอรว์สิ (2009) จ ำกัด
94/1 หมูท่ี ่1 ต ำบลหนองโสน อ ำเภอเมอืงตรำด ตรำด 23000 

T: 039-593-388 081-940-6024 089-940-6024 F: 039-593-388

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาพทัยา

ระยอง

จนัทบรุ ี

ตราด



บรษัิท มติรอำรยีข์อนแกน่ 2009 จ ำกัด
425-427 ถนนเทพำรักษ์ ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000 

T: 403-236-104 082-316-9990  F: 043-332-715

บรษัิท วรตุมบ์อดีแ้อนดเ์พนท ์จ ำกัด
294 หมูท่ี ่5 ถนนเลีย่งเมอืง ต ำบลเมอืงเก ำ อ ำเภอเมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000 

T: 043-341-423   F: 043-341-427

มงคลกำรชำ่ง
275/11 หมูท่ี ่13 ถนนรำษฎรค์นงึ ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000 T: 

043-237-167 089-710-1125 089-710-1125 F: 043-236-101

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เสมยีนกำรชำ่ง
52 หมูท่ี ่15 ต ำบลเมอืงเกำ่ อ ำเภอเมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000 

T: 043-341-455 085-912-1274 F: 043-341-455

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เอส.ซ.ีกำรำจ ขอนแกน่
333/3 หมูท่ี ่2 ถนนมติรภำพ ต ำบลศลิำ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 40000 

T: 043-343-466 089-712-1844 F: 043-465-166

อู ่ไชยบรุกีำรชำ่ง
266 หมูท่ี ่3 ถนนชมุแพ-ภเูขยีว ต ำบลไชยสอ อ ำเภอชมุแพ ขอนแกน่ 40130 

T: 043-386-085 089-573-6722 F: 043-386-085

อู ่วฒันะเซอรว์สิ
678/4 หมูท่ี ่3 เจำ้เงำะ ต ำบลบำ้นไผ ่อ ำเภอำ้นไผ ่ขอนแกน่ 40110 

T: 043-272-675 080-180-2344 F: 043-272-675

ส.เจรญิยนต์
81 ถนนผังเมอืง2 ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง กำฬสนิธุ ์46000 

T: 043-822-271 089-104-1168  081-592-9350 F: 043-822-271

อู ่ส.บญเฮงกำรชำ่ง
120 หมูท่ี ่6 ถนนกำฬสนิธุ-์สหัสขนัธ ์ต ำบลโพธิท์อง อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์กำฬสนิธุ ์46000

T: 043-873-500  043-873-502  081-574-8765 F: 043-873-501

อูเ่จห้น่อย เซอรว์สิ
211 หมูท่ี ่10 ต ำบลหว้ยโพธิ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์กำฬสนิธุ ์46000 

T: 043-600-502 081-670-1662 081-670-1662 F: 043-600-555

บรษัิท เค เอช ซ ีออโต ้เซอรว์สิ จ ำกัด
555 หมูท่ี ่20 ต ำบลยำงตลำด อ ำเภอยำงตลำด กำฬสนิธุ ์46120 

T: 043-833-611  F: 043-833-613

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูถ่ำวรกำรชำ่ง
1042 ถนนนครสวรรค ์ต ำบลตลำด อ ำเภอเมอืงมหำสำรคำม มหำสำรคำม 44000 T:

043-723-464  081-380-7322 F: 043-725-968

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด กติ ิเคำะพนสี
195 หมูท่ี ่12 ถนนถนีำนนท ์ต ำบลทำ่ขอนยำง อ ำเภอกันทรวชิยั มหำสำรคำม 44150 

T: 043-995-777   F: 043-995-776

อูถ่ำวรเจรญิยนต์
987 หมูท่ี ่14 ถนนพยัคฆภมูพิสิยั-ยโสธร ต ำบลปะหลำน อ ำเภอพยัคฆภมูพิสิยั มหำสำรคำม 44110

 T: 043-790-347 081-262-2782 081-262-2782

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาขอนแกน่

ขอนแกน่

กาฬสนิธุ ์

มหาสารคาม



บรษัิท เอสพคีำรเ์ซอรว์สิ จ ำกัด
827 หมูท่ี ่1 สรุนำรำยณ์ ต ำบลบำ้นเกำะ อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 30000 

T: 044-372-455 081-879-1536 081-879-1536 F:

บรษัิท มนูไลท ์กำรำจ จ ำกัด
220 หมูท่ี ่1 ต ำบลหนองบวัศำลำ อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 30000 

T: 044-327-178   F: 044-327-220

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด โครำชวไีอพี
809 ถนนทำ้วสรุะ ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 30000 

T: 044-342-787 081-877-4686 F: 044-342-719

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ท ีแอล กำรำจ
501/2 ถนนมติรภำพ-หนองคำย ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 30000 T: 

044-293-224-6   F:

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ธรีะคำรเ์ซอรว์สิ (อูกุ่ย่)
512 หมูท่ี ่5 ถนนมติรภำพ ต ำบลบำ้นใหม ่อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 30000 

T: 044-214-224 F: 044-217-755

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด มติรภำพนครรำชสมีำ
120 หมูท่ี ่11 ต ำบลบำ้นใหม ่อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 30000 

T: 044-465-411  081-789-3315 F: 044-466-079

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูเ่บิม้บรกิำร
462 หมูท่ี ่10 ถนนมติรภำพ ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 30280

T:044-465-027 081-878-6970

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูเ่พชร กำรำจ (2002)
508 หมูท่ี ่2 ต ำบลบำ้นเกำะ อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 30000 

T: 044-956-173 086-253-3536 F: 044-956-174

อูท่วผีล
44/1 ถนนมติรภำพ ต ำบลหนองสำหรำ่ย อ ำเภอปำกชอ่ง นครรำชสมีำ 30130 

T: 044-312-658  081-321-4955 F: 044-314-519

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ช ำนำญกำรชำ่ง ชยัภมู ิ
404/8 หมูท่ี ่9 ถนนชยัภมู-ิบำ้นเขวำ้ ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงชยัภมู ิชยัภมู ิ36000 

T: 044-836-048  081-660-0486 F: 044-824-665

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูม่ำรวยกำรชำ่ง
63/3 หมูท่ี ่14 ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงชยัภมู ิชยัภมู ิ36000 

T: 044-816-306 081-548-7525 F: 044-816-306

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด สวำ่งกำรยำง
50/2 หมูท่ี ่12 ต ำบลหนองไผ ่อ ำเภอแกง้ครอ้ ชยัภมู ิ36150 

T: 044-831-185 081-547-3592

บรษัิท ศณูยส์ทีรัพยท์ว ีจ ำกัด
102 หมูท่ี ่1 ต ำบลกระสงั อ ำเภอเมอืงบรุรัีมย ์บรุรัีมย ์31000 

T: 044-657-246  F: 044-657-247

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูเ่สถยีร
451/63 ถนนจริะ ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงบรุรัีมย ์บรุรัีมย ์31000 

T: 044-621-098 F: 044-621-088

อู ่อดุมทรัพยธ์ำดำ
136 หมูท่ี ่8 ต ำบลชมุเห็ด อ ำเภอเมอืงบรุรัีมย ์บรุรัีมย ์31000 

T: 044-666-108 081-547-6554 089-425-6600 086-460-9637 F: 044-666-109

บรษัิท ศนูยส์ทีรัพยท์ว ีจ ำกัด
42 หมูท่ี ่11 ต ำบลหนองโบสถ ์อ ำเภอนำงรอง บรุรัีมย ์31110 

T: 044-657-246 F:044-657-247

ห ้ำงหุน้สว่นจ ำกัด เจรญิสนิออโตเ้พน้ท์
469 หมูท่ี ่3 ถนนสำยประโคนชยั-บรุรัีมย ์ต ำบลประโคนชยั อ ำเภอประโคนชยั บรุรัีมย ์31140 

T:044-651-971 081-879-6919  085-858-0881 F: 044-651-971

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขานครราชสมีา

นครราชสมีา

ชยัภมู ิ

บรุรีมัย ์



หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อู ่ส.ยทุธชยัเซอรว์สิ
180 หมูท่ี ่7 ถนนรอ้ยเอ็ด-โพนทอง ต ำบลหมมูน้ กิง่อ ำเภอเชยีงขวญั รอ้ยเอ็ด 45170 

