อู่ในเครื อที่มีการทาสัญญาบริ การกับ บมจ. อาคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่เขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

เขต
คลองเตย

ฉัตรเมือง บจก.

ชื่ออู่

โทรศัพท์
0-2712-2212-15, 0-2391-1744, 0-2392-4447

ที่อยู่
4069 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง แขวงคลองเตย กทม. 10110

กรุงเทพมหานคร

คลองเตย

ซิตี ้ ออโต้ โมบิล บจก.(สาขาพระราม4)

0-2713-6777

4332 ซ.ฟาร์ มวัฒนา ถ.พระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรุงเทพมหานคร

คลองเตย

พระราม 4 ฮอนด้ าคาร์ ส กรุ๊ป บมจ.

0-2671-9990

1658/1 ถ.พระราม 4 ขว.คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรุงเทพมหานคร

คลองเตย

มาสด้ า ซิตี ้ บจก. (สาขาถนน ณ.ระนอง)

0-2711-9111

130 ถ. ณ ระนอง ขว.คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรุงเทพมหานคร

คลองเตย

อาร์ เอ็มเอ ซิตี ้ มอเตอร์ ส บจก.(สาขาพระราม4)

0-2713-6000

4330 ถ.พระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรุงเทพมหานคร

คลองเตย

เท็น ฮอนด้ าออโตโมบิล บจก.

0-2392-5555

4141/41 ถ.พระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรุงเทพมหานคร

คลองสาน

อุดมมิตรยนต์ อู่

0-2437-5208, 0-2438-6312

3 ซ.สารภี1 ถ.อิสรภาพ แขวงสมเด็จฯ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

กรุงเทพมหานคร

คลองสามวา

ที เอส เซอร์ วสิ หจก.

08-1906-7630, 08-4681-7726

58/70 ถ.คู้บอน ขว.บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

กรุงเทพมหานคร

คลองสามวา

เอ็น.ดี.เซอร์ วสิ หจก.

0-2906-2474

268 ถ.สามวา ขว.บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

กรุงเทพมหานคร

คันนายาว

เดอะเกรท การาจ บจก.

0-2943-0160-3

62/5-6 ม9 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

คันนายาว

โตโยต้ า บัสส์ บจก. (รามอินทรา)

0-2819-8989

899 ถ.รามอินทรา ขว.คันนาวาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

คันนายาว

โตโยต้ า บัสส์ บจก. (เสรี ไทย)

0-2375-5775 ต่อ แผนกตัวถัง

888 ม.12 ถนน.เสรี ชยั ไทย (สุขาภิบาล 2) ขว.คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

คันนายาว

พี.ซี.เซอร์ วสิ อู่

0-2731-8838, 0-2736-4919

119 ม.12 ถ.เสรี ไทย ขว.คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

คันนายาว

รามอินทรา ฮอนด้ าคาร์ ส บจก.

0-2510-4545

88 ถ.รามอินทรา ขว.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

คันนายาว

เอสบี ฮอนด้ า บจก.

0-2906-3425

97/10-12 ม.3 ถ.เสรี ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

คันนายาว

โตโยต้ า กรุงไทย บจก. (สนญ.)

0-2510-9999

491 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

จตุจกั ร

คุงเซอร์ วสิ อู่

0-2939-0363

1426/4 ถ.รัชดาภิเษก ขว.จันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

กรุงเทพมหานคร

จตุจกั ร

โตโยต้ า บัสส์ บจก.(เกษตร-นวมินทร์ )

0-2579-5599 ต่อ 1313-1315

2 ถ.ประเสริฐมนูกิจ ขว.เสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

กรุงเทพมหานคร

จตุจกั ร

ไทยยานยนต์ เซลส์แอนด์เซอร์ วสิ บจก (B.M.W)

0-2938-6319

299 ถ.วิภาวดีรังสิต ขว.จอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

กรุงเทพมหานคร

จตุจกั ร

บาวาเรี ย มอเตอร์ หจก.

0-2512-4046 , 0-2938-4673

212/35 ซ.ลาดพร้ าว 10 ถ.ลาดพร้ าว ขว.จอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

กรุงเทพมหานคร

จตุจกั ร

เฟรนด์มอเตอร์ ไบค์ หจก.

0-2513-5906 , 08-5064-9330

178/3 ลาดพร้ าว ซ.4 ถ.ลาดพร้ าว ขว.ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

กรุงเทพมหานคร

จตุจกั ร

ภ.แอนด์ ธงเซอร์ วสิ อู่

0-2953-1637-38

44/38-39 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

กรุงเทพมหานคร

จตุจกั ร

สยามนิสสัน บอดี ้ บจก.(วิภาวดี)

0-2579-5157-9

80 ถนนวิภาวดีรังสิต ขว.ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

กรุงเทพมหานคร

จตุจกั ร

พระนครฮอนด้ าออโตโมบิล บจก.

0-2941-1888

110 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

กรุงเทพมหานคร

จตุจกั ร

ตรี เพชรอีซซู บุ ริ การ บจก.

0-2966-2000-9

1088 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

กรุงเทพมหานคร

จตุจกั ร

อมร เพรสทีจ บจก.

0-2513-9555

168 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

กรุงเทพมหานคร

จตุจกั ร

พระนคร ยนตรการ บจก.

0-2561-5000 ต่อ 5000

108 ม.2 ถ.วิภาวดีรัสติ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

กรุงเทพมหานคร

จตุจกั ร

วอง ฮอนด้ า คาร์ ส์ บจก. (จตุจกั ร)

0-2955-1720

3/1 ม.9 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

กรุงเทพมหานคร

จตุจกั ร

โตโยต้ า กรุงไทย บจก. (สาขาเกษตร)

0-2530-9999 ต่อ 7504

2368 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร 10900

กรุงเทพมหานคร

จตุจกั ร

คอร์ ซา่ โมโต บจก.

02-5133-3333 ต่อ 321

12 ซ.วิภาวดี-รังสิต 22 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

กรุงเทพมหานคร

จตุจกั ร

อีซซู พุ ระนคร บจก.

0-2561-0820

110/1 ม.2 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.ลาดยาว อ.จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

กรุงเทพมหานคร

จอมทอง

เจ.เจ.มอเตอร์ ไบค์ หจก.

0-2893-8704, 086-313-3051

กรุงเทพมหานคร

จอมทอง

ดาวคะนอง ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.

0-2877-0751-8 , 0-2477-0055-6

3/15 ม.10 ขว.จอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
161 ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์ ขว.จอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

จอมทอง

ตงเจริ ญยนต์ (2) อู่

0-2893-7606-7

54/32 ม.10 ซ.เอกชัย 10/1 ถ.เอกชัย ขว.บางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

จอมทอง

โตโยต้ า เจดีคาร์ ส บจก.

0-2453-1999

18/7-9 ม.8 ถ.กัลปพฤกษ์ ขว.บางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

จอมทอง

นาสิริยนต์ บจก.

0-2468-8584

26/14 ม.4 ขว.จอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

จอมทอง

พจน์ การาจ อู่

0-2476-1346, 0-2875-3317

83/17 ถ.รัตนกวี (จอมทอง19) พระราม2 ซ.28 แยก15 ขว.จอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

จอมทอง

พี อาร์ แมชชินเนอรี่ หจก.

0-2452 -1181 , 08-1434-3003, 08-979-2036

96/74 ม.9 ซ.พระราม 2(30) ขว.บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

จอมทอง

พี แอนด์ พี มอเตอร์ ไบรค์ หจก.

08-1822-5951 , 08-1643-4792

67/37 ม.6 ซ.จอมทอง 19 ถ.พระราม 2 ขว.จอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

จอมทอง

อ.เจริญชัยการาจ บจก.

0-2468-1229 ,0-2468-7861, 081-926-6208

56/6 ถ.วุฒากาศ ขว.บางค้ อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

จอมทอง

อัลฟ่ าทีมส์ บจก.

0-2867-1370-2, 0-2415-4363, 0-2415-5082

679, 681 ถ.พระราม 2 ขว.บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

จอมทอง

อาทิตย์การาจ บจก.

0-2452-0613-4, 0- 2452-1275

49/2 ม.9 ซ.28/1 ถ.พระราม 2 ขว.บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

จอมทอง

อาร์ เอ็มเอ ซิตี ้ มอเตอร์ ส บจก.(สาขากัลปั พฤกษ์ )

0-2416-1555

34/9 ถ.กลัปพฤกษ์ ขว.บางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

จอมทอง

อีซซู นุ ครหลวง บจก.

0-2428-0036

579 ถ.พระราม2 ขว.บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

จอมทอง

เอ็น ซี เอ็ม ออโต้ เซอร์ วสิ บจก.

0-2875-7759-62

17/45-46 ม.2 ถ.จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

จอมทอง
ดอนเมือง
ดอนเมือง
ดอนเมือง

เอ็มบอดี ้ เซอร์ วสิ บจก.
เดอะ คาร์ เซอร์ วสิ บจก.
โตโยต้ า บางกอก บจก. (ดอนเมือง)
ยุทธเซอร์ วสิ บจก.

0-2427-0273
09-5803-4838, 08-2090-1588
0-2998-0217-9
0-2981-0451, 0-2981-0452

3/13 ม.2 ซ.3 ถ.พระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
9/1 ซ.โกสุมรวมใจ35 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
42/3-4 ม.9 ถ.วิภาวดีรังสิต ขว.สีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10120
14 ซ.โกสุมรวมใจ7 ถ.โกสุมรวมใจ ขว.สีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง

สยามนิสสัน บางกอก อินเตอร์ เนชัน่ แนล บจก.

0-2531-7337

2 ซ.พหลโยธิน79 ขว.สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง

หมง 2002 บจก.

0-2929-5922, 0-2983-5454, 08-1488-3422

217 ถ.ช่างอากาศอุทศิ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ดอนเมือง
ดินแดง
ดินแดง
ดินแดง
ดุสติ
ดุสติ

โตโยต้ ามหานคร บจก. (สาขา3)
สถิตพร ออโต้ เซอร์ วสิ บจก.
สมพงษ์ มอเตอร์ คาร์ ส หจก. [CK]
อัลฟ่ าออโต้ กล๊ าส บจก.
บางกระบือ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์ วสิ บจก.
ลักกี ้ การาจ หจก.

0-2996-9701-5 ต่อ 401-404
0-2245-1739 , 0-2246-5640
0-2643-3812, 0-2643-3815
0-2692-0922-3 , 08-1612-1345 วนิดา
0-2241-1866
0-2669-2613

35,35/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ 10210
1022 ซ.เหมวงษ์ ถ.อโศก-ดินแดง ขว.ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
301/5 ซอยประสานสารบรรณ ถ.ดินแดง ขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
40 ข้ างโรงเรี ยนสุรศักด์มนตรี ถนนวิภาวดี-รังสิต ขว.ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
170/1 ซ.สามเสน 21 ถ.สามเสน ขว.นครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
15 ซอยสามเสน 21 ถนนสามเสน เขตดุสติ กทม. 10300

กรุงเทพมหานคร

ตลิ่งชัน

002 เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ บจก.(HONDA)

0-2880-7211-2

1/102 ถ.ปิ่ นเกล้ า-นครชัยศรี ขว.ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

กรุงเทพมหานคร

ตลิ่งชัน

เบนซ์ตลิ่งชัน บจก.

0-2880-7180-9 , 0 2880 9450-1

2/9-10 ม.9 ถ.ปิ่ นเกล้ า-นครชัยศรี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน

ปิ่ นเกล้ า ฮอนด้ าคาร์ ส บจก.
ภัทรวดี 999 เซอร์ วสิ บจก.
ยูไนเต็ด ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.

0-2881-1875-82
0-2882-2869
0-2432-2222

75 ม. 2 ถ.ปิ่ นเกล้ า-นครชัยศรี ขว.ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
61/14 ม.4 ซ.สวนแดน ถ.ชัยพฤกษ์-สวนผัก ขว.ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
22 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางระมาด อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ 10170

กรุงเทพมหานคร

ตลิ่งชัน

อรัญอินเตอร์ การาจ อู่

0-2864-8259, 0-2864-9957

54/93 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 หมู่ที่ 10 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

กรุงเทพมหานคร

ตลิ่งชัน

กาญจนาภิเษก ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.

0-2115-3000

272 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ 10170

กรุงเทพมหานคร

ตลิ่งชัน

โตโยต้ า เอ็มไพร์ ส บจก.

0-2448-8222

38/3 ม.11 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10120

กรุงเทพมหานคร

ตลิ่งชัน

โตโยต้ า กรุงไทย บจก. (สาขาตลิ่งชัน)

0-2530-9999 ต่อ 8512

128/9 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 10170

กรุงเทพมหานคร

ตลิ่งชัน

ส.เทพกร อู่

0-2448-7339

19/26 ม.4 ซ.ร่มโพธ์ ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

กรุงเทพมหานคร

ทวีวฒ
ั นา

ก.เจริญเซอร์ วสิ บจก.

0-2888-7189, 08-1425-7369

634/1 ม.8 ซ.บรมราชนนี 76 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา จ.กรุงเทพมหานคร 10170

อู่ในเครื อที่มีการทาสัญญาบริ การกับ บมจ. อาคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่เขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

เขต
ทวีวฒ
ั นา

ชื่ออู่
พีทเี อส มอเตอร์ เซอร์ วสิ บจก.

0-2441-5363-4

โทรศัพท์

ที่อยู่
14/51 ม.2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพฯ 10170

กรุงเทพมหานคร

ทวีวฒ
ั นา

อนันต์ 2539 การาจ บจก.

0-2888-4112-3

77/113 ม.7 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพฯ 10170

กรุงเทพมหานคร

ทวีวฒ
ั นา

เดีย บอดี ้ แอนด์ เพ็นท์ (1995) บจก.

0-2408-9241-6

86 ถ.บรมราชชนนี ขว.ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพฯ 10170

กรุงเทพมหานคร

ทุง่ ครุ

โสฬส คาร์ เซอร์ วสิ อู่

0-2873-5448

22 ซ.ประชาอุทศิ 69 แยก 11 ถ.ประชาอุทศิ แขวงทุง่ ครุ เขตทุง่ ครุ กรุงเทพฯ 10140

กรุงเทพมหานคร

ธนบุรี

เค.ที.ยานยนต์ ร้ าน

0-2466-1504 , 08-1814-4647

26 ซ.ตากสิน 10 ถ.ตากสิน ขว.บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

กรุงเทพมหานคร

ธนบุรี

บางกอกมอเตอร์

0-2877-9163, 08-6373-8099

29 ถ.สมเด็จพระเจ้ าตากสิน ขว.สาเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

กรุงเทพมหานคร

ธนบุรี

วรจักรยนต์ บจก.(สี่แยกบ้ านแขก)

0-2890-0851-6

319 ถ.ประชาธิปก ขว.หิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

กรุงเทพมหานคร

ธนบุรี

เอ็น.เค.ซี อินเตอร์ บจก (สามเหร่)

0-2476-9606

1213/28 ถ.สมเด็จพระเจ้ าตากสิน ขว.บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

กรุงเทพมหานคร

ธนบุรี

เอ็น.เค.ซี อินเตอร์ บจก.(เดอะมอลล์ทา่ พระ)

0- 2476-9607-9

154/1 ถ.รัชดาภิเษก ขว.บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

กรุงเทพมหานคร

ธนบุรี

โตโยต้ า ธนบุรี บจก.

0-2912-2200

313/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 10600

กรุงเทพมหานคร

บางกอกน้ อย

จรัลยนต์เซอร์ วสิ บจก.

0-2411-0863

307/210 ซ.จรัญสนิทวงศ์31 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ขว.บางขุนศรี เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ 10700

กรุงเทพมหานคร

บางกอกใหญ่

ทรี มอเตอร์ ไบรค์ (2002) หจก.

0-2467-3489 , 0-2868-2801

19/4 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ขว.วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

กรุงเทพมหานคร

บางกอกใหญ่

นครชัยยนต์ หจก.

0-2868-0636

26/71-74 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ขว.ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600

กรุงเทพมหานคร

บางกอกใหญ่

พี.ที.พี. เซอร์ วสิ บจก.

0-2868-2826-7

375 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

117 เซอร์ วสิ บจก.

0-2378-1005-6

62 ซ.ลาดพร้ าว 117 ถ.ลาดพร้ าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

ซัมมิท ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.

0-2732-2680-93 ต่อ 106-107

825 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

ถาวรมงคล บจก.

0-2377-4177-8

139 หมู่ 2 ถ.ลาดพร้ าว ซ.ลาดพร้ าว7 ขว.คลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

มาสด้ า ซิตี ้ บจก. (สาขารามคาแหง69)

0-2718-5060

2363/1 ถ.รามคาแหง ขว.หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

มาสด้ า ซิตี ้ บจก. (สาขาหัวหมาก)

0-2736-3888

3563/3 ถ.รามคาแหง ขว.หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

สยามนิสสัน บอดี ้ บจก.(ลาดพร้ าว)

0-2736 -1441-2

2993/1 ลาดพร้ าว ขว.คลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

สิทธิผลเซลส์ บจก.

0-2718-5312-5

156 ถ.รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ

เอ็น เจ อาร์ การาจ อู่

0-2732-9191

2/2 ซ. กองทุนทีด่ ินไทย ถ.รามคาแหง46 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

กรุงเทพมหานคร

บางขุนเทียน

คาร์ เซอร์ เคิล แอนด์ เซอร์ วสิ บจก.

0-2451-6334

6/117 ม.1 ซ.สะแกงาม 16 ถ.สะแกงาม แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

บางขุนเทียน

เจเจ ออโต้ เซอร์ วสิ บจก

0-2415-4625, 08-6301-4580

65/7 ม.10 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง 10150

กรุงเทพมหานคร

บางขุนเทียน

แจ่มใสการาจ 2009 บจก.

0-2896-4780, 08-6326-1058, 08-6889-5993

79/94 ม.2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

บางขุนเทียน

ช.ธนบดี ออโต้ บจก.

0-2415-1577-9

188 ถ.พระราม2 ซ.54 แยก4 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

บางขุนเทียน

โตโยต้ า นครธน บมจ. (สนญ.)

0-2452-2555-66 , 0-2452-2569

79/99 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 ขว.แสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

บางขุนเทียน

วรจักรยนต์ บจก.(พระรามที่ 2)

0-2894-1000

319 ถ.พระราม 2 ขว.แสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10600

กรุงเทพมหานคร

บางขุนเทียน

สยามนิสสันรถดีพระราม 2 บจก.

0-2417-0777

3 ถ.พระรามที2่ แขวงท่าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

บางขุนเทียน

ตั ้ม ออโต้ เทรด บจก.

0-2416-5060, 0-2899-7875

277 ถ.บางขุนเทียน ขว.แสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

บางเขน

กลาสเทค (ประเทศไทย) บจก. (รามอินทรา)

0-2943-5900

228,230,232,234 ถ.รามอินทรา ขว.ท่าแร้ ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

กรุงเทพมหานคร

บางเขน

กันตพงศ์ ออโต้ เซอร์ วสิ บจก.

0-2362-4544

98 ซ.รามอินทรา 34 (เลียบทางด่วนรามอินทรา) ถ.อยู่เย็น ขว.ท่าแร้ ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

บางเขน

พรี เซียส คาร์ แคร์ บจก.

0-2519-7701-3

92/12 ม.6 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา ขว.ท่าแร้ ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

กรุงเทพมหานคร

บางเขน

วรพรพิพฒ
ั น์ บจก.

0-2948-0421

97/6 ม.6 แขวงท่าแร้ ง เขตบบางเขน กรุงเทพฯ 10220

กรุงเทพมหานคร

บางเขน

วัชรพล คัลเลอร์ เวิล์ด แอนด์ เซอร์ วสิ บจก.

0-2949-8819, 086-327-3573, 081-924-1048

122/6 ม.6 ขว.ท่าแร้ ง เขตบางเขน กทม. 10220

กรุงเทพมหานคร

บางเขน

สถิตพร ออโต้ บอดี ้ บจก.

0-2522 6166-8

31/17 ซอยรามอินทรา 6/1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรี ย์ เขตบางเขน กทม. 10220

กรุงเทพมหานคร

บางเขน

แอลบาทรอส ออโต้ บจก.

0-2970-7000

183 ถ.รามอินทรา ขว.อนุสาวรี ย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

กรุงเทพมหานคร

บางเขน

แอลบาทรอส ออโต้ บจก.

0-2970-7000

183 ถ.รามอินทรา ขว.อนุสาวรี ย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

กรุงเทพมหานคร

บางเขน

พีพีเอส.อินเตอร์ กรุ๊ป บจก.

0-2521-3333

214 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

กรุงเทพมหานคร

บางเขน

รัตนการาจ บจก.

0-2521-3212-3

40 สุขาภิบาล5 ซ.5 แยก14 แขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

กรุงเทพมหานคร

บางคอแหลม

จิระคาร์ บอดี ้เซอร์ วสิ บจก.

0-2291-0199 , 0-2291-1290 , 0-2291-1272

135 ถ.พระราม 3 ขว.บางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

กรุงเทพมหานคร

บางคอแหลม

เจริญกรุงกระจกรถยนต์ หจก.

0-2291-7696-7 , 08-1700-0025

218/12 ถ.พระราม 3 ซ.6 ขว.บางคอแหลม เขต บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

กรุงเทพมหานคร

บางคอแหลม

เบนซ์พระราม 3 บจก.

0-2291-1212

487 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

กรุงเทพมหานคร

บางคอแหลม

พระราม 3 ฮอนด้ าคาร์ ส บจก.(บางคอแหลม)

0-2689-3999

358/1 ถ.พระราม 3 ขว.บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

กรุงเทพมหานคร

บางแค

คัลเลอร์ อัพ การาจ หจก.

0-2801-1100, 08-9121-3232

104/104 ม.4 ขว.บางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

บางแค

โตโยต้ า บัสส์ บจก. (บางแค)

0-2862-8888

88 ซ.เพชรเกษม 88 ขว.บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

บางแค

โตโยต้ า เอ็มไพร์ ส ยูซฟูล คาร์ ส บจก.

0-2413-3999

1177/2 ถ.กาญจนาภิเษก ขว.บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

บางแค

โตโยต้ า เอ็มไพร์ ส ยูซฟูล คาร์ ส บจก.

0-2413-3999

1177/2 ถ.กาญจนาภิเษก ขว.บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

บางแค

ท.การช่าง ออโต เซ็นเตอร์ บจก.

0-2410-3337,0-2410-3702,084-6587997

2 ซ.บางแวก 122 ขว.บางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

บางแค

ไทยยานยนต์ เซลส์แอนด์เซอร์ วสิ บจก. (B.M.W)

0-2804-9000 ต่อ 3101

119 ม.1 ถ.เพชรเกษม ขว.บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

บางแค

ธนบุรี ฮอนด้ าคาร์ ส บจก.

0-2803-2222-3

42 ม.9 ถ.กาญจนาภิเษก ขว.บางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

บางแค

บางแคกระจกรถยนต์ หจก.

0-2455-8795

47/27 ม. 5 ถ.กาญจนาภิเษก ขว.บางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 16160

กรุงเทพมหานคร

บางแค

พี&พี มอเตอร์ ไบค์ 2 ร้ าน

0-2410-3881

441 ถ.บางแวก ขว.บางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

บางแค

เอส.พี.กรุ๊ป ออโตโมบิล (2013) บจก. [2M-กท]

0-2109-7777

1631, 1631/2 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

บางแค

โตโยต้ ามหานคร บจก. (สาขา2)

0-2803-4375-9 ต่อ 401-401

22,22/1 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จ.กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร

บางแค

มิตซู เอส.พี.กรุ๊ป บจก.

0-2109-8888

1631/7-9 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค จ.กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

บางแค

เอส.พี.กรุ๊ฟ ออโตโมบิล (2013) บจก.

0-2109-7777 ต่อ 7401

1631,1631/2 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค จ.กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

บางซื่อ

จิวรวมยนต์รุ่งเรื อง หจก.

0-2587-2246, 0-2587-6583

1376/1 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

กรุงเทพมหานคร

บางซื่อ

นาชัย เตาปูน บจก.

0-2911-5001-3 , 0-2585*8852

525 ซ.ไสวสุวรรณ ขว.บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

กรุงเทพมหานคร

บางซื่อ

วี แอนด์ ซี ออโตโมบิล บจก.

02-831-8999

1530 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

กรุงเทพมหานคร

บางซื่อ

สุริยะยนต์ ออโต้ บอดี ้ บจก.

0-2912-1134-6 , 0-2912-0656-7

2824-2826 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ขว.บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

กรุงเทพมหานคร

บางนา

ฉินกรุ๊ป บจก.

0-2399-3258 , 0-2398-1294

65 ซ.บางนา-ตราด 18 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กรุงเทพมหานคร

บางนา

ซัมมิท ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.

0-2398-0205-20 ต่อ 300, 303, 304, 424

2754, 2756 ซอยสุขมุ วิท 66/1 ถนนสุขมุ วิท ขว.บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กรุงเทพมหานคร

บางนา

โตโยต้ า บอดี ้ เซอร์ วสิ บจก.

0-2361-5501 ต่อ 104/106/304/233/237

242 ม.11 ถ.ศรี นคริ นทร์ ขว.บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กรุงเทพมหานคร

บางนา

เยอรมัน ออโต้ บจก.

0-2396-1199

441 ถ.บางนา-ตราด ขว.บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กรุงเทพมหานคร

บางนา

อุดมสุข เซอร์ วสิ หจก.

0-2747-9421 , 08-1816-6032

59/83 ซ.อุดมสุข 15 ถ.สุขมุ วิท 103 ขว.บางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กรุงเทพมหานคร

บางนา

โตโยต้ ามหานคร บจก. (สาขา1)

0-2745-1981-5 ต่อ 401-404

3604 ถ.สุขมุ วิท แขวงบางนา เขตบางนา จ.กรุงเทพฯ 10260

กรุงเทพมหานคร

บางนา

สยามนิสสัน บีเคเค บจก.

0-2745-3333

3888/8 ถ.สุขมุ วิท แขวงบางนา เขตบางนา จ.กรุงเทพฯ 10260

อู่ในเครื อที่มีการทาสัญญาบริ การกับ บมจ. อาคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่เขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

เขต
บางบอน

ชื่ออู่
กีต้า กลาส แอนด์ ซาวด์ หจก.

0-2415-4849

โทรศัพท์

ที่อยู่
121/5-8 ม.6 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

บางบอน

กู๊ด ชัวร์ กลาส (กาญจนาภิเษก) บจก.

0-2415-7500

47,49,51 ถ.กาญจนาภิเษก ขว.บางบอน ข.บางบอน กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

บางบอน

ตงเจริ ญยนต์ (3) อู่

0-2892-5515-7

30/7 ม.1 ถ.บางบอน 5 ขว.บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

บางบอน

โตโยต้ า บางกอก บจก. (บางบอน)

0-2415-7500

87/521-522 ถ.กาญจนาภิเษก ขว.บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

บางบอน

เรดดี ้ มอเตอร์ บจก.

0-2453-0100

59/1 ถ.บางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150

กรุงเทพมหานคร

บางบอน

เอที ฮอนด้ า ออโตโมบิล (เอกชัย-บางบอน) บจก.

0-2453-8888

1283/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

บางบอน

โชคศิริวชั รยนต์ อู่

0-2895-0683

296 ซ.เอกชัย 94 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

บางบอน

เฮงบอดี ้คาร์ เซอร์ วสิ บจก.

0-2899-6969

18/1 ซ.กาญจนาภิเษก3 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150

กรุงเทพมหานคร

บางพลัด

ธนบุรีการาจ อู่

0-2880-2477-8, 0-2434-9555-6

1499 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 75 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ขว.บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

กรุงเทพมหานคร

บางพลัด

0-2434-6037 , 08-1519-8136

599 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 65 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ขว.บางบาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

กรุงเทพมหานคร

บางพลัด

วินมอเตอร์ ไบค์ ร้ าน
เสริ มศักดิ์ (บางพลัด) บจก.

0-2433-1276, 0-2423-0715

405 ถ.ราชวิถี ขว.บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

กรุงเทพมหานคร

บางพลัด

อัลฟ่ าเซ็นเตอร์ บจก.

0-2881-0187-9

452/1ถ.สิรินทร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10800 (ไม่มีแขวง และ รหัสไปรษณีย)์

กรุงเทพมหานคร

บางพลัด

เคแอนด์ซี คาร์ แคร์ บจก.

0-28800-0508

444 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 14 ขว.บางอ้ อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

กรุงเทพมหานคร

บางรัก

มาสด้ า ซิตี ้ บจก. (สาขาลุมพินี)

0-2633-8500

1016 อาคารศรีเฟื่ องฟุ้ง ถ.พระราม4 ขว.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

กรุงเทพมหานคร

บางรัก

พิธานพาณิชย์ บจก.

