
ยุทธการช่าง 103/7  ต.นครชุม  อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร Tel. 055-799-244, 081-324-9671

หน่อยการช่าง 808/2  ถ.ราชด าเนิน 1  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร Tel. 055-722-496,  081-888-0815
ไก่การช่าง - อนันต์คาร์เซ็นเตอร์ 79  ม.1  ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร Tel. 055-721-146, 089-858-7214 Fax.055-840-634

ชัยนาท ถวิลยนต์กิจ  บจ. 191 ม.4  ต.หางน ้าสาคร  อ.มโนรมย ์ จ.ชยันาท Tel. 056-539-541-3, 056-512-095, 056-431-263-4

นครนายก โชคชัยการาจ บ้านนา  27/5 ม.9  ต.บา้นนา  อ.บา้นนา  จ.นครนายก Tel. 037-304-118, 081-734-4566

เจริญชัยการช่าง 101 ซ.วดัลาดปลาเคา้  ถ.กมลโกวิทย ์ ต.บางแขม  อ.เมือง  จ.นครปฐม Tel. 034-256-089

ช.โชคชัยคาร์โพรเจค  6  ถ.นวเขตใต ้ ต.พระประโทน  อ.เมือง  จ.นครปฐม Tel. 034-270-810, 034-259-313

ประณตียนต์    76/1  ต.ธรรมศาลา  อ.เมือง  จ.นครปฐม Tel. 034-395-390 -1

พรพิชัย 122 ม.3  ต.ห้วยพระ  อ.ดอนตูม  จ.นครปฐม Tel. 034-975-626, 081-364-9199

วัฒนกิจ 2  บจ. 165/41 ม.3  ต.พระประโทน  อ.เมือง  จ.นครปฐม Tel. 034-284-062-3

ส.ทวีโชคเซอร์วิส 38 ม.9 ถ.เพชรเกษม  ต.พระประโทน  อ.เมือง  จ.นครปฐม Tel. 034-305-236

สิริยนต์ออโต้อินดสัตรี้  บจ. 159 ม.11  ต.มาบแค  อ.เมือง  จ.นครปฐม Tel. 034-203-250-3 

โตโยต้าท่าจีน ผู้จําหน่ายโตโยต้า บจ. (สาขาสระกะเทียม) * 29/1  ม.10  ถ.เพชรเกษม  ต.สระกะเทียม  อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม Tel. 034-200-203-6 ต่อ 23 หรือ 25

โตโยต้าท่าจีน ผู้จําหน่ายโตโยต้า บจ. (สาขาสามพราน) * 33/9  ม.3  ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา  อ.สามพราน  จ.นครปฐม Tel. 034-322-311-22 ต่อ 409 หรือ 444
โตโยต้าท่าจีน ผู้จําหน่ายโตโยต้า บจ. (สาขาสาย4) * 99  ม.6  ต.กระทุ่มลม้  อ.สามพราน  จ.นครปฐม Tel. 02-482-2921-32 ต่อ 400 หรือ 161

ป. เซอร์วิส 45/1  ม.4  ถ.สนัคู-ท่าทอง  ต.นครสวรรคต์ก  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ Tel. 086-591-4747, 083-488-1525 

มานพคาร์การาจ  บจ. 127/1 ม 21  ถ.พหลโยธิน  ต.ตาคลี  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์ Tel. 056-261-289, Fax.056-315-409

สิทธิโชค (2)  462/15 ม.10  ถ.พหลโยธิน  ต.นครสวรรคต์ก  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ Tel. 056-334-631

พิษณุโลก ฉอยบริการ 111 ม.4 ถ.สิงหวฒัน์  ต.พลายชุมพล  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก Tel. 055-216-708, 081-674-2483

ประจักษ์เซอร์วิส 9/4  ม.2  ถ.พระพุทธบาท  ต.สะเดียง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  Tel. 056-721-569 Fax.056-743-738

หล่มสักออโต้เซลล์  128  ถ.สามคัคีชยั  ต.หล่มสกั  อ.หล่มสกั  จ.เพชรบูรณ์ Tel. 056-701-808

โด การช่าง 115/39 ถ.ศรีปราชญ ์ ต.ทะลชุบศร  อ.เมือง  จ.ลพบุรี Tel. 036-613-567 Fax.036-612-608

ลพบุรีออโต้เซอร์วิส  หจก. 19/9  ถ.พระศรีมโหสถ (หลงัโรงเรียนบรรจงรัตน)์  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  Tel. 036-420-043, 036-613-703

สมุทรสงคราม สายันห์การช่าง 39/1  ม.4  ต.ลาดใหญ่   อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม Tel. 034-715-478

