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Garage
ทีอ่ยู่ เบอร์ติดต่อ

1 บ. แรงค์ พี.ท.ีโอคอร์เนอร์ จก. * 1677/2  ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900 02-5133416,02-5135151 ต่อ 15

2 เอ.เพชรบุรี  บจ. 7/540  ซ.วิภาวด ี34  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กทม. 02-9394269-70

3 ภ.แอนด์  ธงเซอร์วิส  บจ. 44/38-39  ถ.งามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กทม . 02-9531637-40

4 บาวาเรีย  มอเตอร์  บจ.  * 212/35  ถ.ลาดพร้าว  ซ.10  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กทม. 02-5124046, 02-9384673

5 บ. อาร์เอ็มเอ ซิตี ้มอเตอร์ส จก. (สาขากัมปพฤกษ์) * 34/9  ถ.กัลปพฤกษ์  แขวงบางบุนเทยีน  เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ  10150 02-4161555

6 อาทติย์ การาจ * 49/2  ม.9  ถ.พระราม 2  แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กทม. 02-4520613-4

7 บี.พ.ีการาจ 1/7  ม.2  ซ.จันทร์เศรษฐ์  ถ.พระราม 2  แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กทม. 02-4287040, 02-8701484, 801-2069291

8 บ. มาสด้า ซิตี ้จก. (สาขาห้าแยก ณ ระนอง)  * 130 ถนน ณ ระนอง  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 02-7119111

9 กวิน เซอร์วิส  หจก. 62  ซ.แสนสบาย  ถ.พระราม 4  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กทม. 02-2585461, 02-6613693  กด 1

10 คลองสาน ไฮเทคคาร์ 52  ซ.เจริญนคร 39  แขวงบางล าภูล่าง  เขตคลองสาน  กทม. 02-4378619

11 บริษทั โตโยต้าบัสส์ รามอินทรา * 899  ถ.รามอินทรา  แขวงคนันายาว  เขตคนันายาว  กรุงเทพฯ 02-8198989

12 บริษทั โตโยต้าบัสส์ เสรีไทย * 888  ม.12  ถ.เสรีไทย  แขวงคนันายาว  เขตคนันายาว  กรุงเทพฯ 02-3755775

13 ธัญทานต์  96  บจ. 3  ม. 13  ซ.คู้บอน 9  แขวงคนันายาว  เขตคนันายาว  กทม . 02-9432355, 080-4446996

14 กรุงเทพยนตการเซอร์วิส  บจ. * 5/1  ถ.ประชนสงเคราะห็ 45  แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง  กทม. 02-277-1528, 02-6926073-4

15 สถาพร ออโต้ การาจ บจ. * 107  ซ.อินทามระ 44  ถ.สุทสิารวินิจฉัย  เขตดนิแดง  กทม. 02-2772278, 02-2766443, 02-6919827-8

16 ตลิ่งชัน บริษทั โตโยต้าบัสส์ ราชพฤกษ์ * 55  ถ.ราชพฤษ์  แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 02-1191111

17 เอ.เพชรป่ินเกล้า  บจ. * 14/21  ม.18  ถ.กาญจนาภเิษก  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กทม. 02-8850708-9, 086-3099072

18 อาร์.ด.ีเซ็นเตอร์  หจก. 21/5  ม.12  ถ.พุทธมณฑลสาย 3  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กทม. 02-8881128, 081-3311544, 081-8338397

19 จรัลยนต์เซอร์วิส  บจ. * 26/2  ถ.จรัลสนิทวงศ์  แขวงบางขุนศรี  เขตบางกอกน้อย  กทม. 02-4110863

20 กัญญารัตน์  การาจ 65/2  ถ.จรัลสนิทวงศ์  แขวงบางขุนศรี  เขตบางกอกน้อย  กทม. 02-4120869

21 เอ็น.พ.ีบอดี ้ช้อป แอนด์ เพ้นติง้  บจก. 1 ซ.รามค าแหง  127/1  ถ.รามค าแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม.  10240 02-7355983, 02-7351971-2