0-22348760

292 ถ.สุรวงศ์ ขว.สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

กรุงเทพมหานคร

บึงกุ่ม

เค.เอส.ออโต้ หจก.

0-2519-3768

18/17 ม.7 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 42 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทมฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

บึงกุ่ม

เคซี.99 ออโต้ เซอร์ วสิ บจก.

0-2944-5658-9 , 08-1632-5666

15/257 ม.11 ซ.นวลจันทร์ 44 ถ.นวลจันทร์ ขว.คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

บึงกุ่ม

แจแปนนีส คาร์ รี แพร์ บจก.

0-2510-7655

42/133 ม.10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

บึงกุ่ม

แซดแอนด์จี ออโตโมทีฟ บจก.

0-2732-5965, 0-2732-5967

12/13 ม.2 ถ.เสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

กรุงเทพมหานคร

บึงกุ่ม

นวมินทร์ การาจ บจก.

0-2949-7223-5 , 08-5900-2211

19/41 ม.7 ซ.นวมินทร์ 103 ถ.นวมินทร์ ขว.คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

บึงกุ่ม

นวมินทร์ ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.

0-2510-3389

15/2-4 ม.7 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

บึงกุ่ม

พี.พี.เอ็ม. การาจ หจก.

0-2732-4711-2

38/13 ม.1 ซ.ไชยนุชิต ถ.สุขาภิบาล2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

กรุงเทพมหานคร

บึงกุ่ม

วินยั ออโต้ เซอร์ วสิ อู่

0-2508-0959, 0-2508-1047

18/12 ม.8 ซ.แจ่มจันทร์ ถ.เกษตร-นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

บึงกุ่ม

ออโต้ เทคนิค (ไทยแลนด์) (CHEVROLET)

0-2510-3628-9 , 0-2944-4841

60/145 ซ.นวลจันทร์ ถ.รามอินทรา ขว.คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

กรุงเทพมหานคร

บึงกุ่ม

รุ่งเจริ ญ พลัส (สาขานวมินทร์ ) บจก.

0-2947-9988

18 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

ปทุมวัน

ซิตี ้ ออโต้ โมบิล บจก.(สาขาถนนวิทยุ)

0-2651-4545

105 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรุงเทพมหานคร

ปทุมวัน

ที เอส มอเตอร์ หจก.

0-2611-8118

25 ถ.พระรามหก ซ.4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรุงเทพมหานคร

ปทุมวัน

ที เอส มอเตอร์ หจก. (Audi)

0-2611-8118

25 ถ.พระรามหก ซอย 4 (รองเมืองซอย 2) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรุงเทพมหานคร

ปทุมวัน

ไทยยานยนต์ เซลส์แอนด์เซอร์ วสิ บจก (B.M.W)

0-2611-6999 ต่อ 120

10 ว.รองเมือง 5 ถ.รองเมือง ซอย 5 ขว.รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรุงเทพมหานคร

ปทุมวัน

ลุมพินีกระจกยนต์ บจก.

0-2252-8697-8 , 08-1684-1135

1921 ถ.พระราม 4 ขว.ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรุงเทพมหานคร

ปทุมวัน

สยามนิสสัน บอดี ้ บจก.(ปทุมวัน)

0-2612-5162-7, 08-6329-4430

414 ถนนพญาไท ขว.วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

กลาสเทค (ประเทศไทย) บจก. (ประเวศ)

0-2747-1733-4

293,295 ถ.ศรี นคริ นทร์ ขว.หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

เจริญไทยมอเตอร์ เซลส์ บจก. (TOYOTA)

0-2743-3555 ต่อ 2000-204

69/63 ม.2 ถนน.ศรี นคริ นทร์ ต.หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ซ้ งอินฟิ นิตี ้ บจก.

0-2322-8918 , 0-2322-5337

2 ซ.ศรี นคริ นทร์ 47 ถ.ศรี นคริ นทร์ ขว.หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ซัมมิท ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.

0-2398-8888 ต่อ 4

530 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

โตโยต้ า ภูมิพฒ
ั นา บจก. (ประเวศ)

0-2328-2288

388 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ที.จี.ออโต้ บอดี ้ บจก.

02-3984088-9

23/1 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

รักษ์ยนต์ คณะบุคคล (สาขา 2 )

0-2726-3241 , 081-9241038

3 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร9 ซอย 38 แยก1-1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

ลีออโต้ เซอร์ วสิ บจก.

0-2752-8801-3 , 08-1444 1419

26/9 ม.11 ขว.ดอกไม้ ข.ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

โตโยต้ า ซัมมิท บจก. (สาขา2)

0-2721-7711

39/19 ม.5 ถ.อ่อนนุช ขว.ประเวศ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250

กรุงเทพมหานคร

ประเวศ

อ่อนนุช ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.

0-2320-3999

222 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ จ.กรุงเทพฯ 10250

กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบศัตรูพา่ ย นิวแบงกอกเทรดดิ ้ง หจก.

0-2222-1661 , 0-2222-2399

241-220 ถ.บริพตั ร์ ข้ างวังแดง ขว.บ้ านบาตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบศัตรูพา่ ย วีร์ เค กลาส (ป้อมปราบ) ร้ าน

0-2223-0171 , 08-6320-0189

68/60 ซ.นาคบารุง ถ.บารุงเมือง ขว.คลองมหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

กรุงเทพมหานคร

พญาไท

เค รุ่งเรื องบริการ บจก.

0-2618-6622-4 , 08-6901-5555

6/9-10 ถ.ย่านพหลโยธิน ขว.สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพมหานคร

พญาไท

วรจักรยนต์ บจก.(พหลโยธิน)

0-2619-2000

362 ถ.พหลโยธิน ขว.สามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพมหานคร

พญาไท

สตาร์ แฟลก บจก.

0-2248-6699

61 ถ.วิภาวดี-รังสิต ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพมหานคร

พญาไท

อัลฟ่ าวิภาวดี บจก.

0-2616-0081-2

355/1 ถ.วิภาวดี-รังสิต ขว.สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพมหานคร

พญาไท

วอง ฮอนด้ า คาร์ ส์ บจก.

0-2955-1720

999 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพมหานคร

พระโขนง

ทีทไี อ โกลเบิล ออโต โมทีฟ บจก. (VOLVO)

0-2744-9009-11

1739/1 ซ.พูนสิน ถ.สุขมุ วิท ขว.บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

กรุงเทพมหานคร

พระโขนง

ไทยยานยนต์ เซลส์แอนด์เซอร์ วสิ บจก. (B.M.W)

0-2332-3443 , 0-2742-5995 ต่อ 239

2225 ซ.สุขมุ วิท 87 ถ.สุขมุ วิท ขว.บางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

กรุงเทพมหานคร

พระโขนง

สยามนิสสัน บอดี ้ บจก.(บางจาก)

0-2332-7257-9 , 0-2332-7255

3077/5 ถ.สุขมุ วิท ขว.บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

กรุงเทพมหานคร

พระโขนง

สายน ้าทิพย์ 101 อู่

0-2332-0962-3 , 08-1809-1224

652/3 ซ.ปุณณวดี ถ.สุขมุ วิท 101 ขว.บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

กรุงเทพมหานคร

พระโขนง

ออโต้ แกลเลอรี่ บจก.

0-2332-0046-50

23 ซ.สุขมุ วิท 62 ถ.สุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 10260

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

พระโขนง
พระนคร
ภาษีเจริ ญ

อุดมสุขกระจกรถยนต์
วรจักรยนต์ บจก.(วิสทุ ธิกษัตริย์)
โตโยต้ าสยามออโต้ ชาลอน บจก. (ภาษีเจริ ญ)

0-2749-5174 , 0-2749-5170
0-2629-4000
0-2454-9988

609-611 ถ.สุขมุ วิท103 ขว.บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
257 ถ.วิสทุ ธิกษัตริย์ ขว.บางขุนพรหม เขตพระนคร 10200
680/2 ถ.เพชรเกษม ขว.บางหว้ า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

ภาษีเจริ ญ

ทองเพชรเกษม ออโต้ เซอร์ วสิ บจก.

0-2869-7205-6

1 ซ.เพชรเกษม 46/2 ถ.เพชรเกษม ขว.บางหว้ า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

ภาษีเจริ ญ

ที เอ็ม ซี คาร์ เซ็นเตอร์ ร้ าน

0-2410-1912 , 08-1313-7592 , 08-9155-8412

28/2 ม.5 ถ.สายบางแวก ขว.คลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

ภาษีเจริ ญ

ภาษีเจริ ญ ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.

0-2455-8888

689/1 ถ.เพชรเกษม ขว.บางหว้ า เขตภาษีเจริ ญ กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

ภาษีเจริ ญ

ไรส์ซิ่ง อิมเม็กซ์ อู่

0-2455-5497-8

14/12 ม.13 แขวงบางหว้ า เขตภาษีเจริ ญ กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

ภาษีเจริ ญ

วสุธา ออโต กลาส บจก.

02-467-4671-2

226 ซ.เพชรเกษม 48 ขว.บางด้ วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

ภาษีเจริ ญ

วีร์ เค กลาส (ภาษีเจริ ญ) ร้ าน

08-9921-9080 , 08-9825-9998

ซ.จรัฐสนิทวงศ์ 13 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ขว.บางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

ภาษีเจริ ญ

เอกกิจออโต้ การาจ อู่

0-2804-7273-4

18 ซ.เพชรเกษม 39 แยก1 แขวงบางหว้ า เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160

กรุงเทพมหานคร

ภาษีเจริ ญ

แอคทีฟ การาจ หจก.

0-2861 9487-8 , 08 1801 9810

96/2 ม.6 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ขว.บางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

ภาษีเจริ ญ

นที ออโตโมบิล บจก.

0-2457-2288-91

208 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริ ญ

กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี

กลาสเซฟเวอร์ บจก.

0-2543-8377, 09-2117-1413

166 ถ.ร่มเกล้ า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 10510

กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี

โตโยต้ า ภูมิพฒ
ั นา บจก. (มีนบุรี)

0-2919-5911

31 ม.13 ถ.สุวนิ ทวงศ์ ขว.แสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี

มิตซูเมโทร บจก.

0-2021-3000

288 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 10510

อู่ในเครื อที่มีการทาสัญญาบริ การกับ บมจ. อาคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่เขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

เขต
มีนบุรี

เยาวโชติ อู่

ชื่ออู่
0-2916-7922

โทรศัพท์

ที่อยู่
15 ซ.รามคาแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

กรุงเทพมหานคร

มีนบุรี

สุวนิ ทวงศ์ ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.

0-2919-5222

137 ถ.สุวนิ ทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

กรุงเทพมหานคร

ยานนาวา

โยโกตะ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) บจก.

0-2295-0070

181 ถนนยานนาวา แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม 10120

กรุงเทพมหานคร

ยานนาวา

กลาสเทค (ประเทศไทย) บจก. (นราธิวาสราชนคริ นทร์ )

0-2285-3510-1, 08-5911-0664

247 ซ.นราธิวาสราชนคริ นทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 10500

กรุงเทพมหานคร

ยานนาวา

ซิตี ้ ออโต้ โมบิล บจก.(สาขาสาธุประดิษฐ์ )

0-2674-3600

507/581 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

กรุงเทพมหานคร

ยานนาวา

บางกอกเพ้ นท์ติ ้ง บจก.

0-2683-8287, 0-2683-8891

550/4 ซ.พัฒนาการ1 ถ.สาธุประดิษฐ์ ขว.บางโพงพาง เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120

กรุงเทพมหานคร

ยานนาวา

ไทยออโต้ กลาส (พระราม3) บจก.

0-2295-0566-8

578/1 ถ.พระราม3 ขว.บางโพงพาง ข.ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

กรุงเทพมหานคร

ยานนาวา

พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.

0-2285-2098

358 ถ.นราธิวาสราชนคริ นทร์ 3 ขว.ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

กรุงเทพมหานคร

ยานนาวา

พระราม 3 ฮอนด้ าคาร์ ส บจก.

0-2294-8118

707 ถ.พระราม 3 ขว.บางโพงพาง เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120

กรุงเทพมหานคร

ยานนาวา

เพทายไฮเปอร์ กระจกรถยนต์ บจก.

0-2294-9326-8

615,617 ถ.พระราม 3 ขว.บางโพงพาง เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120

กรุงเทพมหานคร

ยานนาวา

ร้ าน อู่ ช.สยามยนต์

0-2249-2095, 0-2249-2117

9 ซ.72 ถ.เชื ้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120

กรุงเทพมหานคร

ยานนาวา

ริ นทร์ บริการ อู่

0-2682-3254

570/15 ซ.44/1 ถ.สาธุประดิษฐ์ ขว.บางโพงพาง เขตยานาวา กรุงทพฯ 10120

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ยานนาวา
ยานนาวา
ยานนาวา

วาไรตี ้ คาร์ รี แพร์ บจก.
ศ.ชัยยนต์การาจ หจก.
กุลนที การาจ บจก.

0-2683-9978-9
0-2295-2038-9
0-2683-5434

203 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 แยก17 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
584 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
595/1 ซ.ตลาดศธรทิพย์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

กรุงเทพมหานคร

ราชเทวี

ซัมมิท ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.

0-2247-2211 ต่อ 110/112

350 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

กรุงเทพมหานคร

ราชเทวี

ป.อุรุพงษ์ ร้ าน

0-2215-6581 , 0-2216-0428

984/6-7 ถ.พระราม 6 ขว.ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพมหานคร

ราชเทวี

ออโต้ เทคนิค (ประเทศไทย) บจก.

0-2255-9300

1494 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ ขว.มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพมหานคร

ราชเทวี

อัญชลียนต์ อู่

0-2215-1565 , 0-2215-8298

239 ซ.พญานาค ถ.บรรทัดทอง ขว.ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพมหานคร

ราษฎร์ บรู ณะ

ชอเส็งบอดี ้เซอร์ วสิ หจก.

0-2428-7888

8 ซ.ราษฎร์ บรู ณะ12 ถ.ราษฎร์ บรู ณะ ขว.บางปะกอก เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140

กรุงเทพมหานคร

ราษฎร์ บรู ณะ

ไทยเฮงหลี เซอร์ วสิ การาจ บจก.

0-2427-1470 , 0-2427-6802

320 ม.9 ถ.ประชาอุทศิ ซ.ประชาอุทศิ 23 ขว.บางปะกอก เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140

กรุงเทพมหานคร

ราษฎร์ บรู ณะ

วัฒนา มอเตอร์ ไซด์ ร้ าน

0-2427-7572 , 0-2427-2223

กรุงเทพมหานคร

ราษฎร์ บรู ณะ

ศ.วิวรรธน์ การาจ บจก.

0-2463-8476 , 0-2818-2804

380 ม.9 ซ.ประชาอุทศิ 23 ถ.ปราอุทศิ ขว.ราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
18 ซ.สุขสวัสดิ์ 52/1 ถ.สุขสวัสดิ์ ขว.ราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ลาดกระบัง
ลาดกระบัง
ลาดกระบัง

บีพี คาร์ เซอร์ วสิ บจก.
ส.สมจิตร มอเตอร์ หจก.
แกรนด์ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.

089-891-5059
0-2734-4404 , 08-9699-4159
0-2181-2222 ต่อ113

123/4 ถ.ร่มเกล้ า ขว.คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
169/1 ม.4 ถ.อ่อนนุช - ลาดกระบัง ขว.ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10250
845/1-2 ถ.ลาดกระบัง ขว.ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้ าว
ลาดพร้ าว
ลาดพร้ าว

เค.วี.ยนตรการ บจก.
ซี.วี.พี.การาจ หจก.
ลาดพร้ าวการาจ อู่

0-2538-4685
0-2570-9659, 08-1668-8234
0-2932-5637-8

21/13 ม.13 ซ.โชคชัย 4 ย่อย 70 ถ.ลาดพร้ าว 53 ขว.ลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพ 10230
51/172 ม.2 ซ.พวงทอง ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว 10230
12/81 ม.6 ซ.สหกรณ์ 4 ถ.ลาดพร้ าว 71 ขว.งลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้ าว

วลัญช์ชยั ออโต้ กรุ๊ป อู่

0-2570-5785, 0-2940-3949

61 ถ.ลาดปลาเค้ า แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้ าว

สิริ การาจ บจก.

0-2570-6378, 0-2940-3750

3 ซ.ลาดปลาเค้ า 49 แขวงจรเข้ บวั เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้ าว

เอกอินทราฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.

0-2553-8000

55 ม.5 ถ.ประดิษฐ์ มนูธรรม ขว.ลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230

กรุงเทพมหานคร

วังทองหลาง

เค.อาร์ อะไหล่ยนต์ บจก.

0-2539-4279 , 08-1927-7388

435 ซ.ลาดพร้ าว 94 ขว.วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานคร

วังทองหลาง

เซอร์ ไพรซ์การช่าง หจก.

0-2539-3983 , 0-2530-2626-7, 0-2933-0641

63 ซ.ลาดพร้ าว 71 ถ.ลาดพร้ าว ขว.วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

วังทองหลาง
วัฒนา
สวนหลวง

เตชะจรัส ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.
สุขมุ วิท ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.
เจเอส ยนต์เซอร์ วสิ 2011 บจก.

0-2935-0000
0-2391-6000 ต่อ 8221-3
0-2321-1101 , 0-2322-8840-1

2701/8-9 ถ.ลาดพร้ าว ขว.คลองเจ้ าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
1319 ถ.สุขมุ วิท ขว.พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จ.กรุงเทพฯ 10110
30,32 ซ.อ่อนนุช 46 ถ.สุขมุ วิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

กรุงเทพมหานคร

สวนหลวง

ณรงค์วทิ ย์ ออโต้ เซลส์ บจก.

0-2318-2548

3488 ถ. เพชรบุรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

กรุงเทพมหานคร

สวนหลวง

นคริ นทร์ ฮอนด้ าคาร์ ส บจก.

0-2722-6926-32

888 ถ.ศรี นคริ นทร์ ขว.สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

กรุงเทพมหานคร

สวนหลวง

พัฒนาการ ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.

0-2710-9999

88 ซ.พัฒนาการ 30 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

กรุงเทพมหานคร

สวนหลวง

พาราวินเซอร์ บจก. (TOYOTA)

0-2720-5430-32

444 ม.4 ถ.พัฒนาการ ขว.สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

กรุงเทพมหานคร

สวนหลวง

สมาร์ ช คาร์ บจก.

0-2720-5084-85

293 ซ.อ่อนนุช39 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

สวนหลวง
สวนหลวง
สะพานสูง

สวนหลวง ออโต้ เฮ้ าส์ บจก.
สายสี่กระจกโค้ ง (ศรีนคริ นทร์ ) ร้ าน
นิว เอส.เค. เซอร์ วสิ บจก.

0-2322-5999
0-2321-2270 , 08-9689-7923
02-0102572, 08-9686-6111, 08-6342-1688

1114 ถ.ศรี นคริ นทร์ ขว.สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
996 ถ.ศรี นคริ นทร์ ขว.สวนหลวง ข.สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
29/5 ซ.กรุงเทพกรี ฑา 37 ขว.สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง
สะพานสูง

เกศรี 2 การกระจก ร้ าน
ไทยออโต้ กลาส (รามคาแหง) บจก.
สุขาภิบาล 3 ฮอนด้ า ออโต้ โมบิล
ท๊ อปนอท์ช กลาส บจก. (รามคาแหง)

0-2373-4795
0-2728-1075-6 , 0-2728-11750-2
0-2373-9999
0-2917-2071

25/9 ซ.รามคาแหง 124 ถ.รามคาแหง ขว.สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
340,342 ถ.รามคาแหง ขว.สะพานสูง ข.สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
245 ถ.รามคาแหง ขว.สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
401,403 ถ.รามคาแหง 179 ขว.สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

กรุงเทพมหานคร

สัมพันธ์ วงศ์

พระราม 3 ฮอนด้ าคาร์ บจก.(สาขา6)

0-2232-2888

23/34-35 ถ.ตรี มิตร ขว.ตลาดน้ อย เขตสัมพันธ์วงศ์ กทม. 10100

กรุงเทพมหานคร

สาทร

เอ็มบีเค เจแปน บจก.

0-2678-5513, 0-2678-7714

46/3 ถนนนางลิ ้นจี่ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

กรุงเทพมหานคร

สาทร

พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.

0-2676-9322

1/3 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 3 ขว.ทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10130

กรุงเทพมหานคร

สาทร

ส.วัฒนายนต์ อู่ บจก.

0-2678-5558, 0-2286-1944

62/5 ถ.นางลิ ้นจึ่ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

กรุงเทพมหานคร

สายไหม

โตโยต้ าสยามออโต้ ชาลอน บจก. (สายไหม)

0-2533-3600

167 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 5 ขว.ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

กรุงเทพมหานคร

สายไหม

แบมบู มอเตอร์ อู่ (วัชรพล)

0-2994-0659 , 08-1922-4657

18/50 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา ขว.คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

กรุงเทพมหานคร

สายไหม

พหลโยธินกระจกรถยนต์ หจก.

0-2532-2207-8

489/10-12 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ขว.สายไหม ข.สายไหม กรุงเทพฯ 10220

กรุงเทพมหานคร

สายไหม

วี.ไอ.พี.ยูโร คาร์ สเซ็นเตอร์ บจก.

0-2998-2291, 0-2998-2294-5

60/1-4 ม.7 ซ.จตุโชติ ถ.สุขาภิบาล 5 ขว.ออเงิน เขตสายไหม กรุงทพฯ 10220

กรุงเทพมหานคร

สายไหม

โตโยต้ ามหานคร บจก. (สาขา4)

0-2694-4333 ต่อ 401-404

777 ม.2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม จ.กรุงเทพฯ 10220

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

สายไหม
หนองแขม
หนองแขม

วอง ฮอนด้ า คาร์ ส์ บจก. (สายไหม)
ตามออโต้ เซอร์ วสิ บจก.
เพอร์ เฟคท์ ออโต้ กลาส บจก.

0-2193-1122
0-2807-4447-8
0-2810-8973, 0-2810-7986

1 ถ.สุขาภิบาล5 แขวงอออเงิน เขตสายไหม จ.กรุงเทพฯ 10220
85/1 ถ.เพชรเกษม ขว.หนองค้ างพลู ข.หนองแขม กทม. 10160
776 ถ.เพชรเกษม ขว.หนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

หนองแขม

รี-บิลท์ บอดี ้ หจก.

0-2807-8282

260/1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่ งเหนือ ขว.หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร

หนองแขม

สยามนิสสัน บอดี ้ บจก.(หนองแขม)

0-2809-6701-4

33/55 ถ.เพชรเกษม ม.7 ขว.หนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

หนองจอก
หลักสี่
หลักสี่

เอส ซี การาจ บจก.
กู๊ด ชัวร์ กลาส (แจ้ งวัฒนะ) บจก.
บางกอก ออโต้ กลาส (หลักสี่) บจก.

0-2159-8193-95, 08-2960-1441
0-2982-8501-3
0-2973-5537-8

32/6-7 ม.2 ถ.ประชาราษ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก จ.กรุงเทพฯ 10530
299/30-2 หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
40/9 ม.3 ถ.วิภาวดีรังสิต ขว.ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

กรุงเทพมหานคร

หลักสี่

พรสมบัติ คาร์ เซอร์ วสิ อู่

0-2982-8272, 0-2982-8336, 08-3187-8165

102 ม.4 ซ.แจ้ งวัฒนะ13 แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

กรุงเทพมหานคร

หลักสี่

วงษ์เกษม บอดี ้คาร์ บจก.

0-2561-3828

19/32 ม.2 ซ.วิภาวดีรังสิต 60 แยก18-1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

อู่ในเครื อที่มีการทาสัญญาบริ การกับ บมจ. อาคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่เขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

เขต
หลักสี่
หลักสี่

ชื่ออู่
สหชัย ออโต้ เซอร์ วสิ บจก.
เอ.เอส.งามวงศ์วาน การาจ บจก.

โทรศัพท์
0-2990-7788 , 0-2990-7887
0-2588-5833-5 0-2589-7860

ที่อยู่
8/10 ม.1 ซ.สุทธิ(แจ้ งวัฒนะ 14) ถ.แจ้ งวัฒนะ ขว.ทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
58/12 ม.6 ซ.ชินเขต2/34 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ห้ วยขวาง

กุ่ยเฮงพัฒนา หจก.

0-2277-7868 , 0-2275-2169

111/1 ซ.รัชดาภิเษก 12 ถ.รัชดาภิเษก ขว.ห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ห้ วยขวาง

ทวีพงษ์เซอร์ วสิ หจก.

0-2277-1519, 0-2275-3951

82 ซ.สุนทรศิริ ถ.ประชาราษฎร์ บาเพ็ญ ขว.ห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานคร

ห้ วยขวาง

พระรามเก้ า ฮอนด้ าคาร์ ส บจก.

0-2719-6830-9

819 ถ.พระรามเก้ า ขว.บางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานคร

ห้ วยขวาง

เพชรบุรีตดั ใหม่ ฮอนด้ าคาร์ ส บจก.

0-2652-7500

1757 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ ขว.บางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

กรุงเทพมหานคร

ห้ วยขวาง

วรจักรยนต์ บจก.(เพชรบุรีตดั ใหม่)

0-2716-5801-6

2388 ถ.เพชรบรีตดั ใหม่ ขว.บางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานคร

ห้ วยขวาง

เอ็ม แอนด์ เอ ออโต้ บอดี ้ รี แพร์ เซอร์ วสิ บจก.

0-2277-6821, 0-2277-5659

22/1 ซ.หัสดิเสวี ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ขว.ห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานคร

ห้ วยขวาง

เอส.ซี.จี.ออโต้ อิมพอร์ ต บจก.

0-2692-6299

222/17 ถ.รัชดาภิเษก ขว.ห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานคร

ห้ วยขวาง

โตโยต้ ากรุงเทพยนต์ บจก.

0-2319-9876

801 ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

กรุงเทพมหานคร

ห้ วยขวาง

วีรชัยการช่าง อู่

0-2277-5206, 0-2692-6225-6

202 ซ.ประชาราษฎร์ บาเพ็ญ5 ขว.ห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

กรุงเทพมหานคร

ห้ วยขวาง

โตโยต้ า ซัมมิท บจก. (สาขา3)

0-2643-0011

44 ถ.รัชดาภิเษก ขว.ห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

นนทบุรี

บางกรวย

555 ยานยนต์ บจก.

0-2422-2438

555 ม.2 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

นนทบุรี

บางกรวย

กลาสเทค (ประเทศไทย) บจก. (พระราม5)

0-2422-2157-8

37/21 ม.2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

นนทบุรี

บางกรวย

ณัฐ กระจกรถยนต์

08-1487-0208, 08-4771-7508

134/12-13 ม.7 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

นนทบุรี

บางกรวย

ดี.ดี.เซอร์ วสิ แอนด์ การาจ บจก.

0-2443-0120, 081-726-4339

40/14 ม.8 ถ.บางกรวย-ไทรน้ อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

นนทบุรี

บางกรวย

บัญชากลการ แอนด์เซอร์ วสิ บจก.

0-2446-0612

45/100 ม.5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

นนทบุรี

บางกรวย

พีอาร์ ออโต้ คาร์ เซอร์ วสิ บจก.

02-879-8441, 089-645-4889

14/5 ม.3 ถ.วัดสักโคนอน ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

นนทบุรี

บางกรวย

วัลแคน (2013) บจก.

0-2449-6270, 08-1487-0208

131/10 ม.7 ถ.เสรี ไทย ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

นนทบุรี

บางกรวย

หงษ์อนันต์คาร์ แคร์ บจก.

0-2447-1516-7, 08-1838-2880

117/9 ม.2 ถ.บางกรวย-ไทรน้ อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

นนทบุรี

บางกรวย

เอ็น ซี เอ็ม ออโต้ เซอร์ วสิ บจก.

0-2408-8489

42/3 ม.2 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

นนทบุรี

บางกรวย

เอส ออโต้ เซอร์ วสิ แอนด์ มูฟ บจก.

0-2443-0003-5

80/7 ม.3 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

นนทบุรี

บางบัวทอง

โตโยต้ า นนทบุรี บจก. (บางบัวทอง)

0-2571-2299 ต่อ 400-402

99 / 9 ม.13 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

นนทบุรี

บางบัวทอง

โตโยต้ า เอกนิมิตไทย บจก.

0-2595-1234

45 ม.5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

นนทบุรี

บางบัวทอง

นนทบุรี ฮอนด้ าคาร์ ส (บางบัวทอง) บจก.

0-2927-9955-7, 0-2921-2364-5

234 ม.4 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

บางบัวทอง

มนฑกานต์ กรุ๊ป บจก.