T: 043-513-351  081-380-3957  087-771-9003 F: 043-522-544

บรษัิท ศรีทองออโตเ้ซอรว์สิ จ ำกัด
99 หมูท่ี ่3 ต ำบลหนองแวง เมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด 45000 

T: 043-501-855 091-061-9715 093-324-8765 F: 043-501-856

รำ้น อูรุ่ง่เรอืงบรกิำร
103 หมูท่ี ่7 ต ำบลดงลำน อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด 45000 

T: 043-513-628

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด กอ้งศำตน์
360 หมูท่ี ่16 ถนนแจง้สนทิ ต ำบลเหนอืเมอืง อ ำเภอเมอืง รอ้ยเอ็ด 45000 

T: 043-624-200   F: 043-624-201

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด รอ้ยเอ็ดกลกำรเซอรว์สิแอนดก์ำรำจน์
87 หมูท่ี ่15 ถนนเลีย่งเมอืง ต ำบลเหนอืเมอืง อ ำเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด 45000 

T: 043-519-792 043-514-999 086-855-5546 F: 043-624-022

อู ่ชยักำรชำ่ง
391 ถนนรณชยัชำญยทุธ ต ำบลในเมอืง อเมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด 45000 

T: 043-511-968 081-440-9310 F: 043-519-525

อู ่คณูทรัพยอ์ะไหล่
49 หมูท่ี ่11 ต ำบลขวญัเมอืง อ ำเภอเสลภมู ิรอ้ยเอ็ด 45120 

T: 043-551-503 085-750-9599 086-222-3955 F: 043-551-503

อู ่ดเีอสอำร ์คำรเ์ซน็เตอร์
156 หมูท่ี ่8 ต ำบลสระนกแกว้ อ ำเภอโพนทอง รอ้ยเอ็ด 45110 

T: 043-572-501 098-564-5056 F: 043-571-438

อู ่โชคชยัยนตเ์ซอรว์สิแอนดค์ำรแ์คร์
268 หมูท่ี ่9 ต ำบลสระค ูอ ำเภอสวุรรณภมู ิรอ้ยเอ็ด 45130 

T: 043-580-181 043-581-233 089-862-0593 F: 043-581-233

อู ่สมศกัดิย์นต์
208 หมูท่ี ่9 ถนนแจง้สนทิ ต ำบลเขือ่งค ำ อ ำเภอเมอืงยโสธร ยโสธร 35000 

T: 045-712-004 081-966-1783 F: 045-722-309

ส.เลงินกทำ คำรเ์พน้ท์
567 หมูท่ี ่12 ต ำบลสำมแยก อ ำเภอเลงินกทำ ยโสธร 35120 

T: 045-781-234 081-878-4122 F: 045-781-234

บรษัิท อูศ่นูยส์สีรุนิทร ์จ ำกัด
56/2 หมูท่ี ่3 ถนนสรุนิทร-์ล ำช ีต ำบลนอกเมอืง อ ำเภอเมอืงสรุนิทร ์สรุนิทร ์32000 

T: 044-518-597  083-733-5693 F: 044-518-597

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด รุง่สริเิบญจ
72 หมูท่ี ่11 ต ำบลสลกัได อ ำเภอเมอืงสรุนิทร ์สรุนิทร ์32000 

T: 044-558-818 090-189-9938 F: 044-558-818

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด สรุนิทรร์วมชำ่ง
61 ถนนลำดปลำเคำ้ แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรงุเทพมหำนคร 10230 

T: 02-570-5785 02-940-3949  086-886-9555 F: 02-940-2985

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขารอ้ยเอ็ด

รอ้ยเอ็ด

ยโสธร

สรุนิทร ์



บรษัิท ว.ีเอ็น.มอเตอร ์(1993) จ ำกัด
75 หมูท่ี ่7 ถนนทหำร ต ำบลหมำกแขง้ อ ำเภอเมอืงอดุรธำน ีอดุรธำน ี41000 

T: 042-340-131-3   F: 042-243-974

บรษัิท อดุรเพำเวอร3์ (1996) จ ำกัด
88 ถนนประชำรักษำ ต ำบลหมำกแขง้ อ ำเภอเมอืงอดุรธำน ีอดุรธำน ี41000 

T: 042-348-052  F: 042-348-811

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เอ็นด ีบอดี ้เซอรว์สิ
28/1 หมูท่ี ่8 ถนนอดุร-หนองส ำโรง ต ำบลหมมูน้ อ ำเภอเมอืงอดุรธำน ีอดุรธำน ี41000 

T: 042-326-282-3   F: 042-326-284

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูอ่ัมรนิทร์
693 หมูท่ี ่4 ซอยอัมรนิทร ์ถนนมติรภำพ ต ำบลบำ้นจ่ัน อ ำเภอเมอืงอดุรธำน ีอดุรธำน ี41000 T: 

042-292-343   F: 042-342-172

อู ่โชคเจรญิเซอรว์สิ
167/29 หมูท่ี ่8 ถนนรอบเมอืง ต ำบลหมำกแขง้ อ ำเภอเมอืงอดุรธำน ีอดุรธำน ี41000 

T: 042-247-406 F: 042-325-660

อู ่ก.เจรญิทรัพย์
128 หมูท่ี ่4 ถนนบำ้นดงหนองโพธิ ์ต ำบลเชยีงยนื อ ำเภอเมอืงอดุรธำน ีอดุรธำน ี41000 

T: 042-214-835-6   F: 042-214-835

อู ่ซเีจออโตเ้ซอรว์สิ
150/6 ถนนอดลุยเดช ต ำบลหมำกแขง้ อ ำเภอเมอืงอดุรธำน ีอดุรธำน ี41000 

T: 042-320-145  089-417-6933 F: 042-320-156

อู ่ปุ้ยเซอรว์สิ
68/9 หมูท่ี ่1 ซอยสถำนรีถไฟหนองขอนกวำ้ง บำ้นหนองขอนกวำ้ง ถนนทหำร ต ำบลหมำกแขง้ 

อ ำเภอเมอืงอดุรธำน ีอดุรธำน ี41000 T: 042-340-171   F: 042-340-171

อู ่พงษ์เจรญิเซอรว์สิ
236 หมูท่ี ่9 ต ำบลนำงัว อ ำเภอน ้ำโสม อดุรธำน ี41210 

T: 042-287-559 081-262-1817 F: 042-287-559

อู ่ธรีะพงษ์
86 หมูท่ี ่18 ถนนบำ้นดงุ-บำ้นมว่ง ต ำบลบำ้นดงุ อ ำเภอบำ้นดงุ อดุรธำน ี41190 

T: 042-138-240 090-848-3908 F: 042-138-241

บรษัิท อูท่องเจรญิยนต ์จ ำกัด
59 หมูท่ี ่13 ต ำบลวงัสำมหมอ อ ำเภอวงัสำมหมอ อดุรธำน ี41280 

T: 042-387-411 081-717-1856

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูป่รดีำ เซอรว์สิ
92/26 ถนนเลย-ดำ่นซำ้ย ต ำบลกดุป่อง อ ำเภอเมอืงเลย เลย 42000 

T: 042-815-449 089-712-5112 089-712-5112 F: 042-834-339

อูเ่ลศิเมอืงเลยกำรชำ่ง
88 หมูท่ี ่12 ถนนมลวิรรณ ต ำบลนำโป่ง อ ำเภอเมอืงเลย เลย 42000 

T: 042-804-4195 081-260-7787 F: 042-804-132

อูเ่ฉลมิกำรชำ่ง
225/6 ถนนประชำรว่มมติร ต ำบลหนองญำต ิอ ำเภอเมอืงนครพนม นครพนม 48000 

T: 042-502-188 081-380-3177 081-871-6491 F: 042-502-189

อูท่องบรกิำร
136 ซอยส.วฒันำอทุศิ ถนนอภบิำลบญัชำ ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงนครพนม นครพนม

48000 T: 042-522-344  081-545-1774 F: 042-522-344

อูส่มำนคำรแ์คร์
15 ถนนโพธิศ์ร ีต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงนครพนม นครพนม 48000 

T: 042-512-498 086-459-6826

ชำ่งโผน
113 หมูท่ี ่3 ถนนธำตนิอ้ย-นำเหนอื ต ำบลโพนทอง อ ำเภอเรณูนคร นครพนม 48170 

T: 042-528-549

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาอดุรธานี

อดุรธานี

เลย

นครพนม



หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เลง้บงึกำฬเซอรว์สิ
69 หมูท่ี ่8 ถนนบงึกำฬ-บำ้นแพง ต ำบลบงึกำฬ อ ำเภอเมอืงบงึกำฬ บงึกำฬ 38000 