22 อินทราการาจ  หจก. 93/2  ซ.โยธินพัฒนา  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม. 02-9321992-3, 081-8247894

23 ธีระยนต์  การาจ * 242/1  ถ.ลาดพร้าวซอย 107  แขวงคลองจั้น  เขตบางกะปิ  กทม. 02-7310931, 02-3744417

24 บริษทั โตโยต้าบัสส์ เกษตร - นวมนิทร์ * 2 ถ.ประเสริฐมนูกิจ  แขวงเสนานิคม  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 02-5795599

25 รัตนการาจ  บจ. (รามอินทรา 39) * 87/31  ม.4  ถ.สุขาภบิาล 5  ซ.5  แยก 5-14  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กทม. 02-5213212-3, 02-5211308

26 น าทรัพย์ การาจ  บจ. 31/24  ม.4  ถ.บางกระดี ่ แขวงแสมด า  เขตบางขุนเทยีน  กทม . 02-4522661-2, 081-6422364

27 สหรุ่งโรจน์เซอร์วิส (2545)  บจ. * 4/431-3  ซ.สะแกงาม 25  ถ.พระราม 2  แขวงแสมด า  เขตบางขุนเทยีน  กทม. 02-9871123-28
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28 ยุโรปา  พระราม 2     (ซ่อมห้าง) * 56/71 - 56/72  ม.6  ถ.พระราม 2  แขวงแสมด า  เขตบางขุนเทยีน  กทม. 02-8481111

29 จิระ คาร์บอดี ้เซอร์วิส  บจ. * 135  ถ.พระราม 3  แขวงบางคอแหลม  เขตบางคอแหลม  กทม. 02-2911290, 02-2910199

30 เค การาจ  บจ. 2196/6  ซ.เอเซียติ๊ก  ถ.เจริญกรุง  แขวงวัดพระยาไกร  เขตบางคอแหลม  กทม. 02-6881194-5  

31 บริษทั โตโยต้าบัสส์ เพชรเกษม * 584  ถ.เพชรเกษม  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กรุงเทพฯ 02-8688888  ต่อ 8501

32 ที.พ.ีเอส ออโต้ บอดี ้ บจ. * 24  ถ.บางแค  แขวงบางแค  เขตบางแค  กทม. 02-8010270, 081-9317897

33 นิววิรัตน์การช่าง  บจ. 59  ซ.บางนา-ตราด 24  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กทม. 02-3935616, 02-3938783, 02-7468945-6

34 นาวี 23/41  ซ.สุขุมวิท  105  ม.7  ถ.สุขุมวิท  แขวงบางนา  เขตบางนา  กทม. 02-7487364-5, 02-3617398  

35 ฉิน กรุ๊ป  บจ. 65  ซ.บางนา-ตราด 18  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กทม. 02-3993258, 02-3981294

36 บางบอน อนันต์การช่าง * 14/37  ม.9  ซ.บางบอน 13  ถ.สุขภบิาล 1  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กทม. 02-8994006, 02-4169015, 086-3383225

37 บึงกุ่ม วินัย  ออโต้เซอร์วิส  หจก. * 18/12  ม. 8  ซ.แจ่มจันทร์  ถ.เกษตร-นวมนิทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กทม. 02-5080959,

38 พระโขนง นิวยูนิเวอร์แซล คาร์คลีนิค  บจ. 2042/1  สุขุมวิท 62  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กทม. 023319842-5

39 วัชยานยนต์ * 1125/18  ซ.จรัลสนิทวงศ์ 13  (พาณชิย์ธน)  แขวงคูหาสวรรค์  เขตภาษเีจริญ  กทม. 02-4107825

40 ทองเพชรเกษม ออโต้เซอร์วิส  บจ. 1 ซ.เพชรเกษม 46/2  แขวงบางหว้า  เขตภาษเีจริญ  กทม. 02-8697205-6

41 มนีบุรี ทรงพล  บอดี ้ เซอร์วิส  บจ. * 9  ซ.หทยัราษฏร์ 27  ถ.หทยัราษฏร์  แขวงมนีบุรี  เขตมนีบุรี  กทม. 02-9064290, 02-9064414-5