0-2979-9245-6

21/02 ม.5 ถ.บ้ านกล้ วย-ไทยน้ อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

นนทบุรี

บางบัวทอง

อู่ พี.ซี.ซี. บจก.

0-2571-2118-9 , 086-340-1987

88 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้ อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

นนทบุรี

บางบัวทอง

เอ็น ซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (บางบัวทอง) บจก.

0-2926-6869

88/34 ม.6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

นนทบุรี

บางบัวทอง

เอ็น ซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (รัตนาธเบศร์ ) บจก.

0-2926-6869

144/1-144/4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

นนทบุรี

บางบัวทอง

เอ็ม เอ็น บี ออโต้ พาร์ ท หจก.

0-2925-2491-2

93/50 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

นนทบุรี

บางบัวทอง

เอส.เค.ชัวร์ บจก.

0-2923-0555

63/8 ม.13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

นนทบุรี

บางบัวทอง

ที เอส ออโต้ เซลส์ บจก.

0-2571-1999

83/5 ม.3 ถ.กาญจนาภิเษก ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี

บางบัวทอง
บางใหญ่
บางใหญ่

วีเอส คาร์ บอดี ้ เซ็นเตอร์ หจก.
วี.เอส.คาร์ บอดี ้ เซอร์ วสิ หจก.
อู่ณรงค์การช่าง บจก.

0-2924-8888
0-2924-8888
0-2927-3548-9, 08-5004-9452, 08-9822-3118

17/5 ม.5 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
11/11 ม.14 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
59/11, 12 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้ อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบรี 11140

นนทบุรี

บางใหญ่

ไช แอม ออโต้ กลาส แอนด์ ฟิ ล์ม บจก.

0-2449-4753

23/1 ม.3 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

นนทบุรี

ปากเกร็ด

กู๊ด ชัวร์ กลาส (ราชพฤกษ์) บจก.

0-2924-4280-3

62/13-14 หมู่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.อ้ อมเกร็ ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

นนทบุรี

ปากเกร็ด

แจ้ งวัฒนะ 23 ออโต้ บจก.

02-962-1601-2

62/43 ม.4 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

นนทบุรี

ปากเกร็ด

ชัยพฤกษ์ยนต์ บจก.

0-2501-7945 , 0-2501-7295

39/8 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

นนทบุรี

ปากเกร็ด

เซอร์ กิตเทคนิค บจก.

0-2984-5611

25/29 ม.4 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

นนทบุรี

ปากเกร็ด

โตโยต้ า นนทบุรี บจก. (ปากเกร็ ด)

0-2962-6000 ต่อ 200-202

50/29 ม.4 ถ.แจ้ งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

นนทบุรี

ปากเกร็ด

นาริ น บอดี ้คาร์ บจก.

0-2924-5400-3

66 ม.5 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศน์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

นนทบุรี

ปากเกร็ด

เบนซ์แจ้ งวัฒนะ บจก.

0-2575-1111, 0 8 6998 0484

78/9 ม.1 ถ.แจ้ งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

นนทบุรี

ปากเกร็ด

เมืองทองกระจกรถยนต์

0-2984-4708 , 02-984-5758

28/115-116 หมู่ 4 ถ.แจ้ งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทุบรี 11120

นนทบุรี

ปากเกร็ด

ส สิณีเซอร์ วสิ บจก.

0-2977-0994-5

59/4 ม.4 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทุบรุ ี 11120

นนทบุรี

ปากเกร็ด

เอเซียการาจ อู่

0-2583-0842, 0-2584-2846, 08-1342-6619

54/5 ม.5 ถ.ภูมิเวท ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

นนทบุรี

ปากเกร็ด

เพาว์เวอร์ ลปู เมืองทอง

08-9465-9282

19/14 ม.5 ซ.หมู่บ้านเดอะคอนเนค ต.บ้ านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

นนทบุรี

เมือง

12 มอเตอร์ ไบค์

0-2195-7156 , 08-6313-3309 , 08-9921-9080

105/21 ม.4 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้ อย อ.เมือง นนทบุรี 11000

นนทบุรี

เมือง

กลาสเทค (ประเทศไทย) บจก. (รัตนาธิเบศน์)

0-2527-5850 , 0-2969-8223

25/22-23 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศน์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

เมือง

เค เอ็ม ออโต้ บจก.

0-2968-0699, 0-2968-0048

99/545 ม.2 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

เมือง

เจริญกรุงกระจกรถยนต์ หจก.

0-2580-4261 , 08-7501-9009

57/15 ม.9 ถ.ติวานนท์ ขว.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

เมือง

โชคมงคลบริ บรู ณ์ บจก.

0-2903-5282, 08-1824-1595

15/120 ม.4 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

เมือง

เซอร์ กิตติวานนท์ บจก.

0-2580-6951-3

9/1 ซ.ติวานนท์43 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

เมือง

ติวานนท์วนิ ด์สกรี น หจก.

0-2968-6880

296/161 ม.9 ซ.ติวานนท์28 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

เมือง

โตโยต้ า นนทบุรี บจก. (รัตนาธิเบศร์ )

0-2950-5000 ต่อ 4120-4123

68 / 29 , 68 / 99 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

เมือง

ทิพย์เจริ ญ การาจ บจก.

0-2952-3223-4, 08-1913-1682

72/1-2 ซ.สามัคคี12 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

เมือง

เทพพนม ออโต้ เซอร์ วสิ บจก.

0-2950-7915 , 0-2968-6506

120/7 ม.9 ซ.เทพพนม ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี

เมือง
เมือง
เมือง

นาชัยรัตนาธิเบศร์ บจก.
แบมบู มอเตอร์ อู่
พี แอนด์ พี มอเตอร์ ไบค์2 หจก.

0- 2965-5510-5 , 08-1173-5646
0 2967-4554 , 0 2967 3994 ต่อ 10
0-2195-7261, 0-2195-7262

95/20 ซ.ประชาอุทศิ 17 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
78/140 ม.4 ซ.ศรี พรสวรรค์ ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง นนทบุรี 11000
105/17 ม.4 ต.บางรักน้ อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

เมือง

พี แอนด์ อาร์ บอดี ้ การาจ หจก.

0-2903-4300, 08-1947-0974

112/12 ม.8 ถ.ท่าน ้านนท์-วัดโบสถ์ ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

เมือง

มนฑกานต์ยนต์ บจก.

0-2580-1703, 0-2591-3228, 0-9525-314-5

232 ม.9 ถ.งาทมวงศ์วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

นนทบุรี

เมือง

ยงค์การช่าง 1998 อู่

0-2589-5790 086-324-9450

70/1 ม.2 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

เมือง

รักษ์ยนต์ คณะบุคคล (สาขา 1)

08-0808-9256

105/15 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

เมือง

ราชพฤกษ์ คาร์ กลาส หจก.

0-2195-7311-2 , 08-1552-5277

20/14 ม.2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้ อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

เมือง

ราชพฤกษ์ ฮอนด้ า ออโต้ โมบิล บจก.

0-2195-7000

222 ม.2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้ อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

เมือง

วีร์ เค กลาส (นนทบุรี) ร้ าน

0-2921-5252, 08-9921-9080 , 08-6313-3309

20/17 ม.12 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้ อง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

เมือง

สามัคคี ออโต้ คาร์ บจก.

0-2588-3231

34 ซ.สามัคคี 49 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000

อู่ในเครื อที่มีการทาสัญญาบริ การกับ บมจ. อาคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่เขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด
นนทบุรี

เขต
เมือง

ชื่ออู่
เอช ซี เอ็น ฮอนด้ าคาร์ ส บจก.

0-2580-2788-90,

โทรศัพท์

ที่อยู่
109 ซ.ภักดีกลุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

เมือง

เอช ซี เอ็น ฮอนด้ าคาร์ ส บจก. (รัตนาธิเบศก์ )

0-2591-7733-6

4/10-11 ถ.รัตนาธิเบศ ต.บางกะสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นนทบุรี

เมือง

เอ็มอีซี 2009 การาจ บจก.

0-2923-1938-9, 081-701-7369

37/5 ม.1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ปทุมธานี

คลองหลวง

กลาสเทค (ประเทศไทย) บจก. (บางขันธ์ )

0-2902-8995-6

36/2 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ปทุมธานี

คลองหลวง

ก้ อง การาจ หจก.

0-2901-5734, 08-3081-9292

6/41 ม.6 ซ.บงกช 11 ถ.เลียบคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ปทุมธานี

คลองหลวง

กู๊ด ชัวร์ กลาส (ธรรมศาสตร์ รังสิต) บจก.

0-2902-8682-4

84/9-10 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ปทุมธานี

คลองหลวง

บางกอก ออโต้ กลาส หจก. (สาขาปทุมธานี)

0-2908-6807-8

38/12 ม.13 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ปทุมธานี

คลองหลวง

บี.ที.พลัส. บจก.

0-2901-0977

11/16 ม.5 ซ.5/5 ถ.เลียบคลองสาม ขว.คลองสาม เขตคลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120

ปทุมธานี

คลองหลวง

สยามนิสสัน บอดี ้ บจก.(รังสิต)

0-2902-1095-8

69 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120

ปทุมธานี

คลองหลวง

สามชัยการราจ บจก.

0-29020072

4/292 ม.3 ซ.หงสกุล ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ปทุมธานี

คลองหลวง

เอส.ดับบลิว. คาร์ เซอร์ วสิ บจก.

0-2902-3245-7

20/5 ม.5 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ปทุมธานี

คลองหลวง

คลองหลวงฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.

0-2524-2144

63 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ปทุมธานี

คลองหลวง

มิตซู รี พบั บลิค บจก.

0-2516-2022

67/5 ม.6 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ปทุมธานี

คลองหลวง

ช.กรุ๊ป ฮอนด้ า ออโต้ โมบิล บจก.

0-2908-4030

99/469 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ปทุมธานี

ธัญบุรี

ฮอนด้ า เฟิ ร์ ส บจก.

0-2150-5777

848 ถนนเลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ปทุมธานี

ธัญบุรี

กู๊ด ชัวร์ กลาส (รังสิต-นครนายกคลองหนึง่ ) บจก.

0-29960-0084-6

333,335 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

ปทุมธานี

ธัญบุรี

โตโยต้ า พี.เอส เอนเตอร์ ไพรซ์ บจก.

0-2533-1666

763 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ปทุมธานี

ธัญบุรี

ยอดการช่างพัฒนา บจก.

0-2533-0389 , 0-2996-0936 , 0-2996-2152

93 ซ.รังสิต-นครนายก 25 ซ.5 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ปทุมธานี

ธัญบุรี

อนุรักษ์ ออโต้ รี แพร์ เซ็นเตอร์ บจก.

0-2549-7216-20

84 ซ.รังสิต-นครนายก 55 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ปทุมธานี

ธัญบุรี

ธัญบุรีฮอนด้ าคาร์ ส์ บจก.

0-2904-6590-7

139 ม.4 ถ.รังสิต-องครักษ์ ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ปทุมธานี

ธัญบุรี

วอง ฮอนด้ า คาร์ ส์ บจก. (ธัญบุรี)

0-2532-2662

425 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ปทุมธานี

เมือง

ชัยมงคล 345 บจก.

0-2976-7007, 08-6337-6055

50/9 ม.2 ต.บางคูวดั อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ปทุมธานี

เมือง

ซี อาร์ ออโต้ (2004) บจก.

0-2978-2961-3 , 0-2978-2919 , 08-1644-3407

40/2 ม.5 ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ปทุมธานี

เมือง

ตาต้ าไทยอินเตอร์ 2005 บจก.

0-2976-0157-8

95 ม.8 ซ.เงินล้ าน ต.บางคูวดั อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ปทุมธานี

เมือง

บอสส์ยานยนต์ หจก. [SSC]

0-2958-8837-8

38 ม.5 ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ปทุมธานี

เมือง

พี.รุ่งเรื องบริ การ บจก.

0-2959-5600-5

95/10 ม.3 ซ.วัดดาวเรือง ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ปทุมธานี

เมือง

เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ บจก.

0-2501-3535, 0-2501-3081-5

59/3 ม.4 ต.บ้ านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ปทุมธานี

เมือง

รุ่งเจริ ญยนต์ ร้ าน

0-2958-8989 , 08-3602-8442

ปทุมธานี

เมือง

วิโรจน์ การาจ อู่ [CK]

0-2963-8496

76/47 ม.5 ถ.รังสิต-บางพูน ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
70/7 ม.5 ซ.ตลาดปู่ โพธิ์ ถ.ติวานนท์ ต.บ้ านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ปทุมธานี

เมือง

ส.รัชนี ออโต้ คาร์ หจก.

0-2959-5470-2

73 ม.3 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี 12000

ปทุมธานี

เมือง

เอส.เอส.ออโต้ หจก.

0-2501-3534 , 0-2961-3973

99/112 ม.1 ต.บ้ านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ปทุมธานี

เมือง

ดารงทรัพย์มาสด้ า บจก. [2M-ปท]

0-2979-6773

140-140/1 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บ้ านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ปทุมธานี

เมือง

โตโยต้ า เภตรา บจก.

0-2979-6773

149 ม.2 ถ.ปทุมธานี-รังสิต ต.บ้ านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ปทุมธานี

เมือง

ซูซกู ิ นวนคร บจก.

0-2520-3272

31/7 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.เคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ปทุมธานี

ลาลูกกา

เคกรุ๊ป ฮอนด้ าออโตโมบิล บจก.

0-2532-8000 ต่อ205-6

8 ม.7 ถ.ลาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ปทุมธานี

ลาลูกกา

พีพีเอส ออโต้ เทรด บจก.

0-2533-2222

8/9 ม.7 ถ.พหลโยธิน-ลาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ปทุมธานี

ลาลูกกา

วี เอ็น ซี ออโต้ กลาส หจก.

0-2991-1844 , 0-2991-1660

43/1 ม.3 ถ.ลาลูกกา ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ปทุมธานี

ลาลูกกา

อู่ตงึ๋ เซอร์ วสิ หจก.

08-1624-7314, 08-1298-2007

5/19 ม.5 ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ปทุมธานี

ลาลูกกา

แอล.พี.อาร์ . กระจกรถยนต์ หจก.

0-2900-6117 , 0-2900-6452-3

11/12-13 ม.9 คลองสอง ถ.ลาลูกกา ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมานี 12130

ปทุมธานี

ลาลูกกา

บีบี คาร์ คลั เลอร์ บจก.

0-2159-1345, 08-9313-5662

600/117 ม.7 ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ปทุมธานี

ลาลูกกา

โตโยต้ าเฟรนส์ชิบ บจก.

0-29944-377 ต่อ 300

1/10 ม.7 ต,ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ปทุมธานี

ลาลูกกา

อินตอร์ เทค ปทุมธานี ออโต้ เซอร์ วสิ บจก.

0-2994-5585-6

15/3 ม.8 ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ปทุมธานี

สามโคก

เพิ่มพูน พี ที บจก.

0-2581-5968

87/3 ม.2 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

สมุทรปราการ

บางบ่อ

บางกอก ออโต้ กลาส หจก. (สาขาสมุทรปราการ)

0-2338-1405

234/9-10 ม.1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

สมุทรปราการ

บางบ่อ

ย่งไท้ ล้งการาจ หจก.

0-2708-6784, 08-1931-0971

111 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

สมุทรปราการ

บางบ่อ

สยามนิสสัน บอดี ้ บจก.(บางนาตราด กม.32)

0-2708-6250-3

350 ม.6 ต.บ้ านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

สมุทรปราการ

บางพลี

กวงไถ่มอเตอร์ เซลส์ บจก.

0-2316-4586, 09-1119-3069

84/1 ม.3 ถ.บางนา-ตราด กม.13 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

บางพลี

ช้ าง 8 เชือก บจก.

0-2738-4956-7

69/1 ม.6 ถ.กิ่งแก้ ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

บางพลี

ซิกม่ากระจกรถยนต์ บจก.

0-2743-1500-2

12/667 ม.15 ถ.บางนา-ตราด กม.5 ต.บางแก้ ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

บางพลี

ไดมอนด์ ออโต้ กลาส บจก.

0-2738-4272-3

58/40 ถ.กิ่งแก้ ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

บางพลี

โตโยต้ า ชัวร์ สุวรรณภูมิ (สาขากิ่งแก้ ว)

0-2738-4949

188 , 188/1 , 188/2 , หมู่ 14 ถนน.กิ่งแก้ ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

บางพลี

โตโยต้ า นครธน บมจ. (เทพารักษ์)

0-2385-5555

55/99 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

บางพลี

โตโยต้ า สุวรรณภูมิ (สานักงานใหญ่)

0-2703-3888

62/2 ม.9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

บางพลี

ไทยออโต้ กลาส (ถนนกิ่งแก้ ว-บางพลี ) บจก.

0-2175-2345

89,89/1 ม.7 ถนนกิ่งแก้ ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

บางพลี

เบนซ์ เอส ดับบลิว มอเตอร์ บจก.

0-2316-1555-6

555 ม.14 บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

บางพลี

พี.อาร์ การาจยนต์ อู่

0-2316-7637, 0-2916-5813

80/81 ม.3 ซ.จตุรโชคชัย3 ถ.บางนาตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

บางพลี

ศรี สงั วาลย์ บจก.

0-2397-5817-21

12/599 ม.15 ถ.บางนา-ตราด กม.5 ต.บางแก้ ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

บางพลี

สุวรรณภูมิ กลาส เวิร์คส บจก.

0-2738-8208-9

68/5-6 ม.5 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

บางพลี

สยามนิสสัน พีทเู อ็ม บจก. (สาขากิ่งแก้ ว)

0-2715-0450-1

88/8 ม.7 ถ.บางพลีกิ่งแก้ ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

บางพลี

สยามนิสสัน พีทเู อ็ม บจก. (สาขาบางพลี)

0-2738-5448

888 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

บางพลี

เท็น ฮอนด้ าออโตโมบิล บจก.

0-2312-4444

41/41-42,45,54 ม.3 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

บางพลี

โตโยต้ า ซัมมิท บจก. (สนญ.)

0-2338-6800

15/1 ม.14 ถ.บางนา กม.9.5 ต.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

บางเสาธง

รุ่งเจริ ญ พลัส บจก. [2M-สป]

0-2705-5500

42/5 ม.7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

บางเสาธง

สยามนิสสัน บอดี ้ บจก.(บางนาตราด กม.22)

0-2740-1414-5

54 ม.2 ถนน.บางนา-ตราด กม.22 ต.ศรี จรเข้ ใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์ใหญ่ จ.สมุทรปราการ 10540

สมุทรปราการ

พระประแดง

เค.ที.ออโต้ เซอร์ วสิ บจก.

0-2748-3754-6

สมุทรปราการ

พระประแดง

พระประแดง ฮอนด้ าคาร์ ส์ บจก.

0-2816-1061-4 ต่อ 1222

11 ม.1 ถ.รางรถไฟสายเก่า หลังอิมพิเรียลเวิลล์ ต.สาโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปารการ 10130
102 ม.8 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

พระประแดง
เมือง

สยามนิสสัน บอดี ้ บกจ.(พระประแดง)
กู๊ด ชัวร์ กลาส (ศรีนคริ นทร์ ) บจก.

0-2815-5442-3
0-2757-2917-9 , 0-2758-7059-60

86 ซ.ไทยเสรี 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
238,238/1,238/2 ถ.ศรี นคริ นทร์ ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

อู่ในเครื อที่มีการทาสัญญาบริ การกับ บมจ. อาคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่เขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

เขต
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ชื่ออู่
เกศรี 2 การกระจก ร้ าน
โตโยต้ า แอท ยูไนเต็ต บจก.
บางปู ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.
แบริ่ง มอเตอร์ ไบค์ อู่
ปากน ้ากระจกรถยนต์ ร้ าน
รุ่งเจริ ญ พลัส บจก.
รุ่งทรัพย์ ออโตโมบิล รี แพร์ เซ็นเตอร์ บจก. [5M-สป]
รุ่งโรจน์ยนต์ อู่
วรจักรยนต์ บจก.(ศรีนคริ นทร์ )
วรจักรยนต์ บจก.(สมุทรปราการ)

โทรศัพท์
0-2373-4795 , 0-2751-2373
0-2707 2121
02-232-3111
0-2758-6224
0-2173-7788 , 0-2702-8447
0-2385-1551
0-2388-0700, 0-2388-1821
0-2757-2740-1
0-2702-5000
0-2743-9555

ที่อยู่
1399/70-71 ม.6 ถ.เทพารักษ์ ก.ม.6 ขว.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
55 ม.1 ถนน.สุขมุ วิทสายเก่า ต.ท้ ายบ้ าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
123 ม.6 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
1313/21 ม.4 ถ.ศรี นคริ นทร์ ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
88/1 ถ.นารายณ์ปราบศึก ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
1540 ม.6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
23/326 ม.2 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
999 ม.8 ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
545/36 ถ.ศรี นคริ นทร์ ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
1/1 ถ.สุขมุ วิท ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

สมุทรปราการ

เมือง

ส.รุ่งโรจน์มอเตอร์ อู่

0-2753-9135 , 08-1714-2369 , 08-3244-5897

71 ซ.เทศบาล 13 (นมมะลิ) ถ.สุขมุ วิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

สมุทรปราการ

เมือง

สยามนิสสัน พีทเู อ็ม บจก.

0-2755-7007

55 ม.6 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

สมุทรปราการ

เมือง

อัลฟ่ าเซลส์ บจก.

0-2748-6656-9 , 0-2399-2024 , 0-2399-0870

417/26-29 ม.5 ถ.ศรี นคริ นทร์ ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

สมุทรปราการ

เมือง

อารี การช่างศรีนครินทร์ อู่

0-2758-7458-60

1315 ม.9 ถ.ศรี นคริ นทร์ ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

สมุทรปราการ

เมือง

อินทัช 99 บจก.

08-9815-2405, 08-0268-9717

909 ม.3 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

สมุทรปราการ

เมือง

เอ.พี.เซอร์ วสิ (1994) หจก.

0-2759 9474 , 0-2759-9959 , 0-2385-6396

43/19 ม.6 ซ.ศรี นคริ นทร์ เซ็นเตอร์ ถ.ศรี นคริ นทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

สมุทรปราการ

เมือง

เอส.เอ.ออโต้ บอดี ้ เซอร์ วสิ บจก.

0-2703-0681

26/7 ม.5 ถ.ศรี นคริ นทร์ ต.บางเมือง จ.สมุทรปราการ 10270

สมุทรปราการ

เมือง

ฮอนด้ าคาร์ ส เทพารักษ์ บจก.

0-2757-5730

199/1 ม.1 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

สมุทรปราการ

เมือง

สยามนิสสัน พีทเู อ็ม บจก. (สาขาเทพารักษ์ )

0-2755-7117, 0-2755-7277

55 ม.6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10130

สมุทรปราการ

เมือง

มิตซูรุ่งเจริ ญ บจก.

02-755-7000

3011 ม.6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

สมุทรปราการ

เมือง

โตโยต้ า ซัมมิท บจก. (สาขา1)

0-2759-9631-4

18 ม.7 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

สมุทรปราการ

เมือง

โตโยต้ า ซัมมิท บจก. (สาขา4)

0-2389-0303-9

89/91 ม.5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

สมุทรปราการ

เมือง

ท๊ อปนอท์ช กลาส บจก. (สนญ.)

0-2758-0204-6

465/3 ม.3 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

อู่ในเครื อที่มีกำรทำสัญญำบริ กำรกับ บมจ. อำคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่ภำคกลำง
จังหวัด
กาญจนบุรี

ชื่ออู่
ช.รุ่งเรืองบริ การ (กาญจนบุรี) อู่

กาญจนบุรี

อำเภอ
ท่าม่วง
ท่าม่วง

โชคสุณี 2 อู่

โทรศัพท์
034-604522
0-3460-4356 , 0-3460-4359

ที่อยู่
74/3 ม.2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้ อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
115/19 ม.5 ต.ท่าล้ อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

กาญจนบุรี

ท่ามะกา

กาญจนบุรี

ท่ามะกา

ช.รุ่งโรจน์ ออโต้ เซอร์ วิส อู่

089-8548689 081-8268138

39/6 หมู่ 6 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

เอส.พี เซอร์ วิส อู่

0-3463-6318 , 08-6330-5412

กาญจนบุรี

ท่ามะกา

105/1 ถ.ตะครา้ เอน ต.ตะครา้ เอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

เมืองกาญจน์ ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.

0-3454-3111

กาญจนบุรี

11 ม.6 ถ.แสงชูโต ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

เมือง

กฤตเจริ ญ ออโต้ กลาส

0-3460-0260, 08-5905-3537

กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ชัยนาท
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครนายก
นครปฐม
นครปฐม

50/4 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

เมือง

เขาตองเจริ ญยนต์ หจก.
ท๊ อปกลาส
นาราพรรธน์ บอดี ้ แอนด์ เพ้ นท์ หจก.
ถวิล ยนต์กิจ บจก.
จิตติบอดี ้ เซอร์ วิสบ้ านนา บจก. อู่
วงษ์ ดี เซอร์ วิส อู่
โตโยต้ านครนายก บจก.
อูย่ อดการช่างพัฒนา บจก.
ปอเซอร์ วิส อู่
พิสษิ ฐ์ เซฟตี ้กลาส ร้ าน
ดีที.มอเตอร์ บจก.
นครชัยศรี ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.
มานะยนต์ 2 อู่
มุ้ยฮวดมอเตอร์ เซลล์ บจก.
ส.รุ่งเจริ ญ บอดี ้ชอพ บจก.
ศาลายา ออโต้ บอดี ้ รี แพร์ บจก.
3 จี คาร์ เซอร์ วิส หจก.
กู๊ด ชัวร์ กลาส (นครปฐม) บจก.

0-3460-0838
0-3462-5298 , 081-944-5129
0-3465-3339 , 08-9258-6363
0-5643-1263-4
0-3738-1164
0-3731-1650, 08-9969-3198
0-3731-2256-8
0-3734-9848
0-3438-4837, 08-1007-4040, 08-1007-6363
0-3428-2490, 08-1880-4030, 08-1481-8100
0-3496-8790
0-3496-6555
0-3422-8009, 081-858-2197
0-3439-5522
034-963-074-5
0-3424-6239
0-3420-0234
0-34978203-4

165/56 ม.3 ถ.เลีย่ งเมือง-เขาตอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจบุรี 71000
10/2 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
58/1 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
191 ม.4 ต.หางน ้าสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
18 ม.7 ต.พิกลุ ออก อ.บ้ านนา จ.นครนายก 26110
60/3 ม.10 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000
34 ม.1 ต.ท่าช้ าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
61 ม.6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26000
92/2 ม.18 ต.สระสีม่ มุ อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73140
1/23 ม.6 ต.รางพิกลุ อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73140
129/14 ม.1 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
99/8 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ศรี ษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
98/3-4 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ศรี ษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
59/9 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ตาบลศรี ษะทอง อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
22/2 ม.3 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
18/12 ม.2 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
191/2 ม.2 ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
87/12 ม.5 ต.ศรี ษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

เมือง
เมือง
มโนรมย์
บ้ านนา
เมือง
เมือง
เมือง
กาแพงแสน

นครปฐม

กาแพงแสน
ดอนตูม
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี
บางเลน
พุทธมณฑล
เมือง
เมือง

นครปฐม

เมือง

ช.เอราวัณมอเตอร์ นครปฐม บจก.

0-3430-5000, 0-3429-3185

109/3 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ชานาญการช่าง อู่ (นครปฐม)
ดี.ดี.การาจ 2009 อู่
โตโยต้ าท่าจีน บจก. (สาขาสระกระเทียม)
เทพนิมิต อู่

0-3425-8880 , 08-1852-6333
08-1856-8638 , 086-3929226
0-3420-0206-6
08-1943-6153

271/1 ม.9 ต.ลาพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เลขที่ 1 หมู่ 11 ซ.เพชรเกษม 21 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
29/1 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
42/1 ม.1 ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

นครปฐม

เมือง

นครปฐมการช่าง อู่

0-3421-9502

99/89 ม.9 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

บางกอก ออโต้ กลาส หจก. (สาขานครปฐม)
เบนซ์เพชรรัตน์ บจก.
ประทีปการช่าง อู่
เพชรรัตน์ ออโต้ เพนท์ บจก.