T: 042-492-747 085-007-2085 F: 042-492-748

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด บงึกำฬ ออโต ้กำรำจ
262 หมูท่ี ่10 ต ำบลบงึกำฬ อ ำเภอเมอืงบงึกำฬ บงึกำฬ 38000 

T: 045-492-993 081-907-1645 F: 042-492-994

บรษัิท ธนำพรพรรณ กำรำจ จ ำกัด
69/19 ถนนชยำงกรู ข ต ำบลมกุดำหำร อ ำเภอเมอืงมกุดำหำร มกุดำหำร 49000 

T: 042-615-403  081-768-3511 F: 042-615-405

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด สหกจิ คำรเ์ซอรว์สิ แอนด ์ยำงยนต์
55 ถนนชยำงกรู ข. ต ำบลมกุดำหำร อ ำเภอเมอืงมกุดำหำร มกุดำหำร 49000 

T: 042-612-461 089-710-9930 F: 042-611-772

อูท่พิย ์เซอรว์สิ
73 หมูท่ี ่15 ต ำบลค ำอำฮวน อ ำเภอเมอืงมกุดำหำร มกุดำหำร 49000 

T: 042-640-123 094-265-3656 F: 042-640-123

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เลศิสกลกำรช ำง
39 หมูท่ี ่1 ต ำบลหว้ยยำง อ ำเภอเมอืงสกลนคร สกลนคร 47000 

T: 042-747-226 081-975-0710 F: 042-744-348

อูทั่นเซอรว์สิ
49 หมูท่ี ่2 ถนนสกลนคร-นครพนม ต ำบลฮำงโฮง อ ำเภอเมอืงสกลนคร สกลนคร 47000 

T: 042-743-122 081-954-2546 081-954-2546 F: 042-743-122

อูว่จิติรศลิป์กำรชำ่ง
224 ถนนสกลนคร-กำฬสนธ ต ำบลธำตเุชงิชมุ อ ำเภอเมอืงสกลนคร สกลนคร 47000 

T: 042-732-386  084-710-5999 F: 042-732-424

พัฒนำคำรแ์คร์
205 หมูท่ี ่8 ต ำบลไฮหยอ่ง อ ำเภอพังโคน สกลนคร 47160 

T: 042-772-279 081-954-8183 081-976-0096 081-954-8183 F: 042-772-279

อู ่ว.ชำ่งยนต์
1 หมูท่ี ่6 ต ำบลสวำ่งแดนดนิ อ ำเภอสวำ่งแดนดนิ สกลนคร 47110 

T: 042-721-850 081-965-4198 F: 042-721-940

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ทองมำนะยนต ์สำขำ 1
410 หมูท่ี ่11 ต ำบลหำดค ำ อ ำเภอเมอืงหนองคำย หนองคำย 43000 

T: 042-012-766 081-717-1856 F: 042-012-523

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูห่นองคำยอนิเตอรเ์ซอรว์สิ
21 หมูท่ี ่6 ถนนมติรภำพ ต ำบลหนองกอมเกำะ อ ำเภอเมอืงหนองคำย หนองคำย 43000 

T: 042-465-123  081-974-3424 F: 042-464-880

บรษัิท พที ีคำร ์ทำ่บอ่ จ ำกัด
132/1 หมูท่ี ่3 ต ำบลทำ่บอ่ อ ำเภอทำ่บอ่ หนองคำย 43110 

T: 042-431-077 085-747-1313 083-419-9977 086-885-2383 F: 042-431-077

อูห่นองบวักำรำจ
26 หมูท่ี ่7 ถนนอดุร-เลย ต ำบลโพธชิยั อ ำเภอเมอืงหนองบวัล ำภ ูหนองบวัล ำภ ู39000 

T: 042-378-539 080-409-0991 098-657-6295 F: 042-378-539

อูช่ำ่งทอง
45/1 หมูท่ี ่2 ต ำบลเมอืงใหม ่อ ำเภอศรบีญุเรอืง หนองบวัล ำภ ู39180 

T: 042-353-500 081-183-9817 F: 042-353-500

หนองบวัล าภู

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาอดุรธานี

บงึกาฬ

มกุดาหาร

สกลนคร

หนองคาย



อู ่ไกรลำศ
2 หมูท่ี ่14 ต ำบลขำมป้อม อ ำเภอเขมรำฐ อบุลรำชธำน ี34170 

T: 045-215-097 081-976-8358 F: 045-215-003

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เจเอส ออโตแ้คร์
9 ถนนชวำลำนอก ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงอบุลรำชธำน ีอบุลรำชธำน ี34000 

T: 045-262-498-9 085-664-6656 086-461-9224 F: 045-246-025

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูอ่นันตอ์บุล
281 หมูท่ี ่16 ถนนุอบล-ตระกำร ต ำบลไรน่อ้ย อ ำเภอเมอืงอบุลรำชธำน ีอบุลรำชธำน ี34000 T: 

045-435-169 081-760-7460 095-609-9622 F: 045-248-586

อูม่ติรภำพ
268 หมูท่ี ่7 ถนนเลีย่งเมอืง ต ำบลแจระแม อ ำเภอเมอืงอบุลรำชธำน ีอบุลรำชธำน ี34000 

T: 045-206-123 089-629-5481 086-584-1448 084-244-9610 F: 045-206-123

พรีะชำตคิำรแ์คร์
211 หมูท่ี ่2 ถนนสถลมำรค์ ต ำบลแสนสขุ อ ำเภอวำรนิช ำรำบ อบุลรำชธำน ี34190 

T: 045-322-976 081-879-1015 082-137-3273 081-879-1015 F: 045-324-313

อู ่ยนตไ์พศำล
259/1 หมูท่ี ่5 ถนนขขุนัธ ์ต ำบลหนองครก อ ำเภอเมอืงศรสีะเกษ ศรสีะเกษ 33000 

T: 045-611-863 081-389-2181 081-389-2181 F: 045-611-863

อู ่รำชำ
499 หมูท่ี ่8 ถนนศรสีะเกษ-กันทรลกัษณ์ ต ำบลโพนขำ่ อ ำเภอเมอืงศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

33000 T: 045-612-419  081-876-8775 F: 045-633-103

อู ่ทวกีำรชำ่ง

39 หมูท่ี ่11 บำ้นหว้ยพอก ถนนเขำพระวหิำร ต ำบลหนองหญำ้ลำด อ ำเภอกันทรลกัษ์ ศรสีะเกษ 

33110 T: 045-661-879 081-600-3550 081-600-3550 085-774-8295 

F: 045-661-879

อู ่นอ้ยกำรชำ่ง
31/11 หมูท่ี ่11 ถนนอบุลฯ-ศรสีะเกษ ต ำบลดนู อ ำเภอกันทรำรมย ์ศรสีะเกษ 33130 

T: 045-651-720 081-725-7041 081-725-7041 F: 045-651-720

อู ่โนนสวำ่งกำรชำ่ง
182 หมูท่ี ่4 ต ำบลส ิอ ำเภอขนุหำญ ศรสีะเกษ 33150 

T: 045-637-119 087-876-2695 F: 045-637-119

อู ่ชยัยำเซอรว์สิ
114 หมูท่ี ่14 ถนนศรสีะเกษ-สรุนิทร ์ต ำบลสระก ำแพงใหญ ่อ ำเภออทุมุพรพสิยั ศรสีะเกษ 33120 T:

 045-691-161 081-593-6204 F: 045-691-161

บรษัิท เควพี ีออโต ้เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกัด
105/1 หมูท่ี ่7 ถนนชยำงกรู ต ำบลบุง่ อ ำเภอเมอืงอ ำนำจเจรญิ อ ำนำจเจรญิ 37000 

T: 045-270-186-9 080-489-4089 080-489-4089 090-621-5717 F: 045-270-190

ประยรูกำรชำ่ง
246 หมูท่ี ่5 ต ำบลไกค่ ำ อ ำเภอเมอืงอ ำนำจเจรญิ อ ำนำจเจรญิ 37000 

T: 045-452-795 081-770-5379  082-235-6780 F: 045-452-792

อู ่วชิยักำรชำ่ง

9/1 หมูท่ี ่12 บำ้นเทพมงคลใต ้ถนนอรณุประเสรฐิ ต ำบลบุง่ อ ำเภอเมอืงอ ำนำจเจรญิ อ ำน ำจเจรญิ 