เจ.อาร์. การาจ  บจ.  63/28 ม.3  ถ.เอกชยั  ต.บางน ้าจืด  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร Tel. 034-852247-9, 081-318-0959

ทิพย์สุวรรณกลการ  บจ.   99/3 ม.4  ถ.เพชรเกษม  ต.ออ้มน้อย   อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร  Tel. 02-810-9697-8, 02-420-4731 Fax.02-810-0330

เจ๊วันดเีซอร์วิส 413/20  ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.สระบุรี Tel. 036-214-436, 081-571-3695

ฉัตรยนต์  หจก. 9/3  ถ.สุวรรณศร  ต.โคกแย ้ อ.หนองแค  จ.สระบุรี Tel. 036-305-785, 081-852-1345

รายช่ืออู่ในเครือข่ายไทยไพบูลย์ประกนัภยั

ต่างจังหวดั

รายช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ภาค จังหวัด/เขต

กาํแพงเพชร

นครปฐม

นครสวรรค์

ลพบุรี

เพชรบูรณ์
ภาคกลาง

ซ่อมห้าง
อู่ Oneder 

Garage

สมุทรสาคร

สระบุรี



พี.ที.มอเตอร์ 2  หจก. 69/3 ม.1  ถ.พหลโยธิน  ต.ห้วยทราย  อ.หนองแค  จ.สระบุรี Tel. 036-337-730-2, 081-795-9955 Fax.036-389-826

ศิวกรกระจกรถยนต์  423/1-2  ถ.มิตรภาพ  ต.ปากเพรียว  อ.เมือง  จ.สระบุรี Tel. 036–212-793-4, 081-583-2199

สุโขทัยชํานาญการช่าง  หจก. 12/4 ม.1  ถ.บายพาส  ต.ปากแคว  อ.เมือง  จ.สุโขทยั Tel. 055-612-387 

สมัยกลกิจ อ.เมือง  จ.สุโขทยั Tel. 055-614-644, 081-785-5665

พี.ซี. การาจ 218 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทยั Tel. 055-621-475 Fax.055-613-089

ชัญญาอิสระ 348 ม.3  ต.โพธ์ิพระยา  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี Tel. 035-408-076, 081-639-0790

วรกาญจน์ เซอร์วิส 449 ม.15  ถ.มาลยัแมน  ต.จรเขส้ามพนั   อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี Tel. 035-552-450, 035-552-127

ส. เจริญชัย 241/1  ม.5  ต.สนามชยั  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี Tel. 035-546-050, 081-851-1977 Fax.035-547-040

อยุธยา ไพศาลยนต์ 2/15  ถ.โรจนะ  อ.พระนครศรีอยธุยา  จ.พระนครศรีอยธุยา Tel. 035-241-898

พี ออโต้ อิมเมจ  บจ. 29/25 ม.2 ต.ศาลาแดง  อ.เมือง  จ.อ่างทอง Tel. 035-615-990, 089-921-2400 Fax.035-615-991

วิเชียรการช่าง  2/2 ม.1  ต.หวัตะพาน  อ.วิเศษชยัชาญ  จ.อ่างทอง Tel. 035-622-095

เจ.พ.ีเซอร์วิส 23 ม.12  ถ.เชียงราย-เทิง  ต.ท่าสาย  อ.เมือง  จ.เชียงราย Tel. 053-774-911, 081-716-2563

เชียงราย วี อาร์ มอเตอร์  หจก. 372 ม.8  ต.นางแล  อ.เมือง  จ.เชียงราย Tel. 053-705-406-7

เชียงใหม่อุดมชัย  หจก. 176  ม.11  ต.เวียงชยั  อ.เวียงชยั  จ.เชียงราย Tel. 053-662763, 089-557-6291

ตี๋ใหญ่  การาจ 393 ม.3  ต.ริมกก   อ.เมือง  จ.เชียงราย Tel. 089-433-4856

ทวนเชอร์วิส 273 ม.1  ต.ท่าสุด  อ.เมือง  จ.เชียงราย Tel. 086-919-9329

ธนัทยนตรกิจ  หจก. 290  ม.3  ถ.ห้วยหินฝน-แม่จนั ต.ป่าตึง  อ.แม่จนั  จ.เชียงราย Tel. 053-660-691-2

สีพายัพ 53/7 ซ.ร่วมใจ  ถ.สนัคอกชา้ง  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย Tel. 053-715-374

