
กาญจนาภิเษก เอ.เพชรป่ินเกล้า  บจ. * 14/21 ม.18 ถ.กาญจนาภิเษก  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวฒันา  กทม. Tel. 02-885-0708-9, 086-309-9072

เกษตร-นวมินทร์ วนิัย ออโต้ เซอร์วสิ  หจก.  * 18/12 ม.8 ซ.แจ่มจนัทร์  ถ.เกษตร-นวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กทม. Tel. 02-508-0959 Fax.02-943-9211

คู้บอน ธัญทานต์ 96  บจ. 3 ม.13 ซ.คูบ้อน 9  แขวงคนันายาว  เขตคนันายาว  กทม. Tel. 02-943-2355, 080-444-6996 Fax.02-943-2355

งามวงศ์วาน ภ.แอนด์ ธงเซอร์วสิ  บจ. 44/38-39 ถ.งามวงศว์าน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กทม. Tel. 02-953-1637-40 Fax.02-953-1637

จรัลยนต์เซอร์วสิ  บจ. * 307/210  ถ.จรัลสนิทวงศ ์ซ.31  แขวงบางขุนศรี  เขตบางกอกนอ้ย  กทม. Tel. 02-411-0863 Fax.02-412-7593

กญัญารัตน์ การาจ  65/2  ถ.จรัลสนิทวงศ ์ แขวงบางขุนศรี  เขตบางกอกนอ้ย  กทม. Tel. 02-412-0869

วชัยานยนต์   * 1125/18 ซ.จรัลสนิทวงศ ์13 (พาณิชยธ์น)  แขวงคูหาสวรรค ์ เขตภาษีเจริญ  กทม. Tel. 02-410-7825 Fax.02- 865-7084

เจริญกรุง เค การาจ  บจ. 2196/6 ซ.เอเซียต๊ิก  ถ.เจริญกรุง  แขวงวดัพระยาไกร  เขตบางคอแหลม  กทม. Tel. 02-688-1194-5 Fax.02-688-1665

เจริญนคร ไฮเทคคาร์  52 ซ.เจริญนคร 39  แขวงบางล าภูล่าง  เขตคลองสาน  กทม. Tel. 02-437-8619 Fax.02-437-8619

บางกระดี่ น าทรัพย์ การาจ  บจ.   31/24 ม.4 ถ.บางกระด่ี  แขวงแสมด า  เขตบางขุนเทียน  กทม. Tel. 02-452-2661-2, 081-642-2364

บางแค ท.ีพ.ีเอส ออโต้ บอดี ้ บจ. * 24  ถ.บางแค  แขวงบางแค  เขตบางแค  กทม. Tel. 02-801-0270, 081-931-7897 Fax.02-801-0271

นิววรัิตน์การช่าง  บจ. 59 ซ.บางนา-ตราด 24  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กทม. Tel. 02-393-5616, 02-393-8783, 02-746-8945-6 Fax.02-399-3254

ฉิน กรุ๊ป  บจ. 65 ซ.บางนา-ตราด 18  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กทม. Tel. 02-399-3258, 02-398-1294 Fax.02-398-6617

บางบอน อนันต์การช่าง  * 14/37  ม.9 ซ.บางบอน13  ถ.สุขาภิบาล1  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กทม. Tel. 02-899-4006, 02-416-9015 , 086-338-3225 Fax.02-899-4005

ประชาราษฎร์บ าเพญ็ ทวพีงษ์  เซอร์วสิ  หจก.  82  ซ.สุนทรศิริ  ถ.ประชาราษฏร์บ าเพญ็  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กทม. Tel. 02-277-1519, 02-275-3951, 02-691-0188-90  Fax.02-691-0189

ประชาสงเคราะห์ กรุงเทพยนตการเซอร์วสิ  บจ. * 5/1  ถ.ประชาสงเคราะห์ 45  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กทม. Tel. 02-277-1528, 02-692-6073-4 Fax.02-692-7056

อาทิตย์ การาจ * 49/2 ม.9 ถ.พระราม 2  แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กทม. Tel. 02-452-0613-4 Fax.02-452-1275 

