
ลาํดบั ภาค จงัหวดั รายช่ือ
รถใช้

ระหว่างซ่อม
สถานที่ตั้ง เบอร์โทร

1 บ. ก.เจริญ ธุรกจิ จก. 2/1 สวสัดกิาร2 แยก23 ซ.เพชรเกษม77 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160 081-9379826, 061-3970644

2 บ.กรุงเทพยนตการเซอร์วสิ จก. 5/1  ถ.ประชนสงเคราะห์ 45  แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง  กทม. 02-277-1528, 02-6926073-4
3 บ. กวนิ ออโต้ เซอร์วสิ จก. 88/2 ถ.สุขสวสัดิ์ 33/2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ  10140 02-8181797
4 บ.คลัเลอร์โม จก. 61 ซ.เสือใหญ่อุทิศ (รัชดาภิเษก 36) ถ.รัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กทม. 10900 02-9306622, 082-8866655
5 บ.เค การาจ จก. 2196/6  ซ.เอเซียติ๊ก  ถ.เจริญกรุง  แขวงวดัพระยาไกร  เขตบางคอแหลม  กทม. 02-6881194-5  
6 บ.เคทีเอ มิชช่ัน คอร์ปอเรช่ัน จก. 666 ซ.บางแค 14  แขวงบางแค เขตบางแค  กรุงเทพฯ 10160  02-8023269, 081-7541098
7 บ.เคแอนด์ซี คาร์แคร์ จก. 444 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 94 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลดั กทม. 10700 02-8800558, 086-3242473, 081-9232623
8 บ.จรัลยนต์เซอร์วสิ จก. 26/2  ถ.จรัลสนิทวงศ์  แขวงบางขุนศรี  เขตบางกอกน้อย  กทม. 02-4110863
9 บ.ฉิน กรุ๊ป จก. 65  ซ.บางนา-ตราด 18  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กทม. 02-3993258, 02-3981294

10 บ.ช.ธนบดอีอโต้ จก. 188 ซ.พระรามที่ 2 ซ.50 แยก 7 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 02-4151577-9, 081-4285048
11 บ.ดบัเบิล้ยู.เอส.ซี.การาจ จก. 59  ซ.พฒันาการ 54  (ซอยพลเทพ)  ถ.พฒันาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กทม. 02-3202608-10
12 บ.ทรงพล  บอดีเ้ซอร์วสิ จก. 9  ซ.หทัยราษฏร์ 27  ถ.หทัยราษฏร์  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กทม. 02-9064290, 02-9064414-5
13 บ. ที ทู เค ออโต้ การาจ จก. 30 ซ.เฉลมิพระเกยีรติ ร.9 ซ.2 แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 02-7450877, 083-6077800
14 บ.ท.ีพ.ีเอส ออโต้ บอดี ้จก. 24  ถ.บางแค  แขวงบางแค  เขตบางแค  กทม. 02-8010270, 081-9317897
15 บ.ธัญทานต์  96  จก. 3  ม. 13  ซ.คู้บอน 9  แขวงคนันายาว  เขตคนันายาว  กทม . 02-9432355, 080-4446996
16 บ.นําทรัพย์ การาจ  จก. 31/24  ม.4  ถ.บางกระดี่  แขวงแสมดาํ  เขตบางขุนเทียน  กทม. 02-4522661-2, 081-6422364
17 บ.นิวยูนิเวอร์แซล คาร์คลนีิค จก. 2042/1  สุขุมวทิ 62  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กทม. 023319842-5
18 บ.นิววรัิตน์การช่าง จก.    (ซ่อมรถใหญ่) 59  ซ.บางนา-ตราด 24  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กทม. 02-3935616, 02-3938783, 02-7468945-6
19 บ. พ.ีเอน็จนิ บอดี ้เพ้นท์99  จก. 18/2 ถ.หทัยราษฎร์ ซ.หทัยราษฎร์24 แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กทม. 090-6659680, 081-6265085
20 บ.ภ.แอนด์  ธงเซอร์วสิ จก. 44/38-39  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กทม . 02-9531637-40
21 บ.รถไทยการาจ จก. * 83/33 ม.2 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 02-8089326-7
22 บ.รัตนการาจ จก.   (รามอนิทรา 39) * 87/31  ม.4  ถ.สุขาภิบาล 5  ซ.5  แยก 5-14  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กทม. 02-5213212-3, 02-5211308
23 บ.ร่วมมิตร การาจ  จก. 285 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลดั กทม.  10700 02-8854357-8, 086-3841575, 081-7542511
24 บ. ว ีอาร์ ซี เซอร์วสิ จก. * 15 ซ.ลาดพร้าว 100  แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 02-5389156, 02-5300877, 086-3319955, 081-8200554
25 บ.สหรุ่งโรจน์เซอร์วสิ (2545) จก. 4/431-3  ซ.สะแกงาม 25  ถ.พระราม 2  แขวงแสมดาํ  เขตบางขุนเทียน  กทม. 02-8971123-28