เชียงใหม่วิรัชการช่าง  หจก. 4/1 ม.6  ต.หนองจ๊อม  อ.สนัทราย  จ.เชียงใหม่ Tel. 053- 844-611, 053-396-617

ตู่ อะไหล่ยนต์  บจ. ( ถ.วงแหวนสารภี ) 329 ม.6  ต.หนองผ้ึง  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่ Tel. 053-424-992

นครพิงค์เวอร์คช็อพ ไฮเวย์  หจก. 43/1 ม.3  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย ์เชียงใหม่-ล าปาง  ต.ท่าศาลา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ Tel. 053-850-911-2

ยิ่งเจริญ 85/1   ม.6  ต.สนักลาง  อ.สนัก าแพง  จ.เชียงใหม่ Tel. 053-128-367-8

เรืองชัยยนต์  หจก. 538/1-2  ถ.เจริญเมือง  ต.ท่าศาลา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ Tel. 053-308-534

เรืองชัยการาจ กรุ๊ป บจก. 104/6  ม.5  ต.ไชยสถาน  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่ Tel. 053-115-808, 081-343-4614, 087-190-8989

สรพันธ์เซอร์วิส  บจ. 270  ถ.มหิดล  ต.ป่าแดด  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ Tel. 053-202-443, 053-203-778

สุเมธยนต์ (จักรยานยนต์) 70/10 ม. 2  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย ์ ต.ฟ้าฮ่าม  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ Tel. 053-240-782

น่าน แพร่กระจกยนต์ 302 ม.4  ต.กองควาย  อ.เมือง  จ.น่าน Tel. 054-741-861, 054-741-881

วี ไอ พี มอเตอร์ 159  ม.4  ถ.พะเยา-ดอกค าใ ต ้ต.จ าป่าหวาย   อ.เมือง  จ.พะเยา Tel. 054-413-785-6

เศวตยนต์ 74/21  ต.เวียง  อ.เมือง  จ.พะเยา Tel. 054-481-701

แพร่ ศิริพัฒนา 2  ม.1 ต.ทุ่งกวาว  อ.เมือง  จ.แพร่ Tel. 054-622-190, 081-992-1082

แทนการช่าง 34 ถ.บา้นศรีปงชยั  ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ล าปาง Tel. 054-325-319

อ่างทอง

เชียงราย

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

เชียงใหม่

พะเยา

ลาํปาง

สระบุรี

สุโขทัย

สุพรรณบุรี



ยนต์ชัยการช่าง 112/6 ถ.ท่าคราวน้อย  ต.สบตุ๋ย  อ.เมือง  จ.ล าปาง Tel. 054-222-077

ยันตรการ 51  ถ.บุญวาทย ์ขา้งเรือนจ ากลาง  ต.หวัเวียง  อ.เมือง  จ.ล าปาง   Tel. 054-224-548

สมบูรณ์ ( ช่างองค์ ) 186 บา้นศรีกา้  ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง  จ.ล าปาง Tel. 054-324-300

สุบินการช่าง 148 ถ.พหลโยธิน  ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ล าปาง Tel. 054-221-999, 054-221-922

อ.สุรินทร์ 180/1 ม.1  ถ.พหลโยธิน  ต.ชมพู   อ.เมือง  จ.ล าปาง Tel. 054-222-455

ลาํพูน ทานการช่าง 172 ม.3  ถ.ล าพูน-ดอยติ  ต.เวียงยอง  อ.เมือง  จ.ล าพูน Tel. 053-560-517 Fax.053-563-198

อุตรดติถ์ ประกิจยนต์ 142/3 ม.16  ต.ง้ิวงาม  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์ Tel. 055-428-345-6 Fax.055-428-333

บิว้ เซอร์วิส 174/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม  ต.ไสไทย  อ.เมือง  จ.กระบ่ี Tel. 075-700-161

มรกตการช่าง 56/6  ถ.ศรีพงังา  ต.กระบ่ีใหญ่  อ.เมือง  จ.กระบ่ี Tel. 075-700-452, 081-719-1605

สามพี่น้องการช่าง 219  ถ.กระบ่ี - เขาทอง  ต.ปากน ้า  อ.เมือง  จ.กระบ่ี Tel. 075-621-166

โชคประสิทธ์ิ 140/1 ม.2  ถ.ชุมพร-ปากน ้า  ต.บางหมาก  อ.เมือง จ.ชุมพร Tel. 077-571-885

ไพรัตน์ ชุมพร 122/2  ม.9  ต.วงัไผ ่ อ.เมือง  จ.ชุมพร Tel. 077-596-779, 086-478-6182 Fax.077-596-780

