ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

1

MEC

37/5 หมูท
่ ี่ 1 ต.บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุร ี 11110

02-923-1938, 081-809-3979

2

กมลออโต ้คาร์ เซอร์วส
ิ เซ็นเตอร์

48 ซอยพึง่ มี 29 ถ.สุขม
ุ วิท แขวงบางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ

02-730-3425

3

คณะบุคคล อูเ่ ซอร์กต
ิ บริการ

630/2 ถ.ลาดพร ้าว แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

02-513-1701, 02-513-1708

4

เคทีออโต ้ เซอร์วส
ิ จากัด

11 หมูท
่ ี่ 1 ต.สาโรง พระประแดง สมุทรปราการ

02-748-3754-6

5

ช.เจริญการช่าง

104/6 หมู่ 12 ซอยกูโบ ต.สะเตงนอก เมือง ยะลา 95000

073-227-528

6

ช่างไก่ ออโต ้ คาร์

17/16 ต.ปากแพรก เมือง กาญจนบุร ี 71000

081-527-0045, 081-365-4861

7

ชูบรรจงยนต์

10/12 ซ.พหลโยธิน 21 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ

02-513-1846

8

ทวีพงษ์เซอร์วส
ิ

82 ซ.สุนทรศิร ิ ถ.ประชาราษฏร์บาเพ็ญ แขวงห ้วยขวาง ห ้วยขวาง กรุงเทพฯ

02-691-0188

9

ที บี เอส ออโต ้การาจ

1 ถ.สุขม
ุ วิท ซ.อุดมสุข 51 แยก 4 แขวงบางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

02-746-6943, 02-746-6944

10

บ.โปรฟิ กส์ บอดี้ เซอร์วส
ิ (ออริจน
ิ ัล) จากัด

280 หมูท
่ ี่ 12 ซ.เพชรเกษม 87 ถ.เพชรเกษม ต.อ ้อมน ้อย กระทุม
่ แบน สมุทรสาคร 74130 02-811-1101-2, 02-813-8323

11

บ.สยามออโต ้บอดี้

109/26 ซ.นวมินทร์ 74 หมูท
่ ี่ 6 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุม
่ บึงกุม
่ กรุงเทพฯ

02-947-7828-30

12

บจ. ทริปเปิ้ ล ดับบลิว ออโต ้ เซอร์วส
ิ

352 หมูท
่ ี่ 5 ต.โพนทอง เมือง กาฬสินธุ์ 46000

043-011-027, 090-982-6448

13

บจ. ทีซ ี ซีโร่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

995/3 หมู่ 9 ถนนบางนาตราด กม.18 ต.บางโฉลง สมุทรปราการ 10540

02-312-6677

14

บจ. เอส.วัน ออโต ้เซอร์วส
ิ

78-78/1 ซ.เจริญราษฎร์7 แยก7 แขวงบางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

02-291-2175

15

บจ.148 เทพารักษ์

1763 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ซอย 6 เมือง สมุทรปราการ

02-758-2134-5, 02-394-5110

16

บจ.โกเลีย
้ มห ้าแยกการยนต์

240 หมู่ 2 ต.พะวง เมือง สงขลา 90100

074-380-019

17

บจ.เขียวออโต ้การาจ

919 หมู่ 5 ซอยบดินทร์ ถ.ศรีนครินทร์ ต.สาโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ

02-758-5333-8

18

บจ.คาร์ คอนวิน(ี่ Car Con)

793/1 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ

02-294-8338

19

บจ.เค ที บอดี้ การาจ

28 ซ.ลาซาล 51 ถ.ลาซาล แขวงบางนา บางนา กรุงเทพฯ

02-746-7567-9

20

บจ.เค เอ็น เอส เซอร์วส
ิ แอนด์ ซัพพลาย

1-3 หมูท
่ ี่ 11 ต.คลองมะเดือ
่ กระทุม
่ แบน สมุทรสาคร 74110

034-849-078-9

21

บจ.เคเคบอดีเ้ ซอร์วส
ิ

269/145 หมูท
่ ี่ 6 ต.บ่อวิน ศรีราชา ชลบุร ี 20230

038-110-435, 094-547-8235

22

บจ.เควีพ ี ออโต ้ เอ็นเตอร์ไพรส์

105/1 หมู่ 7 ถ.ชยางกูร ต.บุง่ เมือง อานาจเจริญ 37000

045-270-186-9, 080-489-4089

23

บจ.เคเอ็ม ออโต ้

120/7 หมูท
่ ี่ 9 ตรอก/ซอย เทพพนม ต. บางกระสอ เมือง นนทบุร ี 11000

02-950-7915, 02-950-6956

Fax

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No
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Phone/Mobile