26 บ. ส.ศิริการช่าง(2015) จก. 51/68 ม.6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ  10210 02-9545328-9
27 บ.อาทิตย์ การาจ จก. 49/2  ม.9  ถ.พระราม 2  แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กทม. 02-4520613-4
28 บ.อู่ทองเพชรเกษม ออโต้เซอร์วสิ จก. 1 ซ.เพชรเกษม 46/2  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กทม. 02-8697205-6
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29 บ.อู่นิมิตรยนต์ จก. 125, 107 ศูนย์การค้าวรรัตน์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร  กทม.  10120 02-2868496, 081-0009121, 080-9929684
30 บ.อู่อนันต์การช่าง (2009)  จก. 14/37  ม.9  ซ.บางบอน 13  ถ.สุขภิบาล 1  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กทม. 02-8994006, 02-4169015, 086-3383225
31 บ.อู่เอส.เอส. อนิเตอร์กรุ๊ป จก. 45 ซ.พึง่มี 13 ถ.สุขุมวทิ 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 02-3326840-3
32 บ.เอ เพชรบุรี จก. 7/540  ซ.วภิาวด ี34  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กทม. 02-9394269-70
33 บ.เอ.เพชรป่ินเกล้า จก. 14/21  ม.18  ถ.กาญจนาภิเษก  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทววีฒันา  กทม. 02-8850708-9, 086-3099072
34 บ.เอน็.พ.ีบอดี ้ช้อป แอนด์ เพ้นติง้  จก. 1 ซ.รามคาํแหง  127/1  ถ.รามคาํแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม.  10240 02-7355983, 02-7351971-2
35 หจก. อู่กวนิ เซอร์วสิ   62  ซ.แสนสบาย  ถ.พระราม 4  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กทม. 02-2585461, 02-6613693  กด 1
36 หจก.ทวพีงษ์  เซอร์วสิ 82  ซ.สุนทรศิริ  ถ.ประชาราษฏร์บําเพญ็  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กทม . 02-2771519, 02-2753951,02-6910188-90
37 หจก.บาวาเรีย  มอเตอร์    212/35  ถ.ลาดพร้าว  ซ.10  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  กทม. 02-5124046, 02-9384673
38 หจก.พษิณุภัณฑ์ยนต์  4/11 ม.1 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 02-3776149, 02-7324227
39 หจก.วนิัย  ออโต้เซอร์วสิ  * 18/12  ม. 8  ซ.แจ่มจนัทร์  ถ.เกษตร-นวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กทม. 02-5080959
40 หจก.อาร์.ด.ีเซ็นเตอร์ * 21/5  ม.12  ถ.พุทธมณฑลสาย 3  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทววีฒันา  กทม. 02-8881128, 081-3311544, 081-8338397
41 หจก.อนิทราการาจ 93/2  ซ.โยธินพฒันา  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 02-9321992-3, 081-8247894
42 หจก.เอช เอช การาจ * 39 ม.3 ซ.พุทธบูชา 33 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 02-8693743, 0811737188
43 อู่ เกยีรติชัย  * 4836 ซ.ลาดพร้าว 101  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 02-9483578, 089-9275255
44 อู่ ธีระยนต์  การาจ 242/1  ถ.ลาดพร้าวซอย 107  แขวงคลองจั้น  เขตบางกะปิ  กทม. 02-7310931, 02-3744417
45 อู่ นาว ี 23/41  ซ.สุขุมวทิ  105  ม.7  ถ.สุขุมวทิ  แขวงบางนา  เขตบางนา  กทม. 02-7487364-5, 02-3617398  
46 อู่ นิว เอ เอน็ 296  ซ.อ่อนนุช 39  ถ.สุขุมวทิ 77  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กทม. 02-7213965-6
47 อู่ วชัยานยนต์ 1125/18  ซ.จรัลสนิทวงศ์ 13  (พาณชิย์ธน)  แขวงคูหาสวรรค์  เขตภาษีเจริญ  กทม. 02-4107825
48 อู่ สายนํา้ทิพย์ เซอร์วสิ 44 ซ.อุดมสุข 24 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 02-7478968-9
49 อู่ อญัชลยีนต์  239  ซ.พญานาค  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทว ี กทม. 02-2151565, 022158298, 02-2164686
50 อู่ เอ เพชรบุรี  1532  เชิงสะพานลอยอโศก  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน  เขตราชเทว ี กทม. 02-2501233, 081-4312238
51 บ.ณฐักจิบวร จก. 55 ม.2  ซ.นิธิ  ถ.งามวงศ์วาน  ต.บางเขน  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 02-5913854