ด้วงการช่าง 95/1 ม.2  ถ.ห้วยยอด   ต.นาตาล่วง   อ.เมือง  จ.ตรัง Tel. 075-230-595, 075-222-548

ศรีเจริญ 113/7  ถ.เวียนกะพงั  ต.ทบัเท่ียง   อ.เมือง   จ.ตรัง Tel. 075-217-666

พระเวียงกลการ 210  ถ.ราชด าเนิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช Tel. 075-324-266

เพิ่มศักดิ์ การาจ 280  ม.2  ถ.สายเอเซีย  ต.ชะมาย  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช Tel. 081-477-0517

สนิทเซอร์วิส 74/2 ม.3  ต.ปาเสมสั  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส Tel. 073-618-412

สาธรการช่าง 45/8  ถ.นราธิวาส-ตากใบ  ต.บางนาค   อ.เมือง   จ.นราธิวาส Tel  073-512-447, 089-466-1829

สุรินทร์ การช่าง 1/1 ถ.บา้นตนัหยงมะลิ  อ.สุไหงโกลก  จ.นราธิวาส Tel. 073-616-246

อาํนวย 66/14  ถ.วรคามพิพิธ  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส Tel. 073-511-843

ปัตตานีเบสท์การาจ  หจก.  2/31  ม.8  ถ.ยะรัง  ต.ตะลุโบะ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี Tel. 073-349-153, 081-609-6009

พี.เอ็น.การช่าง 111  ถ.ยะรัง  ต.จะบงัติกอ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี Tel. 073-331-361, 073-332-121

ภัทรการช่าง นาเกตุ  27  ม.6 ต.นาเกตุ  อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปัตตานี  Tel. 073-431-327, 081-608-5389

เม้งการช่าง 50/3  ม.4  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี Tel. 073- 331-048, 073-333-102 

จ.ีเอส.เซอร์วิส 66/15 ม.2  ต.โคกกลอย  อ.ตะกัว่ทุ่ง  จ.พงังา Tel. 076-581-148, 081-370-4822, 081-569-7349

สมรอง การช่าง 246/17 (หน้าสถานีต ารวจภูธร) ถ.เพชรเกษม   ต.ทา้ยชา้ง  อ.เมือง จ.พงังา Tel. 076-430-204

อาร์ซี เซอร์วิส 70/13 ม.1  ถ.เพชรเกษม  ต.โคกกลอย  อ.ตะกัว่ทุ่ง  จ.พงังา Tel. 076-434-052

อุดมการช่าง 6/5 ม.4  ถ.เพชรเกษม   ต.ถ ้าน ้าผดุ  อ.เมือง  จ.พงังา Tel. 076-411-638, 081-788-3533

รุ่งนิรันดร์ ออโต้รีแพร์ 67/2-3  ม.1  ต.เขาล าเจียก   อ.เมือง  จ.พทัลุง Tel. 074-613-564 Fax.074-620-824

ส. เซ็นเตอร์ 209  ถ.เอเชีย  ต.คูหาสวรรค ์ อ.เมือง  จ.พทัลุง Tel. 074-613-387, 074-611-287 

ภูเก็ตการาจ  หจก. 24/40 ม.5  ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต Tel. 076-261-781

ชุมพร

ตรัง

ภาคใต้

ปัตตานี

พังงา

พัทลุง

ภูเก็ต

ภาคเหนือ

ลาํปาง

กระบ่ี

นครศรีธรรมราช

นราธิวาส



เฟรนด์ คาร์ กรุ๊ป บจก. 75/134  ม.6  ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต Tel. 076-523-366 Fax.076-523-355

ภูเก็ตวิวัฒน์ เซอร์วิส  หจก. 64/3 ม.1 ถ.เจา้ฟ้า  ต.วิชิต  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต Tel. 076-263-166-7

มานิตชัยการช่าง 243 ซ.ภูธร  ถ.ระนอ ง อ.เมือง  จ.ภูเก็ต Tel. 076-215-779 

ส.เจริญยนต์ 19/79 ม.2  ถ.เจา้ฟ้าใน  ต.วิชิต  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต Tel. 076-224-808

เอราวัณ 1/30  ถ.ศรีเสนา  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต Tel. 076-221-820

เอส.พี.ออโต้คลัเลอร์ 59/8 ถ.บางกอก  ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง จ.ภูเก็ต Tel. 076-211-890

ภูเก็ตค้าสี 17/60 ซ.9 ถ.ศกัดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต Tel. 076-243-238, 087-623-6901, 081-968-8562 Fax.076-243-238