สหรุ่งโรจน์เซอร์วสิ (2545)  บจ. * 4/431-3 ซ.สะแกงาม25  ถ.พระราม2  แขวงแสมด า  เขตบางขุนเทียน  กทม. Tel. 02-897-1123-28 Fax.02-897-1130

ยโุรปา พระราม 2 * 56/71 - 56/72  ม.6  ถ.พระราม2  แขวงแสมด า  เขตบางขุนเทียน  กทม. Tel. 02-848-1111

พระราม 3 จิระ คาร์บอดี ้เซอร์วสิ  บจ. * 135 ถ.พระราม 3  แขวงบางคอแหลม  เขตบางคอแหลม  กทม. Tel. 02-291-1290, 02-291-0199 Fax.02-291-1402

พระราม 4 กวนิ เซอร์วสิ  หจก.   62 ซ.แสนสบาย  ถ.พระราม 4  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กทม. Tel. 02-258-5461, 02-661-3693 กด1 Fax.02-661-3693

ดับเบิล้ย.ู เอส. ซี. การาจ  บจ. 59 ซ.พฒันาการ 54 (ซอยพลเทพ)  ถ.พฒันาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กทม. Tel. 02-320-2608-10 Fax.02-320-2610 

เจ.อาร์.การาจ   พฒันาการ  บจ.   937-939 ถ.พฒันาการ  แขวงสวนหลวง  แขตสวนหลวง  กทม. Tel. 02-719-9696, 02-719-9949 Fax.02-720-5804

รายช่ือ ซ่อมห้าง
อู่ Oneder
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กรุงเทพฯ



พุทธมณฑลสาย3 อาร์.ด.ีเซ็นเตอร์  หจก.  21/5  ม.12 ถ.พทุธมณฑลสาย 3  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา  กทม. Tel. 02-888-1128, 081-331-1544, 081-833-8397 Fax.02-888-1129

เพชรเกษม ทองเพชรเกษม ออโต้เซอร์วสิ  บจ.  1 ซ.เพชรเกษม 46/2  แขวงบางหวา้  เขตภาษีเจริญ  กทม. Tel. 02-869-7205-6 Fax.02-869-7207

อญัชลยีนต์ 239  ซ.พญานาค  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี  กทม. Tel. 02-215-1565, 02-215-8298, 02-216-4686 Fax.02-6110683

เอ.เพชรบุรี  1532 เชิงสะพานลอยอโศก  ถ.เพชรบุรีตดัใหม่  แขวงมกักะสนั  เขตราชเทวี  กทม. Tel. 02-652-7330, 02-250-1233, 081-431-2238

โยธินพฒันา อนิทราการาจ  หจก.  93/2  ซ.โยธินพฒันา  ถ.โยธินพฒันา  แขวงคลองจัน่  เขตบางกะปิ  กทม. Tel. 02-932-1992-3,  081-8247894 Fax.02-932-1993

รัชดาภิเษก รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล บจ. * 232 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. Tel. 02-276-6555 Fax.02-276-1531

ธีระยนต์ การาจ   * 242/1  ถ.ลาดพร้าวซอย107  แขวงคลองจัน่  เขตบางกะปิ  กทม. Tel. 02-731-0931, 02-374-4417 Fax.02-731-0932 

บาวาเรีย มอเตอร์  บจ.  * 212/35 ถ.ลาดพร้าว ซ.10  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  กทม. Tel. 02-512-4046, 02-938-4673

ลาดพร้าว-วงัหิน พ.ีซี.เค. การาจ  บจ. 18 ซ.ลาดพร้าว-วงัหิน47 ถ.ลาดพร้าว-วงัหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. Tel. 02-931-6040-2, 02-931-6062, 02-530-3562-5  Fax.02-530-3601

วภิาวดี เอ.เพชรบุรี  บจ.  * 7/540 ซ.วิภาวดี 34  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กทม.  Tel. 02-939-4269-70

ศรีนครินทร์ พาราวนิเซอร์  บจ. * 817  ถ.ศรีนครินทร์  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กทม. Tel. 02-720-5430-2 Fax.02-720-5437

