
ลาํดบั ภาค จังหวดั อาํเภอ รายช่ือ ซ่อมห้าง ทีอ่ยู่ Telephon

1 ชัยนาท มโนรมย์ ถวลิยนต์กจิ  บจ. 191 ม.4  ต.หางนํา้สาคร  อ.มโนรมย์  จ.ชัยนาท 056-431263-4, 081-8882082

2 นครนายก บ้านนา โชคชัยการาจ  บ้านนา 27/5 ม.9  ต.บ้านนา  อ.บ้านนา  จ.นครนายก 037-304118, 081-7344566

3 ช.ออโต้พาร์ท  บจก. 40 ม.7  ต.พระประโทน  อ.เมือง  จ.นครปฐม 034-108679, 080-6063232, 087-7443300, 081-1166222

4 โตโยต้าท่าจีน ผู้จําหน่ายโตโยต้า จก.(สาขาสระกระเทียม) TOYOTA 29/1 ม.10  ถ.เพชรเกษม  ต.สระกะเทียม  อ.เมือง  จ.นครปฐม 034-200203-6  ต่อ 23 หรือ 25

5 เจริญชัยการช่าง  101  ซ.วดัลาดปลาเค้า  ถ.กมลโกวทิย์  ต.บางแขม  อ.เมือง  จ.นครปฐม 034-256089

6 วฒันกจิ 2  บจ. 165/41 ม.3  ต.พระประโทน  อ.เมือง   จ.นครปฐม 034-284062-3

7 ด.ีด.ี การาจ 2009 อู่ 1 ซ.เพชรเกษม 21 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 081-8568638, 086-3929226

8 เสนาะการช่าง อู่ 285 ถ.สาครธน ต.ลาํพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 034-272766, 081-6583804

9 เจริญด ี9 อู่ 17/4 ม.9 ต.ลาํพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 089-6681355, 090-5514267

10 สิริยนต์ออโต้อนิดสัตรี้  บจ. 159 ม.11  ต.มาบแค  อ.เมือง  จ.นครปฐม 034-203250-3

11 โตโยต้าท่าจีน ผู้จําหน่ายโตโยต้า จก.   (สาขาสามพราน) TOYOTA 33/9 ม.3  ถ.เพชรเกษม  ต.ยายชา  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 034-322311-22  ต่อ 409 หรือ 444

12 โตโยต้าท่าจีน ผู้จําหน่ายโตโยต้า จก. (สาขาสาย 4) TOYOTA 99 ม.6  ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 02-4822921-32  ต่อ 400 หรือ 161

13 พระนครศรีอยุธยา ไพศาลยนต์ 2/15  ถ.โรจนะ  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 035-321367

14 บางไทร เอสแอนด์เอน็ การาจ 51/10  ต.ไม้ตรา  อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอธุธยา  035-741103

15 บางปะอนิ ปัทมา มอเตอร์  บจก. 503 ม.2  ต.สามเรือน  อ.บางประอนิ  จ.พระนครศรีอยุธยา  13160 091-8737292, 084-6823062

16 ราชบุรี เมือง ราชบุรีช่างยนต์ 286/9  ถ.ศรีสุริยวงศ์  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี 032-337893, 086-3373336, 801-8189457

17 โด การช่าง 115/39  ถ.ศรีปราชญ์  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 036-613567

18 ลพบุรีออโต้เซอร์วสิ  หจก. 19/9  ถ.พระศรีมโหสถ (หลงัโรงเรียนบรรจงรัตน์)  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 036-420043, 036-613703

19 เมือง บ. พรโชค จก.  HONDA 1/56 ม.2  ถ.พระราม2  ต.ท่าทราย  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร 034-829293-4, 085-1469444

20 เมือง วนิัย อนิเตอร์โมบิล บจก. 48/6 ม.3 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-494346-7

21 กระทุ่มแบน ทิพย์สุวรรณกลการ  บจ. 99/3 ม.4  ถ.เพชรเกษม  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 02-8109697-8, 02-4204731

22 เมือง เจ๊วนัดเีซอร์วสิ 413/20  ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.สระบุรี 036-214436, 081-5713695

23 ฉัตรยนต์  หจก. 9/3  ถ.สวรรณศร  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี 036-305785, 081-8521345

24 พ.ีที.มอเตอร์ 2 หจก. 69/3 ม.1  ถ.พหลโยธิน  ต.ห้วยทราย  อ.หนองแค  จ.สระบุรี 036-337730, 081-7959955