นพดลการช่าง 75/4-5  ถ.คุปตาสา (หลงับ.อีซูซุยะลา)  ต.สะตง   อ.เมือง  จ.ยะลา Tel. 073-221-603, 073-244-363, 081-542-8685

มาร์มอเตอร์ 24/36  ถ.คงคา   ต.เบตง   อ.เบตง   จ.ยะลา Tel. 073-245-932, 081-599-0306

วันชัยการช่าง (เหมียวยะหา) 304/2  ม.2  ต.ยะหา  อ.ยะหา  จ.ยะลา Tel. 073-250-182

กิตตชัิย เซอร์วิส  2 ซ.10  ศรีภูวนารถ  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา Tel. 074-298-998, 081-690-6066, 081-598-8448

ชาญรวมช่าง 12 – 22 ซ.22  ถ.กาญจนวนิชย ์ ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา Tel. 074-210-327, 074-439-488

โชคการยนต์  หจก. 225 ม. 9  ต.บา้นพรุ  อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา Tel. 074-210-509

ต.เจริญการช่าง  625 ถ.ไทรบุรี  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา Tel. 074-322-298,  074-322-280, 081-678-1312

ทัฟโคท หาดใหญ่บอดีช็้อป  หจก. 6 ซ.7  ถ.กาญจนวนิช  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา Tel. 074-446-583, 074-211-329

ทิน 6 ซ. 3   ถ.เพชรมาลยั  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา Tel. 074-367-038, 081-897-8478

ไทยชองมอเตอร์  บจ. 51/1 ถ.ราษฎร์ยนิดี  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา Tel. 074-342-718

นํา้ใจการช่าง 122  ม.8   ต.ท่าชา้ง  อ.บางกล ่า  จ.สงขลา Tel. 081-957-7718

นิกรเซอร์วิส 49 ซ.นวลแกว้อุทิศ ม.2  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา Tel. 074- 367-771, 081-990-9811

ปฐมพรการช่าง  (รถใหญ่) 202  ม.5  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าชา้ง   อ.บางกล ่า  จ.สงขลา Tel. 074-457-508, 081-959-7306

ไพศาลแอร์  หจก.  68/4 ม.4  ถ.คูเต่า-คลองแห  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา Tel. 074-238-728

มณวีงศ์การาจ  หจก. 39 ซ.ข าอุทิศ 1  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา Tel. 074-428-988, 074-356-977-8

มนัสการาจ 342, 344, 346  ถ.ศรีภูวนารถ  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา Tel. 074-236845

วิคตอรี คาร์แคร์  512/1  ถ.ธรรมนูญวิถี  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา Tel. 074-356-160

ศิริพงศ์ เซอร์วิส 36/93 ซ.4  ถ.นิพทัธ์สงเคราะห์1  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา Tel. 074-247-203, 081-96-91291

สยามยนต์มอเตอร์  สงขลา 8/3  ถ.ไทรบุรี ซ.27  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา Tel. 074-314-169, 074-312-137, 081-690-8733

หาดใหญ่คาร์แคร์ 1556  ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  Tel. 074-361-300-1, 081-990-7898 

หาดใหญ่บอดีเ้ซอร์วิส 50  ถ.ราษฎร์ยนิดี   ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา Tel. 074-343-503-4, 074-343-502

หาดใหญ่อาณาจักรอะไหล่ยนต์  หจก. 279  ถ.ศรีภูวนารถ  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา Tel. 074-356-312, 074-357-659 Fax.074-356-312

เรืองสุริยกิจบริการ หจก. 625  ถ.ราษฎร์อุทิศ  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา Tel. 074-362-530, 074-262-511, 086-481-0236

เอส.กรีน ออโต้ คาร์ 19  ถ.ศรีภูวนารถใน  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา Tel. 074-424-269

ภาคใต้

สงขลา  

ยะลา

ภูเก็ต



บ้านช่าง  1112  ถ.ยนการก าธร ม.4   ต.คลองขดุ  อ.เมือง  จ.สตูล Tel. 074-721-294

ยนตรการสตูล 1166  ม.4  ถ.ยนตรการก าธร  ต.คลองขดุ  อ.เมือง  จ.สตูล Tel. 074-721-051, 074-723-991

สยามยนต์  103  ถ.สฤษด์ิภูมินารถ  ต.พิมาน  อ.เมือง จ.สตูล Tel. 074-711-951 

4WD AUTO  4/10 ม.3  ถ.บายพาส  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี Tel. 077-220-651

ไก่เซอร์วิส 73 ม.2  ถ.โกเตง  ต.วดัประดู่  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี Tel. 077-269-318