52 บ.น.สุวลัย์ยนต์ จก. 234/98-99 ถ.นิวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-9506354-55
53 บ.เอส.พ.ีแคลาย จก. 71/39  ซ.ป่ินประภาคม  ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวญั  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 02-5881918, 02-9510691-2
54 อู่ จ. การาจ 122/102  ม.8  ซ.ติวานนท์ 27  ต.บางกระสอ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 02-9058204, 081-8226536
55 อู่ ยงค์การช่าง 1998 70/1  ซ.นทีทิพย์  ถ.งามวงษ์วาน 21  อ.เมือง  จ.นนทบุรี   (ใต้ทางด่วน) 02-5895190, 02-5913237
56 บ.แจ้งวฒันะ 23  ออโต้  จก. 62/43 ม.4  ถ.แจ้งวฒันะ  ต.คลองเกลอื  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 02-9621601-2
57 อู่ ยงค์การช่าง   37/16  ซ.เกร็ดมณ ี ถ.ติวานนท์  ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 02-5831222-3, 086-3182285, 086-3249451
58 บ.ช.แมนทีเนนซ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จก. 62 ม.7  ซ.บางกรวยไทรน้อย 15  ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  ต.บางกรวย  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี 02-4466652, 087-0033779, 087-0303229
59 บ.ด ีด ีเซอร์วสิ แอนด์ การาจ จก . 40/14 ม.8 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-4430119-20, 02-8836104
60 บ.เอนกยูโรคาร์ เซ็นเตอร์ จก. * 67/27  ม.3  ถ.บางกรวย-จงถนอม  ต.บางขนุน  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี 02-4476101, 02-4476142
61 บ.เอส ออโต้ เซอร์วสิ แอนด์ มูฟ จก. 87/7 ม.3 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-4430003-5, 086-5677989
62 อู่ ท๊อป  55/1 ม.3  ถ.บางไผ่ - หนองเพรางาย  ต.บางคูรัด  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110 02-1016511, 085-0598478, 089-9930018
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63 หจก. 999 พรีเมี่ยมการ์ราจ 30/5 ม.1 ต.ลาํโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  11110 063-4954165, 083-0232350
64 บ. ชอบการช่าง 2016 จก. 12/3 ม.6 ต.หลกัหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000 02-5364676, 092-3179567
65 บ.พเีอสเอน็  ฟิกซ์ แอนด์ เพ้นท์ จก. 220 ม.6  ซ.รังสิต-ปทุมธานี 37  ถ.รังสิต-ปทุมธานี  ต.บางพูน  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 02-9587573-5, 081-8033328
66 หจก.เอส.เอส.ออโต้ 99/112 ม.1  ต.บ้านใหม่  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 02-5013534, 02-9613973, 089-2016558
67 บ.เดด็.ด.ี เซอร์วสิ จก.  (วดัพระธรรมกาย) 1/78  ซ.บ้านสวนรังสิต 1 (เอราวณั 19)  ต.คลอง 2  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 02-9085570-4, 086-3425151, 086-3283828
68 บ.เอน็.พ.ีบอดี ้ช้อป แอนด์ เพ้นติง้  จก. 21/8 ม.1  ต.คลองสาม  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  10120 02-5040721, 086-4500108
69 หจก.ก้อง การาจ 6/41 ม.6  ซ.บงกช 11  ถ.เลยีบคลองสอง  ต.คลองสอง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 02-9015734, 083-0819292
70 อู่ เจษฎา ออโต้เซอร์วสิ * 261 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 02-9961546, 086-9732147
71 บ.ออโต้ เซอร์วสิ จก. (สาขาที่ 1) 297 ม.1  ซ.สามมิตรเจริญ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 02-7594527,081-5636222
72 หจก. อู่ ส. สมพล เซอร์วสิ 90/1 ม.8 ถ.เทพารักษ์ กม.8.5 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270 087-5675078, 091-5135051, 089-4436263
73 อู่ รุ่งโรจน์ยนต์  999  ม.8  ซ.วดัด่านสําโรง  ถ.สุขุมวทิ 113  ต.สําโรงเหนือ  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 02-7572740-1
74 บ.เกรียงไกร บอดี ้เซอร์วสิ จก.   (หลงัห้างอมิพเีรียลสําโรง) 15/7 ม. 5  ต.สําโรงเหนือ  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 02-7443596, 081-9071252, 091-7549797