25 ชัญญาอสิระ 348 ม.3  ต.โพธ์ิพระยา  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 035-408076, 081-6390790

26 ส.เจริญชัย 24/1 ม.5  ต.สนามชัย  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 035-546050, 081-8511097

27 อู่ทอง วรกาญจน์ เซอร์วสิ 449 ม.15  ถ.มาลยัแมน  ต.จรเข้สามพนั  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี 034-552450, 035-552127

28 เกยีรตกิารช่าง 62 ม.10  ถ.จันทบุรี - ตราด  ต.พลบัพลา  อ.เมือง  จ.จันทบุรี 039-451425, 081-5772770,

29 พรชัย ออโต้ การาจ อู่ 458 ม.14 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 061-5546953, 098-9165963
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30 รุ่งวฒันายนต์ 99/9 ม.13  ต.คลองนารายณ์  อ.เมือง  จ.จันทบุรี 039-418455,

31 ชินวตัร อู่ 30/32 ม.3 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช่าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-311447, 086-3227119

32 ส.จันทบุรื การาจ 104/28 ม.10  ต.ท่าช่าง  อ.เมือง  จ.จันทบุรี 039-498664

33 พีพู่ล มอเตอร์ หจก. 100/20 ม.10 ต.ท่าช่าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-322788,087-7263768

34 อาร์.เอส.การาจ (2007)  บจ. 99 ม.1  ถ.พระยาตรัง  ต.ท่าช้าง  อ.เมือง  จ.จันทบุรี 039-303344

35 ฉะเชิงเทรา เมือง มิตรบางพระ 7/3 ม.3  ต.บางพระ  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 038-821522, 081-9275182

36 อิว๋การาจ อู่ 31/30 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-192327, 089-9363273, 081-3152907

37 ซีบี  การาจ  บจ. 419 ม.10  ต.บ้านสวน  อ.เมือง  จ.ชลบุรี 038-799770, 801-7829430

38 ลคักีม้อเตอร์ ออโต้เทคนิค บจก. 39/31 ม.1 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 081-6531586, 083-6113016

39 แสงมณกีารช่าง หจก. (รถเลก็, ใหญ่) 63/11 ม.3 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 081-7821634, 081-9493200, 038-055510

40 สุนทรการช่าง  บจ. 66/45 ม.4  ถ.สุขุมวทิ  ต.เสม็ด  อ.เมือง  จ.ชลบุรี 038-381559

41 ธวชัชัยการช่าง 41/57 ม.9  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 038-338353, 086-5884492

42 รุ่งอรุณ อู่ 130/1 ม.4 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 080-5632682

43 เจ เอม็ บริการ อู่ 98/231 ม.9 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 089-4002131, 087-7478799

44 วชัิย การช่างวนั บจก. 8/38 ม.8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 083-1188909

45 อู่เลก็การช่าง บจก.  (รถเลก็,ใหญ่) 277/41 ม.12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038-352995,081-3341713

46 โชคทวกีารช่าง อู่ 19/7 ม.4 ถ.สุขุมวทิ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 038-321878, 089-6614241

47 ศรีราชาออโต้ (2007)  บจก. 190/1 ม.3  ถ.สาย 9 กโิล  ต.สุรศักดิ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110 038-772-640, 038-312519-20

48 สัตหีบ สัตหีบ ออโต้ เซอร์วสิ แอนด์ คาร์เพนท์ 85/22 ม.6  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี 038-738186, 081-9490840, 086-1127886

49 กรีน บอดี ้เพ้นท์ หจก. 38/2 ม.6  ต.หนองปลาไหล  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 038-240018-9, 089-7612498

50 นครสวรรค์ การาจ อู่ 100 ม.10 ถ.เทพประสิทธ์ิ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 089-6050108, 085-4352906

51 เอน็ แอล ออโต้เซอร์วสิ  หจก. 44/86 ม.9  ซ.สุขุมววทิ-พทัยา 44  ถ.สุขุมวทิ  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี

52 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี นําเจริญยนต์ 352 ม.4  ต.เมืองเก่า  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี 801-3565581

53 พรดเิรกเซอร์วสิ 90/135 ม.6  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง  จ.ระยอง 038-802962, 801-4664403

54 พชัิยการช่าง 152/14  ถ.สายบ้านแกลง  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง  จ.ระยอง 038-621150, 081-5779910

55 ระยองออโต้พาร์ท บจก. (รถเลก็,ใหญ่) 67/7  ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 038-612225,081-8614493