37000 T: 045-451-738 045-270-921 081-955-0316 087-980-7200

F: 045-451-738

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาอบุลราชธานี

อบุลราชธานี

ศรสีะเกษ

อ านาจเจรญิ



บรษัิท เชยีงใหมส่ยำมรุง่เรอืง จ ำกัด
215/1 หมูท่ี ่4 ต ำบลสนัผเีสือ้ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่เชยีงใหม ่50300 

T: 053-110-804 081-343-4614 F: 053-110-722

บรษัิท ว.ีเอ็น.ออโต ้บอดี ้จ ำกัด
178 หมูท่ี ่6 ถนนเชยีงใหม-่หำงดง ต ำบลแมเ่หยีะ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่เชยีงใหม ่50100

T: 053-805-900  086-911-0011 F: 053-806-900

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด 89 ยำนยนต ์1992
232 ถนนแกว้นวรัฐ ต ำบลวดัเกต อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่เชยีงใหม ่50000 

T: 053-248-513 084-741-4338 F: 053-304-016

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด นครพงิคเ์วอรค์ชอ็พไฮเวย์
43/1 หมูท่ี ่3 ถนนเชยีงใหม-่ล ำปำง ต ำบลทำ่ศำลำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่เชยีงใหม ่50000

T: 053-850-911 081-951-9752 081-950-5008 F: 053-266-145

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด สมำนกำรชำ่ง
86 ถนนเชยีงใหม-่ล ำพนู ต ำบลวดัเกต อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่เชยีงใหม ่50000 

T: 053-249-250 081-322-4024  F: 053-249-252

อู ่จ ำลอง กลกำร
132 หมูท่ี ่15 ถนนโชตนำ ต ำบลสนัทรำย อ ำเภอฝำง เชยีงใหม ่50110 

T: 053-453-055 089-850-7142 F: 053-451-921

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด หมืน่กำรชำ่ง
87/3 หมูท่ี ่1 ถนนเชยีงใหม-่สนัก ำแพง ต ำบลตน้เปำ อ ำเภอสนัก ำแพง เชยีงใหม ่50130 

T: 053-338-707  082-188-0002 F: 053-386-222

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูย่ ิง่เจรญิ
85/1 หมูท่ี ่6 ต ำบลสนักลำง อ ำเภอสนัก ำแพง เชยีงใหม ่50130 

T: 053-128-367 081-671-0806 F: 053-128-369

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เซน็ทรัลคำร์
337 หมูท่ี ่1 ต ำบลสนัทรำยนอ้ย อ ำเภอสนัทรำย เชยีงใหม ่50210 

T: 053-396-429 081-881-1233 F: 053-396-430

บรษัิท เรอืงชยักำรำจ กรุ๊ป จ ำกัด
104/6 หมูท่ี ่5 ต ำบลไชยสถำน อ ำเภอสำรภ ีเชยีงใหม ่50140 

T: 053-115-808 087-190-8989 F: 053-115-756

บรษัิท สรพันธ ์เซอรว์สิ จ ำกัด
58/3 หมูท่ี ่12 ต ำบลทำ่วงัตำล อ ำเภอสำรภ ีเชยีงใหม ่50140 

T: 053-816-655 089-635-8892 F: 053-817-517

หำ้งหุน้สว่นส ำมญ วฒันำเชยีงใหม่
51 หมูท่ี ่1 ถนนซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต ำบลไชยสถำน อ ำเภอสำรภ ีเชยีงใหม ่50140 

T: 053-423-411 085-031-8896 F: 053-423-551

อู ่ทวีศลิป์
453/2 หมูท่ี ่10 ถนนเชยีงของ-เทงิ ต ำบลเวยีง อ ำเภอเชยีงของ เชยีงรำย 57410 

T: 053-791-898  081-473-8493 F: 053-791-898

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เชยีงรำย วอีำรม์อเตอร์
372 หมูท่ี ่12 ต ำบลนำงแล อ ำเภอเมอืงเชยีงรำย เชยีงรำย 57100 

T: 053-705-406 081-5959759 F: 053-706022

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ศภุณัฐ ออโต ้เซอรว์สิ
126 หมูท่ี ่10 ต ำบลสนัทรำย อ ำเภอเมอืงเชยีงรำย เชยีงรำย 57000 

T: 053-700-197 080-674-0533  F: 053-700-197

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูเ่จ.พ.ีเซอรว์สิ
324 หมูท่ี ่5 ต ำบลสนัทรำย อ ำเภอเมอืงเชยีงรำย เชยีงรำย 57000 

T: 053-774-075 098-269-3853 F: 053-774-075

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เชยีงใหมอ่ดุมชยับรกิำร
176 หมูท่ี ่11 ต ำบลเวยีงชยั อ ำเภอเวยีงชยั เชยีงรำย 57210

T: 053-662-763 086-728-0555  F: 053-746-167

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ธนัทยนตรกจิ
290 หมูท่ี ่3 ต ำบลป่ำตงึ อ ำเภอแมจั่น เชยีงรำย 57110 

T: 053-660-692 083-206-4828 F: 053-660-692

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาเชยีงใหม่

เชยีงใหม่

เชยีงราย



บรษัิท อูป่่ำผึง้สยีนต ์จ ำกัด
208/3 หมูท่ี ่6 ต ำบลหัวฝำย อ ำเภอสงูเมน่ แพร ่54130 

T: 084-612-8387 086-430-8848 089-951-3311 F:

อู ่ป่ำผึง้กำรชำ่ง
3/1 หมูท่ี ่6 ถนนยันตรกจิโกศล ต ำบลหัวฝำย อ ำเภอสงูเมน่ แพร ่54130 

T: 054-630-784 084-612-8387 081-595-1072 F: 054-630-784

อู ่ศรเีวยีงทอง
1/6 หมูท่ี ่1 ต ำบลเวยีงทอง อ ำเภอสงูเมน่ แพร ่54000 

T: 054-627-406 081-882-3092 081-882-3092 F: 054-627-595

บรษัิท น่ำน บอดี ้เพน้ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกัด
215/9 ถนนมหำยศ ต ำบลในเวยีง อ ำเภอเมอืงน่ำน น่ำน 

T: 054-711-699  F: 054-773-095

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด แพรก่ระจกยนต์
302 หมูท่ี ่4 ต ำบลกองควำย อ ำเภอเมอืงน่ำน น่ำน 55000 

T: 054-741-861 085-037-2260 085-037-2260 F: 054-741-861

อู ่ว.ีไอ.พ.ีมอเตอร์
159 หมูท่ี ่4 ต ำบลจ ำป่ำหวำย อ ำเภอเมอืงพะเยำ พะเยำ 56000 

T: 054-413-785 081-6033995 F: 054-413-786

อูเ่ศวตยนต์
74/21 ถนนประตชูยั ต ำบลเวยีง เมอืงพะเยำ พะเยำ 56000 

T: 054-481-701 089-851-8149 F: 054-481-378

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูแ่ทนกำรชำ่ง
34 ถนนบำ้นศรปีงชยั ต ำบลชมพ ูอ ำเภอเมอืงล ำปำง ล ำปำง 52100 

T: 054-325-319 081-960-3291 F: 054-324-884

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูย่นตช์ยั (เขมนิท ์ตรอ.)
192/1 หมูท่ี ่1 ต ำบลปงแสนทอง อ ำเภอเมอืงล ำปำง ล ำปำง 52100 

T: 054-352-140 081-530-8350 F: 054-352-141

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูป่ระตโูขงเซอรว์สิ
145 หมูท่ี ่10 ต ำบลบำ้นกลำง อ ำเภอเมอืงล ำพนู ล ำพนู 51000 

T: 053-552-826 081-681-4374 F: 053-525106

อู ่ต.เจรญิยนต์
41/2 หมูท่ี ่5 ล ำพนู-ป่ำซำง ต ำบลตน้ธง อ ำเภอเมอืงล ำพนู ล ำพนู 51000 

T: 053-534-072 081-530-1479 091-479-9454 F: 053-534-365

ล าพนู

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาเชยีงใหม่

แพร่

นา่น

พะเยา

ล าปาง



บรษัิท พ.ีพ.ีเซอรว์สิพษิณุโลก จ ำกัด
247 หมูท่ี ่3 ต ำบลสมอแข อ ำเภอเมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000 