0-3482-1488
0-3428-4381-4
0-3425-5749
0-3410-8731-2, 08-3006-4566

40/111 ม.6 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
499 ถ.เพชรเกษม ต.ห้ วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
111/1 ม.5 ต.ลาพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
499 ถ.เพชรเกษม ต.ห้ วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

นครปฐม

เมือง

มลมอเตอร์

0-3424-2976, 08-9455-1447

245 ถ.หน้ าพระ ต.ห้ วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

นครปฐม

เมือง

รวงข้ าวกระจกยนต์

0-3424-2195, 081-941-4667

425/1 ถ.ทรงพล ต.ลาพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

นครปฐม
นครปฐม

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
สามพราน
สามพราน
สามพราน
สามพราน
สามพราน
สามพราน
สามพราน
สามพราน
สามพราน
สามพราน
สามพราน
สามพราน
บางสะพานน้ อย
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
ปราณบุรี
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
หัวหิน
หัวหิน
หัวหิน
หัวหิน
บางปะอิน
บางปะอิน
บางปะอิน
บางปะอิน
บางปะอิน

แรบบิท เซอร์ วิส บจก.
โรจนินทร์ อู่
วี.ซี.ออยส์ บจก.
สุรชัยนครปฐม อู่
เอส เค กระจก ร้ าน
นครปฐม ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.
อูส่ กลพัฒนายนต์ หจก.
ช.เอราวัณออโตเซลล์ บจก.
กระจกหนองดินแดง ร้ าน
กิจไพศาลฮอนด้ าคาร์ ส์ บจก.
โตโยต้ าท่าจีน บจก. (สาขาสามพราน)
โตโยต้ าท่าจีน บจก. (สาขาสาย4)
พุทธมนต์ สาย 4 ฮอนด้ า ออโต้ โมบิล บจก.
สามพรานฮอนด้ าออโตโมบิล บจก.
สายสีก่ ระจกโค้ ง (สามพราน)
อูไ่ พบูลย์ หจก.
KTS มอเตอร์ ไบค์ ร้ าน
สิม ออโต้ โปร บจก.
โตโยต้ า ดิสคัพเวอรี่ บจก.
ไพร์ ม กรุ๊ป บจก.
ช.เอราวัณ นครปฐม บจก.
กิตติพลเซอร์ วิส อู่
ซูกสั โมดิฟาย
ทีเอสคาร์ เซอร์ วิส อู่
ปราณบุรีกระจกรถยนต์ ร้ าน
ปราณบุรีคาร์ เซ็นเตอร์ อู่
สามเหลีย่ มทองคา อู่
อิมเมจ ออโต้ พาร์ ท หจก.
ดารง การช่าง อู่
โตโยต้ าประจวบคีรีขนั ธ์ บจก.
ประดิษฐ์ ยนต์การช่าง อู่
เมืองประจวบฮอนด้ าออโต้ โมบิล บจก.
ชอเฮงการช่าง ร้ าน
ทวีศกั ดิอ์ อโต้ เซอร์ วิส บจก.
สตาร์ ไลน์ หจก.
แอล.พี.เซอร์ วิส อู่
เค.เอ็ม การาจ หจก.
ดี เจ มอเตอร์ ไซด์ หจก.
โตโยต้ า ไดมอนต์ ออโต้ บจก.
พระอินทร์ รถพ่วง อู่
พลปิ ยะ อยุธยา บจก.

0-3420-0182-6 อัตโนมัติ 304-200-888 กด1
0-3428-4696 , 08-6312-4536
0-3421-8236 , 08-9105-6308 , 08-6321-4509
0-3425-2180 , 0-3425-8114
0-3425-0324
0-3425-6000-1
0-3497-3201-2
0-3439-5337-9
0-3425-2171
0-2889-5225-8
0-332-2311-22
0-2482-2888
0-2429-6363-9
0-2420-6666, 0-2420-4346
0-2888-5940 , 08-1312-2436 , 08-6533-5844
0-2814-1724, 0-2814-1313
0-2813-0459, 08-6330-8442
0-2563-3222
0-3424-5388
0-34966-9999
02431-1000
088-454-5053, 087-817-2636
0-3265-1945, 08-6754-3124
0-3265-2471, 095-4933-555
0-3262-3269 , 0 8-1433-4718
0-3265-1789-90. 081-403-3591
0-3262-3530 , 08-6754-3124
09-0764-2403, 08-1763-9572
08-6568-1518
0-3260-1770-3
0-3257-8249, 08-1857-4154
0-3260-1555
0-3251-1760 , 08-1859-6110
0-3251-2582 032534826 0815720154
08-8978-6536, 08-2365-6987
08-6339-9491
0-3533-1856
084-3376623, 081-9306724
0-3572-5997
0-3536-1578, 0-3536-1761
0-3588-0777 ต่อ 408

76 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.สระกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
37/2 ม.3 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
265/12 ม.9 ต.ลาพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
672 ถ.ราชมรรคา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
104/6 ถ.เพชรเกษมสายนอก ต.ห้ วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
2222 ถ.เพชรเกษม ต.ห้ วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73160
57/9 ม.7 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
75/2 ม.1 เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
301 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
129 ม.1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
33/9 ม.3 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
99 ม.6 ต.กระทุม่ ล้ ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
158 ม.9 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุมล้ ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
25/44 ม.4 ต.อ้ อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
60/11 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุม่ ล้ ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
24/1 ม.6 ต.กระทุม่ ต.กระทุม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
99/10 ม.11 ซ.ไรขึง36 ถ.ไรขิง-ทรงคนอง ต.ไร่ขึง อ.สามพราน จ.นครปฐม 77110
65/7 ม.6 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
1/9 ม.1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
232 ม.1 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
1/2 ม.8 ต.อ้ อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
156/2 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้ อย จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77170
94 ม.5 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77120
107 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77120
11/3-4 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้ อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77120
3/1 ม.7 ต.หนองตาแต้ ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77120
94 ม.5 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77120
71/3 ม.5 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77120
108 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000
239/4 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000
66/2 ม.8 ต.ห้ วยยอด อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000
833 ม.4 ต.เขาน้ อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000
34/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77110
1/10 ซ.หมูบ่ ้ านเขาน้ อย ถ.หัวหิน-หนองพลับ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77110
69/7 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77110
2/82 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77110
40 ม.3 ต.สามเรื อน อ.บางประอิน จ.พระนครศรี อยุธยา 13160
37/4 ม.4 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา 13160
104 ม.1 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา 13160
140/9-11 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้ อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา 13180
189 ม.5 ต.บ้ านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา 13160

นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์
พระนครศรี อยุธยา
พระนครศรี อยุธยา
พระนครศรี อยุธยา
พระนครศรี อยุธยา
พระนครศรี อยุธยา

อู่ในเครื อที่มีกำรทำสัญญำบริ กำรกับ บมจ. อำคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่ภำคกลำง
จังหวัด
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ชื่ออู่
อยุธยา คาร์ บอดี ้ เซอร์ วิส บจก.
อูส่ หมิตรยนตรกิจ (อูธ่ นกิจ) หจก.
ภัควัฒน์ บอดี ้ เซอร์ วิส บจก.
บางกอก ออโต้ กลาส หจก. (สาขาอยุธยา)
ศิวกรกระจกยนต์ หจก.
เอส แอนด์ เอ็น การาจเซอร์ วิส บจก.
โตโยต้ าอยุธยา บจก.
ไทเกอร์ ออโต้ คาร์ บจก.
ไทเกอร์ ออโต้ คาร์ บจก.
อาร์ ที ออโต้ กลาส
มิตซูชะอา (สิทธิภณ
ั ฑ์) บจก.
เบ๊ เฮงหลีการช่าง อู่
ส.ประดิษฐ์ อู่
ต้ อมการช่าง อู่
โตโยต้ า เพชรบุรี บจก.
ทวีผล อู่
เบ๊ เฮงหลีการช่าง (เมือง) อู่
เพชรบุรีกระจกรถยนต์
มิตซูเพชรบุรี บจก.
มิตซูเพชรบุรี บจก.
เพชรบุรี ฮอนด้ าออโตโมบิล บจก.
โตโยต้ าเมืองเพชร บจก.
อูเ่ พชรการช่าง บจก.
โตโยต้ าเจริ ญค้ า ราชบุรี (1961) บจก. (สาขาจอมบึง)
บุญเลิศการาจ อู่
สุรินทร์ การช่าง อู่ [5C-สร]
ดี อู่
บ้ านโป่ งฮ้ อนด้ าออโตโมบิล บจก.
โตโยต้ าเจริ ญค้ า ราชบุรี (1961) บจก. (สาขาบ้ านโป่ ง)
โตโยต้ าเจริ ญค้ า ราชบุรี (1961) บจก. (สนญ.)
โตโยต้ าเจริ ญค้ า ราชบุรี (1961) บจก. (สนญ.)
โตโยต้ าเจริ ญค้ า ราชบุรี (1961) บจก. (สาขาโพธาราม)
โตโยต้ าธีรชัยราชบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้ า บจก.
ราชบุรี ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.
ราชบุรีชา่ งยนต์ อู่
วี.ซี.ออยส์ บจก. (สาขา 1)
สีเ่ สียงราชบุรี มอเตอร์ บจก.
สุรกาญจน์ เซอร์ วิส บจก.
เสริ ฐการาจ อู่
เกียรติศิริ ฮอนด้ าคาร์ ส ราชบุรี บจก.
เฉลิมชัยออโต้ เซสล์ บจก. (FORD)
ท่าหินยนตร์ การ อู่
ไทยธาดากรุ๊ป บจก.
ร่มเย็นกระจกยนต์ ร้ าน
ลพบุรี ฮอนด้ าคาร์ ส บจก.
ศักดิเ์ ฮงกลการ อู่
สายทิพย์เซอร์ วิส อู่
หน่อง เคาะพ่นสี ลพบุรี อู่
ลพบุรี คาร์ เซอร์ วิส หจก.
คาร์ เซ็นเตอร์ เซอร์ วิส อู่
โตโยต้ าสมุทรสงคราม บจก.
ทิวาการาจ อู่
มุ้ยฮวดมอเตอร์ เซลล์ บจก.
ศรีมงคลกระจกยนต์
เค เอ็น เอส เซอร์ วิส แอนด์ ซัพพลาย บจก.
โตโยต้ า นครธน บมจ. (กระทุม่ แบน)
ทิพย์สวุ รรณกลการ บจก.
ที เอ็ม ซี คาร์ เซ็นเตอร์ 2
ไทยเฮงหลี ออโต้ เซอร์ วิส หจก.
วินัย อินเตอร์ บจก.
สยามนิสสัน ที.เค.เอฟ. บจก.
สยามนิสสัน ที.เค.เอฟ. เรซซิ่ง บจก.
พิรุฬห์ แอสเซมบลีย์ บจก.
ไดนามิค ออโต้ เซ็นเตอร์ บจก.
โตโยต้ า สมุทรสาคร บจก.
ทันสมัย อู่
ที.เค.ยานยนต์ อู่
บางกอก ออโต้ กลาส หจก. (สาขามหาชัย)
พิสษิ ฐ์ เซอร์ วิส อู่
ภูตะวัน Service
ศรีมงคลยานยนต์
โตโยต้ า สมุทรสาคร บจก.
มิตซู สระบุรี บจก.
สองคอนเจริ ญยนต์ หจก.
น.พุแคเจริ ญยนต์ หจก.
พ.พระบาทยนตรการ หจก.
เอนกการช่าง อู่
สยามนิสสันสระบุรี บจก.
เฮงกระจกรถยนต์ ร้ าน

โทรศัพท์
0-3588-0818-9
0-3533-1444-5, 0-3522-6556-7
08-3313-9940, 08-9486-4015
0-3534-6588, 0-3442-3588
0-3534-5023, 0-3534-5565
0-3574-1103, 08-7817-7775
0-3533-4000
0-3521-4444
0-3521-4444
081-2506479
0-3247-1099
0-3243-8121 , 08-1926-4944
0-32463909 , 08-1353-2429
0-3241-9916-6 , 08-1995-3481 , 08-1430-6250
0-3270-8999
0-3242-5831
0-3245-4506, 08-3783-3833
0-3240-1429
0-3249-0199
0-3244-6033, 0-3277-1565
0-3270-8777
0-3270-8550 #1
08-1374-1356, 0-32-440397-99
0-3271-9999 กด 3
0-3225-4901 , 0-3225-3230
08-7366-8309
0-3221-1253 , 08-6329-8170 , 08-6329-8171
0-3274-2000-5
0-3222-3500
0-3271-9999 กด 1
0-3271-9999 กด 1
0-3271-9999 กด 2
0-3271-9888
0-3273-2222
0-3233-7893
0-3231-3907 , 08-1017-0267 , 08-7915-6716
0-3232-0818
0-3232-7682-6
032-314856,081-8807505
0-3231-7032-4
0-3662-7777-9
0-3661-7086
0-3641-1726, 0-3641-1733
0-3662-1771 , 08-1423-6555
0-3661-4177-9
0-3648-6949, 08-1570-6247
08-6660-0044
0-3642-1517 , 08-9801-7198 , 08-1994-2974
0-3661-2483
0-3471-2789 , 0-3471-6523, 08-1559-9944
0-3472-3054-9
0-3474-1034, 081-918-9232
0-3477-3555
08-1432-8666, 08-9698-7715
0-3484-9078-9, 08-1755-8275
0-2420-7171
0-2810-9697, 0-1622-5626
08-1985-6959
0-2810-1293 , 0-2810-0323
0-3449-4346-7
0-3484-6717-8
0-3484-6717-8
0-3488-1102-3
0-3486-4130-2
0-3483-3300-4
0-3441-2436 , 08-3481-3967
08-1332-5118, 0-3441-1150
0-3442-3889
0-3443-5924 , 08-1570-4624
0-3481-2076, 09-6163-1420, 08-7674-9827
08-1432-8666 , 08-9171-8685
0-3444-1888
0-3635-8209
0-3624-5591, 08-1017-2234
0-3636-9324 , 08-1372-7336
0-3626-6445
08-1987-0846, 08-7103-1307
0-3622-5344-5
0-3622-0142

ที่อยู่
89 ม.5 ถ.สายเอเซีย ต.บ้ านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา 13160
33 ม.4 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา 13160
59/10 ม.2 ถ.โพธิ์ พระยา-ท่าเรื อ ต.บ้ านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรี อยุธยา 13150
165/14 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.เมือง จ.พระนครศรี อยุธยา 13000
120/3 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.เมือง จ.พระนครศรี อยุธยา 13000
51/1 ม.10 ต.ไม้ ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรี อยุธยา 13190
111 ม.3 ต.คลองสอนพลู อ.เมือง จ.พระนครศรี อยุธยา 13000
88/8 ม.5 ต.ลาไทร อ.วังน้ อย จ.พระนครศรี อยุธยา 13170
88/8 ม.5 ต.ลาไทร อ.วังน้ อย จ.พระนครศรี อยุธยา 13170
10/10 ม.4 ต.อุทยั อ.อุทยั จ.พระนครศรี อยุธยา 13210
329/1 ถ.เพชรเกษม (ชะอา) ต.ชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120
157/9 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
239/2 ม.3 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
561 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
99 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
49 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม องเมือง จ.เพชรบุรี 76000
56/1 ม.1 ต.ต้ นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
222/1-3 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
75 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ต้ นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
73 ม.1 ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
107 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
248 ม.3 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76000
78 ม.5 ต.ไรมะขาม อ.บ้ านลาด จ.เพชรบุรี 76150
90/100 ม.8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
238 ม.9 ถ.สุขาภิบาล ต.ดาเนินสะดวก อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
99/2 ม.6 ต.บางกรวย อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
119/10 ถ.บ้ านดอนตูม อ.บ้ านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110
234 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.หนองอ้ อ อ.บ้ านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110
83 ม.3 ต.หนองอ้ อ อ.บ้ านโป่ ง จ.ราชบุรี 70110
196 ถ.ทรงพล ต.บ้ านโป่ ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70110
196 ถ.ทรงพล ต.บ้ านโป่ ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70110
132 ม.1 ต.บ้ านฆ้ อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
178 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.โคกหม้ อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
999 ม.6 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
286/9 ถ.ศรี สรุ ิ ยะงวงศ์ ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
247/18 ม.2 ต.เพชรเกษม ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
494 ม.2 ต.บ้ านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
351 ม.8 ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
57/4 ถ.แม้ นราลึก ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
72 ม.5 ต.โคกหม้ อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000
88/88 ม.1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
63/1 ถ.สุรศักดิ์ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
90-90/1 ม.2 ต.นิคมสร้ างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
142/12 ม.4 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
152 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
83/4 ม.3 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
213/02 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
66 ถ.คันคลองชลประทาน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
322 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
156/1 ม.4 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
78 ซ.บางจะเกร็ ง 1 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
88/8 ซ.บางจะเกร็ ง 4 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 75000
167 ม.6 ถ.พระราม2 ต.บางแก้ ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
63/12 ม.2 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 81000
1/3 ม.11 ต.คอลงมะเดือ่ อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร 74110
399 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.อ้ อมน้ อย อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร 74130
99/3 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้ อมน้ อย อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร 74130
20/1 ม.6 ต.สวนหลวง อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร 74110
449 ม.2 ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้ อมน้ อย อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร 74130
48/6 ม.3 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
121 ม.5 ต.คลองมะเดือ่ อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร 74110
121 ม.5 ต.คลองมะเดือ่ อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร 74110
58/8 ม.11 ต.หลักสาม อ.บ้ านแพ้ ว จ.สมุทรสาคร 74110
66/4 ม.1 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
23/14 ม. 6 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
923/66 ถ.พระราม 2 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
1300/117 ซ.เทศบาล 8 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
57/48-49 ม.4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 10210
24/181 ม.3 ต.บางหญ้ าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
67/348 ม.2 ถ.พระรามที่2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
67/500 ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
55/5 ม.1 ถ.พระราม2 กม.16 ต.บางน ้าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
424 ม.9 ต.บ้ านป่ า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
87/1 ม.4 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
53 ม.10 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
41/4 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.คาจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
206 ม.2 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
193/1 ม.1 ต.ปากข้ าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
8/11 ม.2 ต.ดาวเรื อง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

อู่ในเครื อที่มีกำรทำสัญญำบริ กำรกับ บมจ. อำคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่ภำคกลำง
จังหวัด
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สิงห์บรุ ี
สิงห์บรุ ี
สิงห์บรุ ี
สิงห์บรุ ี
สิงห์บรุ ี
สิงห์บรุ ี
สิงห์บรุ ี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
อ่างทอง
อุทยั ธานี
อุทยั ธานี

อำเภอ
วิหารแดง
หนองแค
หนองแค
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
สองพี่น้อง
สองพี่น้อง
สามชุก
อูท่ อง
เมือง
เมือง
เมือง
หนองขาหย่าง

ชื่ออู่
สุขไพศาล อู่
พี.ที.มอเตอร์ 2 หจก.
ฉัตรยนต์ หจก.
ณัฐยนต์ เซอร์ วิส
โตโยต้ าสิงห์บรุ ี บจก.
ส.สาราญสุข อู่
สิงห์บรุ ี อีซซู ุ เซลส์ บจก.
สิงห์บรุ ี ฮอนด้ าคาร์ ส์ บจก.
สิงห์บรุ ี กระจกรถยนต์ หจก.
เหน่งบริการ อู่
ช่างน้ อย (สุพรรณบุรี) อู่
วันเพ็ญรุ่งเรื อง อู่
พรสวัสดิ์ บอดีคาร์
มาลาโกสุมเซอร์ วิส บจก.
ส.เจริ ญชัย อู่
ส.เจริ ญชัยมอเตอร์ อู่
โตโยต้ า เมืองสุพรรณ บจก.
สุชาติการช่าง อู่
สิริโรจน์ ออโต้ เซอร์ วิส บจก.
สถิระ อู่
วรกาญจน์ อทู่ อง หจก.
พี ออโต้ อิมเมจ บจก.
สยามนิสสันอ่างทอง บจก.
อุทยั ออโต้ อู่
ชวดเปี ยบูรณะ อู่

โทรศัพท์
0-3636-5788-9
0-3633-7730-2
0-3630-5785, 08-1852-1345
0-3652-4685, 08-1836-8168
0-3653-9712-4 ต่อ 23
0-3653-3632, 081-8219131
0-3651-2788, 0-3651-1538
0-3653-9656
0-3651-1899
089-789-1029
0-3558-4360, 081-772-3938
08-4930-0679, 0-3556-5159
0-3552-3230
0-355-5520, 08-7165-4765
0-3554-6050
0-3554-6050
0-3551-4888
035-589229,035-541265
08-6404-5363
0-3554-4066, 08-6302-6707, 08-1874-4301
0-3555-2450 , 081-8733858
0-3561-5990
0-3585-0777
0-5651-3707 , 08-1475-7416 ,084-6886461
0-5659-7135

ที่อยู่
119 ม.6 ต.คลองเรื อ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
69/3 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.ห้ วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
9/3 ม.3 ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
113/24 ม.5 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 16000
109 ม.1 ต.บางบัญ อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 16000
113/31 ม.5 ถ.สิงห์บรุ ี-ลพบุรี ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 16000
69 ม.11 ต.ต้ นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 16000
223 ม.2 ถ.เอเชีย ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 16000
1016/42/43 ถ.สิงห์บรุ ี-บางพาน ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 16000
113/38 ม.5 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 16000
109 ม.2 บางตะเคียน อ.สองพี่น้อย จ.สุพรรณบุรี 72160
19 ม.8 ต.กระจัน อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี 72160
250 ม.5 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
268/2 ม.5 ต.รัว้ ใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
241 ม.5 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
241/1 ม.5 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
222 ม.2 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
293 หมู่ 11 ถ.มาลัยแมน ต.ทุง่ คอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
9 ม.4 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
516/3 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
449 ม.15 ถ.มาลัยแมน ต.จรเข้ สามพัน อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี 72160
29/25 ม.2 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
9 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.บ้ านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
8/26 ถ.รักการดี ต.อุทยั ใหม่ อ.เมือง จ.อุทยั ธานี 61000
28/1 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยั ธานี 61130

อู่ในเครื อที่มกี ำรทำสัญญำบริ กำรกับ บมจ. อำคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่ภำคอีสำน
จังหวัด
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

อำเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ชุมแพ
บ้ านไผ่
บ้ านไผ่
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

เมือง
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
เมือง
ชัยภูมิ
เมือง
นครพนม
เมือง
นครพนม
เมือง
นครพนม
เมือง
นครพนม
เมือง
นครพนม
เมือง
นครพนม
เมือง
นครพนม
เรณูนคร
นครราชสีมา
ปากช่อง
นครราชสีมา
ปากช่อง
นครราชสีมา
เมือง
นครราชสีมา
เมือง
นครราชสีมา
เมือง
นครราชสีมา
เมือง
นครราชสีมา
เมือง
นครราชสีมา
เมือง
นครราชสีมา
เมือง
นครราชสีมา
เมือง
นครราชสีมา
เมือง
นครราชสีมา
เมือง
นครราชสีมา
เมือง
นครราชสีมา
เมือง
นครราชสีมา
เมือง
นครราชสีมา
เมือง
นครราชสีมา
เมือง
นครราชสีมา
เมือง
นครราชสีมา
เมือง
บึงกาฬ
เมือง
บึงกาฬ
เมือง
บุรีรัมย์
นางรอง
บุรีรัมย์
นางรอง
บุรีรัมย์
นางรอง
บุรีรัมย์
ประโคนชัย
บุรีรัมย์
เมือง
บุรีรัมย์
เมือง
บุรีรัมย์
เมือง
บุรีรัมย์
เมือง
บุรีรัมย์
เมือง
บุรีรัมย์
เมือง
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสยั
มหาสารคาม
เมือง
มหาสารคาม
เมือง

ชื่ออู่
กาฬสินธุ์ฮอนด้ าคาร์ ส บจก.
เค เอช ซี ออโต้ เซอร์ วิส บจก.
มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ บจก.
ส.บุญเฮงการช่าง อู่
สมเด็จง่วนเชียง หจก.
สยามนิสสันกาฬสินธุ์ บจก.
เสถียรมอเตอร์ หจก.
ไชยบุรีการช่าง อู่
ราชามอเตอร์ บ้านไผ่ บจก.
วัฒนะเซอร์ วิส อู่
เคเคที ขอนแก่น บจก.
จี.เอ็ม.การาจ บจก.
ตึ๋งขอนแก่นเซอร์ วิส หจก.
ที.พี.บอดี ้ เซอร์ วิส หจก.
ป.นครปฐม อู่
ภิญโญพรสวัสดิ์การช่าง อู่
มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ บจก. [2I-ขก]
มิตรอารี ย์ขอนแก่น (2009) บจก.
วัชระ บอดี ้ เซอร์ วิส อู่
เสมียนการช่าง อู่ [MGIP11]
อาร์ .เอช.มอเตอร์ เซลส์ บจก. (CHEVROLET)
อุดรกระจกรถยนต์ บจก. (สาขาขอนแก่น)
โอที กระจกรถยนต์ ร้ าน
เค.พี.เอ็น.เพ้ นท์ อู่
อภิภทั ร การาจ หจก.
สุวรรณเซอร์ วิส อู่
ชัยภูมิกระจกรถยนต์ ร้ าน
โตโยต้ าชัยภูมิ (ยนตรการ) บจก. (สาขาบายพาส)
เพชรการาจ ชัยภูมิ หจก.
มารวยการช่าง หจก.
วิวฒ
ั น์ การช่าง อู่
ศิริรุ่งเซอร์ วิส

โทรศัพท์
0-4382-0991-5
0-4383-3611-2
0-4382-1111
0-4387-3500-2
0-86246-2992
0-4382-1010-2
0-4381-3888
043-386-085
0-4337-4699
0-4327-2675, 08-0750-7721
0-4323-2888
0-4334-8899
0-4322-5641, 08-5746-1264
08-6634-6262 , 08-9713-7717 , 0-4334-0249
0-4345-0041, 08-3332-7261
0-4338-0025 , 08-1964-4495,0-4338-0159
0-4323-5666
0-4323-6104 , 0-4323-8775
08-1262-3615
08-5912-1274 , 08-9863-3630
0-4324-1000
0-4324-3114-5, 0-4323-7224, 08-9710-2227
08-9422-1214
09-6223-2252, 08-7634-1428
043-345513, 081-4712811
08-1717-7935
08-1967-0291, 08-6652-8949 ,0-4481-7871
0-4481-7718
09-5515-9044, 09-5515-9045
0-4481-6303, 08-9846-0712, 08-9845-5294
08-1999-7457
08-5901-8123

ที่อยู่
14/2 ถ.บายพาสสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ 46000
555 ม.20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
211 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
120 ม.6 ถ.กาฬสินธ์-สหัสขันธ์ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
175 ม.5 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
168/1 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
352 ม.5 ถ.กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
266 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
35/35 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้ านไผ่ อ.บ้ านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
678/4 ม.3 ถ.เจ้ าเงาะ ต.ในเมือง อ.บ้ านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
88/8 ม.6 ถ.ศรี จนั ทร์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
41/142 ม.14 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
324 ม.19 ต.บ้ านเป็ ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
420 ม.7 ถ.เลี่ยงเมืองขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ของแก่น 40000
186/1 ม.13 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
256 ม.12 ถ.เลี่ยงเมือง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
154 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
425-427 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
48 ม.7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
52 ม.15 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
257/6 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
86/24 ม.7 ถ.มะลิวลั ย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
164 ม.9 ถ.เหล่านาดี ต.บ้ านเป็ ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
720 ม.2 ซ.มีสขุ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
46 ม.21 ต.บ้ านเป็ ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
314 ม.18 ถ.ชุมแพ-สีชมพู ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
275/10 ม. 15 ถ.ชัยภูมิ-แก้ งคร้ อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
105-106 ม.14 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
125/8 ม.6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
63/3 ม.14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
236 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
181/15 ม.10 ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

สว่างการยาง หจก.
โตโยต้ าภูมิใจคุณวาสี บจก.
เพชร เซอร์ วิส
เฉลิมการช่าง อู่
ตัม้ บริ การ อู่
ถังเจริ ญยนต์ ร้ าน
ทองบริ การ อู่
พี.เจ.เซอร์ วิส บจก.
ยนตการ เซอร์ วิส บจก.
ช่างโผน บจก.
ทวีผล (ปากช่อง) อู่
ดี.ดี. ออโต้ บจก.
เครานครราชสีมา กรุ๊ ป บจก.
เคราบริ การ (1996) บจก.
โคราช ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.
ไทยออโต้ กลาส (โคราช) บจก.
ปฐพีทองหัวทะเล บจก.
ปฐพีทองหัวทะเล บจก.
มิตซู ณัฐดนัย บจก.
ราชสีมา เพอร์ เฟอร์ แมนซ์ หจก.
ศูนย์สที รัพย์ทวี หจก. (นครราชสีมา)
แสงสีนิลมอเตอร์
เอส พี คาร์ เซอร์ วิส อู่
แอม.เอ.การาจ หจก.
โตโยต้ า เป็ นหนึ่ง บจก.
โตโยต้ า เป็ นหนึ่ง บจก.
มูนไลท์ การาจ บจก.
นครราชสีมา ฮอนด้ าออโตโมบิล บจก.
คิงส์ยนต์ หจก.
บึงกาฬ ออโต้ การาจ หจก.
เล้ งบึงกาฬเซอร์ วิส หจก.
นางรองรุ จน์หน้ า หจก.
บุญชัยชนะ อู่
ศูนย์สที รัพย์ทวี หจก. (นางรอง)
เจริ ญสิน ออโต้ เพ้ นท์ หจก.
โตโยต้ าบุรีรัมย์ บจก.
ป.ประเสริ ฐยนต์ หจก.
รุจน์ หน้ า บุรีรัมย์ หจก.
วัฒนกิจรวมช่าง บจก.
วินยานยนต์ บจก.
โตโยต้ าพนมรุ้ง บจก.
ถาวรเจริ ญยนต์ อู่
กิติเคาะพ่นสี หจก.
โค้ วยู่ฮะมอเตอร์ บจก.