ชะณะการช่าง 159/10  ถ.ศรีวิชยั  ต.มะขามเต้ีย   อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ Tel. 077-221-634, 081-537-4019, 089-728-6376

ทองแก้วการช่าง 9/17 ม.1 ถ.สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช  ต.บางกุง้  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี Tel. 077-224-433

กาฬสินธ์ุ เจ๊หน่อย เซอร์วิส 211  ม.10  ต.ห้วยโพธ์ิ  อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์ุ Tel. 043-600-502, 043-600-634, 081-670-1662

จีเอ็ม.การาจ 41/142  ม.14  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  Tel. 043-348-898-9, 089-422-1214

ที.พี.บอดี ้เซอร์วิส  หจก. 420  ม.7  ถ.เล่ียงเมืองขอนแก่น-กาฬสินธ์ุ  ต.เมืองเก่า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น Tel. 043-334-249, 086-634-6262

เสมียนการช่าง 52 ม.15  บา้นโนนตุ่น  ถ.กลางเมือง  ต.เมืองเก่า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น Tel. 043-341-455, 089-863-3630

ชัยภูมิ เคราบริการ (ชัยภูม)ิ 307 ม.6  ถ.สีคิ้ว- ชยัภูมิ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชยัภูมิ Tel. 044- 836-134, 081-548-3749, 089-717-9447

นครพนม สมานคาร์แคร์  15   ถ.โพธ์ิศรี  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครพนม  Tel. 042-512-498, 042-522-455, 081-117-5677 Fax.042-522-456

ทวีผล 44/1  ต.หนองสาหร่าย  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา Tel. 044-312-658, 081-321-4955

มิตรภาพ นครราชสีมา  หจก. 120  ม. 11 ถ.มิตรภาพ  ต.บา้นใหม่  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา                 Tel. 044-213-521, 044-465-411, 081-878-9464

ริมเซอร์วิส 1880 ถ.มิตรภาพ   ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา Tel. 044-262-404, 081-064-3490, 081-282-1560

อินเตอร์คาร์  หจก. 117 ม.3  ต.หม่ืนไวย  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา Tel. 044-295-747-8, 081-760-2431, 081-718-5317

เอส พี คาร์เซอร์วิส 827  ม.1  ถ.สุรนารายณ์  อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 044-372-455, 081-879-1536

มารุจน์การช่าง  หจก. 89 ม.1 ถ.บุรีรัมย-์นางรอง   ต.กระสงั  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ Tel. 044-690-049, 044-605-272, 081-879-1803, 081-660-1611

เสถียร 451/63  ถ.จิระ  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ Tel. 044-617-255

พสิษฐ์เซอร์วิส 373/11  ถ.บุรีรัมย-์ประโคนชยั  ต.เสมด็  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ Tel. 084-788-4461, 088-583-3492

ถาวรการช่าง 2216  ถ.นครสวรรค ์ ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม Tel. 043-723-454    FAX.043-725-968

เอ็น อาร์ บรบือ  หจก. 14  ม.4  ต.บรบือ  อ.บรบือ  จ.มหาสารคาม Tel. 043-771-499, 081-872-5391 Fax.043-771-499

มุกดาหาร พงศธร 69/19  ถ.ชยางกูร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร Tel. 042-615-403-5  Fax. 042-615-403

ยโสธร เค เค บอดี้ 20/1  ซ.สหพฒันา  อ.เมือง  จ.ยโสธร Tel. 045-724-700, 089-844-2742

ชัยการช่าง 391 ถ.รณชยัชาญยทุธ  บา้นหนองหญา้มา้  ต.ในเมือง   อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด Tel. 043-511-968, 081-440-9310

เล็กเซอร์วิส  175 ม.16 บา้นโนนเมือง  ต.เหนือเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด Tel. 043-624-259, 081-739-4586

 อู่ ส.ยุทธชัยเซอร์วิส หจก. 180 ม.7 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.หมูมน้ อ.เชียงขวญั จ.ร้อยเอ็ด Tel. 043-513-351 Fax.043-522-544

วัลลภการช่าง 469 ม.6 ต.โพนข่า  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ Tel. 045-633-077, 084-473-1115 Fax.045-633-308

แสงเจริญการช่าง 424  ม.1  ต.หนองครก  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ Tel. 045-631-529, 081-879-6965 Fax.045-631-529

แสงเจริญยนต์ 1511/2  ถ.ขขุนัธ์  ต.เมืองใต ้ อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ Tel. 045-631-529, 081-879-6965 Fax.045-631-529