T: 055-987-145 086-930-0081 F: 055-987-144

บรษัิท วไีอพปีรดีำซปุเปอรค์ำร ์จ ำกัด
9/2 หมูท่ี ่7 พษิณุโลก-นครสวรรค ์ต ำบลวดัจันทร ์อ ำเภอเมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000

T: 055-334-060   F: 055-334-059

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด แสงอรณุ ออโตเ้พนท์
293/7 ถนนวสิทุธิก์ษัตรยิ ์ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000 

T: 055-302-304  081-962-9430 F: 055-302-583

รำ้นแจม่ศรพีลูทรัพยย์นต์
35/3 ถนนเทพัฒนำ ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 

T: 056-748-641 081-474-3786  F: 056-725-330

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เพชรบรูณ์ จ.กำรชำ่ง
9/9 หมูท่ี ่2 ต ำบลสะเดยีง อ ำเภอเมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000 

T: 056-721-753 081-5328323 F: 056-744-123

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูจ่งรักษ์กำรชำ่ง
9/22 หมูท่ี ่2 ต ำบลสะเดยีง อ ำเภอเมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000 

T: 056-721-344 081-532-1166 F: 056-743-257

รำ้นหลม่สกัออโตเ้ซลล์
128 ถนนสำมัคคชียั ต ำบลหลม่สกั อ ำเภอหลม่สกั เพชรบรูณ์ 67110 

T: 056-701-808 081-324-9717 F: 056-701-808

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เสกสรรคก์ำรำจเซอรว์สิ
81/12 หมูท่ี ่1 ต ำบลนครชม อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร 62000 

T: 055-840-531  087-205-4949 081-727-0330 F: 055-840-531

อูค่ลองขลงุบรกิำร
559/1 หมูท่ี ่10 ต ำบลคลองขลงุ อ ำเภอคลองขลงุ ก ำแพงเพชร 62120 

T: 055-781-343 081-674-2764 081-707-4142 F: 055-781-264

บรษัิท วฒันช์ยัคำรเ์ซอรว์สิ จ ำกัด
9 หมูท่ี ่5 ถนนพหลโยธนิ ต ำบบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงชยันำท ชยันำท 17000 

T: 056-412-333 088-144-0307 081-379-9325 F: 056-416-879

อูม่ำนะคำรเ์ซอรว์สิ
133/2 หมูท่ี ่9 ต ำบลวงัหนิ อ ำเภอเมอืงตำก ตำก 63000 

T: 055-891-078 081-886-2872 081-886-2872 F: 055-891-056

ตาก

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาภเูก็ต

พษิณุโลก

เพชรบรูณ์

ก าแพงเพชร

ชยันาท



บรษัิท อูน่ครสวรรค ์พ ีซ ีซ ีจ ำกัด
48 หมูท่ี ่10 ต ำบลบำงมว่ง เมอืงนครสวรรค ์นครสวรรค ์60000 

T: 056-225-792  F: 056-371-405

อู ่ศริยินต์
874 หมูท่ี ่9 ถนนสำยเอเชยี ต ำบลนครสวรรคต์ก อ ำเภอเมอืงนครสวรรค ์นครสวรรค ์

60000 T: 056-222-691  081-887-7494 F: 056-222-691

อู ่ชำ่งแดง
26/38 ถนนโกสยีใ์ต ้ต ำบลปำกน ้ำโพ อ ำเภอเมอืงนครสวรรค ์นครสวรรค ์60000 

T: 056-222-160 081-475-5466 F: 056-224-076

บรษัิท มำนพ คำรก์ำรำจ จ ำกัด
127/1 หมูท่ี ่21 ต ำบลตำคล ีอ ำเภอตำคล ีนครสวรรค ์60140 

T: 056-261-289 086-375-8015 F: 056-261-289

บรษัิท ธำน ีคำรบ์อดี ้กำรำจ จ ำกัด
20 หมูท่ี ่3 ต ำบลหนองพยอม อ ำเภอตะพำนหนิ พจิติร 66110 

T: 056-621-427 089-641-7488 F: 056-623-788

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พ.ีซ.ีกำรำจ (อูศ่นูยบ์รกิำรมำสดำ้ สโุขทัย)
218 ถนนรำษฏรอ์ทุศิ ต ำบลธำน ีอ ำเภอเมอืงสโุขทัย สโุขทัย 64000 

T: 055-621-475 081-888-2527 F: 055-613-089

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด สโุขทัยช ำนำญกำรชำ่ง
12/4 หมูท่ี ่1 ถนนบำยพำส ต ำบลปำกแคว อ ำเภอเมอืงสโุขทัย สโุขทัย 64000 

T: 055-612-387 081-533-4348 F: 055-616-148

อู ่ชชัวำลกำรชำ่ง
101 หมูท่ี ่12 ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย สโุขทัย 64000 

T: 055-610-727 086-448-2659 086-448-2659 F: 055-610727

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อตุรดติถอ์ูบ่ำงกอกยนต์
184 หมูท่ี ่2 ต ำบลคงตะเภำ อ ำเภอเมอืงอตุรดติถ ือตุรดติถ ์53000 

T: 055-448-927  F: 0-5545-8007

อตุรดติถ ์ไฟเบอร์
24/1 ถนนเจรญิบณัฑติ ต ำบลทำ่อฐิ อ ำเภอเมอืงอตุรดติถ ์อตุรดติถ ์53000 

T: 055-403-897 055-414-738 081-327-2437 081-324-2737 F: 055-403-898

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูอ่ทัุยยนต์
346 รักกำรด ีต ำบลอทัุยใหม ่อ ำเภอเมอืงอทัุยธำน ีอทัุยธำน ี61000 

T: 056-524-871 086-446-6432 F: 056-524-971

อทุยัธานี

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาพษิณุโลก

นครสวรรค ์

พจิติร

สโุขทยั

อตุรดติถ ์



หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ไตรมติรยนตค์ำรแ์ครน์ครศรธีรรมรำช
75/1 หมูท่ี ่4 ต ำบลโพธิเ์สด็จ อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช 80000 

T: 075-315-099  089-873-7049 F: 075-316-099

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด รัชฏำกำรำจ
3/47 ถนนพัฒนำกำรคขูวำง ต ำบลคลงั เมอืงนครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช 80000 

T: 075-321-002  085-898-7888 F: 075-321-003

อู ่แตว้กำรชำ่ง

75 ซอยหัวหลำง(114) รำชด ำเนนิ ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช 

80000 T: 075-346-933 075-356-520 081-970-0654 F:

075-322-075

อู ่แววกำรชำ่ง
3/1 ซอยทพิยจั์กษุ ถนนพัฒนำกำรคขูวำง ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช 

นครศรธีรรมรำช 80000 T: 075-320-693 081-970-8669 F: 075-320-570

อู ่ไขก่ำรชำ่ง
175/58 ถนนรำชนคิม ต ำบลทำ่วงั อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ 80000

T: 075-345-226 081-958-0970 F: 075-345-226

อู ่พระเวยีงกลกำร
210 ถนนรำชด ำเนนิ ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช 80000 

T: 075-324-266  081-958-8297 086-481-4223 F: 075-324-266

อู ่วศิวเซอรว์สิ

1,1/1 ซอยต ำปู่ ช ีถนนพัฒนำกำรคขูวำง ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช

 80000 T: 075-322-997 081-536-5666 086-953-1766 F:

075-340-511

อู ่ขนอมกำรำจ
23/1 หมูท่ี ่11 ต ำบลควนทอง อ ำเภอขนอม นครศรธีรรมรำช 80210 T: 075-758-430

089-648-2553  081-691-6966 089-648-2553 081-691-6966 F: 075-758-430

อู ่สขุเจรญิขวญักลกำร
11 หมูท่ี ่4 ต ำบลทำ่ขึน้ อ ำเภอทำ่ศำลำ นครศรธีรรมรำช 80160 

T: 075-522-279 089-866-1853 089-866-1853 F: 075-522-279

อู ่เขำแกว้กำรชำ่ง
259/5 หมูท่ี ่2 ถนนทุง่ใหญ-่หลกัชำ้ง ต ำบลทำ่ยำง อ ำเภอทุง่ใหญ ่นครศรธีรรมรำช 80240 T: 

075-489-401 081-895-7897 081-895-7897 F: 075-489-401

เจรญิกำรชำ่ง
78/1 ถนนทุง่สง-นครศรฯี ต ำบลปำกแพรำก อ ำเภอทุง่สง นครศรธีรรมรำช 80110 