0-4483-1186, 08-1547-3589
0-4481-1888
0-4483-3310
0-4250-2188, 08-1871-6491
0-4251-6017, 08-5008-1553
0-4252-0027 , 08 6630 6295
0-4252-2344, 0-4251-2225
08-6645-1896, 042-512-675
0-4252-1145, 08-9572-7972, 08-9569-7006
0-4252-8549
0-4431-2658, 08-1321-4955
0-4439-0093
0-4429-9617-9
0-4446-5318-9, 0-4446-5202
0-4423-0230
0-4427-1555, 0-4429-3723-5
0-4428-2446-7
0-4428-2446-7
0-4421-3474-8
08-6122-2221, 0-4495-9266
08-0799-9902 0-4435-1203
0-4435-1077, 08-9748-7962
0-4437-2455
0-4432-7266, 08-6478-5845
0-4470-1888
0-4470-1888
0-4432-7178
0-4492-888-95
0-4425-2581
0-4249-2993, 08-1907-1645, 08-9944-3194
0-4249-2747 , 08 1739 3874
0-4466-6168-9, 08-1709-6760
044-633678 081-8786759
0-4462-2024, 08-5613-8925
081-8796919, 085-8580881
0-4469-0101-3
0-4466-6464, 08-1547-4338
0-4463-4872, 08-1660-1611, 09-7310-8556
05-8631-5757, 08-9153-3615
044-666-934, 095-545-3823
0-4411-1888
0-4379-0347, 08-1967-5529
0-4399-5777, 0-4399-5778
0-4372-2411

50/2 ม.12 ต.หนองไผ่ อ.แก้ งคร้ อ จ.ชัยภูมิ 36150
88/8 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
330/19 ม.15 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
225/6 ถ.ประชาร่ วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง จ. นครพนม 48000
170/1 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
52/2 ถ.สว่างนคร อ.เมือง จ.นครพนม 48000
136 ซ. ส.วัฒนาอุทิศ ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000
343/2 ถ.เฟื่ องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
145/2 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
113 ม.3 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
44/1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่ าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
122 ม.13 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30000
1611 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
416 ม.3 ถ.ยิ่งเจริ ญ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
2998/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราสีมา 30000
517/150 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
348 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง (ปั กธงชัย-ขอนแก่น) ต.ปรุ ใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
348 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง (ปั กธงชัย-ขอนแก่น) ต.ปรุ ใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
2986 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000
216 ม.3 ต.หมื่นไว อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
114/1 ซ.มิตรภาพ 12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
2592/2 ถ.มุขมนตรี ต.ในมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
827 ม.1 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้ านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000
497 ม.4 บ้ านหนองสองห้ อง ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
3114 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
3114 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
220 ม.1 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
999 ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราสีมา 30810
403/1-5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000
262 ม.10 ถ.บึงกาฬ-พังโคน ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
69 ม.8 ถ.บึงกาฬ-บ้ านแพง ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
85 ม.11 ถ.บุรีรัมย์ - นางรอง ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
208/1 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
36 ถ.สังขกฤษบูรณะ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
469 ม.3 ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
140 ม.10 ถ.บุรีรัมย์ - นางรอง ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
333 ม.5 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
291 ม.9 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมมย์ 31000
205 ม.6 ต.บ้ านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
99/1 ม.2 ต.อีสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
555 ม.14 ต.บ้ านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
987 ม.14 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสยั จ.มหาสารคาม 44110
195 ถ.ถีนานนท์ ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชยั จ.มหารคาม 44150
204 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

อู่ในเครื อที่มกี ำรทำสัญญำบริ กำรกับ บมจ. อำคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่ภำคอีสำน
จังหวัด
อำเภอ
มหาสารคาม
เมือง
มหาสารคาม
เมือง
มหาสารคาม
เมือง
มหาสารคาม
เมือง
มหาสารคาม
เมือง
มหาสารคาม
เมือง
มุกดาหาร
เมือง
มุกดาหาร
เมือง
มุกดาหาร
เมือง
ยโสธร
เมือง
ยโสธร
เมือง
ยโสธร
เมือง
ยโสธร
เลิงนกทา
ร้ อยเอ็ด
เชียงขวัญ
ร้ อยเอ็ด
โพนทอง
ร้ อยเอ็ด
เมือง
ร้ อยเอ็ด
เมือง
ร้ อยเอ็ด
เมือง
ร้ อยเอ็ด
เมือง
ร้ อยเอ็ด
เมือง
ร้ อยเอ็ด
เมือง
ร้ อยเอ็ด
สุวรรณภูมิ
ร้ อยเอ็ด
สุวรรณภูมิ
ร้ อยเอ็ด
สุวรรณภูมิ
ร้ อยเอ็ด
เสลภูมิ
เลย
เมือง
เลย
เมือง
เลย
เมือง
เลย
เมือง
เลย
เมือง
เลย
เมือง
เลย
เมือง
ศรี สะเกษ
กันทรรมย์
ศรี สะเกษ
กันทรลักษ์
ศรี สะเกษ
กันทรลักษ์
ศรี สะเกษ
กันทรลักษ์
ศรี สะเกษ
ขุขนั ธ์
ศรี สะเกษ
เมือง
ศรี สะเกษ
เมือง
ศรี สะเกษ
เมือง
ศรี สะเกษ
เมือง
ศรี สะเกษ
เมือง
ศรี สะเกษ
เมือง
ศรี สะเกษ
เมือง
ศรี สะเกษ
เมือง
ศรี สะเกษ
ราษีไศล
สกลนคร
พังโคน
สกลนคร
เมือง
สกลนคร
เมือง
สกลนคร
เมือง
สกลนคร
เมือง
สกลนคร
เมือง
สกลนคร
เมือง
สกลนคร
เมือง
สกลนคร
เมือง
สกลนคร
สว่างแดนดิน
สุรินทร์
เมือง
สุรินทร์
เมือง
สุรินทร์
เมือง
สุรินทร์
เมือง
สุรินทร์
เมือง
สุรินทร์
เมือง
สุรินทร์
เมือง
หนองคาย
เมือง
หนองคาย
เมือง
หนองคาย
เมือง
หนองคาย
เมือง
หนองคาย
เมือง
หนองคาย
เมือง
หนองบัวลาภู
เมือง
หนองบัวลาภู
เมือง
อานาจเจริ ญ
เมือง
เมือง
อานาจเจริ ญ
เมือง
อานาจเจริ ญ
อานาจเจริ ญ
เมือง
อุดรธานี
บ้ านผือ

ชื่ออู่
โชค นิตยา เซอร์ วิส หจก.
ทองบอดี ้เพ้ นท์ หจก.
มายด์ มอเตอร์ เซอร์ วิส หจก.
ราชามอเตอร์ มหาสารคาม บจก. (HONDA)
สารคามการช่าง อู่
อูถ่ าวรการช่าง หจก.
โตโยต้ ามุกดาหาร(1993) บจก.
มิตซูมกุ ดาหาร บจก.
สหกิจคาร์ เซอร์ วิส แอนด์ ยางยนต์ หจก.
โตโย้ ต้ายโสธร บจก.
ยโสธรเจริ ญการช่าง หจก.
สมศักดิ์ยนต์ อู่ (ยโสธร)
ส.เลิงนกทา คาร์ เพ้ นท์ อู่
ส.ยุทธชัยเซอร์ วิส อู่
ดี เอส อาร์ คาร์ เซ็นเตอร์ อู่
มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ บจก.
ร้ อยเอ็ดกลการเซอร์ วิสแอนด์การาจ อู่
รุ่งเรื องบริ การ อู่ (ร้ อยเอ็ด)
ศรี ทองออโต้ เซอร์ วิส บจก
ส.ทวีชยั เซอร์ วิส หจก.
เอ.บี.เอ.รุ่งเรื อง บจก.
ช่างแก้ ว อู่
โชคชัยยนต์เซอร์ วิสแอนด์คาร์ แคร์ อู่
ต้ องลักษณ์ ออโต้ คาร์ แคร์
คูณทรัยพ์อะไหล่ อู่
เมืองเลยฮอนด้ าคาร์ บจก.
เลิศเมืองเลยการช่าง อู่
อุดรกระจกรถยนต์ บจก. (สาขาเลย)
ไฮเทคยนต์ อู่
โค้ วยู่ฮะมอเตอร์ บจก.
โค้ วยู่ฮะมอเตอร์ บจก.
เฮีย ต. บจก.
โตโยต้ าศรี สะเกษ (1993) บจก. (กันทรรมย์)
ทวีการช่าง อู่
ศรี สวัสดิ์ อู่
โตโยต้ าศรี สะเกษ (1993) บจก. (กันทรลักษ์)
โตโยต้ าศรี สะเกษ (1993) บจก. (ขุขนั ธ์)
โตโยต้ าศรี สะเกษ (1993) บจก. (สนญ.)
ที.เพนท์ บจก.
ยนต์ไพศาล อู่
วัลลภการช่าง อู่
ศรี สะเกษพันธุ์ทอง บจก.
สยามนิสสันศรี สะเกษ บจก.
ฐานซ่อมสี บจก.
ฐานซ่อมสี บจก.
โตโยต้ าศรี สะเกษ (1993) บจก. (ราษีไศล)
พัฒนาคาร์ แคร์ อู่
ชาตรี การช่าง อู่
ถาวรยานยนต์ อู่
มิตซูบิ๊กชาญ บจก.
เลิศสกลการช่าง หจก.
รุตคาร์ เซอร์ วิส ร้ าน
อุดรกระจกรถยนต์ บจก. (สาขาสกลนคร)
วิจิตรศิลป์การช่าง อู่
เอส เค เอส สกลนคร อู่
วี.ไอ.พี.คาร์ เพ้ นท์ อู่
จานงค์การช่าง อู่
โตโยต้ าสุรินทร์ (1991) บจก.
รุ่งสิริเบญจ(BMS) อู่
ศูนย์สสี รุ ิ นทร์ อู่
สี ทีแอนด์เอ็ม (ศูนย์ซีตรอง) อู่ (CITROEN)
สุรินทร์ รวมช่าง อู่
โตโยต้ าสุรินทร์ (1991) บจก.
ศิริชยั บจก.
ไทยเจริ ญแมคคานิคคัล (2003) บจก.
หนองคายอินเตอร์ เซอร์ วิส หจก.
ทองมานะยนต์ หจก.
ใหม่การาจ หจก.
โตโยต้ าหนองคาย บจก.
มิตซูออโต้ หนองบัวลาภู บจก. [2I-นภ]
มิตซูออโต้ หนองบัวลาภู บจก. [5I-นภ]
เควีพี ออโต้ เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก.
โตโยต้ าอานาจเจริ ญ บจก.
โตโยต้ าอานาจเจริ ญ บจก.
วิชยั การช่าง อู่
มิตซูชาญออโต้ บจก.

โทรศัพท์
0-4372-2747, 08-5609-0445
08-5929-2803, 08-8340-0075
08-4766-5077, 08-4028-5581
0-4372-2618, 0-4374-0262-3
0-4371-2332 , 08-1262-8796
0-4372-3464, 0-4372-2262
0-4261-2193, 0-4261-1670
0-4266-1033
0-4261-2461 , 0-4263-1640 , 0-4261-5355
0-4572-4222
08-2756-5361, 08-1389-8529, 0-4571-2911
0-4571-2004, 0-4571-1843
0-4578-1234, 08-1878-4122
0-4351-3331
0-4357-2501, 09-8564-5056
0-4352-2666
0-4351-4999, 0-4351-9792
0-4351-4871
0-4350-1855, 08-4603-2400
0-4352-4800, 08-10568918
0-4352-4888
0-4358-0677, 08-6221-5786
0-4358-0181
0-4358-1475, 08-9569-2423, 08-1768-8123
08-5750-9599, 08-6222-3955
0-4280-4075-7
0-4280-4195, 08-3456-2335
08-1420-0969
0-4283-3723-24
0-4283-3391-6
0-4283-3391-6
0-4285-0434
045-651444 , 094-5432565
08-1600-3550, 08-5774-8295
0-4566-2315, 08-1600-6126
045-661172,085-3007487
085-4115839
0-4561-2736
08-1265-8661
0-4561-1863
0-4563-3308, 08-1321-4793 ,08-1266-2944
0-4563-3218-20
0-4561-2573
0-4564-3240-2
0-4564-3240-2
045-682553 , 085-3102810
08-1954-8183, 08-1976-0096
042-743243, 08-1739-8229
0-4297-1082, 08-6864-6178
042-716-759
042 747226, 08-1975-0710
0-4271-6215, 09-6426-6591
0-4271-3149
0-4273-2386
08-6228-2207, 099-868-5098
08-7865-8745, 09-3556-2519
0-4453-1306, 08-6263-5568
0-4471-0555
0-4404-1007, 0-4404-1072, 08-1266-9030
0-4451-8597, 08-3733-5693
0-4451-2095 , 0-4451-2699
0-4453-8879, 08-6879-8992, 08-1321-3078
0-4471-0555
09-1052-8598, 08-9709-7330
0-4210-0557-8
0-4246-5123
0-4201-2766, 081-717-1856
089-221-5858
0-4234-2222
0-4231-3044, 08-9418-4747
0-4231-3044, 08-9418-4747
045-270-186-9
0-4527-0777
0-4527-0777
045-451738, 081-9550316
0-4228-2111, 09-5813-7883

ที่อยู่
923 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
101 ม.23 ถ.ร้ อยเอ็ด-มหาสารคาม ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
29/2 ถ.สารคาม-วาปี ปทุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
2219/2 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
167 ม.10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
1042 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
39 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
92 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
55 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
82 ม.3 ต.สาราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
345 ม.3 ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
208 ม.9 ถ.แจ้ งสนิท ต.เชียงคา อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
567 ม.12 ถ.ทยาปั สสา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
180 ม.7 ถ.ร้ อยเอ็ด โพนทอง ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้ อยเอ็ด 45000
156 ม.8 ต.สระนกแก้ ว อ.โพนทอง จ.ร้ อยเอ็ด 45110
322 ม.10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้ อยเอ็ด 45000
87 ม. 15 ถ.เลียบเมือง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้ อยเอ็ด 45000
105 ม.7 ถ.บายพาส ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้ อยเอ็ด 45000
99 ม.3 บ้ านโนนแท่น ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้ อยเอ็ด 45000
201 ม.6 ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้ อยเอ็ด 45000
449 ม.16 ถ.บายพาส ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้ อยเอ็ด 45000
948 ม.20 ต.เสระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้ อยเอ็ด 45130
268/ ม.9 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้ อยเอ็ด 45130
436 ม.5 ถ.ปั ทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้ อยเอ็ด 45130
49/11 ถ.แจ้ งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้ อยเอ็ด 45120
40 ม.12 ถ.มลิวรรณ ต.นาโป่ ง อ.เมือง จ.เลย 42000
88 ม.12 ถ.มลิวรรณ ต.นาโป่ ง อ.เมือง จ.เลย 42000
72/21 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
82/3 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
82/4 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
82/4 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000
252 ม.4 ต.ศรี สงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
227 ม.11 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรี สะเกษ 33130
39 ม.11 บ้ านห้ วยพอก ถ.เขาพระวิหาร ต.หนองหญ้ าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรี สะเกษ 33110
217 ม.11 ถ.เขาพระวิหาร ต.หนองหญ้ าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรี สะเกษ 33110
458 ม.4 ต.หนองหญ้ าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรี สะเกษ 33110
121 ม.8 ถ.ศรี สะเกษ – ขุขนั ธ์ ต.หนองฉลอง อ.ขุขนั ธ์ จ.ศรี สะเกษ 33140
190/1 ม.6 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ 33000
222 ม.6 ถ.ศรี สะเกษ-กันทรลักษณ์ ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ 33000
259/1 ถ.ขุขรุ ธ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ 33000
469 ม.6 บ้ านกุดโค้ ง ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ 33000
339 ม.6 ถ.ศรี สะเกษ-กันทรลักษณ์ ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ 33000
1540/35 ถ.ขุขนั ธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ 33000
2/18 ม.6 ถ.ศรี สะเกษกันทรลักษ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ 33000
2/18 ม.6 ถ.ศรี สะเกษกันทรลักษ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ 33000
78 ม.7 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรี สะเกษ 33160
205 ม.8 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
61/6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
81 ม.12 ถ.สกลนคร-นาแก ต.งิ ้วดอน อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
92 ม.1 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
39 ม.1 ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ห้ วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
217 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
12/2 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
224 ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
198 ม.1 ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ห้ วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
117 ม.10 ต.บ้ านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
74 ม.11 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
370-378 ถ.ปั ทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
30/2 ม.1 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
56/2 ม.3 ถ.สุรินทร์ -ลาชี ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
439 ม.9 ถ.สุรินทร์ -ลาชี ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
73/12 ถ.ปั ทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
370-378 ถ.ปั ทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
135 ม.14 บ้ านนาคลอง ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
299 ม.12 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิชยั อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
21 ม.6 บ้ านโนนธาตุ ถฤ.หนองคาย-อุดร ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
410 ม.11 ต.หาดดา อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
224 ม.12 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชยั อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
444 ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชยั อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
299/1 ม.10 ถ.อุดร-เลย ต.ลาภู จ.หนองบัวลาภู 39000
299/1 ม.10 ถ.อุดร-เลย ต.ลาภู จ.หนองบัวลาภู 39000
105/1 ม.7 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อานาจเจริ ญ 37000
13 ม.19 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อานาจเจริ ญ 37000
13 ม.19 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อานาจเจริ ญ 37000
9/1 ม.12 ถ.อรุ ณประเสริ ฐ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อานาจเจริ ญ 37000
88/1 ม.8 ต.บ้ านผือ อ.บ้ านผือ จ.อุดรธานี 41160

อู่ในเครื อที่มกี ำรทำสัญญำบริ กำรกับ บมจ. อำคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่ภำคอีสำน
จังหวัด
อำเภอ
อุดรธานี
เมือง
อุดรธานี
เมือง
อุดรธานี
เมือง
อุดรธานี
เมือง
อุดรธานี
เมือง
อุดรธานี
เมือง
อุดรธานี
เมือง
อุดรธานี
เมือง
อุดรธานี
เมือง
อุดรธานี
เมือง
อุดรธานี
เมือง
อุดรธานี
เมือง
อุดรธานี
เมือง
อุดรธานี
เมือง
อุดรธานี
เมือง
อุดรธานี
เมือง
อุบลราชธานี ตระการพืชผล
อุบลราชธานี
เมือง
อุบลราชธานี
เมือง
อุบลราชธานี
เมือง
เมือง
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เมือง
อุบลราชธานี
เมือง
อุบลราชธานี
เมือง
อุบลราชธานี
เมือง
อุบลราชธานี
เมือง
อุบลราชธานี
เมือง
อุบลราชธานี
เมือง
อุบลราชธานี
เมือง
อุบลราชธานี
เมือง
อุบลราชธานี
เมือง
อุบลราชธานี
เมือง
อุบลราชธานี วาริ นชาราบ

ชื่ออู่
ก.เจริ ญทรัพย์ อู่
กีเซอร์ วิส หจก.
ณัฐออโต้ คาร์ บจก.
ตุ๋ย หจก.
โตโยต้ า ชิณณ์ นนท์ บจก.
เทคนิคยานยนต์
มิกินก บจก.
มิตซูเจียงหนองคาย บจก.
วี.เอ็น.มอเตอร์ (1993) บจก.
อุดร ออโต้ ซิตี ้ บจก.(CHEVROLET)
อุดรกระจกรถยนต์ (สนญ.) บจก.
อุดรทวีทรัพย์(1990) สาขา 2 บจก. (HONDA)
ณัฐออโต้ คาร์ บจก.
อุดรทรัคออโต้ เซลส์ บจก.
ยู.ดี.ออโต้ โซน บจก.
ซูซกู ิเจียงอุดร บจก.
วิจิตร 2 อู่
โตโยต้ าดีเยี่ยม บจก.
โตโยต้ าอุบลราชธานี หจก.
โตโยต้ าอุบลราชธานี หจก.
ที.เพนท์ บจก.
นิติกานต์ อู่
อนันต์อบุ ล หจก.
อิศรางกูร อู่
อุดรกระจกรถยนต์ บจก. (สาขาอุบลฯ)
อุบลพันธ์ ทอง บจก.
เอ็นพี เซอร์ วิส บจก.
มงคล คาร์ เซ็นเตอร์ บจก.
ซีซีซี ออโต้ บจก.
ส.นายช่าง หจก.
โตโยต้ า ดีลกั ซ์
อุบลพิจิตรเพชร มอเตอร์ คาร์ บจก.
อุบลคาร์ เซอร์ วิส บจก.

โทรศัพท์
0-4221-4835-6, 08-7855-5682
0-4232-3352 , 0-4223-0379
0-4232-3555, 09-3326-1118
0-4220-1450 , 0-4220-1455
0-4221-5555
0-4224-7279, 089-5702829
0-4220-7216, 081-7399807
0-4212-6031-3
0-4234-0131-3, 09-0576-6657
0-4229-2888
0-4220-4115-6, 081-7994141
0-4229-5777
0-4232-3555, 09-3326-1118
0-4229-2866
0-4224-7838
0-4229-2117-8
045-481-418, 089-624-7650
0-4531-3999
08-3796-3188
08-3796-3188
045-284-181-2
0-4531-6568, 08-6870-1712
0-4528-3434
0-4531-1014, 08-6605-6567
0-4531-4557
0-4547-5555
08-0164-3148, 08-7239-9432
0-4521-0955
0-4521-0888 ต่อ 609
0-5431-2909
0-4520-8889
0-4547-5550
0-4526-7189 , 0-4526-8309

ที่อยู่
128 ม.4 ถ.บ้ านดงหนองโพธิ์ ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
284 ม.5 ซ.หันดงอุดม ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
256/6 ม.6 ซ.บ้ านเดื่อ ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
69 ม.6 ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
999 ถ.เลี่ยงเมืองหนองคาย-สกลนคร ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
37/20 ถ.ศรี ชมชื่น ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
79/4 ม.14 ซ.ชัยเจริ ญ ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
555/1 ม.7 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
75 ม.7 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
499 ม.3 ถ.รอบเมือง ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
235/1-4 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
311 ม.8 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรานี 41330
256/6 ม.6 ซ.บ้ านเดื่อ ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
788 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตาบลบ้ านจัน่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
123/32 ม.8 ซ.บ้ านดงวัด ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
100 ม.1 ต.บ้ านจัน่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
366 ม.6 บ้ านดอนทับช้ าง ถ.ตระการ-อุบลฯ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
99 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
155-165 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
155-165 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
572 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
72/1 ม.26 ถ.ชยางกูร ต.เขาใหญ่ อ.เมือง 34000
281 ถ.อุบล-ตระการ ม.16 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
794 ม.2 ซ.สัมผัสบุญ ถ.แจ้ งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
69 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
385 ม.5 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
11 ม.8 ต.ไรน้ อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
119 ม.5 ต.ขี ้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
779/13-16 ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
54 ม.17 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
88 ม.20 ต.แสนสุข อ.วาริ นชาราบ จ.อุบลราชธานี 34190
77 ม.26 ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
75 ม.4 ถ.เลี่ยงเมือง ต.คาน ้าแซบ อ.วาริ นชาราบ จ.อุบลราชธานี 34190

อู่ในเครื อที่มีกำรทำสัญญำบริ กำรกับ บมจ. อำคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่ภำคเหนือ
จังหวัด
อำเภอ
กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุงบริ กำร อู่

ชื่ออู่

โทรศัพท์
0-5578-1343, 08-1674-2764

ที่อยู่
398/39 ม.10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
เชียงรำย

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ประกำยเพชร เซอร์ วิส 2559 บจก.
เคพีพี กลำส บจก.
อูเ่ ขียวกำรช่ำง
เกษม อู่

0-5574-6077, 08-9961-4179
0-5571-7222-3
0-5585-0600
0-5315-2592, 089-7553634

73/1 ม.12 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
440,442 ถ.เจริ ญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
99/9 ม.1 ต.อ่ำงทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
53 ม.7 ต.สันทรำย อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000

เชียงรำย

เมือง

เชียงรำย วีอำร์ มอเตอร์ บจก.

0-5370-5406-7

372 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.นำงแล อ.เมือง จ.เชียงรำย 57100

เชียงรำย

เมือง

เทคนิค อู่

053-774335

101 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.สันทรำย อ.เมือง จ.เชียงรำย

เชียงรำย

เมือง

0-5370-0549

559/40 ม.10 ต.สันทรำย อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000

เชียงรำย

เมือง

พรประเสริ ฐ 2 ร้ ำน
พี แอล มอเตอร์ อู่

08-1883-6278, 08-7189-5719

192 ม.8 ต.สันทรำย อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000

เชียงรำย

เมือง

มิตซูล้ำนนำ บอดี ้ เพ้ นท์ บจก.

053-176666

88 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.นำงแล อ.เมือง จ.เชียงรำย 57100

เชียงรำย

เมือง

สีพำยัพ อู่

0-5371-5374

53/7 ม.17 ซ.ร่วมใจ ถ.สันคอกช้ ำง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000

เชียงรำย

เมือง

อีซซู สุ งวนไทยเชียงรำย บจก.

0-5370-2665

222 ม.2 ถ.พลโยธิน ต.บ้ ำนดู่ อ.เมือง จ.เชียงรำย 57100

เชียงรำย

เมือง

เอ็กซ์-ทีน ซ๊ อป ( 76 เคลม พอย์ท) ร้ ำน

220/4 ม.6 ถ.เด่นห้ ำ-ดงมะดะ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000

เชียงรำย

เมือง

เอเชีย อู่ (เชียงรำย)

0-5375-8142, 08-6656-1918
0-5371-5065, 08-9435-8255

เชียงรำย

เมือง

แองเจิ ้ลเวย์ (1994) บจก.

0-5375-0150

460 ม.5 ถ.พลโยธิน ต.ริ มกก อ.เชียงรำย จ.เชียงรำย 57000

เชียงรำย

เมือง

เอส.ที.เอ็ม.มอเตอร์

0-5373-4383, 089-755-4170

91 ม.5 ต.โป่ งผำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 57130

เชียงรำย

เมือง

เอ็ม.อำร์ .เอ็ม.คำร์ ส์ เชียงรำย บจก.

05317-5602

7/4 ม.12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000

เชียงรำย

เมือง

ชัยชนะมอเตอร์ (เชียงรำย) บจก.

0-5315-3999

111/6 ม.13 ต.สันทรำย อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000

เชียงรำย

เมือง

อัศวินยำนยนต์ 1991

0-5371-6526

810/5 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000

เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
แม่จนั

ป่ ำห้ ำเซอร์ วิส อู่
เอส เค โปรแอคทีฟ บจก.
นกเงือกออโต้ บจก.
โตโยต้ ำเชียงรำย บจก.
ธนัทยนตรกิจ หจก.

081-783-7748, 08-9432-7725
0-5360-2623
0-5315-2555
0-5375-5199
0-5366-0691-2

123 ม.1 ต.บำงแล อ.เมือง จ.เชียงรำย 57100
356/2 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000
255 ม.2 ต.สันทรำย อ.เมือง จ.เขียงรำย 57000
99/2 ม.11 ถ.ซุปเปอร์ ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000
290 ม.3 ต.ป่ ำตึง อ.แม่จนั จ.เชียงรำย 57110

เชียงใหม่

ฝำง

ยิง่ เจริ ญรุ่งเกียรติโชคชัย หจก.

0-5388-5266

408 ม.1 ต.แม่ขำ อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 50320

เชียงใหม่

ฝำง

เชียงใหม่สยำมรุ่งเรื องฝำง บจก.