75 บ.เบนซ์ เอส ดบับลวิ มอเตอร์ จก. (ซ่อมรถยุโรป เบีย้ทั่วไป และห้าง) 555 ม.14  ต.บางพลใีหญ่  อ.บางพล ี จ.สมุทรปราการ 02-3161555, 083-2948883, 087-2361555
76 บ.เค บอดี ้ออโต้ 2559 จก. 199/61 ม.11  ถ.เทพารักษ์ กม.14 ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพล ีจ.สมุทรปราการ  10540 02-0406711,081-8609916,085-59039937
77 หจก.ทรัพย์รุ่งเรือง เซอร์วสิ  2000 115/27 ม.3  ซ.ขจรวทิย์  ต.บางพลใีหญ่  อ.บางพล ี จ.สมุทรปราการ 02-7597676-7, 02-3855204
78 อู่ สุระชัย การาจ 6 ม.21 ซ.บุญมีทรัพย์ ถ.บางพลี-ตําหรุ ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพล ีจ.สมุทรปราการ 10270 02-3825643, 083-1331966
79 หจก.ย่งไท้ล้ง การาจ    (ซ่อมรถขนาดใหญ่) 111 ม.4  ซ.วดัหอมศีล  ต.บางพลน้ีอย  อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ 02-7086784
80 บ.ช.โชคชัย ออโต้พาร์ท จก. 40 ม.7  ต.พระประโทน  อ.เมือง  จ.นครปฐม 034-259292, 080-6063232, 087-7443300, 081-1166222
81 บ.สิริยนต์ออโต้อนิดสัตรี้ จก. 159 ม.11  ต.มาบแค  อ.เมือง  จ.นครปฐม 034-976260-1,  061-5984175
82 อู่ เจริญชัยการช่าง  101  ซ.วดัลาดปลาเค้า  ถ.กมลโกวทิย์  ต.บางแขม  อ.เมือง  จ.นครปฐม 034-256089
83 อู่ เจริญดเีก้า 17/4 ม.9 ต.ลาํพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 089-6681355, 090-5514267
84 อู่ เสนาะการช่าง 285 ถ.สาครธน ต.ลาํพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 034-272766, 081-6583804
85 บริษัท อู่วฒันกจิ จํากดั 165/4 ม.3  ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม  73000 034-284062-3, 086-3402112
86 บ.อู่ไพศาลยนต์  จก. 2/15  ถ.โรจนะ  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 035-321367
87 บ.เอส แอนด์ เอน็ การาจเซอร์วสิ จก. 51/10  ต.ไม้ตรา  อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอธุธยา  035-741103
88 บ.ปัทมา มอเตอร์ จก. 503 ม.2  ต.สามเรือน  อ.บางประอนิ  จ.พระนครศรีอยุธยา  13160 091-8737292, 084-6823062
89 อู่ ราชบุรีช่างยนต์ 286/9  ถ.ศรีสุริยวงศ์  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี 032-337893, 086-3373336, 801-8189457
90 บริษัท แฟคเตอร์ไฟฟ์ จํากดั 342 ม.7 ต.อ่างทอง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000 032-240300-1
91 บ.ภควฒัน์ บอดี ้เซอร์วสิ จก. 115/39  ถ.ศรีปราชญ์  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 036-613567, 036-612608
92 หจก.ลพบุรีออโต้เซอร์วสิ 19/9  ถ.พระศรีมโหสถ (หลงัโรงเรียนบรรจงรัตน์)  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 036-420043, 036-613703
93 บ.ทิพย์สุวรรณกลการ จก. 99/3 ม.4  ถ.เพชรเกษม  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 02-8109697-8, 02-4204731
94 บ.วนิัย  อนิเตอร์โมบิล จก. 48/6 ม.3 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-494346-7
95 หจก.อู่เจ๊วนัดเีซอร์วสิ 413/20  ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.สระบุรี 036-214436, 081-5713695
96 หจก.ฉัตรยนต์ 9/3  ถ.สวรรณศร  ต.โคกแย้  อ.หนองแค  จ.สระบุรี 036-305785, 081-8521345
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97 ส.เจริญชัย  อู่ 24/1 ม.5  ต.สนามชัย  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 035-546050, 081-8511097
98 หจก.วรกาญจน์ เซอร์วสิ 449 ม.15  ถ.มาลยัแมน  ต.จรเข้สามพนั  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี 034-552450, 035-552127
99 บ. กว ีเซอร์วสิ จก. 72 ม.4 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 038-394391, 084-1636598
100 หจก. อู่เวยีนทองยูโร ออโตเซอร์วสิ 39/128 ม.19 ถ.สุขประยูร ต.น่าป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 087-6162583, 038-780181