56 ณฐัเดชออโต  บจก. 34 ม.4  ซ.20  ถ.พฒันประเสริฐ  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง  จ.ระยอง 038-874846, 086-8305203

57 พฒันายนต์ 11/8  ม.12  ต.ทุ่งควายกนิ  อ.แกลง  จ.ระยอง 038-669452

58 ยนิด ีออโต้เซอร์วสิ 64/21  ม.10  หนองปรือซอย 4  ต.ทางเกวยีน  อ.แกลง  จ.ระยอง 038-677346

59 สระแก้ว อรัญประเทศ ทวศูีนย์ล้อ 460 ม.2  ถ.ธนะวถิ ี ต.บ้านใหม่หนองไทร  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว  27120 086-8892293

60 กาฬสินธ์ เมือง เจ๊หน่อย เซอร์วสิ 211 ม.10  ต.ห้วยโพธ์ิ  อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์ุ 043-600502, 043-600634, 081-6701662

61 จี.เอน็. การาจ 41/142 ม.14  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 043-348899, 086-8508322

62 เออาร์ การาจ บจก. 191/16 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 089-4000039
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63 ที.พ.ีบอดี ้เซอร์วสิ  หจก. 420  ม.7  ถ.เลีย่งเมืองขอนแก่น - กาฬสินธ์ุ  ต.เมืองเก่า  จ.ขอนแก่น 043-340249, 086-6346262

64 เสมียนการช่าง 52 ม.15  บ้านโนนตุ่น  ถ.กลางเมือง  ต.เมืองเก่า  จ.ขอนแก่น 043-341455, 089-8633630

65 ชัยภูมิ เมือง เคราบริการ  (ชัยภูมิ) 307 ม.6  ถ.สีคิว้-ชัยภูมิ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 044-813381, 081-9672349, 089-7229748

66 นครพนม เมือง สมานคาร์แคร์ 15  ถ.โพธ์ิศรี  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครพนม 042-512498, 042-522455, 081-1175677

67 มิตรภาพ นครราชสีมา  หจก. 120 ม.11  ถ.มิตรภาพ  ต.บ้านใหม่  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 044-465411, 081-8789464

68 เอ เอส การาจ 114 ซ.มิตรภาพ 12  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000 044-547646, 081-5477646

69 หจก.ทีแอล การาจ 501/2  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 044-293224-6

70 เอส พ ีคาร์เซอร์วสิ 827 ม.1  ถ.สุรนารายณ์  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 044-372455, 081-8791536

71 เป๊ียกคาร์เซอร์วสิ อู่ 211 ม.11 บ้านแสนสุข ถ.บึงกาฬ-พงัโค ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 086-8602724, 098-0587805

72 บึงกาฬ ออโต้การาจ 262 ม.10  ถ.บึงกาฬ-พงัโคน  ต.บึงกาฬ  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ 042-492993, 081-9071645, 081-3568893 

73 ศูนย์สีทรัพย์ทว ี หจก. 102 ม.1  ต.กระสัง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000 044-690246

74 มารุจน์การช่าง  หจก. 89 ม.1  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.กระสัง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ 044-690049, 044-605272, 081-8791803, 081-6601611

75 พสิษฐ์เซอร์วสิ 373/11  ถ.บรีรัมย์-ประโคนชัย  ต.เสม็ด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ 084-7884461, 088-5833492

76 วนิยานยนต์ บจก. 99/1 ม.2 ต.อสิาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-666934, 095-545823

77 เสถยีร 451/63  ถ.จิระ  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ 044-617255, 081-7251425

78 นางรอง ศูนย์สีทรัพย์ทว ี หจก. 42 ม.11  ต.หนองโบสถ์  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์  31110 044-657246, 085-7788879, 085-6318925

79 เอส.ที.พ.ีออโต้คาร์ 62  ถ.มนตรีบํารุง  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 043-711207, 084-5177795

80 ทองบอดีเ้พ้นท์ 101  ม.23  ต.เขวา  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 085-9292803, 088-3400075

81 บรบือ เอม็ อาร์ บรบือ  หจก. 14 ม.4  ต.บรบือ  อ.บรบือ  จ.มหาสารคาม 043-771499, 081-8725391

82 มุกดาหาร เมือง พงศธร 69/19 ถ.ชยางกรู  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 042-615403

83 ชัยการช่าง 391  ถ.รณชัยชาญยุทธ  บ้านหนองหญ้าม้า  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอด็ 043-511968, 081-4409310