สาธุประดิษฐ์ ธรีซัน แอนด์ มานะ  บจ. * 275/3 ซ.ทวีวฒันา  ถ.สาธุประดิษฐ์ 15  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กทม. Tel. 02-211-8280, 02-211-8045

สุทธิสารวนิิจฉัย สถาพร ออโต้ การาจ  บจ.   * 107 ซ.อินทามระ44  ถ.สุทธิสารวินิจฉยั  เขตดินแดง  กทม. Tel. 02-277-2278, 02-276-6443, 02-691-9827-8 Fax.02-277-9279

สุขาภิบาล 5 รัตนการาจ  บจ. (รามอนิทรา 39) * 87/31 ม.4  ถ.สุขาภิบาล 5 ซ. 5 แยก 5-14  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กทม. Tel. 02-521-3212-3, 02-521-1308 Fax.02-521-1309     

นาว ี 23/41 ซ.สุขุมวิท 105 ม.7  ถ.สุขุมวิท  แขวงบางนา  เขตบางนา  กทม. Tel. 02-748-7364-5, 02-361-7398 Fax.02-748-7365

นิวยนูิเวอร์แซล คาร์คลนีิค  บจ.   2042/1 สุขุมวิท 62  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กทม. Tel. 02-331-9842-5 Fax.02-311-9846

หทัยราษฎร์ ทรงพล บอดี ้เซอร์วสิ  บจ.   * 9 ซ.หทยัราษฏร์ 27  ถ.หทยัราษฏร์  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กทม. Tel. 02-906-4290, 02-906-4414-5 Fax.02-906-4133

วนิัยยานยนต์  หจก.  162  ถ.อ่อนนุช  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กทม. Tel. 02-322-8785, 081-824-1524

นิว.เอ.เอน็ * 296  ซ.อ่อนนุช 39  ถ.สุขุมวิท 77  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กทม. Tel. 02-721-3965-6 Fax.02-721-3967

วทิยายานยนต์  บจ.   451 ซ.อนามยั (อ่อนนุช 39)  ถ.ศรีนครินทร์  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กทม. Tel. 02-321-5279 Fax.02-322-8785

สีกรุงเทพ 2000  หจก.  * 235 ม.7 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบงั  แขวงลาดกระบงั  เขตลาดกระบงั  กทม. Tel. 02-727-9976, 02-727-5894 Fax.02-7275895

ณฐักจิบวร  บจ.   * 55 ม.2  ซ.นิธิ  ถ.งามวงศว์าน  ต.บางเขน  อ.เมือง  จ.นนทบุรี Tel. 02-591-3854 Fax. 02-965-9416

มานพ 90/13 ซ.งามวงศว์าน 14  ถ.งามวงศว์าน  อ.เมือง  จ.นนทบุรี Tel. 02-580-1902 Fax.02-580-4255

ยงค์การช่าง 1998  ( ใต้ทางด่วน )   * 70/1  ซ.นทีทิพย ์ ถ.งามวงษว์าน 21  อ.เมือง   จ.นนทบุรี Tel. 02-589-5190, 02-591-3237

แจ้งวฒันะ แจ้งวฒันะ 23 ออโต้  บจ. * 62/43 ม.4  ถ.แจง้วฒันะ  ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี Tel. 02-962-1601-2  Fax.02-962-1601

ยงค์การช่าง  * 37/16  ซ.เกร็ดมณี  ถ.ติวานนท ์ ต.บางพดู  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี Tel. 02-583-1222-3, 086-318-2285, 086-324-9451 Fax.02- 583-1223

จ.การาจ   122/102  ม.8  ซ.ติวานนท ์27  ต.บางกระสอ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี Tel. 02-905-8204, 081-822-6536 

สุขุมวทิ

ลาดพร้าว

งามวงศ์วาน

ติวานนท์

เพชรบุรี

กรุงเทพฯ

นนทบุรี

อ่อนนุช



เอส.พ.ีแคลาย  บจ.   71/39  ซ.ป่ินประภาคม  ถ.ติวานนท ์ ต.ตลาดขวญั  อ.เมือง  จ.นนทบุรี Tel. 02-588-1918, 02-951-0691-2