101 บ. นิวฒัน์ ออโต้คาร์ จก. 367/1 ถ.สุขุมวทิ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-392560, 038-392743
102 บ.ลคักีม้อเตอร์ ออโต้เทคนิค จก. 39/31 ม.1 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 081-6531586, 083-6113016, 092-7216466
103 บ.วลนิ อนิเตอร์ยนต์ จก. 55/7 ม.1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 038-192217, 038-192107
104 บ.ห้วยกะปิ 13 เซอร์วสิ จก. 65 ม.4 ซ.ห้วยกะปิ 13 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี  20130 038-382792-3, 082-4690996, 082-4690999
105 บ. อู่ใช้รุ่งเรือง จก. 37/5 ม.7 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 038-279649, 089-8099634,085-0184623
106 หจก.แสงมณกีารช่าง (รถเลก็, ใหญ่) 63/11 ม.3 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 081-7821634, 081-9493200, 038-055510
107 อู่ เจ เอม็ บริการ 98/231 ม.9 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 089-4002131, 087-7478799
108 บ.ศรีราชาออโต้ (2007) จก. 190/1 ม.3  ถ.สาย 9 กโิล  ต.สุรศักดิ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110 038-772-640, 038-312519-20
109 บ.อู่เลก็การช่าง จก.  (รถเลก็,ใหญ่) 277/41 ม.12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038-352995,081-3341713
110 บ. อู่ทวโีชค เซอร์วสิ จก. 226/7 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 082-4687976, 038-117195, 089-2035502
111 บ.อู่ธวชัชัย ออโต้ เซอร์วสิ จก. 41/57 ม.9  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 038-338353, 086-5884492
112 บ.วชัิย การช่างวนั จก. 8/38 ม.8  ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 083-1188909
113 บ. อู่ 99 ออโต้คาร์ การาจ จก. 22/26 ม.2 ถ.สุขุมวทิ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 038-238262, 081-4119444, 061-9698699
114 หจก.เอน็ แอนด์ พ ีออโต้เพ้นท์เซอร์วสิ 115/17 ม.2 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 21130 807-1385813, 092-5278488
115 บ.ห้วยกะปิ 13 เซอร์วสิ จก. 111 ม.2 ต.ตะเคยีนเตีย้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150 038-241890, 089-8151110, 082-4690999
116 อู่ ช่างเล่ การาจ 15/16 ม.9  ซ.ชัยพฤกษ์ 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 090-3987622
117 อู่ รุ่งอรุณ 130/1 ม.4 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 080-5632682
118 ฉะเชิงเทรา อู่ มิตรบางพระ 7/3 ม.3  ต.บางพระ  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 038-821522, 081-9275182
119 อู่ พชัิยการช่าง 152/14  ถ.สายบ้านแกลง  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง  จ.ระยอง 038-621150, 081-5779910
120 บ.ณฐัเดชออโต จก. 34 ม.4  ซ.20  ถ.พฒันประเสริฐ  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง  จ.ระยอง 038-874846, 086-8305203
121 หจก.ว.วชัิยการช่าง 213 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  21140 086-8479676
122 อุ่ เกยีรติการช่าง 62 ม.10  ถ.จนัทบุรี - ตราด  ต.พลบัพลา  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี 039-451425, 081-5772770,
123 บ.พรชัย ออโต้  (2002) จก. 458 ม.14 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 061-5546953, 098-9165963
124 หจก.พีพู่ล มอเตอร์ จก. 37/98  ม.1  ต.ท่าช่าง อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 039-609859, 099-4141389
125 อู่ ช่างดา การาจ 28/60 ม.3 ซ.โค้งสนามเป้า 13 ถ.รักศักดิ์ชมุล ต.ท่าข้าง อ.เมือง จ.จนัทบุรี  22000 085-2479688, 081-1525597
126 อู่ ชินวตัร 30/32 ม.3 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช่าง อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 039-311447, 086-3227119