84 เลก็เซอร์วสิ 175 ม.16  บ้านโนนเมือง  ต.เหนือเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอด็ 043-624259, 081-7394586

85 เชียงขวญั ส.ยุทธชัยเซอร์วสิ  หจก.อู่ 180 ม.7  ถ.ร้อยเอด็-โพนทอง  ต.หมูม้น  อ.เชียงขวญั  จ.ร้อยเอด็ 043-513351

86 เลย เมือง อู่ภูบ่อบิดการาจ 2009 17/5  บ้านภูบ่อบิด ถ.เลย-นาด้วง ต.กดุป่อง อ.เมือง จ.เลย  042-812161, 089-7101210

87 วลัลภการช่าง 469 ม.6  ต.โพนข่า  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ 045-633077, 084-4731115

88 แสงเจริญยนต์ 1511/2  ถ.ขุขนัธ์  ต.เมืองใต้  อ.เมือง   จ.ศรีสะเกษ 045-631529, 081-8796965

89 เมือง ทันเซอร์วสิ 49 ม.2  ถ.สกลนคร-นครพนม  ต.ฮางโฮง  อ.เมือง  จ.สกลนคร 042-743122, 081-9542546

90 สว่างแดนดนิ ว.ช่างยนต์ 1 ม.6  ต.สว่างแดนดนิ  อ.สว่างแดนดนิ  จ.สกลนคร 042-721850

91 จํานงค์การช่าง 74 ม.11  ต.สลกัได  อ.เมือง  จ.สุรินทร์ 044-531306

92 ศูนย์สีสุรินทร์  บจ.อู่ 56/2 ม.3  ถ.หลกัเมือง  ต.นอกเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์ 044-518597

93 อาํนาจเจริญ เมือง วชัิยการช่าง 9/1 ม.12  ต.บุ่ง  อ.เมือง  จ.อาํนาจเจริญ 045-451738

94 ตีเ๋ซ็นเตอร์เซอร์วสิ 89 ม.1  ถ.รอบเมือง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 042-326466, 086-4562484, 080-0126422

95 โชคเจริญเซอร์วสิ 167/29 ม.8  ถ.รอบเมือง  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 042-247406, 081-3204107
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96 เมือง สามารถอะไหล่ยนต์  หจก.  (รอบเมือง) 964 ม.2  ถ.เลีย่งเมือง  บ้านท่าบ่อ  ต.แจระแมะ  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 045-281588, 045-311098, 081-5486462

97 ตระการพชืผล วจิิตร 2 366 ม.6  บ้านดอนทับช้าง  ต.ขุหลุ  อ.ตระการพชืผล  จ.อุบลราชธานี 045-481418, 089-6247650

98 หนองคาย เมือง ไทยเจริญแมคคานิคคสั (2003) บจ. 299 ม.12  ถ.มิตรภาพ  ต.โพธ์ิชัย  อ.เมือง  จ.หนองคาย 042-010588, 081-8729872

99 ยุทธการช่าง 103/7  ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร 055-799244, 081-3249671

100 ไก่การช่าง-อนันต์คาร์เซ็นเตอร์ 79  ม.1  ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร 055-721146, 089-8587214

101 หจก.ชุมพล 99 เซอร์วสิ 81/12 หมู่ที ่1  ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร  62000 081-7270330, 087-2054949

102 ช่างอ้วน 137 ม.2  ต.สระแก้ว  อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร 087-9028773

103 เจ.พ.ีเซอร์วสิ 23 ม.12  ถ.เชียงราย-เทิง  ต.ท่าสาย  อ.เมือง  จ.เชียงราย 053-774911, 081-7162563

104 เชียงราย ว ีอาร์ มอเตอร์ หจก. 372 ม.8  ต.นางแล  อ.เมือง  จ.เชียงราย 053-705406-7

105 ตีใ๋หญ่ การาจ 393 ม.3 ต.ริมกก  อ.เมือง  จ.เชียงราย 089-4334856

106 หจก.ทวนเซอร์วสิ 273 ม.1  ต.ท่าสุด  อ.เมือง  จ.เชียงราย 089-7595936, 081-8838658

107 สีพายพั 53/7  ซ.ร่วมใจ  ถ.สันคอกช้าง  ต.รอบเวยีง  อ.เมือง  จ.เชียงราย 053-715374

108 เชียงของ ทวศิีลป์ 592 ม.10  ต.เวยีง  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย 053-791898, 081-4738493