09313-40262-3

29 ม.10 ต.เวียง อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ 50110

เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
แม่ริม
สันกำแพง
สันกำแพง
สันทรำย
สันทรำย
สำรภี
สำรภี
สำรภี
เมือง
เมือง
แม่สอด
แม่สอด
แม่สอด
โกรกพระ
ตำคลี
ตำคลี
ตำคลี
ตำคลี
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ลำดยำว
ภูเพียง

89 ยำนยนต์ 1992 หจก.
กู๊ด ชัวร์ กลำส (เชียงใหม่) บจก.
เจริญรำษฎร์ มอเตอร์ ร้ ำน
เชียงใหม่สยำมรุ่งเรื อง บจก.
เซ่ง สหยนต์ อู่
เซ็นเตอร์ กลำส มำร์ เก็ตติ ้ง ร้ ำน (เชียงใหม่)
โตโยต้ ำ ล้ ำนนำ บจก.
นครพิงค์เวอร์ ช็อพไฮเวย์ หจก.
พัวเซ่งหลี ร้ ำน
ยิง่ เจริ ญ อู่
สยำมนิสสันเชียงใหม่ (สำขำเจริ ญเมือง)
หม่องบริ กำร อู่
นอร์ ทเวฟ บจก. [5N-ชม]
เชียงแสง ฮอนด้ ำ บจก.
หมื่นกำรช่ำง หจก.
ฮอนด้ ำพำรำไดซ์ บจก.
เชียงใหม่ ฮอนด้ ำ ออโต้ โมบิล บจก.
เซ็นทรัลคำร์ หจก.
เศรษฐศักดิ์ บริ กำร หจก.
อีซซู ุ เชียงใหม่เซลส์ บจก.
พัฒน์ พงษ์ มอเตอร์
จรัญกำรช่ำง อู่
มำนะคำร์ เซอร์ วิส อู่
นครปฐม วี.ไอ.พี. หจก.
สยำมนิสสัน แม่สอด บจก.
ตำกฮอนด้ ำคำร์ ส บจก.
โตโยต้ ำ เจ้ ำพระยำ นครสวรรค์ บจก. (สนญ.)
มำนพคำร์ กำรำจ บจก.
รุ่งรัตน์ อู่ [5N-นว]
โตโยต้ ำ เจ้ ำพระยำ นครสวรรค์ บจก. (สำขำ1)
โตโยต้ ำ เจ้ ำพระยำ นครสวรรค์ บจก. (สำขำ1)
กลำสชอปส์ บจก.
เค-วิน มอเตอร์ บจก.
ชลอนัน กำรำจ อู่
นครสวรรค์ พีซีซี บจก.
น้ อยกำรช่ำง อู่ (จ.นครสวรรค์)
น ้ำแก้ วกระจกรถยนต์ ร้ ำน (นครสวรรค์)
เพ้ นท์ช็อพ อู่
มงคลไพศำล อู่
มิตซูนครสวรรค์ บจก.
ธงชัยออโต้ เพ้ นท์ หจก.
ศิริยนต์ อู่ [5N-นว]
สยำมนิสสัน นครสวรรค์ บจก.
เอเชีย (เฮง) อู่ (นครสวรรค์)
โตโยต้ ำ เจ้ ำพระยำ นครสวรรค์ บจก. (สนญ.)
เอฟ นครสวรรค์ บจก.
เอฟ นครสวรรค์ บจก.
ฮอนด้ ำคำร์ ส บจก.
ฮอนด้ ำคำร์ ส นครสวรรค์ บจก.
ศุภชัยรุ่งเรื องกำรช่ำง อู่
ช.รุ่งเจริ ญกิจ หจก.

0-5324-8513
0-53245-111
08-1023-2573
053-110804-5
0-5380-5642, 08-1885-1494
0-5324-6324 ,08-6175-9571 ,08-6900-6417
0-5340-8999 ต่อ 5
0-5385-0911-2, 08-1951-9792
0-5324-1577, 0-5324-4372
0-5312-8367-8
0-5330-2240-2
08-1716-5003
0-5320-1999, 0-5328-0888
0-5312-2111-5
0-5333-8707
0-5381-8888
0-5335-0300
053-396429-30, 081-881-1233
053-322-871, 053-424-832
0-5324-9710-12, 0-5385-1009
08-2613-3675
0-5551-2126, 0-5551-7364
0-5589-1078
0-5580-1599
0-5554-7237
0-5551-6666
0-5621-9799, 08-1303-4875
0-5626-1289
0-5626-1634, 08-6445-8721
0-5626-1999
0-5626-1999
0-5622 8880, 0-5622-2493
0-5631-3150
0-5623-1488, 08-1532-6102
0-5622 7585, 0-5622-5792
0-5633-4132, 08-6931-5618
0-5622-5457
0-5635-5845 081-532-1209
08-6509-2218, 09-2787-2741
0-5633-3448
0-5638-3038, 084-180-7016
0-5622-2691
0-5637-1281
0-5624-5127-8
0-5621-9799, 08-1303-4875
0-5635-5099
0-5635-5099
0-5637-1111
0-5680-2789
0-5627-1176, 08-6445-8802
0-5478-3687

232 ถ.แก้ วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
141/1-5 ม.3 ต.ท่ำศำลำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
164/166 ถ.เจริ ญรำษฎร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5000
215/1 ม.4 ต.สันผีเสื ้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
251/1 ม.8 ถ.เชียงใหม่- ฮอด ต.หนองควำย อ.หำงดง เชียงใหม่ 50230
30/26 ม.5 ถ.ซุปเปอร์ ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปำง ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
62 ถ.โชตนำ ต.ช้ ำงเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
43/1 ม.3 ถ.ซุปเปอร์ ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปำง ต.ท่ำศำลำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
28 ถ.บำรุงรำษฎ์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
85/1 ม.6 ต.สันกำแพง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
383/4 ถ.เจริ ญเมือง ต.วัดเกด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
363/2 ม.1 ต.ท่ำศำลำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
227 ม.มหิดล ต.ช้ ำงคลำน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
143 ม.4 ต.ดอนแก้ ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
87/3 ม.1 ต.ต้ นเปำ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
400 ม.6 ต.หนองจ๊ อม อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210
389 ม.2 ต.สันทรำยน้ อย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50210
337 ม.1 ต.สันทรำยน้ อย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50000
191 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ ้ง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140
302 ม.2 ต.หนองผึ ้ง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140
259 ม.4 ต.ยำงเนิ ้ง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 50140
194 ม.5 ต.น ้ำรึม อ.เมือง จ.ตำก 63000
133/2 ม.9 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตำก 63000
157 ม.7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตำก 63110
68/1 ถ.สำยเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตำก 63110
156/1 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้ งำม อ.ตำก จ.ตำก 63000
168 ม.8 ต.ยำงตำล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
419 ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 60140
431-433 ถ.พหลโยธิน ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 60140
804 ถ.พหลโยธิน ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 60140
804 ถ.พหลโยธิน ต.ตำคลี อ.ตำคลี จ.นครสวรรค์ 60140
1311/9-10 ถ.สำยเอเซีย นครสวรรค์-กรุงเทพฯ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
126/20 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ช.53/257 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปำกน ้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
48 ม.10 ต.บำงม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
82 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
909/2 ม.10 ถ.สำยเอเชีย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
41/7 ม.9 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
55/4 ม.1 ต.ตะเคียนเลือ่ น อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
125/14 ม.10ถ.พหลโยธิน ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
171 ม.5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
874 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
168 ม.11 ต.บำงม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
59/5 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240
168 ม.8 ต.ยำงตำล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
99/9 ม.9 ต.บำงม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
99/9 ม.9 ต.บำงม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
156 ม.9 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.บำงม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 6000
116/9 ม.2 ต.กลำงแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
646 ม.7 ต.ลำดยำว อ.ลำดยำว จ.นครสวรรค์ 60150
24 ม.17 ถ.พุทธบูชำ ต.ฝำยแก้ ว อ.ภูเพียง จ.น่ำน 55000
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116/4 ถ.สันติ (กรุงศรี ฯ สำขำย่อยห้ ำแยก) อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000

อู่ในเครื อที่มีกำรทำสัญญำบริ กำรกับ บมจ. อำคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่ภำคเหนือ
จังหวัด
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อำเภอ
ภูเพียง
ภูเพียง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เวียงสำ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ตะพำนหิน
ตะพำนหิน
เมือง
เมือง
เมือง
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เมือง
เมือง
เมือง
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ชื่ออู่

โทรศัพท์
0-5477-1358, 08-1784-1187
0-5478-3689, 081-7641335
0-5477-1359, 0-5474-1436
0-5477-2561, 08-6188-8442
054-711669
0-5474-1905
0-547-71498, 0-5475-1033
0-5471-0664
0-5475-0606, 0-5471-0276
08-5037-2260
0-5471-1539
08-5863-8866
089-5582717
0-5442-8669
0-5441-3490-2
08-8969-5442
0-5441-3785, 0-5441-2500, 0-5441-3786
0-5448-1701, 08-9851-8146
0-5441-3430
0-5448-2900
0-5662-1427
08-1283-0296, 08-7209-0171
0-5661-5866
0-5665-2826-8
08-1131-7782
0-5699-0998-9
0-5524-5784, 08-1707-9640
0-5524-1010, 08-9566-3331
09-5452-2544, 08-1544-5493
0-5521-6708

ที่อยู่
508 ม.2 ถ.แสงดำว-แช่แห้ ง ต.ฝำยแก้ ว อ.ภูเพียง จ.น่ำน 55000
494 ม.2 ถ.น่ำน-แม่จริ ม ต.ฝำยแก้ ว อ.ภูเพียง จ.น่ำน 55000
266 ม.5 ต.ดูใ่ ต้ อ.เมือง จ.น่ำน 55000
211 ม.5 ต.ผำสิงห์ อ.เมือง จ.น่ำน 55000
215/9 ถ.มหำยศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่ำน 55000
114 ม.12 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดูใ่ ต้ อ.เมือง จ.น่ำน 55000
161/4 ถ.สุมนเทวรำช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่ำน 55000
1/7 ถ.มหำวงศ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่ำน 55000
75/5 ถ.มหำยศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่ำน 55000
302 ม.4 ต.กองควำย อ.เมือง จ.น่ำน 55000
131 ม.4 ต.ไชยสถำน อ.เมือง จ.น่ำน 55000
216 ม.4 ต.ท่ำวังผำ อ.ท่ำวังผำ จ.น่ำน 55140
25 ม.8 ถ.เวียงสำ-นำน้ อย ต.กลำงเวียง อ.เวียงสำ จ.น่ำน 55110
88 ม.10 ต.บ้ ำนต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยำ 56000
403/13 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยำ 56000
96 ม.10 ต.เชียงบำน อ.เชียงคำ จ.พะเยำ 56110
159 ม.4 ต.จำป่ ำหวำย อ.เมือง จ.พะเยำ 56000
72/21 ถ.ประตูชยั ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยำ 56000
591/2 ถ.แม่ต๋ำ ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยำ 56000
403/8 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยำ 56000
20 ม.3 ต.หนองพะยอม อ.ตะพำนหิน จ.พิจิตร 66110
58 ม.2 ต.งิ ้วรำย อ.ตะพำนหิน จ.พิจิตร 66110
119/6 ม.8 ต.ท่ำหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
222 ม.5 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
58/5 ม.2 ต.งิ ้วรำย อ.ตะพำนหิน จ.พิจิตร 66110
22/39 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
59/11 ถ.พิษณุโลก-บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
459/16-17 ม.7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
69/119 ม.5 ต.ท่ำทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
111 ม.4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.พลำยชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

0-5521-4247-8, 08-9708-9839
0-5522-9999
0-5521-5483-9
08-4595-8159
0-5523-1601, 08-9562-5613
0-5590-6158
08-3009-6614
0-5521-8841-2, 08-9460-6669
0-5598-7145, 086-1997081
0-5598-3602-3, 08-6421-3481-2
0-5530-4444-6
0-5524-1416, 0-5530-3322
055-336211 086-4492387
0-5533-4060, 0-5533-5170
0-5528-2346

22/24 ม.5 ถ.ศรี ถมอรัตน์ ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
111/22 ม.4 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
284 ม.10 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่ำทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
9/12 ม.2 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
129 ม.3 ซ.มำลัยดอกรัก ต.ท่ำทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
8/7-9 ม.5 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
555 ม.11 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
228/4 ถ.บรมไตรโลกนำรถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
247 ม.3 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
281/2 ม.6 ต.ท่ำทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
111 ม. 7 ถ.พิษณุโลก-วังทอง ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
600/62 ถ.พระองค์ขำว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
68/4 หมู่ 5 ถ.สิงหวัฒน์ ต.พลำยชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
9/2 ม.7 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
24/11 ม.2 ต.บ้ ำนคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

น่ำนออโตเซอร์ วิส อู่
ประเดิมรวมธุรกิจ บจก.
โตโยต้ ำน่ำน (ผู้จำหน่ำยโตโยต้ ำ) หจก.
ธนำพร อู่
น่ำนบอดี ้เพ้ นท์ แอนด์ เซอร์ วิส บจก.
น่ำนฮอนด้ ำคำร์ ส์ บจก.
มิตซูคอู ำริ ยะน่ำน บจก.
อีซซู นุ ่ำน (1989) หจก.
สยำมนิสสันเมืองน่ำน บจก.
แพร่กระจกรถยนต์ หจก.
พนัสนิคมน่ำน อู่
สมำนชัย ออโต้ คำร์ หจก.
ทรัพย์โพธิ์ ทอง คัลเลอร์ อู่
พะเยำ ออโต้ บอดี ้ เพ้ นท์ บจก.
พะเยำฮอนด้ ำคำร์ ส บจก.
พัวเจริญ บอดี ้ช้ อป อู่
วี.ไอ.พี.มอเตอร์ อู่
เศวตยนต์ อู่
เอส พี เซอร์ วิส พะเยำ อู่
แองเจิ ้ลเวย์ (1994) บจก.
ธำนี คำร์ บอดี ้ กำรำจ บจก.
สมบัติกำรช่ำง (พิจิตร) อู่
เคพีพี ออโต้ เพ้ นท์ หจก.
พิจิตรฮอนด้ ำคำร์ ส์ บจก.
โชคชัย เซอร์ วิส บจก.
อลีนกิจสยำม บจก.
ก.กำรช่ำง อู่
กระจกยนต์ วังทอง ร้ ำน
เค ออโต้ คำร์ หจก. [5N-พล]
ฉอยบริ กำร อู่ [MGIP1]
ช่ำงดำ อู่
โตโยต้ ำ เมืองสองแคว บจก.
โตโยต้ ำพิษณุโลก ผู้จำหน่ำยโตโยต้ ำ บจก.
ทีเอ็น เจริ ญกำรช่ำง หจก.
บอดี ้ เพ้ นท์ พิษณุโลก หจก.
บำงกอก ออโต้ กลำส หจก. (สำขำพิษณุโลก)
พิษณุโลกกระจกรถยนต์
พิษณุโลกเอกกำรช่ำง บจก.
พี.พี.เซอร์ วิสพิษณุโลก บจก.
ฟำสเตอร์ เพ้ นท์ หจก.
มิตซู มอเตอร์ พิษณุโลก บจก.
รวมรัตน์ กำรช่ำง อู่
วี ไอ พี ปรี ดำ 2 อู่
วีไอพีปรี ดำซุปเปอร์ คำร์ บจก.
สอ ทอ มอเตอร์

พิษณุโลก

เมือง

สุทนกำรช่ำง ร้ ำน

0-5524-4158, 0-5522-1783

401/181-2 ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

เมือง

สุเทพกำรช่ำง อู่

0-5522-3091, 08-9703-4021

พิษณุโลก

เมือง

แสงอรุณ ออโต เพนท์ หจก.

0-5530-2304-5, 0-5530-2583

349/2 ม.7 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
293/7 ถ.วิสทุ ธิ์ กษัตริ ย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

เมือง

หนึ่งกระจกยนต์ ร้ ำน

0-7203-9565, 08-1474-5887

905/4 ถ.บรมไตรโลกนำรถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
หล่มสัก

อีซซู ุ คำร์ เซ็นเตอร์ เพ้ นท์ บจก.
เอ็มดี มอเตอร์ (ศูนย์ มำสด้ ำ พิษณุโลก) บจก.
แอล แอนด์ พี แอคเซส บจก.
วี กรุ๊ป มิตซูออโต้ เซลส์ บจก.
วี เอ็มดี ออโต้ เซลส์ บจก.
จงรักษ์ กำรช่ำง หจก.
แจ่มศรี พนู ทรัพย์ยนต์ ร้ ำน
เพชรบูรณ์ จ.กำรช่ำง หจก.
เพชรบูรณ์กระจกยนต์
สยำมนิสสัน เพชรบูรณ์ บจก.

0-5524-4753-4
055-968222-4
0-5524-5336-40
0-5533-8777-9
055-968222-4
0-5672-1344, 0-5674-3257
0-5674-8641, 08-1533-1093
0-5672-1753
0-5602-4249, 08-6928-2135
0-5670-1698-9, 0-5670-1267

19/1 ม.4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้ ำนคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
555 ม. 8 ต. สมอแข อ. เมือง จ.พิษณุโลก 65000
333 ถ.พิชยั สงครำม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
999 ม.7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
555 ม. 8 ต. สมอแข อ. เมือง จ.พิษณุโลก 65000
9/22 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
35/3 ถ.เทพำพัฒนำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
9/9 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000
9/10 ถ.เพชรรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
147 ม.3 ต.หนองไขว์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

หล่มสัก
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ลอง
สูงเม่น
สูงเม่น
สูงเม่น
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

หล่มสักออโต้ เซลล์ ร้ ำน
เดช ดีเซล อู่
โตโยต้ ำแพร่หล่อตระกูล บจก.
เปี๊ ยกกำรช่ำง (แพร่) อู่
แพร่ยนตรกำร เซลส์ แอนด์ เซอร์ วิส บจก.
แพร่ออโตเซอร์ วิส บจก.
วินัยกำรช่ำง 2014 หจก. (จ.แพร่)
ศรีเวียงทอง อู่
ศิริมนต์ชยั เมืองแพร่ หจก.
สมบัติกำรช่ำง (แพร่) อู่
สันติเซฟตี ้กลำส ร้ ำน
ช่ำงฉลองเมืองลอง อู่
ป่ ำผึ ้งกำรช่ำง อู่
ป่ ำผึ ้งสียนต์ อู่
แพร่มิตรประสำนฮอนด้ ำคำร์ ส บจก.
เฉลิมเกียรติ หจก.
ไชยวัฒน์ กำรำจ อู่
เซ็นเตอร์ กลำส มำร์ เก็ตติ ้ง ร้ ำน (ลำปำง)
ดี เพ้ นท์ (ลำปำง) บจก.

0-5670-1808
0-5452-2184, 08-6730-1833
0-5451-1088
0-5462-2086, 01-4728832
0-5452-4364-6
0-5462-4522, 0-5452-4061
08-1951-7921
054-522261 054-627595
054-623752 084-0998911
0-5462-2400, 08-3602-3800, 08-3579-8484
081-671-8922 , 081-980-8229
0-5458-3077, 08-1603-9441
0-5463-0784, 08-1595-1072
08-4612-8387, 08-9951-3311
0-5466-0151-5, 09-8748-4130
0-5432-4108, 08-1992-3343
054-314583, 081-9931497
0-5432-4521, 0-5432-4098, 08-9554-4103
0-5433-6666

128 ถ.สำมัคคีชยั ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
57/5 ม.1 ต.ทุง่ กวำว อ.เมือง จ.แพร่ 54000
375-379 ถ.เจริ ญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
154 ม.4 ถ.ซุปเปอร์ (ทำงหลวง 101) ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
168 ม.7 ต.ป่ ำแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000
448 ม.2 ต.ทุง่ โฮ้ ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
208 ม.4 ต.ทุง่ โฮ้ ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
1/6 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000
141 ม.1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.แม่หลำย อ.เมือง จ.แพร่ 54000
281/2 ม.6 ต.ทุง่ โฮ้ ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
320/3 ม.7 เยื ้องอนุสำวรี ย์พระยำชัยบูรณ์ ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่ ำแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000
75/4 ม.7 ต.ห้ วยอ้ อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
3/1 ม.6 ต.หัวฝำย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
208/3 ม.6 ต.หัวฝำย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
111 ม.10 ต.ร่องกำศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
446 ม. 8 ถ.ลำปำง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปำง 52100
582/1 ม.1 ถ.วชิรำวุธดำเนิน ต.พระบำท อ.เมือง จ.ลำปำง 52000
422/4 ม.10 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปำง 52100
196 ม.14 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปำง 52100

พิษณุโลก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
แพร่
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง

อู่ในเครื อที่มีกำรทำสัญญำบริ กำรกับ บมจ. อำคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่ภำคเหนือ
จังหวัด
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
ลำพูน
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์

อำเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ชื่ออู่
โปรซ็อพลำปำง อู่
ยนต์ชยั (เขมินท์ ตรอ.) อู่
ยนต์ชยั กำรช่ำง หจก.
ยันตรกำร อู่
ลักกี ้ มอเตอร์ บจก.
ส.เจริ ญยนต์ ร้ ำน (ลำปำง)
สอำดลำปำงมอเตอร์ บจก.
สุบินกำรช่ำง (ลำปำง) อู่
โตโยต้ ำลำปำง บจก.
ลำปำงออโต้ กลำส
ต.เจริ ญยนต์ (ลำพูน) อู่
บุญธรรม อู่
ประตูโขงเซอร์ วิส อู่
ลำพูนฮอนด้ ำคำร์ ส บจก.
สยำมนิสสัน ลำพูน บจก.
ชัชวำลกำรช่ำง อู่
พี.ซี.กำรำจ(ศูนย์บริ กำรมำสด้ ำ) หจก.
สมัยกลกิจ อู่
สุโขทัย ฮอนด้ ำคำร์ ส บจก.
สุโขทัยชำนำญกำรช่ำง หจก.
แดงกำรช่ำง อู่
เทพนิมิตรกำรไฟฟ้ำ กระจกยนต์
ประกิจยนต์ อู่
สมจิตรกำรช่ำง
อุตรดิตถ์ไฟเบอร์ อู่
โตโยต้ ำอุตรดิตถ์ บจก.
โตโยต้ ำอุตรดิตถ์ บจก.
วังทองกระกรถยนต์ (อุตรดิตถ์)
อุตรดิตถ์ฮอนด้ ำคำร์ ส์ บจก.
อูท่ รัพย์ณรงค์ [6N-อต]

โทรศัพท์
0-5481-0170, 08-1681-1796
054-352140
0-5422-0077
054-224548 089-4307444
0-5425-0121
0-5435-2312
0-5431-0413, 0-5431-1222-4
0-5422-1922, 0-5422-1999
0-5432-4579-83, 0-5432-4582
0-5420-9517
0-5353-4072, 0-5309-2332
08-3945-6207, 08-1882-9949
0-5355-2826, 08-1681-4374
0-5352-5115-7
0-5351-1786, 0-5356-2594 ต่อ 114
08-6448-2659
055-621475 081-8882527
0-5561-4644, 08-1785-5665
0-5562-1891-2
0-5561-2387
0-5544-1576, 08-1474-1606
0-5541-1864
0-5542-8345-6 ,08-9644-3588
08-9693-3158, 08-4492-6311
0-5541-4738
0-5542-9429, 0-5542-9445-8
0-5542-9429, 0-5542-9445-8
08-7999-8542
0-5544-1863-6
08-7839-7750

ที่อยู่
419 ม.8 ถ.ลำปำง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปำง 52100
192/1 ม.1 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปำง 52100
112/6 ถ.ท่ำครำวน้ อย ต.สบตุย๋ อ.เมือง จ.ลำปำง 52100
51 ถ.บุญวำทย์ (เดิม) ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปำง 52000
380/4 ม.1 ต.ชมพู องเมือง จ.ลำปำง 52100
94 ถ.จันทรสุรินทร์ ต.สบตุย๋ อ.เมือง จ.ลำปำง 52100
272 ถ.ฉัตรไชย อ.เมือง จ.ลำปำง 52100
152 ถ.พหลโยธิน ต,ชมพู อ.เมือง จ.ลำปำง 52100
138/1 ถ.พหลโยธิน ต.สบตุย๋ อ.เมือง จ.ลำปำง 52100
1069/1 ม.1 ต.พระบำท อ.เมือง จ.ลำปำง 52000
41/2 ม.5 ถ.ลำพูน-ป่ ำซำง ต.ต้ นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
221/2 ถ.สันป่ ำยำง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
16 ม.10 บ้ ำนประตูโขง ต.บ้ ำนกลำง อ. เมือง จ. ลำพูน 51000
126 ม.5 ต.เวียงทอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
53/1 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.เหมืองง่ำ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
101 ม.12 ต.บ้ ำนกล้ วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
218 ถ.รำษฎร์ อทุ ิศ (หลังโรงเรี ยนอุดมดรุณ)ี ต.ธำนี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
99 ม.12 ถ.สุโขทัย-บำงระกำ ต.ยำงซ้ ำย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
76/11 ม.4 ต.บ้ ำนหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
12/4 ม.1 ต.ปำกแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
350/5 ถ.สำรำญรื่ น ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
33/10 ถ.พำตวำรี ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
142/3 ม.16 ต.งิ ้วงำม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
208/1 ม.4 บ้ ำนเกำะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
24/1 ถ.เจริ ญบัณฑิต ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
131 ม.1 ถ.พิษณุโลกเด่นชัย ต.คุ้งตะเภำ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
131 ม.1 ถ.พิษณุโลกเด่นชัย ต.คุ้งตะเภำ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
138/5 ม.8 ต.ป่ ำเช่ำ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
222 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.ป่ ำเซำ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
79/10 ม.5 ต.ป่ ำเซ่ำ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

อู่ในเครือที่มีกำรทำสัญญำบริกำรกับ บมจ. อำคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่ภำคตะวันออก
จังหวัด
จันทบุรี

อำเภอ
ท่าใหม่

ชื่ออู่
มิตซูจนั ทบุรี บจก.