127 บ.อาร์.เอส.การาจ (2007) จก. 99 ม.1  ถ.พระยาตรัง  ต.ท่าช้าง  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี 039-303344
128 ปราจนีบุรี อู่ ธนยนต์ 398/2 ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ซ.5 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจนีบุรี  25000 037-211472, 081-7106722, 088-9125448
129 ตราด หจก.ตราดเจริญยนต์ เซอร์วสิ 77/4 ม.6  ต.วงักระแจะ  อ.เมือง  จ.ตราด 039-674829, 081-78287888
130 สระแก้ว อุ่ ฮ.การช่าง 79 ม.3  ถ.หนองเทา  ต.บ้านใหม่หนองไทร  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว  27120 037-233921, 089-2535265
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131 กาฬสินธ์ุ อู่ เจ๊หน่อย เซอร์วสิ 211 ม.10  ต.ห้วยโพธ์ิ  อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์ุ 043-600502, 043-600634, 081-6701662
132 บ.เออาร์ การาจ จก. 191/16 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 089-4000039
133 หจก.ท.ีพ.ีบอดี ้เซอร์วสิ  420  ม.7  ถ.เลี่ยงเมืองขอนแก่น - กาฬสินธ์ุ  ต.เมืองเก่า อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 043-340249, 086-6346262
134 อู่ จ ีเอน็ การาจ 41/142 ม.14  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 043-348899, 086-8508322
135 อู่ ไชยบุรี การช่าง 266 ม.3 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  40130 043-386085, 089-5736722
136 ชัยภูมิ บ. เคราบริการเรโวลูช่ัน จก. 307 ม.6  ถ.สีคิว้-ชัยภูมิ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 044-813381, 081-9672349, 089-7229748
137 หจก.ที แอล การาจ  501/2  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 044-293224-6
138 หจก.มิตรภาพ นครราชสีมา  120 ม.11  ถ.มิตรภาพ  ต.บ้านใหม่  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 044-465411, 081-8789464
139 อู่ เอ เอส การาจ 114 ซ.มิตรภาพ 12  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   30000 044-547646, 081-5477646
140 หจก.บึงกาฬ ออโต้ การาจ 262 ม.10  ถ.บึงกาฬ-พงัโคน  ต.บึงกาฬ  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ 042-492993, 081-9071645, 081-3568893 
141 อู่ เป๊ียกคาร์เซอร์วสิ 211 ม.11 บ้านแสนสุข ถ.บึงกาฬ-พงัโค ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 086-8602724, 098-0587805
142 หจก.อู่รุจน์หน้า บุรีรัมย์ 89 ม.1  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.กระสัง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ 044-690049, 044-605272, 081-8791803, 081-6601611
143 อู่ พสิษฐ์เซอร์วสิ 373/11  ถ.บรีรัมย์-ประโคนชัย  ต.เสม็ด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ 084-7884461, 088-5833492
144 บ.วนิยานยนต์ จก. 99/1 ม.2 ต.อสิาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-666934, 095-545823
145 บ.ศูนย์สีทรัพย์ทว ีจก. 42 ม.11  ต.หนองโบสถ์  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์  31110 044-657246, 085-7788879, 085-6318925
146 หจก.ทองบอดีเ้พ้นท์  101  ม.23  ต.เขวา  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 085-9292803, 088-3400075
147 หจก.เอน็ อาร์ บรบือ 14 ม.4  ต.บรบือ  อ.บรบือ  จ.มหาสารคาม 043-771499, 081-8725391
148 มุกดาหาร หสม.อู่ทิพย์เซอร์วสิ 73 ม.15 ถ.ชยางกรู ต.คาํอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 042-640188,092-2454249,086-4652233
149 ยโสธร อู่ มั่นคงเจริญยนต์ 687 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร  35000 045-756912
150 อู่ ชัยการช่าง 391  ถ.รณชัยชาญยุทธ  บ้านหนองหญ้าม้า  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอด็ 043-511968, 081-4409310
151 อู่ เลก็เซอร์วสิ 175 ม.16  บ้านโนนเมือง  ต.เหนือเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอด็ 043-624259, 081-7394586