109 เวยีงชัย เชียงใหม่อุดมชัย  หจก. 176 ม.11  ต.เวยีงชัย  อ.เวยีงชัย  จ.เชียงราย 053-662763, 089-5576291

110 แม่จัน ธนัทยนตรกจิ  หจก. 290  ม.3  ถ.ห้วยหินฝน-แม่จัน  ต.ป่าตงึ  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย 053-660691-2

111 ตู่ อะไหล่ยนต์ บจ. ( ถ.วงแหวนสารภ ี) 329 ม.6  ต.หนองผึง้  อ.สารภ ี จ.เชียงใหม่ 053-424992

112 เรียงชัยการาจ กรุ๊ป  บจก. 104/6  ม.5  ต.ไชยสถาน  อ.สารภ ี จ.เชียงใหม่ 053-115808, 081-3434614, 087-1908989

113 สรพนัธ์เซอร์วสิ  บจ. 58/3 ม.12  ต.ท่าวงัตาล  อ.สารภ ี จ.เชียงใหม่ 053-8166655, 086-5870443, 089-6538892

114 สันกาํแพง ซี.เอม็.บอดีช๊้อบ 41 ม.11  ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเกด็  จ.เชียงใหม่ 053-887029, 089-5558410

115 ดอยสะเกด็ อู่ยิง่เจริญ  (อู่) 85/1  ม.6  ต.สันกลาง  อ.สันกาํแพง  จ.เชียงใหม่ 053-128367-8

116 ตาก เมือง ป.นิมิตรยนต์ 358/14  ม.8  ต.นํา้ริม  อ.เมือง  จ.ตาก 055-891144

117 ป. เซอร์วสิ 45/1  ม.4  ถ.สันคู-ท่าทอง  ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 086-5914747, 083-4881525

118 มานพคาร์การาจ  บจ. 127/1 ม.21  ถ.พหลโยธิน  ต.ตาคล ี อ.ตาคล ี จ.นครสวรรค์ 056-261289

119 สิทธิโชค (1) 312/11  ซ.วไิลสวรรค์  ถ.สวรรค์วถิ ี ต.ปากนํา้โพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 087-8439311, 081-9534190

120 สิทธิโชค (2) 462/15  ม.10  ถ.พหลโยธิน  ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 056-334631

121 น่าน เมือง แพร่กระจกยนต์ 302 ม.4  ต.กองความย  อ.เมือง  จ.น่าน 054-741861, 054-741881

122 ว ีไอ พ ีมอเตอร์ 159 ม.4  ต.เวยีง  อ.เมือง  จ.พะเยา 054-413785-6

123 เศวตยนต์ 74/21  ต.เวยีง  อ.เมือง  จ.พะเยา 054-481701

124 พษิณุโลก เมือง ฉอยบริการ 111  ม.4  ถ.สิงหวฒัน์  ต.พลายชุมพล  อ.เมือง  จ.พษิณุโลก 055-216708, 081-6742483

125 เมือง ประจักษ์เซอร์วสิ 9/4 ม.2  ถ.พระพุทธบาท  ต.สะเดยีง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์ 056-721569

126 หล่มสัก หล่มสักออโต้เซลล์ 128  ถ.สามัคคชัีย  ต.หล่มสัก  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ 056-701808

127 แพร่ เมือง ศิริพฒันา 2 ม.1  ตงทุ่งกวาว  อ.เมือง  จ.แพร่ 054-662190, 081-9921082

128 ลาํพูน เมือง ทานการช่าง 172 ม.3  ถ.ล าพูน-ดอยติ  ต.เวียงยอง  อ.เมือง  จ.ล าพูน 053-560517
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129 แทนการช่าง 34  ถ.บ้านศรีปงชัย  ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลาํปาง 054-325319

130 ยนต์ชัยการช่าง 112/6  ถ.ท่าคราวน้อย  ต.สบตุ๋ย  อ.เมือง  จ.ลาํปาง 054-222077

131 ยตัรการ 51  ถ.บุญวาทย์ ข้างเรือนจํากลาง  ต.หัวเวยีง  อ.เมือง  จ.ลาํปาง 054-224548

132 สมบูรณ์ ( ช่างองค์ ) 186  บ้านศรีก้า  ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง  จ.ลาํปาง 054-324300

133 สุบินการช่าง 148  ถ.พหลโยธิน  ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลาํปาง 054-221999, 054-221922

134 อ.สุรินทร์ 180/1 ม.1  ถ.พหลยนิ  ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลาํปาง 054-222455