T: 075-412-522  089-972-0262 F: 075-412-522

เพชรเกษมทุง่สง
282 หมูท่ี ่1 ถนนสำยเอเซยี ต ำบลชะมำย อ ำเภอทุง่สง นครศรธีรรมรำช 80110 

T: 075-421-640 081-939-5944 081-939-5944 F: 075-421-640

อู ่จนุกำรชำ่ง
104 หมูท่ี ่2 ถนนทุง่สง-ทุง่ใหญ ่ต ำบลควนกรด อ ำเภอทุง่สง นครศรธีรรมรำช 80110 

T: 075-421-737 081-895-2971 081-895-2971 F: 075-421-806

อู ่จอมพบิลูยก์ำรชำ่ง
74/1 หมูท่ี ่10 ต ำบลทุง่ปรัง อ ำเภอสชิล นครศรธีรรมรำช 80120 

T: 075-771-514 081-797-1818 081-797-1818 F: 075-335-136

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขานครศรธีรรมราช

นครศรธีรรมราช



หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เอ็ม.ท.ีเจรญิยนต์
3/4 หมูท่ี ่6 ต ำบลนำตำลว่ง อ ำเภอเมอืงตรัง ตรัง 92000 

T: 075-211-560 081-535-1819 F: 075-211-560

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูส่กลุมอเตอร์
233/7 ถนนหว้ยยอด ต ำบลทับเทีย่ง อ ำเภอเมอืงตรัง ตรัง 92000 

T: 075-222-675-9 081-370-8440  F: 075-222-677

อู ่ดว้งกำรชำ่ง
96 หมูท่ี ่3 ต ำบลนำตำลว่ง อ ำเภอเมอืงตรัง ตรัง 92000 

T: 075-230-595 081-536-3446 F: 075-230-0695

อู ่วเิศษกลุตรัง
10/1 หมูท่ี ่3 ต ำบลบำ้นควน อ ำเภอเมอืงตรัง ตรัง 92000 

T: 075-502-553-4 089-475-8655 F: 075-502-556

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ส.เซน็เตอรพั์ทลงุ
209/7 ถนนเอเชยี ต ำบลคหูำสวรรค ์อ ำเภอเมอืงพัทลงุ พัทลงุ 93000 

T: 074-613-387 081-540-1056 F: 074-611-287

อู ่แกว้จันทร ์เซอรว์สิ
269 หมูท่ี ่8 ต ำบลโคกสกั อ ำเภอบำงแกว้ พัทลงุ 93160 

T: 089-496-5079 089-496-5079 082-436-7982

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขานครศรธีรรมราช

ตรงั

พทัลงุ



บรษัิท เทพกระษัตร ีภเูก็ต กรุ๊ป จ ำกัด
48/70 หมูท่ี ่6 ถนนเทพกระษตร ต ำบลรัษฎำ อ ำเภอเมอืง ภเูก็ต 83000 

T: 076-216-253 081-693-0029 F: 076-216-254

บรษัิท เฟรนด ์คำร ์กรุ๊ป จ ำกัด
75/134 หมูท่ี ่6 ต ำบลรัษฎำ อ ำเภอเมอืงภเูก็ต ภเูก็ต 83000 

T: 076-523-366 087-628-9965 F: 076-523-355

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เค เค ซ ีกำรำจ
39/1 ถนนตะกวป ำ ต ำบลตลำดเหนอื อ ำเภอเมอืงภเูก็ต ภเูก็ต 83000 

T: 076-221-024 086-686-5539 F: 076-211-533

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ภเูก็ตกำรำจ
24/40 หมูท่ี ่5 ถนนฉลมิพระเกยีรตริ.9 ต ำบลรัษฎำ อ ำเภอเมอืง ภเูก็ต 83000 

T: 076-261-781-2   F: 076-261-783

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด อูน่ำคำกำรชำ่ง
2139/22 หมูท่ี ่4 ถนนเจำ้ฟ้ำนอก ต ำบลวชิติ อ ำเภอเมอืงภเูก็ต ภเูก็ต 83000

T: 076-248-200 081-892-2076 F: 076-213-829

อำคมเซอรว์สิ
9/6 หมูท่ี ่1 ซอยเกำะแกว้ 6 ถนนเทพกระษัตร ีต ำบลเกำะแกว้ อ ำเภอเมอืงภเูก็ต ภเูก็ต

83000 T: 076-238-874 086-470-2748 086-470-2748 F: 076-238-874

อู ่เอส.พ.ีออโตค้ลัเลอร์
22/15 หมูท่ี ่9 ถนนศกัดเิดช ต ำบลวชิติ อ ำเภอเมอืงภเูก็ต ภเูก็ต 83000 

T: 076-211-890 089-866-1856 F: 076-211-203

อู ่ชนลิกำรชำ่ง
7/9 หมูท่ี ่5 ถนนหลวงพอ่ชว่ง ต ำบลฉลอง อ ำเภอเมอืงภเูก็ต ภเูก็ต 83130

T: 076-367-031  081-537-8417 F: 076-367-032

อู ่อำรซ์เีซอรว์สิ (ภเูก็ต)
150/2 หมูท่ี ่5 ถนนประชำอทุศิ 3 ต ำบลรัษฎำ อ ำเภอเมอืงภเูก็ต ภเูก็ต 83000 

T: 076-261-145  081-597-4147 F: 076-602-146

อู ่ประเสรฐิกำรชำ่ง (สำขำ1)
2/53 หมูท่ี ่2 ถนนพระภเูก็ต ต ำบลกะทู ้อ ำเภอกะทู ้ภเูก็ต 83120 

T: 076-319-347 086-476-3641 F: 076-319-889

บรษัิท ถลำงเซอรว์สิ (1999) จ ำกัด
191/10 หมูท่ี ่1 ต ำบลศรสีนุทร อ ำเภอถลำง ภเูก็ต 83110 

T: 076-313-366 081-970-9535 081-970-9535 F: 076-313-366

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาภเูก็ต

ภเูก็ต



ศนูยซ์อ่มสรถยนตด์รำกอ้น ออโตเ้พน้ท์
19 ถนนรอดบญ ต ำบลปำกน ้ำ อ ำเภอเมอืงกระบี ่กระบี ่81000 

T: 075-623-788 081-535-2666 F: 075-623-788

อู ่ดว้งกำรชำ่ง
293 หมูท่ี ่11 กระบีน่อ้ย อ ำเภอเมอืงกระบี ่กระบี ่81000 

T: 075-701-197-9 F:075-701-196

อู ่สำมพีน่อ้งกำรชำ่ง
219 กระบี ่ต ำบลปำกน ้ำ อ ำเภอเมอืงกระบี ่กระบี ่81000 

T: 075-613-249 081-676-5621 F: 075-613-250

อู ่สำมำรถเซอรว์สิ
6/5 หมูท่ี ่1 ต ำบลอำ่วลกึเหนอื อ ำเภออำ่วลกึ กระบี ่81110 

T: 081-978-6940 081-978-6940 F: 075-666-913

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด หนุ่ยกำรชำ่ง (พังงำ)
9/46 หมูท่ี ่4 ถนนเพชรเกษม ต ำบลถ ้ำน ้ำผดุ อ ำเภอเมอืงพังงำ พังงำ 82000 

T: 076-481-606 088-785-0090 083-591-7574 083-591-7574 F: 076-481-606

ศนูยซ์อ่มสมีำตรฐำน จ.ีเอส.เซอรว์สิ
5/43 หมูท่ี ่1 ต ำบลโคกกลอย อ ำเภอตะกัว่ทุง่ พังงำ 82140 

T: 076-581-148 081-370-4822 081-569-7349 087-282-3232 F: 076-434-203

อู ่โอก๋ำรชำ่ง
43/6 หมูท่ี ่1 ถนนเพชรเกษม ต ำบลบำงมว่ง อ ำเภอตะกัว่ป่ำ พังงำ 82140 

T: 076-461-233 089-593-2515 F: 076-461-233

อู ่ต.กำรชำ่ง
16/10 หมูท่ี ่1 ถนนเพชรเกษม ต ำบลโคกเคยีน อ ำเภอตะกัว่ป่ำ พังงำ 82110 