42 ยานนาวา ธรีซัน แอนด์ มานะ  บจ. * 275/3  ซ.ทวีวัฒนา  ถ.สาธุประดษิฐ์ 15  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กทม. 02-2118280, 02-2118045, 02-2122237

43 เอ.เพชรบุรี 1532  เชิงสะพานลอยอโศก  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมกักะสัน  เขตราชเทวี  กทม. 02-2501233, 081-4312238

44 อัญชลียนต์ 239  ซ.พญานาค  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี  กทม. 02-2151565, 022158298, 02-2164686

45 ลาดกระบัง สีกรุงเทพ 2000  หจก. * 235  ม.7  ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง  กทม . 02-7279976, 02-7275894

46 วังทองหลาง บ. เมโทร มอเตอร์เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จก. * 2371 ถ.ลาดพร้าว  แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310 02-5399739

47 บ. พระราม 4 ฮอนด้าคาร์ จก.( รับซ่อมทุกยีห้่อ เบีย้ทั่วไป) * 128 ซ.อ่อนนุช 40 ถ. สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 0-2742-0881-4

48 นิว.เอ.เอ็น * 296  ซ.อ่อนนุช 39  ถ.สุขุมวิท 77  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กทม. 02-7213965-6

49 ดบัเบิล้ย.ูเอส.ซี.การาจ  บจ. 59  ซ.พัฒนาการ 54  (ซอยพลเทพ)  ถ.พัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กทม . 02-3202608-10

50 บ.รัชดา ฮอนด้าออโตโมบิล จก. * 232 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 0-2276-6555

51 ทวีพงษ์  เซอร์วิส  หจก. 82  ซ.สุนทรศิริ  ถ.ประชาราษฏร์บ าเพ็ญ  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กทม . 02-2771519, 02-2753951,02-6910188-90

52 จ. การาจ 122/102  ม.8  ซ.ติวานนท์ 27  ต.บางกระสอ  อ.เมอืง  จ.นนทบุรี 02-9058204, 081-8226536

53 ณฐักิจบวร  บจ. * 55 ม.2  ซ.นิธิ  ถ.งามวงศ์วาน  ต.บางเขน  อ.เมอืง  จ.นนทบุรี 02-5913854

54 มานพ 90/13  ซ.งามวงศ์วาน 14  ถ.งามวงศ์วาน  อ.เมอืง  จ.นนทบุรี 02-5801902

55 ยงค์การช่าง 1998 * 70/1  ซ.นททีพิย์  ถ.งามวงษ์วาน 21  อ.เมอืง  จ.นนทบุรี   (ใต้ทางด่วน) 02-5895190, 02-5913237

56 สยามนนท์ บอดี ้ บจ. * 85/74 ม.8  ซ.รัตนาธิเบศร์ 26  ถ.รัตนาธิเบศร์  ต.บางกระสอ  อ.เมอืง  จ.นนทบุรี 02-9656036

57 สามคัค ีออโต้คาร์  บจ. 49/038  ซ.หมู่บ้านสายนัต์ 2  ถ.สามคัค ี ต.ท่าทราย  อ.เมอืง  จ.นนทบุรี 02-9521749, 02-5883231

58 เอส.พ.ีแคลาย  บจ. 71/39  ซ.ป่ินประภาคม  ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมอืง  จ.นนทบุรี 02-5881918, 02-9510691-2
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59 แจ้งวัฒนะ 23  ออโต้  บจ. * 62/43 ม.4  ถ.แจ้งวัฒนะ  ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 02-9621601-2

60 ยงค์การช่าง * 37/16  ซ.เกร็ดมณ ี ถ.ติวานนท์  ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 02-5831222-3, 086-3182285, 086-3249451

61 ช.แมนทเีนนซ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์  บจ. 62 ม.7  ซ.บางกรวยไทรน้อย 15  ถ.บางกรวย-ไทรน้อย  ต.บางกรวย  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี 02-4466652, 087-0033779, 087-0303229