จันทบุรี
เมือง
ชัยณรงค์จนั ทบุรี (1993) บจก.
จันทบุรี
เมือง
ชินวัตร อู่
จันทบุรี
เมือง
ซี.เจ.เค.จันทบุรีบอดี ้พาร์ ท (กระจก)
จันทบุรี
เมือง
ป้อมเจริญการช่าง หจก.
จันทบุรี
เมือง
พีพ่ ลู มอเตอร์ หจก.
จันทบุรี
เมือง
ส.จันทบุรีการาจ อู่
จันทบุรี
เมือง
สยามคาร์ เซอร์ วิส บจก.
จันทบุรี
เมือง
สุขวัฒน์ บริการ อู่
จันทบุรี
แหลมสิงห์ พลิ ้วคาร์ แคร์ อู่
ฉะเชิงเทรา บางปะกง จีที ออโต้ คาร์ บจก.
ฉะเชิงเทรา บางปะกง มิตซู บีเอ็นที บจก.
ฉะเชิงเทรา บ้ านโพธิ์ วรรัตน์ยนต์ บจก.
ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม วี.ที.เอ็นจีวี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง บจก.
ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เอสเค บอดี ้เพนท์ บจก. [2E-ฉช]
ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม แหลม เซอร์ วิส อีควิปเม้ นท์ บจก.
ฉะเชิงเทรา
เมือง
เจ.ซี.เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ บจก.
ฉะเชิงเทรา
เมือง
ซี เอส เซอร์ วิส อู่
ฉะเชิงเทรา
เมือง
โตโยต้ าฉะเชิงเทรา บจก.
ฉะเชิงเทรา
เมือง
ไทยคาร์ กลาส บจก. (สาขาฉะเชิงเทรา)
ฉะเชิงเทรา
เมือง
ธนกิจมอเตอร์ ไซด์ ร้ าน
ฉะเชิงเทรา
เมือง
ป๊ อปออโต้ กลาส (ฉะเชิงเทรา) บจก.
ฉะเชิงเทรา
เมือง
แปดริ ว้ การช่าง อู่
ฉะเชิงเทรา
เมือง
พีวี.มอเตอร์ เรซซิ่ง 2001
ฉะเชิงเทรา
เมือง
มิตรบางพระ อินเตอร์ ยนต์ บจก.
ฉะเชิงเทรา
เมือง
ลิขติ พร เซอร์ วิส อู่
ฉะเชิงเทรา
เมือง
วิเชษ กระจกรถยนต์
ฉะเชิงเทรา
เมือง
อาร์ บี เอส อู่
ฉะเชิงเทรา
เมือง
เฮอริเทจ ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก.
ฉะเชิงเทรา
เมือง
ร้ านยิ ้มการช่าง
ฉะเชิงเทรา
เมือง
พี.พี.เอส.อินเตอร์ ทรัค บจก.
ฉะเชิงเทรา
เมือง
นายสุริยะ มิตรอุปถัมภ์ อู่
ชลบุรี
บางละมุง ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ (บอดี ้ช๊ อป) บจก.
ชลบุรี
บางละมุง ซี.พี.พัทยา การาจ บจก.
ชลบุรี
บางละมุง ไทยคาร์ กลาส บจก. (สาขาพัทยา)
ชลบุรี
บางละมุง ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้ า บจก.
บางละมุง บางละมุง 31 เซอร์ วิส บจก.
ชลบุรี
ชลบุรี
บางละมุง บางละมุงกระจกรถยนต์ หจก.
ชลบุรี
บางละมุง ป๊ อปออโต้ กลาส (พัทยา) บจก.
ชลบุรี
บางละมุง มิตซูชลบุรี (สาขาพัทยา) บจก.
บางละมุง รุ่ งอนันต์ กระจกยนต์ บจก.
ชลบุรี
ชลบุรี
บางละมุง รุ่ งอนันต์เซอร์ วิส อู่
ชลบุรี
บางละมุง ส.กระจกรถยนต์ หจก.
บางละมุง ส.วงศ์สว่าง ร้ าน
ชลบุรี
ชลบุรี
บางละมุง อ.ทวีทรัพย์ บจก.
ชลบุรี
บางละมุง อาร์ เอส เทอร์ มินอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ บจก.
ชลบุรี
บางละมุง เอ็กซ์ไรเดอร์ ซุปเปอร์ ไบค์
ชลบุรี
บางละมุง แต้ ล้งฮั ้ว (ทีแอลเอช) 95 กรุ๊ ป บจก. (สาขาบางละมุง)
ชลบุรี
บ้ านบึง บ้ านบึงการาจ อู่
ชลบุรี
บ้ านบึง มอเตอร์ สเอ็กซคลูซีฟ บจก.
ชลบุรี
เมือง
ชลบุรี ซิตี ้ ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก. [2E-ชบ]
ชลบุรี
เมือง
ชลบุรี เซฟตี ้กลาส หจก.
ชลบุรี
เมือง
ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ (บอดี ้ช๊ อป) บจก.
ชลบุรี
เมือง
ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส บจก.
ชลบุรี
เมือง
ชลบุรีฮอนด้ าคาร์ ส์ บจก.
ชลบุรี
เมือง
ซี บี การาจ บจก.
ชลบุรี
เมือง
โตโยต้ าพัทยา (1998) บจก.(สาขาบางแสน)
ชลบุรี
เมือง
ไทยคาร์ กลาส บจก. (สาขาบางแสน)
ชลบุรี
เมือง
ธรรมพุทธรักษา บจก.
ชลบุรี
เมือง
ป๊ อปออโต้ กลาส (ชลบุรี) บจก.
ชลบุรี
เมือง
เปี๊ ยก การช่าง (ชลบุรี) อู่
ชลบุรี
เมือง
พรีเมี่ยม พาร์ ค บจก.
ชลบุรี
เมือง
แพร เจริ ญยนต์ ร้ าน
ชลบุรี
เมือง
มาสด้ า ชลบุรี บมจ.
ชลบุรี
เมือง
มิตซูคาร์ ส แอนด์ เซอร์ วิส บจก.
ชลบุรี
เมือง
มิตซูชลบุรี (สานักงานใหญ่) บจก.
ชลบุรี
เมือง
เมืองชลกระจกรถยนต์ บจก.
ชลบุรี
เมือง
ส.มณีการช่างบายพาส ชลบุรี หจก.
ชลบุรี
เมือง
สยามนิสสัน ชลบุรี บจก.
ชลบุรี
เมือง
สุเมธการาจ บจก.
ชลบุรี
เมือง
แสงไทยการาจ บจก.
ชลบุรี
เมือง
ณสิษฐ์ การาจ บจก.

โทรศัพท์
0-3935-7012-4
0-3932-1797 , 0-3932-4817 , 0-3935-1067
0-3931-1447
0-3935-1500
08-9801-2232, 0-3937-3899
0-3932-2788
0-3949-8664
0-3934-1625
0-3941-8985
0-3954-8682, 08-6313-3348
0-3853-0789
0-3853-0777
0-3858-8710-1 , 0-3885-0541-2
06-1385-4021, 09-8462-7709
0-3898-1000
08-3719-4865, 09-4216-2664
0-3882-1916-8
08-6402-5949
0-3851-1776 ,0-3851-1776
0-3882-1100 , 0-3882-1200
08-9400-0050, 08-75396044
0-3808-6507
038-535893 , 081-3593694 , 0818746644
0-3898-1765 , 08-1686-5505 , 08-6844-4404
0-3851-2044, 081-927-5182
0-8-6367-3138
0-3882-1522 , 08-1927-5182
09-9145-6445, 0-3881-2616
0-3851-4555
09-0734-2377, 08-4891-7877
0-3858-4455-6
08-9761-1797
0-3822-2233
0-3822-1326, 08-9188-3396
0-3822-1167-8
0-3870-2462-6 ต่อ 1414-1415
038-241730, 038-241890, 091-1194097
08-1575-6863
0-3822-1755
0-3870-3333-7
0-3842-7437
0-3842-7437 , 08-1913-5517
0-3823-3828 , 08-1344-7370 , 08-3687-8434
08-1554-7870, 0-3872-6920
0-3872-6100 , 0-3842-5901 , 08-9608-5231
0-3807-6854, 08-1351-2589
08-4084-9540
0-383-77287
0-3844-6389 , 08-1991-7011 , 08-9935-7167
0-3844-4666
0-3827-3388
0-3878-1883 , 0-3820-3323 , 08-6323-7863
0-3364-1888
0-3827-3355
0-3827-6350-4
0-3879-9770 , 08-1782-9430
0-3838-1554-5 , 0-3838-1863-6
0-3805-6988-9
0-3876-5337-8
0-3820-3377
08-1996-7676, 08-6836-7183
0-3807-8086, 08-8843-5751
08-1949-4742 , 08-6316-7558
0-3876-5500
0-3821-5666
0-3879-5905-9
0-3876-5667
0-3878-6655-6
0-3838-2185
0-3876-5765-6
0-3828-3848, 081-8318003
0-3815-2291, 08-1639-1236

ที่อยู่
69 ม.7 ถ.สุขมุ วิท ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
30/30 ม.3 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้ าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
30/32 ม.3 ต.ท่าช้ าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
36/1 ม.4 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้ าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
47/5 ต.ท่าช้ าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
100/20 ม.10 ต.ท่าช้ าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
104/28 ม.10 ต.ท่าช้ าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
80-84 ม.6 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
12/13 ม.14 ถ.สุขมุ วิท ต. คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
16/1 ม.12 ถ.สุขมุ วิท ต.พลิ ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22019
99 ม.2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
99/1 ม.2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
107/1 ม.2 ต.ดอนทราย อ.บ้ านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
176/3 ม.9 ต.เขาหินซ้ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
88 ม.4 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
158 ม.4 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
18/10 ม.3 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
52/3 ม.3 ต.วังตะเดียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
98 ถ.ศุขประยูร ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
50/20-21 ม. 7 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.บางพระ อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000
101 ม.3 ต.แสนภูดาษ อ.บ้ านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
98/21-23 ถ.สุขประยูร ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
33/2 ม.2 ต.วังตะเคียง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 2400
351 ถ.ศุขประยูร ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิลเทรา 24000
7/3 ม.3 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
45/7 ม.3 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
23/4 ม.5 ถ.เลีย่ งเมืองฉะเชิงเทรา ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
245/1 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
538 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
8 ถ.สวินทวงศ์ ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
1/10 ม.8 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
32/19 ม.1 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
261/80 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
320/15 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
119/1-2 ม.2 ถ.สุขมุ วิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
288 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
111 ม.2 ต.ตะเคียนเตี ้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
585/16-17 ม.4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
266/2 หมู่ 4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20000
16/54 ม.8 ถ.หนองปลาไหล ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
583/15-16 ม.4 ถ.สุขมุ วิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
299/5-6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
38/4-5 ม.11 ถ.สุขมุ วิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
141/108 ม.6 ซ.สุขมุ วิทพัทยา 22 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
121/3 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
451/368 ม.12 ต.หนองปรีอ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
50/15 ม.6 ถ.เลียบทางรถไฟ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
40/37 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
252/8 ม.8 ต.คลองกิ๋ว อ.บ้ านบึง จ.ชลบุรี 20220
99/99 ถ.บ้ านบึง-บ้ านค่าย อ.บ้ านบึง จ.ชลบุรี 20170
95/39 ม.3 ต.บ้ านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
55/33 ม.3 ถ.บายพาส ต.หนองไม่แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
25/82-25/83 ม.3 ต.บ้ านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
9/9 ม.1 ต.ห้ วยกะปิ อ.เมือง จ,ชลบุรี 20000
61/28 ม.1 ถ.สุขมุ วิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
49 ม.10 ต.บ้ านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
64/8 ม.4 ถ.สุขมุ วิท ต.ห้ วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
1/3 ม.3 ต.ห้ วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 2000
110/10 ม.5 ต.ห้ วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
55/2-3 หมู่ 3 ถนน บายพาส ต.หนองไม้ แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
77 ม.8 ต.นาป่ า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
189/5 ม.2 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
26/8 ม.6 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
94 ม.4 ถ.สุขมุ วิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
58/6 ม.3 ถ.บายพาส ต.หนองไม้ แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
19/39 ม.4 ต.ห้ วยกระปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
47/9-10 ม.4 ถ.สุขมุ วิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
43/2 ม.2 ถ.บายพาส ต.นาป่ า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
144 ม.5 ถ.สุขมุ วิท ต.ห้ วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
12/7 ม.4 ต.ห้ วยกระปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
77/8 ม.1 ซ.12 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
3/8 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
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ห้ วยกะปิ 13 เซอร์ วิส บจก.
อมตะกระจกรถยนต์ หจก.
อ๊ าออโต้ การาจ บจก.
อิ๊ว การาจ อู่
เอสเอส ออโต้ เวิร์ค บจก.
บายพาสชลบุรี ฮอนด้ า ออโต้ โมบิล บจก.
เอส เอ็ม โชครุ่งเรืองการาจ หจก.
อู่เล็กการช่าง บจก.
นนน ทิพย์ บจก.
ชลบุรี ทรัค 2014 บจก.
จัสทิซต์ ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจก. [2E-ชบ]
สหกลชลบุรีมอเตอร์ เซลล์ บจก. [2E-ชบ]
เคเค บอดี ้เซอร์ วิส บจก.
ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ (บอดี ้ช๊ อป) บจก.
ซี เอ ศูนย์ซอ่ มรถยนต์ หจก.
ฐปนนท์จกั รยานยนต์ ร้ าน
แต้ ล้งฮั ้ว (ทีแอลเอช) 95 กรุ๊ ป บจก. (สาขาบ่อวิน)
ไทยคาร์ กลาส บจก. (สาขาบ่อวิน)
ไทยคาร์ กลาส บจก. (สาขาศรี ราชา)
ธวัชชัย ออโต้ เซอร์ วิส บจก.
ป๊ อปออโต้ กลาส (แหลมฉบัง) บจก.
มิตซูชลบุรี (สาขาบ่อวิน) บจก.
หน่องการช่าง บจก.
อนันต์เซอร์ วิส แอนด์ ออโต้ พาร์ ท บจก.
อ่าวอุดมการช่าง อู่ (สาขาถนนสุขมุ วิท)
อ่าวอุดมการช่าง อู่ (สาขาบายพาส )
อีซซู ุ ตะวันออก ชลบุรี บจก.
ชลบุรีอีซซู เุ ซลส์ บจก.
ช.กิจทวีทรัพย์ ยานยนต์ หจก.
บางแสน ออโต้ เวิร์ค บจก. [6E-ชบ]
พัทยา ออโตโมบิล บจก.
ภักดีบริการ อู่
สัตหีบ ออโต้ เซอร์ วิส แอนด์ คาร์ เพ้ นท์ บจก.
ไพศาลรุ่ งเรือง2019 บจก.
ตราดเจริ ญยนต์ หจก.
กัปตันฟิ ล์ม แอนด์ ซาวด์ อู่
ตราดเซอร์ วิส อู่
โตโยต้ าตราด ผู้จาหน่ายโตโยต้ า บจก.
เพชรเจริ ญยนต์ อู่
มิตซูตราด บจก.
วิชยั การช่าง (ตราด) อู่
ศิริรักษ์ เซอร์ วิส อู่
สยามซูซกู ิ ตราด บจก
กิจเจริญยนต์ อู่
วัชระแอร์ ไดนาโม
สักกุณา เจริ ญการช่าง อู่
เอสอาร์ อินเตอร์ สปี ด การาจ บจก.
นาเจริญยนต์ บจก.
สยามนิสสัน บูรพาปราจีน บจก.
ชัยรุ่งเรื องยนต์นาดี อู่
ส.รุ่ งโรจน์ คัลเลอร์ บอดี ้คาร์ อู่
สยามนิสสัน บูรพาปราจีน บจก.
แสงฟ้าคาร์ แคร์ อู่
อาร์ เอส คาร์ การาจ อู่
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อีซซู ปุ ราจีนบุรีมอเตอร์ เซลล์ บจก.
ปราจีนบุรี ฮอนด้ าคาร์ ส์ บจก.
โตโยต้ าปราจีนบุรี (1993) บจก.
ชุนหลี ปราจีนบุรี บจก. (SUZUKI)
ชุนหลี ปราจีนบุรี บจก. (FORD)
ชุนหลี ปราจีนบุรี บจก. (MAZDA)
เจ.ซี.ที.บอดี ้คาร์ หจก.
เค.เอส. ดับเบิ ้ลเค.เซอร์ วิส บจก.
ไทยคาร์ กลาส บจก. (สาขาคลองรัง้ )
แก้ ววิเชียรเซอร์ วิส หจก.
แก้ ววิเชียรเซอร์ วิส หจก.
ฮีโน่ ปราจีนบุรี 304 บจก.
วิชาชัย การช่าง หจก.
ชัยณรงค์แกลง (2008) บจก.
เบนซ์ คาร์ เพ้ นท์ แอนด์ แคร์ หจก.
ปราโมทย์ เซอร์ วิส หจก. [5E-รย]
อีซซู ตุ ะวันออกมอเตอร์ เวอร์ ค บจก.
โตโยต้ า นครระยอง บจก.

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
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ศรี มหาโพธิ
ศรี มหาโพธิ
ศรี มหาโพธิ
ศรี มโหสถ
แกลง
บ้ านค่าย
บ้ านฉาง
บ้ านฉาง
บ้ านฉาง

ชื่ออู่

โทรศัพท์
0-3838-2792-3, 08-2469-0999, 08-1830-4979
0-3875-9004
0-9275-2829, 09-2458-6611
0-3819-2327, 08-9936-3273
0-3839-2744
0-3878-0620
0-3805-8022, 08-4772-2267
0-3835-2995, 081-3341713
0-3822-3099
0-3847-6553
0-3836-6666
0-3838-2565, 0-3838-1103
09-4547-8235, 08-1636-4526
0-3835-2345
0-3834-1228
08-6302-2028, 08-9123-7776
0-3833-7707-9, 08-5480-8881
0-3834-5512-3
0-3832-5488 , 0-3832-5771
0-3833-8353, 0-3833-8726
0-3849-4301, 0-3849-4878
0-3834-5151-4
0-3834-7461, 08-9831-9568
08-6844-5933, 08-5095-5554
0-3835-1735 , 0-3835-1777
0-3835-4110, 0-8246-91310-11
0-3831-4253-7
0-3838-6691
0-3834-5669
0-3811-0113-4
0-3825-5800
0-3843-6437 , 08-1616-2078
0-3873-8186 , 08-6312-3844
0-3845-1269
0-3967-4829
0-3951-0966
087-1338646
0-3952-3000, 0-3952-4888
090-7718092
0-3952-0256
081-002-8027, 0-3952-0886
0-3959-3535, 08-1940-6024
0-3951-2077
0-3757-5252-3
081-864-3029, 086-886-1838
0-3720-2177 , 089-751-2989 , 080-087-9019
037-215-770, 081-292-6599, 086-978-2909
0-3748-0998, 08-1356-5480
0-3728-8310-11
0-3740-1143, 08-9234-2773, 08-7919-9868
08-2789-5015
0-3721-3518-9
081-864-3020 , 037-218 -600
08-5982-8880, 08-6344-9430, 08-1177-1766,
08-7358-1015, 0-3721-2261
0-3721-4570, 0-3721-7091
0-3721-7951-4
0-3721-6777
0-3721-3673-4
0-3721-3673-4
0-3721-3673-4
0-3762-9758
09-9264-2277, 08-9972-1950
0-3741-4672-3
0-3727-8103
0-92429-6611
0-3762-5235
0-3727-6570
0-3867-7803 , 08-1940-6141
0-3864-2043, 08-5144-2333
09-5887-1919, 08-6629-0438
0-3801-0670
0-3368-3456, 0-3368-3444

ที่อยู่
65 ม.4 ซ.ห้ วยกะปิ ต.ห้ วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
34/36-37 ม.12 ต.นาปา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
43/46 ม.2 ต.ห้ วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
31/30 ม.3 ต.บ้ านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 2000
9/147 ซ.12 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข จ,ชลบุรี 20130
194 ม.10 ถ.บายพาสชลบุรี ต.บ้ านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
277/353 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
277/41 ม.12 ต.ทุง่ สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
46/6 ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
63/21 ม.7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
242 ม.2 ต.คลองตาหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
66/17 ม.4 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
269/145 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
307/26 ม.7 ต.ทุง่ สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
236ก ม.2 ซ.เทศบาล 4 ถ.สุขมุ วิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
70/2 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
129/97-98 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
271/1-4 ม.8 ถ.331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
15/103-4 ม.4 ถ.สุขมุ วิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
61/3 ม.5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
125/9 หมู่ 9 ต.ทุง่ สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20000
285 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
99/1 ม.1 ถ.เจ้ าเงาะ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
110/64 ม.2 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
166/56 ม.7 (ตรงข้ าม ม.เกษตร) ถ.สุขมุ วิท ต.ทุง่ สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
277/40 ม.12 ต.ทุง่ สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
355/1 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
46/2 ม.7 ถ.สุขมุ วิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลุบรี 20130
6/12 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
99 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
222 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
70/37 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
25/1 ม.7 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
9 ม.6 ต.มาบโป่ ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
77/4 ม.6 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
6/14 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
114/11 ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000
154-154/1 ม.2 ถ.สุขมุ วิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
88/1 ม.7 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000
64/5 ม.2 ถ.สุขมุ วิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
49 ม.2 ถ.สุขมุ วิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
94/1 ม.1 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด 23000
58/3 ถ.ท่าเรื อจ้ าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000
262 ม.5 ถ.ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์ บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 25240
333/3 ถ.สุวรรณศร ต.กบินทร์ อ.กบินทร์ บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 25110
9/1 ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมืองเก่า อ.กบินทรฺบรุ ี จ. ปราจีนบุรี 25240
177 ม.4 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์ บรุ ี ปราจีนบุรี 25240
352 ม.4 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์ บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 25240
234 ม.8 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์ บรุ ี จ.ปราจีนบุรี 25110
145 ม.1 ต.ทุง่ โพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
80/2 ม.1 ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
305 ถ.ราษฎรดาริ ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
201 ม. 12 ต. ท่างาม อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี 25000
147/1 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
432 ถ.เทศบาลดาริ ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
69 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ ต.บ้ านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
432/4 ถ.เทศบาลดาริ ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
3 ม.1 ต.ไม้ เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
3 ม.1 ต.ไม้ เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
3 ม.1 ต.ไม้ เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
197 ม.13 ต.หัวหว้ า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
170 ม.6 ต.หัวหว้ า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
352/18-20 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมาหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
88 ม.4 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
88 ม.4 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
195 ม.5 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
248 ม.3 ต.โคกปี บ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
174/4 ถ.บ้ านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
65/1 ม.6 ต.หนองละลอก อ.บ้ านค่าย จ.ระยอง 21120
114 ถ.ชายกระป่ อม 1 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
34/11 ม.6 ต.บ้ านฉาง อ.บ้ านฉาง จ.ระยอง 21130
111 หมู่ 2 ต.พลา อ.บ้ านฉาง จ.ระยอง 21130

อู่ในเครือที่มีกำรทำสัญญำบริกำรกับ บมจ. อำคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่ภำคตะวันออก
จังหวัด
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
สระแก้ ว
สระแก้ ว
สระแก้ ว
สระแก้ ว
สระแก้ ว
สระแก้ ว

อำเภอ
ปลวกแดง
ปลวกแดง
ปลวกแดง
ปลวกแดง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
วัฒนานคร
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ

ชื่ออู่
ไทยคาร์ กลาส บจก. (สาขาปลวกแดง)
สยามตะวันออก (ประเทศไทย) บจก.
ปลวกแดงกระจกยนต์ บจก.
ว.วิชยั การช่าง หจก.
โกฮง อู่
เจ.พี.แอร์ กระจกรถยนต์
ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ (บอดี ้ช๊ อป) บจก.
ชัยมิตรภาพ ออโต้ การาจ บจก.
ซี.เจ.เค.แกลงบอดี ้พาร์ ท (กระจก)
แต้ ล้งฮั ้ว (ทีแอลเอช) 95 กรุ๊ ป บจก. (สนญ.)
แต้ ล้งฮั ้ว (ทีแอลเอช) 95 กรุ๊ ป บจก. (สาขาบายพาส36)
โตโยต้ า ระยอง บจก.
ไทยคาร์ กลาส บจก. (สาขามาบตาพุด)
ไทยคาร์ กลาส บจก. (สาขาระยอง) สนญ.
น้ องใหม่ อู่
ป.มอเตอร์ เซอร์ วิส 2013 หจก.
ระยอง สหมิตร บจก.
ระยองออโต้ พาร์ ท บจก.
ระยองออโต้ พาร์ ท บจก.
วาสุกรี หสม.
วิวฒ
ั น์พานิชกรุ๊ ป บจก.
สยามนิสสันตะวันออก บจก.
สยามนิสสันตะวันออก บจก.
สุพจน์กระจก 2003
อ.อะไหล่ ร้ าน
อวยพรชัยการาจ หจก.
ออโต้ เทค อู่
โตโยต้ า วิชนั่ บจก.
เค เอส ออโต้ กลาส หจก.
มิตซูระยอง บจก.
อารี ออโต้ เพ้ นท์ หจก.
ระยองยนต์ บจก.
ดรีมคาร์ เซ็นเตอร์ บจก.
โตโยต้ าพาวิลเลีย่ ม ระยอง (2005) บจก.
ไทยคาร์ กลาส บจก. (สาขาสระแก้ ว)
อีซซู สุ ระแก้ ว บจก.
อู่วฒ
ั นา เคาะพ่นสี หจก.
มิตรสัมพันธ์ อู่
ฮ.การช่าง อู่
โตโยต้ าสระแก้ ว ผู้จาหน่ายโตโยต้ า บจก. [2E-สก]

โทรศัพท์
0-3801-0877-8
08-9988-9279, 08-6363-1856
08-6600-9715, 08-6840-6530
08-6847-9676, 08-1062-4466
0-3861-1478 , 08-1815-7708
0-3886-5052
0-3866-3377-82
038-967740, 038-622464-5
0-3867-4784
0-3880-0440-2
0-3802-6367-8, 08-1467-7804
0-3868-8222 ต่อ 45
0-3869-1789-90
038-948555
038-991166
08-6301-7433, 0-3887-6299
0-3862-4137, 08-1611-3223
08-1861-4493, 08-1252-8998
0-3889-8521, 08-1350-7584, 08-6304-2953
0-3896-7033-4
038-694-299
0-3862-3222
0-3862-4777-88
0-3886-5082 , 08-1650-4199
0-3887-3705 , 08-3053-1320 , 08-6301-7433
0-3868-0108, 08-6399-9427
0-3866-3100, 08-2469-3530
038-915-777, 038-915-666
08-6317-7001, 08-6377-6581
038-623-499-504
08-1683-8333, 08-1578-4141
0-3880-8413, 0-3802-1682
0-3896-7250
0-3801-1111
0-3742-1701-2
0-3724-1639-41
0-3726-1621 , 0-3722-5286
08-1864-4706, 0-3723-2680
0-3723-3921, 08-9253-5265
037-240893

ที่อยู่
159/13 ม.6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
298 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.21140
625/61-62 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
213 ม.6 ต.มอบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
012 ซ.พูนไฉ่ 2 ถ.สุขมุ วิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
28/27-28 ถ.บายพาส ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
93/14 ม.4 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
217/14 ม.6 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
325/5 ถ.สุขมุ วิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
135/12-14 ถ.สุขมุ วิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
58/10 ม.8 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
12/8 -10 ถ.สุขมุ วิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
222 ถ.สุขมุ วิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
85/33 ม.1 ถ.บ้ านแลง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
80/1 ม.2 ต.น ้าคอก อ.เมือง จ.ระยอง 21000
1004/9 ถ.สุขมุ วิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
359/8 ถ.สุขมุ วิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
67/7 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
83/4 ม.10 ถ.สุขมุ วิท ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
1/30 ถ.สุขมุ วิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
29 ถ.สุขมุ วิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
558/2 ถ.สุขมุ วิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
88 ม.3 ถนนบางนา-ตราด ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
55/46-48 ม.4 ถ.บายพาส 36 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
1004/9 ถ.สุขมุ วิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
8 ซ.ดวงตะวัน ถ.วัดโขดหิน-เขาไผ่ 2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
20/2 ม.1 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
111 ม.5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
155/194 ม.2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
588 ถ.สุขมุ วิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
123/5 ถ.สุขมุ วิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
103 ม.2 ซ.แหลมมะขาม ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
33/7 ม.3 ถ.สุขมุ วิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
88/8 ม.3 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
73/1-3 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ ว อ.เมือง จ.สระแก้ ว 27000
511/4 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ ว อ,เมือง จ.สระแก้ ว 27000
1026 ม.10 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ ว 27160
24/3 ถ.ตอนการทาง ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ ว 27120
79 ม.3 ต.บ้ านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ ว 27120
47/1 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ ว อ.สระแก้ ว จ.สระแก้ ว 27000

อู่ในเครื อที่มีกำรทำสัญญำบริ กำรกับ บมจ. อำคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่ภำคใต้
จังหวัด
กระบี่
กระบี่
กระบี่

อำเภอ
ชื่ออู่
คลองท่อม อีซซู ุ อันดามันเซลล์ บจก. (สาขาคลองท่อม)
เมือง กระบี่ ออโต้ กลาส
เมือง กระบี่พีรกิจ ลิสซิ่ง หจก.
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เมือง
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ตรัง
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
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นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เหนือคลอง
เหนือคลอง
อ่าวลึก
อ่าวลึก
อ่าวลึก
อ่าวลึก
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ละแม
หลังสวน
หลังสวน
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เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
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โทรศัพท์
075-640574-5
08-9064-3815, 08-4797-8488
0-7563-2493 , 08-1535-2322

ที่อยู่
111/10 หมูท่ ี่ 1 ถนนเพชรเกษม ตาบลคลองท่อมใต้ อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
54/67 ถ.ศรี พงั งา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
18 ถ.เหมทานนท์ ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

กระบี่ออโต้ เซอร์ วิส อู่

08-1537-9641 , 08-7267-8843

176 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

กระบี่ฮอนด้ าออโตโมบิล บจก.
ดราก้ อน ออโต้ เพ้ นท์ ศูนย์ซอ่ มสีรถยนต์
ด้ วงการช่าง อู่ (กระบี)่
ศรีตรังกระจกโค้ ง
ศรีพงั งากระจกโค้ ง
สยาม นิสสัน มอเตอร์ กระบี่ บจก.
สยาม นิสสัน มอเตอร์ กระบี่ บจก.
สามพี่น้องการช่าง อู่
โอ เอ็น เซอร์ วิส บริ การ ร้ าน
อีซซู ุ อันดามันเซลล์ บจก. (สาขากระบี่)
เกมส์การช่าง อู่
เอ็น.เค.เซอร์ วิส หจก.
ณัฐวุฒิ ออโต้ เพ้ นท์ อู่
สามารถเซอร์ วิส อู่
ส.สังข์แก้ วเซอร์ วิส อู่
อีซซู ุ อันดามันเซลล์ บจก. (สาขาอ่าวลึก)
กบกระจกรถยนต์ หจก.
ช.อาร์ ทเจริญ การช่าง อู่
บริ การมาสด้ า อู่
พลประเสริ ฐ อู่
พี.เค.การาจ อู่
ไพรัตน์ ชมุ พร อู่
มิตรแท้ -ชุมพร ยานยนต์ บจก.
อีซซู ุ สุพรภัณฑ์ชมุ พร บจก.
สยามนิสสัน ชุมพร บจก.
ผู้ใหญ่หมึกการช่าง อู่ [5S-ชพ]
ชุมพรบอดี ้เพ้ นท์ อู่ [5S-ชพ]
ชุมพรฮอนด้ าออโตโมบิล บจก.
ธวัช เซอร์ วิส
กิตติสริ ิยางยนต์ อู่
ช.กิจเจริ ญการช่าง อู่
หลังสวนฮอนด้ าออโตโมบิล บจก.
กิมอุน่ กระจกรถยนต์ หสม.
ด้ วงการช่าง อู่ (ตรัง)
ตรังฮอนด้ าคาร์ ส์ บจก.
เพลินพิทกั ษ์ ยานยนต์ ร้ าน
เมืองตรังกระจกรถยนต์
วิเศษกุลตรัง อู่
ศรีเจริญ (ตรัง) อู่
สกุลมอเตอร์ หจก.
สุขสกุล เซอร์ วิส บจก.
หาดใหญ่กระจกรถยนต์ (ตรัง)
เอส.พี.กระจกรถยนต์
โตโยต้ าเมืองตรัง บจก.
อีซซู ุ อันดามันเซลล์ บจก. (สาขาตรัง)
อีซซู ุ อันดามันเซลล์ บจก. (สาขาย่านตาขาว)
สิทธิ์เซ็นเตอร์ เซอร์ วิส อู่
ส.สุวรรณการช่าง อู่
สุขเจริ ญขวัญกลการ อู่
จุนการช่าง อู่
เจริญการช่าง (ทุง่ สง) อู่
เพชรเกษมทุง่ สง อู่
ยอดระบาเซอร์ วิส อู่
คลังกระจกรถยนต์ทงุ่ สง หจก.
อีซซู ุ อันดามันเซลล์ บจก. (สาขาทุง่ สง)
ห้ างข้ าวการช่าง อู่
เขาแก้ วการช่าง อู่
อีซซู ุ อันดามันเซลล์ บจก. (สาขาทุง่ ใหญ่)
ภูธรเซอร์ วิส อู่
สุราษฎร์ ปิยะ บจก.
ไข่การช่าง อู่
คลังกระจกรถยนต์นครศรี
จ.วินิต บจก.
โตโยต้ านครศรี ธรรมราช บจก.
ไตรมิตรยนต์คาร์ แคร์ หจก.
นครเซฟตี ้กลาส บจก.
เปี๊ ยกกลการ อู่
พระเวียงกลการ อู่
ภักดี การช่าง อู่
วิศวเซอร์ วิส อู่
แววการช่าง อู่
หน้ าพระธาตุยานยนต์ ร้ าน
เอ็ม ที เซฟตี ้กลาส หสม. (นครศรี ธรรมราช)
นครดีซี นครศรี ธรรมราช บจก.
ฮอนด้ า เทิดพระเกียรติ นครศรี ธรรมราช บจก.