T: 076-471-416 081-895-4429 F: 076-471-415

มำนติชยักำรชำ่ง
4/8 หมูท่ี ่5 ต ำบลทำ้ยเหมอืง อ ำเภอทำ้ยเหมอืง พังงำ 82120 

T: 076-571-998 081-396-1991 F: 076-571-220

อู ่ประเสรฐิกำรชำ่ง
58/10 หมูท่ี ่2 ถนนเพชรเกษม ต ำบลนำเตย อ ำเภอทำ้ยเหมอืง พังงำ 82120 

T: 076-432-231 081-892-3169 081-367-9419 F: 076-432-233

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาภเูก็ต

กระบี่

พงังา



TJ 2009
7/7 หมูท่ี ่6 ต ำบลเกำะพะงัน อ ำเภอเกำะพะงัน สรุำษฎรธ์ำน ี84280 

T: 077-377-842 083-632-4576 F: 077-377-842

อู ่ประยรูยำนยนต์
91/7 หมูท่ี ่5 ต ำบลลปิะนอ้ย อ ำเภอเกำะสมยุ สรุำษฎรธ์ำน ี84140 

T: 077-234-079 089-875-3259 F: 077-234-284

อูฐ๊กำรชำ่ง
135/4 หมูท่ี ่1 ต ำบลตลิง่งำม อ ำเภอเกำะสมยุ สรุำษฎรธ์ำน ี84140 

T: 077-234-130 081-968-9530 F: 077-234-362

บรษัิท สวุทิยก์ำรชำ่ง จ ำกัด
130/4 หมูท่ี ่6 ถนนเลีย่งเมอืง ต ำบลมะขำมเตีย้ อ ำเภอเมอืงสรุำษฎรธ์ำน ีสรุำษฎรธ์ำน ี84000 T: 

077-218-158 086-479-3182 089-871-5445 F: 077-219-687

บรษัิท อูไ่ก ่จ ำกัด
73 หมูท่ี ่2 ต ำบลวดัประดู ่อ ำเภอเมอืงสรุำษฎรธ์ำน ี84000 

T: 077-269-318 081-894-8084  F: 077-269-323

อู ่ทองแกว้กำรชำ่ง
9/17 หมูท่ี ่1 ถนนกำญจนวถิ ีต ำบลบำงกุง้ อ ำเภอเมอืงสรุำษฎรธ์ำน ีสรุำษฎรธ์ำน ี84000 

T: 077-224-433 081-978-3425  081-086-1275 081-978-8425 F: 077-224-325

อู ่บำงใหญเ่ซอรว์สิ
99/12 หมูท่ี ่6 ถนนเลีย่งเมอืง ต ำบลมะขำมเตีย้ อ ำเภอเมอืงสรุำษฎรธ์ำน ีสรุำษฎรธ์ำน ี84000  T: 

077-219-541   F: 077-600-511

อู ่ป.กำรชำ่ง
36/20 หมูท่ี ่1 ซอยโฉลกรัฐ19 ถนนโฉลกรัฐ ต ำบลบำงกุง้ อ ำเภอเมอืงสรุำษฎรธ์ำน ีส รำษฎรธ์ำน ี

84000 T: 077-295-405 089-973-1219 089-973-1219 F: 077-275-640

อู ่ศรชีฎำกำรชำ่ง
79/46 หมูท่ี ่1 ซอย 23 ถนนกำญจนวถิ ีต ำบลบำงกุง้ อ ำเภอเมอืงสรุำษฎรธ์ำน ีสรุำษฎรธ์ำนี

84000 T: 077-922-258  086-282-3848 F: 077-922-257

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เอ็น.เค.ยนตรกจิ
18/2 หมูท่ี ่15 ต ำบลทุง่หลวง อ ำเภอเวยีงสระ สรุำษฎรธ์ำน ี84190 

T: 077-363-366 084-838-3261 084-838-3261 F: 077-363-366

อู ่สวุทิยบ์ำ้นสอ้ง
59 หมูท่ี ่2 ต ำบลเวยีงสระ อ ำเภอเวยีงสระ สรุำษฎรธ์ำน ี84190 

T: 077-257-063 089-291-8849 089-291-8849 F: 077-257-393

ศนูยบ์รกิำรซอ่มดวงวภิำเซอรว์สิ
147/2 หมูท่ี ่3 ต ำบลตลำดไชยำ อ ำเภอไชยำ สรุำษฎรธ์ำน ี84110 

T: 077-435-328 085-787-2212 F: 077-435-328

ตำ๋กำรชำ่ง
26/1 หมูท่ี ่8 ต ำบลกะแดะ อ ำเภอกำญจนดษิฐ ์สรุำษฎรธ์ำน ี84160 

T: 077-244-642 083-106-8911 F: 077-244-642

อู ่ฟ้ำใส

32/6 หมูท่ี ่4 สรุำษฎรธ์ำน-ีนครศรธีรรมรำช ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอดอนสกั สรุำษฎรธ์ำนี

84340 T: 077-259-028 084-447-5984 087-896-9744 084-447-5984 087-896-

9744 F: 077-259-028

เรอืงสริคิลัเลอรค์ำรแ์อนดเ์ซอรว์สิ
56/1 หมูท่ี ่4 ต ำบลเขำวง อ ำเภอบำ้นตำขนุ สรุำษฎรธ์ำน ี84230 

T: 077-397-357 081-326-4144 F: 077-397-061

ศริเิซอรว์สิคำรส์
15/3 หมูท่ี ่2 ต ำบลตน้ยวย อ ำเภอพนม สรุำษฎรธ์ำน ี84250 

T: 077-929-392-3 086-947-2509  F: 077-929-391

อู ่ชำ่งดกุเซอรว์สิ
81 หมูท่ี ่6 ต ำบลตนัยวน อ ำเภอพนม สรุำษฎรธ์ำน ี84250 

T: 077-397-240 083-596-1226 F: 077-397-240

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาสรุาษฎรธ์านี

สรุาษฎรธ์านี



อู ่ไพรัตนช์มุพร
122/2 หมูท่ี ่9 เพชรเกษม ต ำบลวงัไผ ่อ ำเภอเมอืงชมุพร ชมุพร 86190 

T: 077-596-779 081-535-3640. 081-535-3641 F: 077-596-780

อู ่บรกิำรมำสดำ้
127 ถนนพศิษิฐพยำบำล ต ำบลทำ่ตะเภำ อ ำเภอเมอืงชมุพร ชมุพร 86000 

T: 077-503-391 077-571-505  081-476-5907 F: 077-571-417

อู ่อดุมศกัดิ ์กำรชำ่ง
198/3 หมูท่ี ่9 ซอยสขุำภบิำล1 ต ำบลวงัไผ ่อ ำเภอเมอืงชมุพร ชมุพร 86190 

T: 077-534-149 087-282-4249 088-758-1051 F: 077-534-149

อู ่เอยีดกำรชำ่ง
51/11 หมูท่ี ่1 ถนนรัตนโกสนิทร ์ต ำบลบำงริน้ อ ำเภอเมอืงระนอง 

T: 077-834-886 081-473-0849 F: 077-833-901

อู ่นติยย์นตบ์ำงกลำง
81/5 หมูท่ี ่1 ต ำบลบำงริน้ อ ำเภอเมอืงระนอง ระนอง 85000 

T: 077-812-661 081-539-9829 F: 077-812-661

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาสรุาฎรธ์านี

ชุมพร

ระนอง



ทวรัีชต ์บอดีเ้ซอรว์สิ
74/22 หมูท่ี ่3 รำษฎรบ์รูณะ ต ำบลคลองแห อ ำเภอหำดใหญ ่สงขลำ 90110 

T: 074-426-094 089-295-4914 089-295-4914 F: 074-426-094

บรษัิท แดงออโตก้ำรำจ จ ำกัด
8/2 ถนนระนคร ต ำบลหำดใหญ ่หำดใหญ ่สงขลำ 90110 

T: 074-232-852 089-876-8667 089-876-8667 F: 074-232-852

บรษัิท ไทยชองมอเตอร ์จ ำกัด
51/1 ถนนรำษฎรย์นิด ีต ำบลหำดใหญ ่อ ำเภอหำดใหญ ่สงขลำ 90110 

T: 074-342-718 083-185-8755 083-185-8755  086-598-1880 F: 074-342-718

บรษัิท นครหำดใหญเ่ซอรว์สิ จ ำกัด
5 ซอย 23 ถนนรำษฎรอ์ทุศิ ต ำบลหำดใหญ ่อ ำเภอหำดใหญ ่สงขลำ 90110 