152 หจก.อู่ส.ยุทธชัยเซอร์วสิ   180 ม.7  ถ.ร้อยเอด็-โพนทอง  ต.หมูม้น  อ.เชียงขวญั  จ.ร้อยเอด็ 043-513351
153 อู่ โชคชัยยนต์ เซอร์วสิ แอนด์คาร์แคร์  268 ม.9 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอด็  45130 043-580181,089-8620593
154 เลย อุ่ ภูบ่อบิดการาจ 20029 17/5 บ้านภูบ่อบิล ถนนเลย-นาด้วง ต.กดุป่อง อ.เมือง จ.เลย 042-812161, 089-7101210
155 ศรีสะเกษ หจก.วลัลภ ออโต้คาร์เซอร์วสิ 469 ม.6  ต.โพนข่า  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ 045-633077, 084-4731115
156 อู่ ทันเซอร์วสิ 49 ม.2  ถ.สกลนคร-นครพนม  ต.ฮางโฮง  อ.เมือง  จ.สกลนคร 042-743122, 081-9542546
157 อู่ยอดกลการ 20 ม.3 ถ.ท่าเร่-ศรีสงคราม ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร  47230 042-751309, 098-5975535, 088-5138299
158 อู่ ว.ช่างยนต์ 1 ม.6  ต.สว่างแดนดนิ  อ.สว่างแดนดนิ  จ.สกลนคร 042-721850
159 หจก.อู่จํานงค์การช่าง  74 ม.11  ต.สลกัได  อ.เมือง  จ.สุรินทร์ 044-531306
160 บ.อุ่ศูนย์สีสุรินทร์  จก. 56/2 ม.3  ถ.หลกัเมือง  ต.นอกเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์ 044-518597
161 หจก.ตี๋เซ็นเตอร์เซอร์วสิ  2554 89 ม.1  ถ.รอบเมือง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 042-326466, 086-4562484, 080-0126422
162 อู่ โชคเจริญเซอร์วสิ  167/29 ม.8  ถ.รอบเมือง  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 042-247406, 081-3204107
163 หจก.สามารถอะไหล่ยนต์   (รอบเมือง) 964 ม.2  ถ.เลี่ยงเมือง  บ้านท่าบ่อ  ต.แจระแมะ  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 045-281588, 045-311098, 081-5486462
164 อู่ วจิติร 2 366 ม.6  บ้านดอนทับช้าง  ต.ขุหลุ  อ.ตระการพชืผล  จ.อุบลราชธานี 045-481418, 089-6247650
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165 อู่ ไก่การช่าง-อนันต์คาร์เซ็นเตอร์ 79  ม.1  ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร 055-721146, 089-8587214
166 อู่ ช่างอ้วนบริการ 137 ม.2  ต.สระแก้ว  อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร 087-9028773 ,081-0464125
167 อู่สากลการช่าง 9/1 ม.19 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กาํแพงเพชร 62000 083-9547109, 083-6248177
168 บ.เอส.เอน็.ซุปเปอร์ไฮเวย์ จก. 80 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  57100 052-021080
169 หจก.ธนัทยนตรกจิ 290  ม.3  ถ.ห้วยหินฝน-แม่จนั  ต.ป่าตึง  อ.แม่จนั  จ.เชียงราย 053-660691-2
170 หจก.อู่เจ.พ.ีเซอร์วสิ 324 ม.5  ต.สันทราย  อ.เมือง  จ.เชียงราย 053-774075, 081-7162563, 081-8831438
171 หจก.อู่ทวนเซอร์วสิ 273 ม.1  ต.ท่าสุด  อ.เมือง  จ.เชียงราย 089-7595936, 081-8838658
172 หจก.เชียงราย วอีาร์ มอเตอร์ 372 ม.12 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 053-705406-8, 083-3220798
173 อู่ ตี๋ใหญ่ การาจ 393 ม.3 ต.ริมกก  อ.เมือง  จ.เชียงราย 089-4334856
174 อู่ สีพายพั  53/7  ซ.ร่วมใจ  ถ.สันคอกช้าง  ต.รอบเวยีง  อ.เมือง  จ.เชียงราย 053-715374
175 อู่ เอส.ซี.เซอร์วสิ 23 ม.12 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 052-020509, 089-8906274
176 อู่ ทวศิีลป์  592 ม.10  ต.เวยีง  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย 053-791898, 081-4738493
177 อู่วรีะเดช การช่าง 520 ม.10 ต.เวยีง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 089-8519476
178 หจก.เชียงใหม่อุดมชัยบริการ 176 ม.11  ต.เวยีงชัย  อ.เวยีงชัย  จ.เชียงราย 053-662763, 089-5576291
179 หจก.อู่นัมเบอร์วนัเซอร์วสิ 227 ม.4 ถ.เชียงใหม่-สันกาํแพง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000 053-245688, 081-7848282
180 บ.อู่ตู่อะไหล่ยนต์ จก.      ( ถ.วงแหวนสารภี ) 329 ม.6  ต.หนองผึง้  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่ 053-424992