ศรีสะเกษ

ร้อยเอ็ด

มหาสารคาม

บุรีรัมย์

นครราชสีมา

ขอนแก่น

ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

สุราษฎร์ธานี

สตูล



ทันเซอร์วิส 49 ม.2  ถ.สกลนคร-นครพนม  ต.ฮางโฮง  อ.เมือง  จ.สกลนคร Tel. 042-743-122, 081-954-2546

ว.ช่างยนต์ 1  ม.6  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร Tel. 042-721-850

หนองคาย ไทยเจริญแมคคานิคคสั (2003) บจ. 299 ม.12 ถ.มิตรภาพ  ต.โพธ์ิชยั  อ.เมือง  จ.หนองคาย Tel. 042-010-558

อาํนาจเจริญ วิชัยการช่าง 9/1  ม.12  ต.บุ่ง  อ.เมือง  จ.อ านาจเจริญ Tel. 045-451-738

ตี๋เซ็นเตอร์เซอร์วิส 89 หมู่ 1  ถ.รอบเมือง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี Tel. 042-326-466, 086-456-2484, 080-012-6422

ปุ้ยเซอร์วิส 68/9  ถ.ทหาร  ต.หมากแขง้  อ.เมือง  จ.อุดรธานี Tel. 042-340-171, 089-617-8025, 081-544-5720

อัมรินทร์  หจก. 693  ม.4  ถ.มิตรภาพ  อุดร - ขอนแก่น  ต.บา้นจัน่  อ.เมือง  จ.อุดรธานี Tel. 042-292-343, 081-954-4669  Fax.042-342-172

เอ็นด ีบอดี ้เซอร์วิส  หจก.  28/1 ม.8  ต.หมูม่น  อ.เมือง  จ.อุดรธานี Tel. 042-326-282, 042-326-283  Fax.042-326-284

สามารถอะไหล่ยนต์  หจก. ( อู่รอบเมือง ) 964  ม.2  ถ.เล่ียงเมือง  บา้นท่าบ่อ  ต.แจระแมะ  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี Tel. 045-281-588, 045-311-098, 081-548-6462 Fax.045-285-039

วิจิตร2 366  ม.6  บา้นดอนทบัชา้ง  ต.ขหุลุ  อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี Tel. 045-481-418, 089-624-7650 Fax.045-482-214

เกียรตกิารช่าง * 62 ม.10  ถ.จนัทบุรี - ตราด  ต.พลบัพลา  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี Tel. 039-451-425, 081-577-2770 Fax.039-451-425

ชัยณรงค์  30/30  ม.3  ต.ท่าชา้ง  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี Tel. 039-324-817, 039-321-797

ชินวัตร * 30/32  ม.3 ต.ท่าชา้ง  อ.เมือง จ.จนัทบุรี Tel. 039-311-447

โตโยต้า จันทบุรี  หจก.  * 59  ม.14  ต.คลองนารายณ์  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี Tel. 039-312-570-2  Fax.039-344-655

รุ่งวัฒนายนต์ 99/9 ม.13  ต.คลองนารายณ์  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี Tel. 039- 418-455, 039-418-454

วาย เค การาจ 98 ม. 14 หมู่บา้นไชยยนัต ์ซ.2  ถ.สุขมุวิท ต.คลองนารายณ์  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี Tel. 039-418-442-4 

ส. จันทบุรี การาจ 104/28  ม.10  ต.ท่าชา้ง  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี Tel. 039-498-664 Fax.039-498-665

อาร์ เอส จันทบุรี (2004)  บจ.  181/3 ม.1  ต.จนัทนิมิต  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี Tel. 039-312-123  Fax.039-312-230

อาร์. เอส. การาจ (2007)  บจ.. * 99 ม.1 ถ.พระยาตรัง  ต.ท่าชา้ง  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี Tel. 039-303-344   Fax.039-303-311

ฉะเชิงเทรา มิตรบางพระ 7/3  ม.3  ต.บางพระ  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 038-821-522, 081-927-5182  Fax.038-513-232

กรีน บอดี ้เพ้นท์  หจก. 38/2  ม.6  ต.หนองปลาไหล   อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี Tel. 038-240-018-9, 089-761-2498  

ซี บี  การาจ  บจ.  * 419  ม.10  ต.บา้นสวน  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  Tel. 038-799-770, 081-782-9430 Fax.038-288-382

ธวัชชัยการช่าง * 41/57  ม.9  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  Tel. 038-338-353, 086-588-4492  Fax.038-338-454

วันชัยการช่าง 38/5 ม.4  ถ.สุขมุวิท  ต.สุรศกัด์ิ   อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี Tel. 038-325-152, 038-321-461