T: 074-253-640-1 085-081-4666 081-798-5010 F: 074-253-641

บรษัิท ปรำโมทยทั์กษิณ จ ำกัด
112 ซอย 8 ถนนรำษฎรย์นิด ีต ำบลหำดใหญ ่อ ำเภอหำดใหญ ่สงขลำ 90110 

T: 074-356-422 081-959-6949  F: 074-236-058

บรษัิท มณีวงศอ์อโตค้ลัเลอรเ์ซอรว์สิ จ ำกัด
39 ซอยข ำอทุศิ 1 ต ำบลหำดใหญ ่อ ำเภอหำดใหญ ่สงขลำ 90110 

T: 074-428-988 081-599-1005 081-599-1005 F: 074-559-114

บรษัิท วคิตอรี ่คำรแ์คร ์จ ำกัด
512/1 ถนนธรรมนูญวถิ ีต ำบลหำดใหญ ่อ ำเภอหำดใหญ ่สงขลำ 90110 

T: 074-356-160 081-897-8427 095-078-4999 F: 074-357-775

บรษัิท หำดใหญค่ำรแ์คร ์เซอรว์สิ จ ำกัด
1556 ถนนเพชรเกษม ต ำบลหำดใหญ ่อ ำเภอหำดใหญ ่สงขลำ 90110 

T: 074-361-300-1 081-095-0564  081-990-7898 F: 074-257-357

อูส่ทิธำ 18 ซอย 14 ศรภีวูนำรถ ต ำบลหำดใหญ ่อ ำเภอหำดใหญ ่สงขลำ 90110

บรษัิท อูซ่ติี ้คำรเ์ซอรว์สิ จ ำกัด
24/2,24/3,24/4 หมูท่ี ่3 ถนนวงัรังรักษ์ ต ำบลควนลงั อ ำเภอหำดใหญ ่สงขลำ 90110 

T: 074-552-312-3  091-463-0060 F: 074-552-312

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เรอืงสรุยิกจิ
298 ถนนนพัิทธว์งเครำะห ์2 ต ำบลหำดใหญ ่อ ำเภอหำดใหญ ่สงขลำ 90110 

T: 074-262-511 F: 074-262-511

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เรอืงสรุยิกจบรกิำร
625 ถนนรำษฎรอ์ทุศิ ต ำบลหำดใหญ ่อ ำเภอหำดใหญ ่สงขลำ 90110 

T: 074-362-530 086-490-8448 081-969-2601 F: 074-257-577

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ทัฟโคทหำดใหญบ่อดีช้อ๊ป
6 ซอย 7 ถนนกำญจนวนชิ ต ำบลหำดใหญ ่หำดใหญ ่สงขลำ 90110 

T: 074-211-329 074-446-583 081-690-4118 F: 074-445-792

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ว.ีพ.ี บอดี ้แอนด ์เซอรว์สิ (2014)
57/3 หมูท่ี ่1 ต ำบลคลองแห อ ำเภอหำดใหญ ่สงขลำ 90110 

T: 074-362-223 081-766-1618 099-328-0792 F: 074-362-224

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด หำดใหญ ่ส. กำรำจ
71/1 ถนนกำญจนวนชิ ต ำบลบำ้นพร ุอ ำเภอหำดใหญ ่สงขลำ 90250 

T: 074-439-521 086-490-4747 086-490-4747 F: 074-439-694

อู ่เอสพเีอส เซอรว์สิ
90/32 หมูท่ี ่5 ถนนเชือ่มสมัพันธ ์ต ำบลคลองแห อ ำเภอหำดใหญ ่สงขลำ 90110 

T: 074-583-803 086-964-2476 F: 074-583-758

อู ่กติตพิงษ์ เซอรว์สิ (2542)
68 ซอย อสิรภำพ 2 ถนนอสิรภำพ ต ำบลคอหงส ์อ ำเภอหำดใหญ ่สงขลำ 90110 

T: 074-439-949 084-199-1797 F: 074-439-950

อู ่นกิรเซอรว์สิ
26/28 หมูท่ี ่4 ต ำบลหคลองแห อ ำเภอหำดใหญ ่สงขลำ 90110

T: 074-426-344 081-990-9811  F: 074-426-345

สงขลำเจรญิกำรชำ่ง
131/138 หมูท่ี ่8 ถนน 30 เมตรทำ่สะอำ้น ต ำบลเขำรปชำ้ง อ ำเภอเมอืงสงขลำ สงขลำ 90000 T: 

074-321-479-80 081-276-6620 F: 074-321-479

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาหาดใหญ่

สงขลา



สมศกัดิค์ำรแ์ครเ์ซอรว์สิ
90/163 หมูท่ี ่10 ถนนกำญจนวนชิ ต ำบลเขำรปูชำ้ง อ ำเภอเมอืงสงขลำ สงขลำ 90000 

T: 074-550-744 081-897-7502  F: 074-558-211

อู ่พัฒนทรัพย ์กำรชำ่ง
131/134 หมูท่ี ่8 ถนน30เมตรทำ่สะอำ้น ต ำบลเขำรปูชำ้ง อ ำเภอเมอืงสงขลำ สงขลำ 90000 T: 

074-802-103 083-194-3620 F: 074-802-103

กติตพิงษ์เซอรว์สิ
10/3 หมูท่ี ่1 ถนนนำทว-ีประกอบ ต ำบลนำทว ีอ ำเภอนำทว ีสงขลำ 90160 

T: 074-341-225 081-099-1087  081-328-7831 F: 074-341-225

อู ่เอ็มเซอรว์สิ
79 หมูท่ี ่8 ถนนนมิติใหม ่ต ำบลทำ่ชำ้ง อ ำเภอบำงกล ำ่ สงขลำ 90110 

T: 074-414-408 081-388-0444  081-698-9402 090-718-0871 F: 074-414-408

อู ่ณัฐวฒุ ิเซอรว์สิ
83/21 หมูท่ี ่1 ต ำบลปำแตระ อ ำเภอระโนด สงขลำ

T: 074-454-163 089-876-9027 F: 074-454-163

ช.เจรญิยนต์
240/4 หมูท่ี ่6 ต ำบลหัวเขำ อ ำเภอสงิหนคร สงขลำ 90280 

T: 074-332-230 088-768-9614 F: 074-332-644

อู ่ป.เจรญิยนต์
91/100 ถนนปำนชรู ำลกึ ต ำบลพมิำน อ ำเภอเมอืงสตลู สตลู 91000 

T: 074-725-788 081-896-3496 F: 074-725-788

อู ่ยนตรกำร สตลู
1166 หมูท่ี ่4 ถนนยนตร์กำรก ำธร ต ำบลคลองขดุ อ ำเภอเมอืงสตลู สตลู 91000 

T: 074-721-051 081-969-2276  F: 074-730-662

อู ่ธนวฒันเ์จรญิเซอรว์สิ
59/1 หมูท่ี ่7 ต ำบลแประ อ ำเภอทำ่แพ สตลู 91150 

T: 086-836-7271  082-429-0848 F:

อู ่ส ำเภำทองกำรชำ่ง
31 ถนนทวชัรบี ำรงุ ต ำบลบำงน ำค อ ำเภอเมอืงนรำธวิำส นรำธวิำส 96000 

T: 073-530-818 089-738-1271 F: 073-530-818

ศนูยซ์อ่มสรีถยนตส์นทิเซอรว์สิ
38/1 หมูท่ี ่3 ถนนสไุหงโก-ลก-ตำกใบ ต ำบลปำเสมัส อ ำเภอสไุหงโก-ลก นรำธวิำส 96120 T: 

073-646-655  073-646-584-5  089-876-7121 F: 073-646-655

อู ่เบสท์
2/31 ซอย 3 ถนนยะรัง ต ำบลตะลโุบะ อ ำเภอเมอืงปัตตำน ีปัตตำน ี94000 

T: 073-349-253  081-609-6009 F: 073-337-080

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด มำร ์มอเตอรค์ำร์
143/14 หมูท่ี ่1 ต ำบลยะรม อ ำเภอเบตง ยะล ำ 95110 

T: 073-245-932 081-541-4115  F: 073-245-932

อู ่จ ำรัส กำรชำ่ง
266/5 หมูท่ี ่9 ต ำบลสะเตงนอก อ ำเภอเมอืงยะลำ ยะลำ 95000

T: 073-247-376 086-285-6876  F: 073-247-376

ยะลา

รายชือ่อูคู่ส่ญัญา สาขาหาดใหญ่

สงขลา

สตลู

นราธวิาส

ปตัตานี