0-7570-0000
075-623788, 081-5352666
0-7570-1197-98
0-7563-1095, 08-1788-7681
09-3575-1916, 08-0168-1785
0-7563-1400-3
0-7563-1400-3
0-7561-3249, 0-7561-3251
08-1719-6628
075-650999 , 075-650850
085-4705405, 080-538-4689
084-1882604, 087-2710748
0-7561-9738
0-7568-2193 , 08-1978-6940
08-6942-7195, 08-1788-8574
075-634462-4
0-7757-6708 , 08-1396-7576
077-510985 083-6403607
0-7750-3391
081-538-6418
08-1787-6336, 0-7757-6990
077-596779
0-7753-4005
0-7757-6057-8
0-7750-1401
0-7759-6703, 08-9474-2151
0-7765-8342, 09-1821-9961
0-7751-0955
0-7755-9503, 08-6943-5552
0-7754-5260 , 08-4063-5302
077-541340 087-3885053
0-7751-0955-6
0-7521-8378 , 08-1894-9606
0-7523-0595 , 08-1536-3446 , 08-1719-0205
0-7522-4970-4
0-7522-0342 , 08-9725-8140 , 08-4633-3274
0-7521-5862
0-7521-2842
0-7521-0439, 0-7521-9439
0-7522-6675-6
0-7523-0409
08-4625-4174 , 08-6863-5378
0-7522-3200 , 08-6691-1894
0-7522-8140-8, 0-7521-1302-3
075-218873-4
075-281378
0-7552-9341, 081-370-0393
0-7552-2779
0-7552-2279, 089-8661853
0-7542-1737
0-7541-2522 , 0-7544-1081
0-7542-1640, 08-1939-5944
0-7542-4523, 08-6593-5054
08-1397-8012
075-412123
0-7535-5623, 08-4944-1948
08-1895-7897, 08-1968-3379
075-368884-5
0-7546-6061
0-7532-3334
0-7534-5226, 08-1958-0970
0-7543-2285
0-7532-1530-3
0-7531-5678, 0-7544-7447
0-7531-5099, 089-873-7049
0-7534-7989
0-7534-7587 , 0-7534-3379
08-9724-0189, 08-6481-4223
0-7532-1020, 0-7543-2459
0-7532-2997
0-7532-0693
0-7532-0686 , 08-1535-0813 , 08-1396-8434
0-7532-0224, 08-9473-8952
0-7531-2384
0-7535-5787

111 ถ.ศรี พงั งา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
19 ถ.รอดบุญ ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
293 หมู่ 11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
152/1 ถ.ศรี ตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
123 ถ.ศรี พงั งา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
128 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
128 ม.11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
219 ถ.กระบี-่ เขาทอง ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
341 ถ.ปากน ้า ต.มหาราช อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
199 หมูท่ ี่ 12 ตาบลกระบี่น้อย อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
298 ม.3 ต.ห้ วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
382/12 ถ.เทศบาล 10 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
238/11 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81000
6/5 ม.1 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81000
220/1 ม.7 ซ.สุขสวัสดิ1์ ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
29/5 หมูท่ ี่ 2 ถนนเพชรเกษม ตาบลอ่าวลึกเหนือ อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
7/18 ม.1 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
99/2 ม.2 ต.นาทุง่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
127 ถ.พิศิษฐพยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
132/12 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
5/1 ม.8 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
122/2 ม.9 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
7/9 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.บ้ านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
42/1 ม.1 ต.บ้ านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
265 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
33/3 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
24/2 ม.1 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
98 ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
274 ม.7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
63 ม.5 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
73 ม.4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
111 ม.4 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
64/180 ถ.พระรามหก ซอย 2 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
96 หมู่ 3 ถ.ห้ วยยอด ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
62/12 ม.4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้ านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
39/21 ถ.เพลินพิทกั ษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 920000
249/8 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
10/1 ม.3 ต. บ้ านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
113/7 ถ.เวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
233/7 ถ.ห้ วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
298/1 ถ.กันตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ. ตรัง 92000
5/6 ม.6 หมูบ่ ้ านท่าจีนริ เวอร์ ไซด์ ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000
28/27 ถ.เพลินพิทกั ษ์ ซอย12 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
392/1 ถ.ห้ วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
297/1-5 ถนนห้ วยยอด ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
222 หมูท่ ี่ 5 ตาบลทุง่ กระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
22/19 ม.12 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช 80210
135/5 ม.11 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช 80160
11 ม.4 ต.ท่าขึ ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช 80160
104 ม.2 ต.ควนกรด อ.ทุง่ สง จ.นครศรี ธรรมราช 80110
78/1 ถ.ทุง่ สง-นครศรี ต.ปากแพรก อ.ทุง่ สง จ.นครศรี ธรรมราช 80110
282 ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุง่ สง จ.นครศรี ธรรมราช 80110
433 ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุง่ สง จ.นครศรี ธรรมราช 80110
115/3 ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุง่ สง จ.นครศรี ธรรมราช 80110
169 หมูท่ ี่ 2 ถนนเอเซียทุง่ สง-เวียงสระ ตาบลชะมาย อาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80110
31/30 ม.2 ต.ปริก อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรี ธรรมราช 80240
259/5 ม.2 ถ.ลักช้ าง ต.ท่ายาง อ.ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรี ธรรมราช 80240
115/1 หมูท่ ี่ 4 ตาบลปริ ก อาเภอทุง่ ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
4/7 ม.1 ต.ช้ างซ้ าย อ.พระพรหม จ.นครศรี ธรรมราช 80000
333/9 ม.7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรี ธรรมราช 80000
175/58 ถ.ราชนิคม ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
134 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
20 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
113/2 ม.3 ต.โพธิ์ เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
75/1 ม.4 ต.โพธิ์ เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
186/24 ถ.อ้ อมค่าย ต.ท่าลัง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
36/6 ม.2 ถ.กะโรม ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
210 ถ.ราชดาเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครีธรรมราช 80000
122/6 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
1,1/1 ซ.ตาปูชี ถ.พัฒนาการาคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
3/1 ซ.ทิพย์จกั ษุ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 8000
1 ถ.ประตูรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
61/1 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
569 ม.5 ถ.อ้ อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
199 ม.4 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000

อู่ในเครื อที่มีกำรทำสัญญำบริ กำรกับ บมจ. อำคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่ภำคใต้
จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
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ปั ตตานี
ปั ตตานี
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พังงา
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง

อำเภอ
ร่อนพิบลู ย์
สิชล
เมือง
เมือง
เมือง
สุไหงโกลก
สุไหงโกลก
สุไหงโกลก
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
โคกกลอย
ตะกัว่ ทุง่
ตะกัว่ ป่ า
ตะกัว่ ป่ า
ตะกัว่ ป่ า
ตะกัว่ ป่ า
ท้ ายเหมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
กระทู้
กระทู้
กระทู้
ถลาง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เบตง
เบตง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ชื่ออู่
อีซซู ุ อันดามันเซลล์ บจก. (สาขาร่อนพิบลู ย์)
จอมพิบลู ย์ อู่
สาธรการช่าง อู่
อานวยการช่าง อู่
อุทยั การช่าง อู่
โก-ลก การาจ อู่
ยิง่ ยง เซอร์ วิสยนต์
สนิทเซอร์ วิส ศูนย์ซอ่ มสีรถยนต์
เบสท์ อู่ (ปั ตตานี)
ปั ตตานีกระจกยนต์
พี.เอ็น.การช่าง อู่
วุฒิการช่าง อู่
สุบินการช่าง (ปั ตตานี) อู่
หาดใหญ่กระจกรถยน์ ต์ (ปั ตตานี)
อีซซู ุ อันดามันเซลล์ บจก. (สาขาโคกกลอย)
โชติการช่าง อู่ [5S-พง]
เอฟพี คาร์ ช๊อป
อนุภาษวิวิธการ (พังงา) บจก.
ต. การช่าง อู่
อีซซู ุ อันดามันเซลล์ บจก. (สาขาตะกัว่ ป่ า)
ประเสริฐการช่าง อู่ (พังงา)
กาชัย เซอร์ วิส อู่
โตโยต้ าพัทลุง บจก.
พัทลุงกระจกโค้ ง ร้ าน
รุ่งเจิรญ อู่
วาณิช ออโต้ กลาส
วีพี เซอร์ วิส อู่
อนันต์การช่าง อู่
สิทธิชยั ออโต้ เซลส์ บจก.
ดา เซอร์ วิส (ภูเก็ต) ร้ าน
ประเสิริฐการช่าง (สาขา 2) อู่
อนุภาษและบุตร บจก.
ภูเก็ตกระจกรถยนต์ ร้ าน
คลินิกมอเตอร์ ไซด์ ร้ าน
โตโยต้ าเพิร์ล ผู้จาหน่ายโตโยต้ า บจก.
เทพกระษัตรี หจก.
ธนกฤต เซอร์ วิส อู่
ภูเก็ตถาวรการาจ บจก.
ภูเก็ตปิ ยะ บจก.
วิโรจน์ เซอร์ วิส ร้ าน
สยามนิสสัน เอ.อาร์ . บจก.
อาณาจักรกระจกโค้ ง ร้ าน
อาร์ .ซี.เซอร์ วิส อู่ (ภูเก็ต)
เอส.พี.ออโต้ คลั เลอร์ อู่
เอแอนด์เอ็น ออโต้ กลาส ร้ าน
อนุภาษวิวิธการ บจก.
นาคาการช่าง หจก.
เอ.เอ็ม.เซอร์ วิส ภูเก็ต บจก.
อนุภาษธุรกิจและการค้ าภูเก็ต บจก. [2S-ภก]
อีซซู ุ อันดามันเซลล์ บจก. (สาขาเกาะแก้ ว)
อีซซู ุ อันดามันเซลล์ บจก. (สาขาภูเก็ต)
มาร์ มอเตอร์ อู่
สมรุ่งเรือง อู่
คมยะลาการช่าง อู่
คลีนิครวมมิตรยานยนต์ ร้ าน
ช.เจริญการช่าง อู่
โชคชัย อู่
โชคดี อู่
นพดลการช่าง อู่
เพชรเกษมการช่าง อู่
ยะลากระจกรถยต์
ยะลาฮอนด้ าคาร์ ส บจก.
รัตนโชติกระจกยนต์ ร้ าน
เก้ าหนึ่งเก้ า การช่าง อู่
จิ ้นเห้ งกระจกรถยนต์
โจ้ บริการ อู่
นิตย์ยนต์บางกลาง อู่

โทรศัพท์
075-336101
0-7511-1514, 081-797-1818
0-7351-2447
0-7351-1843 , 0-7351-13450
0-7354-1614, 08-7293-5286, 08-1543-8709
0-7363-0192-3, 08-6290-5844
0-7363-0107, 08-6955-2197
0-7364-6584-5, 08-3192-5967
0-7334-9253
0-7333-3719
0-7333-1361, 0-7331-8019
08-1738-6524
0-7334-8235, 08-9463-2965, 08-9656-4258
0-7345-0604, 08-9589-5817
076-582037
08-9727-7797, 08-9649-8749
0-7642-4151, 08-4108-0867
0-7658-2204-10
0-7647-1416, 0-7644-1324
076-421600
0-7643-2231 , 08-1892-3169
0-7460-8032 , 08-1277-0681
0-7467-1888
0-7462-0159, 08-1957-5671
08-1094-6772, 081-766-7006
086-747-2006, 080-693-6188
08-9293-2339, 08-739-7131-6, 0-7468-1411
074-606870 089-7354247
0-7461-5212
084-307-1188
076-413397, 086-4763641
0-7620-3300
0-7631-3288, 093-612-2508
08-9021-0435
0-7637-7600 ต่อ 215
0-7621-6253
08-6948-3270
076-393595-7, 081-7196686
0-7637-7860-3
0-7625-0413 , 08-1691-0271
0-7622-2333
0-7623-9116
076-261-145 , 08-1970-9646
0-7621-1890, 0-7621-1203
08-4890-5637
0-7637-1888
076-248162, 076-248200
0-7635-5560
0-7621-3454-4
076-355112-20
076-210754-5
0-7324-5932, 08-1541-4115
08-9879-4564, 08-4631-3996
08-7631-2671
0-7325-5252, 08-7837-5777
08-1328-2963, 0-7322-7528
0-7321-5404, 08-1275-4698
0-7322-1358
0-7322-1603
0-7322-3510, 081-691-0897, 080-7100377
0-7321-3941
0-7322-2666
0-7322-1196
0-7782-5095, 089-0864558
0-7783-4984 , 0-7782-5581
081-5697322, 087-1612929
0-7781-2661

ที่อยู่
1 หมูท่ ี่ 15 ตาบลร่อนพิบลู ย์ อาเภอร่อนพิบลู ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
74/1 ม.10 ต.ทุง่ ปรัง อ.สิชล จ.นครศรี ธรรมราช 80120
45/8 ถ.นริวาส-ตากใบ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
66/14 ถ.วรคามนพิธ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
193/4 ม.9 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 9600
166/2 ม.5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธวาส 96120
30/2 ม.2 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120
38/1 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
2/31 ซ.ยังรัง ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปั ตตานี 94000
400/47-48 ม.4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปั ตตานี 94000
111 ถ.ยะรัง ต.จบังติกอ อ.เมือง จ.ปั ตตานี 94000
135/132 ถ.นาเกลือ อ.เมือง จ.ปั ตตานี 94000
2/3-5 ถ.สันติสขุ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปั ตตานี 94000
400/11 ม.4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปั ตตานี 94000
89 หมูท่ ี่ 3 ถนนเพชรเกษม ตาบลโคกกลอย อาเภอตะกัว่ ทุง่ จังหวัดพังงา 82130
48/9 ม.7 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ ทุง่ จ.พังงา 82140
56 ม.9 ต.บางนายสี อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา 82110
111 ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ ทุง่ จ.พังงา 82140
16/10 ม.1 ต.โคกเคียน อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา 82110
36/23 หมูท่ ี่ 1 ถนนเพชรเกษม ตาบลบางนายสี อาเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา 82110
58/10 ม.2 ต.นาเตย อ.ท้ ายเหมือง จ.พังงา 82120
117 ม.7 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
53 ม.1 ต.เขาเจียก อ.พัทลุง จ.พัทลุง 93000
123 ถ.เอเชีย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
33 ม.11 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
156/5 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
317 ม.7 ต.โตนดด้ วน อ.ควรขนุน จ.พัทลุง 93110
79 หมูท่ ี่ 11 ตาบลเขาเจียก อาเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000
186 ม.8 ต.ท่ามิหรา อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
5/1 ม.1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
2/53 ม.2 ต.กระทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
75/71 ม.1 ต.กระทู้ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83150
100/41 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
106 ถ.วิชิตสงคราม ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
61/11 ม.2 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.เกาะแก้ ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83200
48/70 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
27/11 ม.2 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
104/29 ม.1 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
51/2 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
100/80 ถ.ภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
2/13 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
24/147-149 ม.2 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
150/2 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
22/15 ม.9 ถ.ศักดิด์ ิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
27/4 ม.2 ซ.ป่ าหล่าย ถ.เจ้ าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
90/8-9 ถ.เจ้ าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
39/22 ม.4 ซ.นาเสือ ถ.เจ้ าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
19/40 ม.3 ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
158 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
99-99/1 หมูท่ ี่ 4 ถนนเทพกระษัตรี ตาบลเกาะแก้ ว อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
73 ถนนเทพกระษัตรี ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
24/36 ถ.คงคา ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
161/2 ม.7 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 95110
49/192 ม.9 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000
99 ถ.รวมมิตร ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
104/6 ม.12 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000
266/51 ม.9 ต.สะเตงนอก อ.ยะลา จ.ยะลา 95000
1 ม.3 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000
75/4-5 ถ.คุกตาสา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
201-205 ถ.ผังเมือง4 ต.สะเตง อ,เมือง จ.ยะลา 95000
42/1 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
1 ถนนเทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
45 ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
26/23 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ น้ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
12/3 ม.1 ต.บางริ น้ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
83/68 ม.2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000
81/5 ม.1 ต.บางริ น้ อ.เมือง จ.ระนอง 85000

อู่ในเครื อที่มีกำรทำสัญญำบริ กำรกับ บมจ. อำคเนย์ ประกันภัย - พืน้ ที่ภำคใต้
จังหวัด
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี

อำเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
นาทวี
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ระโนด
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
หาดใหญ่
ควนกาหลง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เกาะสมุย
เกาะสมุย
เกาะสมุย
ไชยา
ดอนสัก
พนม
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี
สุราษฎร์ ธานี

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เวียงสระ
เวียงสระ
สมุย

ชื่ออู่
ระนอง ฮอนด้ าคาร์ ส์ บจก.
สมบูรณ์ การาจ อู่
สยามวี.พี.ออโต้ เซล์ บจก.
หน่วยการช่าง อู่
บี.เอส.เค. ออโต้ เซลล์ บจก.
โตโยต้ าระนองผู้จาหน่ายโตโยต้ า บจก.
ระนอง ฮอนด้ าคาร์ ส์ บจก.
จารึกการช่าง อู่
เจ.บี.มอเตอร์ ไซด์ ร้ าน
บุญศักดิ์ (รถจักรยานยนต์) ร้ าน
สมศักดิ์ คาร์ แคร์ เซอร์ วิส อู่
สยามยนต์ (สงขลา) อู่
ณัฐวุฒิ เซอร์ วิส อู่
คลังกระจกภาคใต้ หจก.
ชุมพรการช่าง (หาดใหญ่) หจก.
แดงเซอร์ วิส อู่
โตโยต้ าสงขลา ผู้แทนจาหน่ายโตโยต้ า บจก.
ไทยชองมอเตอร์ บจก.
นคร หาดใหญ่ เซอร์ วิส บจก.
นิวมิตซูหาดใหญ่ บจก.
พัชดา ออโต้ คาร์ เซอร์ วิส หจก.
ไพศาลแอร์ หจก.
มณีวงศ์การาจ หจก.
ส.น.มอเตอร์ ไซค์
สงขลากระจกรถยนต์ บจก.
สยามนิสสัน ปั ตตานี(2000) บจก.
หาดใหญ่ บอดี ้ เซอร์ วิส บจก.
หาดใหญ่ มอเตอร์ บจก.
หาดใหญ่ อินเตอร์ คาร์ แอนด์เซอร์ วิส บจก.
หาดใหญ่สหมอเตอร์ บจก.
เอ.เจ. ออโต้ เซอร์ วิส บจก.
เอ.พี.กระจกโค้ ง หสม.
เอ็ม วาย คาร์ เซอร์ วิส บจก.
เอ็ม.ที.เซฟตี ้กลาส หจก. (สงขลา)
เอสพีเอส อู่
3 พี เซอร์ วิส แอนด์ บอดี ้คาร์ บจก.
วี.พี.บอดี ้ แอนด์ เซอร์ วิส (2014) หจก.
สงขลาเจริ ญการช่าง
น้ องออโต้ เซอร์ วิส อู่
ป.เจริญยนต์ อู่
ยนตรการสตูล อู่
ลีการช่าง (สตูล) อู่
สยามยนต์ (สตูล) อู่
สตูลฮอนด้ าออโตโมบิล บจก.
พี.เอ.การาจ
รุ่ง สมุย ออโต้ คาร์
วัชระมอเตอร์ อู่
ดวงวิภาเซอร์ วิส อู่
ฟ้าใส อู่
ศิริ เซอร์ วิส คาร์ ส์ อู่
ก.ยานยนต์ ร้ าน
กวินการช่าง อู่
โกมล อู่
ไก่ บจก.
คงดี ช่างยนต์ อู่
คาร์ ฟอร์ ยู บอร์ ดี ้ อู่

โทรศัพท์
0-7781-3336-8
084-6893985, 0-7781-3557
0-7782-3109-10, 0-7783-1113
0-7781-2880, 08-1538-7089
08-8758-2776, 0-7758-7323
0-7782-2822
0-7781-1025-6
081-9575131
0-7442-7094
08-1598-9972 , 08-1898-4193
0-7431-4287 , 08-1898-7611
0-7431-4169
074-392693, 09-8769027
0-7442-5416-7 , 0-7442-4940
08-3784-8812
08-9876-8667
0-7442-2040-9
074-342712, 074-342718
0-77425-3641
0-7443-8999 ต่อ 114
0-7442-4269
0-7423-8728
0-7442-8988 , 08-1599-1005
0-7425-2791, 081-541-6844
0-7433-3445
0-7436-5999
074-427000
0-7425-8888
0-7442-7160-2
0-7445-7710-4
0-7425-8178 , 0-7425-2330
0-7434-2050 , 0 7434 2556
0-7423-9059-60
0-7436-8334, 08-6491-2729
0-7458-3803
08-9478-6655, 08-4197-3713
0-7436-2223
0-7432-1480
0-7479-1128, 088-3936050, 082-830-9476
0-7472-5788, 0-7473-2416
074-721051
089-2969821, 088-7885606
0-7471-1951, 089-8703949
074772233 ต่อ 104,105
08-9237-9472
0-7742-6747, 08-7060-8799
08-7386-5909, 08-9648-9930
085-787-2212
0-7725-9028, 08-7896-9744
0-7792-9392-3
0-7722-1982
0-7720-0329, 08-3646-7485
0-7722-4481
0-7726-9318
0-7722-4114 , 08-1537-0577
0-7720-0542

ที่อยู่
28/7 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ น้ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
201/9 ม.6 ต.บางริ น้ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
415 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.บางบอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000
258/149 ม.6 ต.บางริ น้ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
299 ม.7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
9/10-11 ม.4 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000
9/2 ม.3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000
151 ม.2 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
70/4 ม.4 ต.คลองแห อ.เมือง จ.สงขลา 90000
120 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
90/163 ม.10 ต.เขารูปช้ าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
11 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
83/21 ม.1 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
44/23 ถ.พลพิชยั ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
280 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
8/2 ถ.จิระนคร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1487 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
51/1 ถ.ราษฎณ์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
5 ซ.23 ราษฎร์ อทุ ิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
222 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
19 ถ.ศรี ภวู นารถใน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
68/4 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
39 ซ.ขาอุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
72/3 ถ.โปะหมอพัฒนา2 ต.บ้ านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
281/11 ม.2 ถ.กาญจนวณิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
800 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
16/10 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1388 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
151 ม.1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
289 ม.7 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้ าง อ.บางกล่า จ.สงขลา 90110
771 ถ.ราษฎร์ อทุ ิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
13/1 ถ.ราษฎร์ ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
415 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
365 ซ.21 ถ.นิพทั ธ์ สงเคราะห์1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
90/32 ม.5 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
90/13 ม.4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
57/3 ม.1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
131/138 ม.8 ต.เขารูปช้ าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
73 ม.1 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
91/100 ถ.ปานชูราลึก ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
1166 ม.4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
329 ม.12 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
103 ถ.สฤษดิภ์ มู ินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
232 ม.4 ถ.ยนตรการกาธร ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล 91140
24/50 ม.5 ถ.รอบเกาะ ต.แม่น ้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี 84330
64/59 ม.4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี 84320
16 ม.1 ต.ลิปะน้ อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี 84140
147/2 ม.3 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ ธานี 84110
32/6 ม.4 ถ.สุราษฎร์ -นครศรี ฯ ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ ธานี 84340
15/3 ม.3 ต.ต้ นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ ธานี 84250
23/311 ม.3 ถ.มะขามเตี ้ย ต.มะขามเตี ้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
48/9 ม.4 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
101/36 ม.1 ถ.โฉลกรัฐ์ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
73 ม.2 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
35/6 ม.4 ถ.กาญจนวถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
33/2 ม.2 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000

จาเริญการช่าง หจก.
ชัยเจริ ญยนต์ ร้ าน
ชาญชัย บอดี ้ แอนด์ เพ้ นท์ คณะบุคคล
ดีแอนด์เอ็มกระจกรถยนต์
ทองแก้ ว การช่าง อู่
เทพเซอร์ วิส อู่
บางใหญ่เซอร์ วิส อู่
ประจักษ์ บอดี ้ช๊ อป บจก.
พี.เจ.บอดี ้ คาร์ บจก.
ไพโรจน์ การช่าง อู่
มิตซูสรุ าษฎร์ บจก.
มิตรแท้ ออโตโมบิล บจก.
สยามนิสสัน สุราษฎร์ ธานี บจก.
สุราษฎร์ กระจกรถยนต์
สุราษฎร์ ธานี ฮอนด้ า ออโตโมบิล จากัด
สุราษฎร์ ยานยนต์ หจก.
สุราษฏร์ มอเตอร์
เอ็น เอส พี เซอร์ วิส
เวียงสระกระจกรถยนต์
เอ็น.เค.ยนตรกิจ หจก.
ประยูรยานยนต์

08-1124-3569
08-7386-4948, 08-4306-7926, 08-6318-9254
0-7728-7777 , 08-9587-3000
0-7760-0153, 09-4583-5974, 08-1892-0401
0-7722-4433, 081-978-3425
0-7740-5398, 08-9973-4266
08-1958-4787, 0-7721-9541
0-7726-9292, 0-7726-9358
07728-2454
08-1892-2322
0-7728-5038
0-7760-0109
0-7720-0560-2
08-1891-6987, 08-1147-5873
0-7722-4777
0-7728-6617-8
08-6596-0531 , 08-4844-7941
0-7722-5311, 08-1747-8134
08-9588-1397
0-7736-3366,
0-7723-4079

69/1 ม.3 ซ.รอบเมือง 2 ต.มะขามเตี ้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
43/6 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี 84320
55/40 ม.1 ถ.สวนหลวง ร.9 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
26/3-5 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
9/17 ม.1 ซ.โรงอิฐ ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.ราษฎร์ ธานี 84000
26/571 ม.3 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี ้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
99/12 ม.6 ถ.บายพาส ต.มะขามเตี ้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
28/7 ม.3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
172/1 ม.5 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
46/22 ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
37/5 ม.4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
4/18 ม.1 ถ.เลีย่ งเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
48/3 ม.3 ถ.สุราษฎร์ -พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
234/22 ม.1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี ้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 8400
34/4 ม.4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
63/3 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
110/149 ม.2 ถ.ศรี วิชยั ต.มะขามเตี ้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ ธานี 84000
57/5 ม.4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
134/6 ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ ธานี 84190
18/2 ม.15 ต.ทุง่ หลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ ธานี 84190
91/7 ม.5 ต.ลิปะน้ อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี 84140