62 เอนกยูโรคาร์ เซ็นเตอร์  บจ. * 67/27  ม.3  ถ.บางกรวย-จงถนอม  ต.บางขนุน  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี 02-4476101, 02-4476142

63 บางบัวทอง ท๊อปคลัเลอร์คาร์ (อู่) 55/1 ม.3  ถ.บางไผ่ - หนองเพรางาย  ต.บางคูรัด  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110 02-1016511, 085-0598478, 089-9930018

64 พีเอสเอ็น  ฟิกซ์ แอนด์ เพ้นท์  บจ. * 220 ม.6  ซ.รังสิต-ปทุมธานี 37  ถ.รังสิต-ปทุมธานี  ต.บางพูน  อ.เมอืง  จ.ปทุมธานี 02-9587573-5, 081-8033328

65 เอส.เอส.ออโต้  หจก. * 99/112 ม.1  ต.บ้านใหม่  อ.เมอืง  จ.ปทุมธานี 02-5013534, 02-9613973, 089-2016558

66 ล าลูกกา พีพีเอส.ออโต้เทรด  บจ.  (ซ่อมห้าง) * 8/9 ม.7  ถ.พหลโยธิน-ล าลูกกา  ต.ลาดสวาย  อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี 02-5332222

67 เอ็น.พ.ีบอดี ้ช้อป แอนด์ เพ้นติง้  บจก. 21/8 ม.1  ต.คลองสาม  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  10120 02-5040721, 086-4500108

68 เดด็ด ีเซอร์วิส  บจ.  (วัดพระธรรมกาย) * 1/78  ซ.บ้านสวนรังสิต 1 (เอราวัณ 19)  ต.คลอง 2  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 02-9085570-4, 086-3425151, 086-3283828

69 เอส.ดบับลิว. คาร์เซอร์วิส  บจ. 20/5 ม.5  ถ.เลียบคลองสอง  ต.คลองสอง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 02-9023245-7, 02-9023249

70 ก้อง การาจ  หจก. 6/41 ม.6  ซ.บงกช 11  ถ.เลียบคลองสอง  ต.คลองสอง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 02-9015734, 083-0819292

71 รุ่งโรจน์ยนต์ * 999  ม.8  ซ.วัดด่านส าโรง  ถ.สุขุมวิท 113  ต.ส าโรงเหนือ  อ.เมอืง  จ.สมุทรปราการ 02-7572740-1

72 ไตรศักดิ์ออโต้เพนท์  บจ. 555 ม.8  ถ.พุทธรักษา  ต.ท้ายบ้านใหม่  อ.เมอืง  จ.สมุทรปราการ 02-7511437, 086-0373614, 087-5620812

73 บางบ่อ ย่งไท้ล้ง  หจก.   (ซ่อมรถขนาดใหญ่) 111 ม.4  ซ.วัดหอมศีล  ต.บางพลีน้อย  อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ 02-7086784

74 เบนซ์ เอส ดบับลิว มอเตอร์  บจ. 555 ม.14  ต.บางพลีใหญ่  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 02-3161555, 083-2948883

75 เจ.เซอร์วิส ออโต้เพนท์  บจ. 3/5 ม.2  ถ.หนามแดง  (สายใน)  ต.บางพลีใหญ่  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 02-7102216, 02-7387598, 089-0883605

76 ทรัพย์รุ่งเรือง เซอร์วิส  2000  หจก. * 115/27 ม.3  ซ.ขจรวิทย์  ต.บางพลีใหญ่  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 02-7597676-7, 02-3855204

77 เกรียงไกร บอดี ้เซอร์วิส  บจก.   (หลงัห้างอมิพีเรียลส าโรง) 15/7 ม. 5  ต.ส าโรงเหนือ  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 02-7443596, 081-9071252, 091-7549797

78 เมโทร มอเตอร์เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จก.  สนญ. * 334 ม.19  ต.บางพึง่  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  10130 02-4630209

ต.ค.-57

บางกรวย

นนทบุรี

ปากเกร็ด

ปทุมธานี

เมอืง

บางพลี

เมอืง

สมุทรปราการ

พระประแดง

คลองหลวง