135 โปรช็อพ ลาํปาง  (อู่) 419 ม.8  ต.ปงแสนทอง   อ.เมือง  จ.ลาํปาง  52100 054-810170, 081-6811796

136 อุตรดติถ์ เมือง ประกจิยนต์ 142/3 ม.16  ต.งิว้งาม  อ.เมือง  จ.อุตรดติย์ 055-428345-6

137 กระบ่ี เมือง มรกตการช่าง 56/6  ถ.ศรีพงังา  ต.กระบ่ีใหญ่  อ.เมือง  จ.กระบ่ี 077-700452, 081-7191605

138 ไพรัตน์การช่าง 122/2 ม.9  ต.วงัไผ่  อ.เมือง  จ.ชุมพร 077-596779, 086-4786182

139 ผู้ใหญ่หมึก  การช่าง  (อู่) 33/3 ม.13  ต.วงัไผ่  อ.เมือง  จ.ชุมพร 077-596703, 089-4742151, 088-7582647

140 กล้างามการช่าง 124 ม.8  ต.นาท่ามเหนือ  อ.เมือง  จ.ตรัง 089-7338427, 

141 ด้วงการช่าง 95/1 ม.2  ถ.ห้วยยอด  ต.นาตาล่วง  อ.เมือง  จ.ตรัง 075-230595, 075-222548

142 นครศรีธรรมราช เมือง พระเวยีงกลการ 210  ถ.ราชดาํเนิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 075-324266

143 ประจวบครีีขนัธ์ หัวหิน ทวศัีกดิ์ออโต้เซอร์วสิ  บจ. 1/10  ถ.หัวหิน-หนองพลบั  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน  จ.ประจวบครีีขนัธ์ 032-515582, 032-513333, 081-5720154

144 ต้อมการช่าง 561  ม.1  ถ.เพชรเกษม   ต.ไร่ส้ม  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 032-419916-7

145 ทวผีล 49 ม.3  ต.ไร่ส้ม  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 032-425831, 032-419833, 086-3932000

146 ภูเกต็การาจ 24/40 ม.5  ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเกต็ 076-261781

147 เฟรนด์ คาร์ กรุ๊ป บจก. 75/134 ม.6  ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเกต็ 076-523366

148 ภูเกต็ค้าสี 17/60 ซ.9  ถ.ศักดเิดช  ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง  จ.ภูเกต็ 076-243238, 087-6236901, 081-9688562

149 เมือง นพดลการช่าง 75/4-5  ถ.คุปตาสา (หลงัอซูีซุยะลา)  ต.สะดง  อ.เมือง  จ.ยะลา 073-221603, 073-244363, 081-5428685

150 เบตง มาร์มอเตอร์ 24/36  ถ.คงคา  ต.เบตง  อ.เบตง  จ.ยะลา 073-245932, 081-5990306

151 กติตชัิย เซอร์วสิ 2 ซ.10  ศรีภูวนารถ  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 074-298998, 081-6906066, 081-5988448

152 นครหาดใหญ่ เซอร์วสิ 5 ซ.23  ถ.ราษฎร์อุทิศ  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 074-253641

153 ศิริพงศ์ เซอร์วสิ 36/93 ซ.4  ถ.นิพทัธ์สงเคราะห์ 1  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 074-247203, 081-9691291

154 เรืองสุริยกจิบริการ  หจก. 625  ถ.ราษฏร์อุทิศ  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 074-362530, 074-262511, 086-4810236

155 เอส.กรีน ออโต้ คาร์ 19  ถ.ศรีภูวนารถใน  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 074-424269

156 สตูล เมือง สยามยนต์ 103  ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ  ต.พมิาน  อ.เมือง  จ.สตุล 074-711951

157 4 ดบับลวิด ี ออโต้ 4/10 ม.3  ถ.บายพาส  อ.เมือง  จ.สุราษฏร์ธานี 077-220651

158 ไก่เซอร์วสิ 73 ม.2  ถ.โกเตง  ต.วดัประดู่  อ.เมือง  จ.สุราษฏร์ธานี 077-269318

159 ชะณะการช่าง 159/10  ถ.ศรีวชัิย  ต.มะขามเตีย้  อ.เมือง  จ.สุราษฏร์ธานี 077-221634, 081-5374019, 089-7286376

160 ทองแก้วการช่าง 9/17 ม.1  ถ.สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง  จ.สุราษฏร์ธานี 077-224433
พ.ค.-15
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