181 อู่ ซี.เอม็.บอดีช๊้อบ 41 ม.11  ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเกด็  จ.เชียงใหม่ 053-887029, 089-5558410
182 หจก.อู่ยิ่งเจริญ 85/1  ม.6  ต.สันกลาง  อ.สันกาํแพง  จ.เชียงใหม่ 053-128367-8
183 อู่ ป. เซอร์วสิ  45/1  ม.4  ถ.สันคู-ท่าทอง  ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 086-5914747, 083-4881525
184 บ.มานพคาร์การาจ จก. 127/1 ม.21  ถ.พหลโยธิน  ต.ตาคล ี อ.ตาคล ี จ.นครสวรรค์ 056-261289
185 อู่ ว ีไอ พ ีมอเตอร์  159 ม.4  ต.เวยีง  อ.เมือง  จ.พะเยา 054-413785-6
186 อู่ เศวตยนต์  74/21  ต.เวยีง  อ.เมือง  จ.พะเยา 054-481701
187 หจก. TN เจริญการช่าง 9/12 ม.2 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พษิณุโลก  65000 084-5958159, 082-4071579
188 อู่ ฉอยบริการ 111  ม.4  ถ.สิงหวฒัน์  ต.พลายชุมพล  อ.เมือง  จ.พษิณุโลก 055-216708, 081-6742483
189 หจก.ประจกัษ์เซอร์วสิ 1984 9/4 ม.2  ถ.พระพุทธบาท  ต.สะเดยีง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์ 056-721569
190 อู่ หล่มสักออโต้เซลล์ 128  ถ.สามัคคชัีย  ต.หล่มสัก  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ 056-701808
191 หจก.ยนต์ชัยการช่าง 112/6  ถ.ท่าคราวน้อย  ต.สบตุ๋ย  อ.เมือง  จ.ลาํปาง 054-222077
192 อู่ โปรช็อพ ลาํปาง 419 ม.8  ต.ปงแสนทอง   อ.เมือง  จ.ลาํปาง  52100 054-810170, 081-6811796
193 หจก.อู่ประตูโขงเซอร์วสิ 145 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาํพูน  51000 053-525098, 081-6814374
194 อู่อุเทนการช่าง 58 ม.4  ต.บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.ลาํพูน  51000 085-0415912, 087-6601849
195 อู่ ทานการช่าง 172 ม.3  ถ.ลาํพูน-ดอยติ  ต.เวยีงยอง  อ.เมือง  จ.ลาํพูน 053-560517
196 กระบ่ี ร้านอู่มรกตการช่าง 56/6  ถ.ศรีพงังา  ต.กระบ่ีใหญ่  อ.เมือง  จ.กระบ่ี 077-700452, 081-7191605
197 ชุมพร อู่ ผู้ใหญ่หมึก  การช่าง 33/3 ม.13  ต.วงัไผ่  อ.เมือง  จ.ชุมพร 077-596703, 089-4742151, 088-7582647
198 อู่ พระเวยีงกลการ 210  ถ.ราชดาํเนิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 075-324266
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199 อู่ภักดกีารช่าง 122/6  ถ.พฒันาการคูขวาง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 075-321020, 075-432459, 084-1854438, 082-4112266
200 ประจวบครีีขันธ์ บ.ทวศัีกดิ์ ออโต้เซอร์วสิ จก. 1/10  ถ.หัวหิน-หนองพลบั  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน  จ.ประจวบครีีขันธ์ 032-515582, 032-513333, 081-5720154
201 อู่ ต้อมการช่าง 561  ม.1  ถ.เพชรเกษม   ต.ไร่ส้ม  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 032-419916-7
202 อู่ ทวผีล 49 ม.3  ต.ไร่ส้ม  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 032-425831, 032-419833, 086-3932000
203 บ.เฟรนด์ คาร์ กรุ๊ป จก. 75/134 ม.6  ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเกต็ 076-523366
204 หจก.ภูเกต็การาจ 24/40 ซ.ประชาอุทิศ3 ถ.เฉลมิพระเกยีรติร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเกต็ 076-261782, 076-526039, 089-7296341, 083-1046335
205 ยะลา อู่ มาร์มอเตอร์ 24/36  ถ.คงคา  ต.เบตง  อ.เบตง  จ.ยะลา 073-245932, 081-5990306
206 บ.นครหาดใหญ่ เซอร์วสิ จก. 5 ซ.23  ถ.ราษฎร์อุทิศ  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 074-253641
207 อู่ ศิริพงศ์ เซอร์วสิ 36/93 ซ.4  ถ.นิพทัธ์สงเคราะห์ 1  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 074-247203, 081-9691291
208 สตูล อู่ สยามยนต์ 103  ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ  ต.พมิาน  อ.เมือง  จ.สตุล 074-711951
209 สุราษฎร์ธานี อู่ ชะณะการช่าง 159/10  ถ.ศรีวชัิย  ต.มะขามเตีย้  อ.เมือง  จ.สุราษฏร์ธานี 077-221634, 081-5374019, 089-7286376

ก.ค.-17

นครศรีธรรมราช

ภูเกต็

ภา
คใ

ต้

เพชรบุรี

สงขลา