ช. แมนทีแนนซ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์  บจ.   62 ม.7  บางกรวยไทรนอ้ย 15   ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย  ต.บางกรวย  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี Tel. 02-446-6652, 087-003-3779,  087-030-3229

เอนกยโูรคาร์ เซ็นต์เตอร์  บจ.  * 67/27  ม.3  ถ.บางกรวย-จงถนอม  ต.บางขนุน  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี Tel. 02-447-6101, 02-447-6142 Fax.02-447-2796

รัตนาธิเบศร์ สยามนนท์ บอดี ้ บจ. * 85/74  ม.8  ซ.รัตนาธิเบศร์ 26  ถ.รัตนาธิเบศร์  ต.บางกระสอ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี Tel. 02-965-6036 Fax.02-965-6038

สามัคคี สามัคคีออโต้คาร์  บจ. 49/038 ซ.หมู่บา้นสายนัต ์2  ถ.สามคัคี  ต.ท่าทราย  อ.เมือง  จ.นนทบุรี Tel. 02-952-1749, 02-588-3231

บางบัวทอง-บางพูน เอส.เอส.ออโต้  หจก.  * 99/112  ม.1  ต.บา้นใหม่  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี Tel. 02-501-3534, 02-961-3973, 089-201-6558 Fax.02-5013492

พพีเีอส.ออโต้เทรด  บจ. * 8/9  ม.7  ถ.พหลโยธิน-ล าลูกกา  ต.ลาดสวาย  อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี Tel. 02-533-2222 Fax.02-533-2291

เด็ดดี เซอร์วสิ  บจ.  (วดัพระธรรมกาย) * 1/78 ซ.บา้นสวนรังสิต1 (เอราวณั 19)  ต.คลอง2   อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี Tel. 02-908-5570-4 Fax.02-908-5575

เอส.ดับบลวิ.  คาร์เซอร์วสิ  บจ. 20/5  ม.5  ถ.เลียบคลองสอง  ต.คลองสอง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี Tel. 02-902-3245-7, 02-902-3249

รังสิต-ปทุมธานี พเีอสเอน็  ฟิกซ์ แอนด์ เพ้นท์  บจ. * 220 หมู่ 6 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 37  ถ.รังสิต-ปทุมธานี  ต.บางพนู  อ.เมือง จ.ปทุมธานี Tel. 02-958-7573-5, 081-803-3328 Fax.02-567-0880

เทพารักษ์ ทรัพย์รุ่งเรือง เซอร์วสิ  2000  หจก.    * 115/27 ม.3 ซ.ขจรวิทย ์ ต.บางพลีใหญ่  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ Tel. 02-759-7676-7, 02-385-5204 Fax.02-385-5205

บางนา-ตราด ย่งไท้ล้ง  หจก.   (ซ่อมรถขนาดใหญ่) 111  ม.4  ซ.วดัหอมศีล  ต.บางพลีนอ้ย  อ.บางบ่อ  จ. สมุทรปราการ Tel. 02-708-6784 Fax.02-708-6785

พุทธรักษา ไตรศักดิ์ออโต้เพนท์  บจ. 555  ม.8  ถ.พทุธรักษา  ต.ทา้ยบา้นใหม่  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ Tel. 02-751-1437, 086-037-3614, 087-562-0812

สุขุมวทิ รุ่งโรจน์ยนต์  * 999  ม.8 ซ.วดัด่านส าโรง ถ.สุขุมวิท 113  ต.ส าโรงเหนือ   อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ Tel. 02-757-2740-1 Fax.02-757-0945

หนามแดง เจ. เซอร์วสิ ออโต้เพนท์  บจ.  3/5  ม.2  ถ.หนามแดง ( สายใน )  ต.บางพลีใหญ่  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ Tel. 02-710-2216, 02-738-7598-9, 089-088-3605 Fax.02-710-2216

สมุทรปราการ

ติวานนท์

บางกรวย

พหลโยธิน

นนทบุรี

ปทุมธานี