สัตหีบ  ออโต้  เซอร์วิส  แอนด์  คาร์เพนท์  หจก. 85/22  ม. 6 ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบุรี Tel. 038-738-186, 081-949-0840, 086-112-7886

สุนทรการช่าง  บจ. * 66/45 ม.4  ถ.สุขมุวิท  ต.เสมด็  อ.เมือง  จ.ชลบุรี Tel. 038-381-559 

อ.ทวีทรัพย์  บจ. * 121/3 ม.6  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี Tel. 038-425-901, 038-726-100, 089-608-5231 Fax.038-726-100

อินชัน มีจิน มอเตอร์  บจ. 65/2 ม.1 ถ.สุขมุวิท  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี Tel. 038-703-173-4

เอ็น แอล ออโต้เซอร์วิส  หจก. * 44/86 ม.9  ซ.สุขมุวิท-พทัยา 44   ถ.สุขมุวิท  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี Tel. 038-414-508, 081-683-5617, 086-304-3177

ตราดมอเตอร์  บจ. * 281  ม.1  ต.เขาสมิง  อ.เขาสมิง   จ.ตราด Tel. 039-599-365, 039- 537-092

สิริรักษ์เซอร์วิส 94/1  ถ.สายตราด-แหลงงอบ  ต.หนองโสน  อ.เมือง  จ.ตราด Tel. 039-523-388, 081-940-6024
ตราด

ชลบุรี
ภาคตะวนัออก

จันทบุรี

อุบลราชธานี

อุดรธานี

สกลนคร

ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ



ปราจีนบุรี นําเจริญยนต์ 352  ม.4  ต.เมืองเก่า  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี Tel. 081-356-5581 Fax.037-281-888

พรดเิรกเซอร์วิส  90/135 ม.6  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง  จ.ระยอง Tel. 038-802-962, 081-466-4403  Fax.038-802-962

พัฒนายนต์ 11/8  ม.12  ต.ทุ่งควายกิน  อ.แกลง  จ.ระยอง Tel. 038-669-452 

พิชัยการช่าง * 152/14  ถ.สายบา้นแกลง  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง  จ.ระยอง Tel. 038-621-150, 081-577-9910 Fax.038-802-453

อ.มายเฟรนด์ 2545  บจ. * 146/9 ม.4  ถ.สุขมุวิท   ต.ตะพง  อ.เมือง  จ.ระยอง Tel. 038-898-457, 038-898-524, 081-932-4231 

ณฐัเดชออโต  บจก. * 34 ม.4 ซ.20  ถ.พฒันประเสริฐ  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง  จ.ระยอง Tel. 038-874-846, 086-830-5203

สระแก้ว มิตรสัมพันธ์ 24/3  ถ.ตอนการทาง  ต.อรัญประเทศ  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแกว้ Tel. 037-232-680, 081-864-4706

กาญจนบุรี นาราพรรธ์ บอดีแ้อนด์เพ้นท์  หจก. 58/1  ม.4  ต.ปากแพรก  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี Tel. 089-258-6363, 034-620-170

นครปฐม  ว.ีไอ.พี.  หจก. 157 ม.7  ต.แม่ปะ  อ.แม่สอด  จ.ตาก Tel. 055-532-074  Fax.055-532-370

ป.นิมิตรยนต์ 358/14  ม.8  ต.น ้ารึม  อ.เมือง  จ.ตาก Tel. 055-891-144  

สุขุม 133  ม.6 ถ.พหลโยธิน  ต.วงัหิน  อ.เมือง  จ.ตาก Tel. 055-511-336

ประจวบครีีขนัธ์ ทวีศักดิ์ออโต้เซอร์วิส  บจ. 1/10  ถ.หวัหิน-หนองพลบั  ต.หวัหิน  อ.หวัหิน  จ.ประจวบคีรีขนัธ์  Tel. 032-515-582, 032-513-333, 081-572-0154

ต้อมการช่าง 561 ม.1  ถ.เพชรเกษม  ต.ไร่ส้ม  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี Tel. 032-419-916-7

ทวีผล  49  ม.3  ต.ไร่ส้ม  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี Tel. 032-425-831, 032-419-833, 086-393-2000 Fax.032-400-715

ราชบุรี ราชบุรีช่างยนต์ 286/9 ถ.ศรีสุริยวงศ ์  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี Tel. 032-337-893, 086-337-3336, 081-818-9457 Fax.032-326-750
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ตาก

เพชรบุรี

ระยอง

ภาคตะวนัตก

ภาคตะวนัออก