24

บจ.จิตติบอดีเ้ ซอร์วส
ิ

18 หมู่ 7 ต.พิกล
ุ ออก บ ้านนา นครนายก 26110

037-381-590, 080-425-7111

25

บจ.จีเอ็มซีเอส

1010/3 หมูท
่ ี่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์

056-217-951, 099-152-9295

26

บจ.เจซี เซอร์วส
ิ เซ็นเตอร์

18/10 หมู่ 3 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.โสธร เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

038-821-918

27

บจ.เจริญพงษ์ออโต ้คาร์

1 ถ.รามคาแหง 79/2 แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ

28

บจ.เจริญยนต์ ออโต ้สปอร์ต

243 ซอยอ่อนนุช 46 ถ.สุขม
ุ วิท77 แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ

02-732-3352-3, 02-732-3054, 085669-4696
02-322-5111, 02-321-8301

29

บจ.เจริญยนต์บางบอน

1/1 ซ.บางบอน 1 ซอย15 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน บางบอน กรุงเทพฯ 10150

02-415-4572

30

บจ.เจเอสพี ออโต ้การาจ

38 หมูท
่ ี่ 12 ต.บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180

038-532-557, 081-663-9677

31

บจ.แจ่มศรีพล
ู ทรัพย์ยนต์

35/3 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง เมือง เพชรบูรณ์ 67000

32

บจ.ช.โชคชัย ออโต ้พาร์ท

66/6 หมู่ 7 ต.พระประโทน เมือง นครปฐม 73000

056-713-444, 056-748-641, 081474-3786
034-259-313

33

บจ.ชาญรวมช่าง

12-22 ซ.22 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

074-439-488-9

34

บจ.ซี.ซี.เค. ออโต ้เซอร์วส
ิ

100/6 หมูท
่ ี่ 5 ต.หนองไม ้แดง เมือง ชลบุร ี 20000

038-794-066

35

บจ.ซี.บี.การาจ

419 หมูท
่ ี่ 10 ต.บ ้านสวน เมือง ชลบุร ี 20000

038-148-034, 086-335-1811

36

่ ชัย อินดัสตรี้
บจ.ซุน

35/4-5 หมู่ 3 ต.ถ.ขาด เมือง นครปฐม 73000

034-900-929

37

บจ.ดีทม
ี อเตอร์

129/14 หมู่ 1 ต.สามง่าม ดอนตูม นครปฐม 73150

034-371-163

38

บจ.ดีเพ ้นท์(ลาปาง)

196 หมูท
่ ี่ 14 ต.ชมพู เมือง ลาปาง 52100

054-336-666

39

บจ.ดุกรวมช่าง

119 หมู่ 10 ต.ต ้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 84250

083-596-1226, 080-526-9903

40

บจ.ถลางเซอร์วส
ิ (1999)

191/10 หมูท
่ ี่ 1 ต.ศรีสน
ุ ทร ถลาง ภูเก็ต 83110

076-313-355, 081-970-9535

41

บจ.ถวิลยนต์กจิ

191 ม.4 ต.หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 17170

056-012-627-8

42

บจ.ทองภูม ิ ออโต ้ คาร์

365 หมู่ 1 ต.น้ าน ้อย หาดใหญ่ สงขลา 90110

074-248-279

43

บจ.ทิพย์สวุ รรณกลการ

99/3 หมูท
่ ี่ 4 ต.อ ้อมน ้อย กระทุม
่ แบน สมุทรสาคร 74130

02-810-9667-8

44

บจ.ที.จี.ออโต ้บอดี้

23/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 1 แขวงหนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ

02-398-4088-9

45

่ แนล(เชพโรเลต)
บจ.ทีวแ
ี อลออโต ้ อินเตอร์เนชัน

1351/2 หมูท
่ ี่ 10 ต.นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 60000

46

บจ.ธนาพรพรรณ การาจ

69/19 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร 49000

056-228-124, 081-888-1351, 086448-4549
042-615-043, 042-615-403-4

Fax

038-532-557

ั
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47

บจ.ธวัชชัยเจริญยนต์

52 ม.7 ต.พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา

48

บจ.ธานี คาร์บอดี้ การาจ

20 หมูท
่ ี่ 3 ต.หนองพยอม ตะพานหิน พิจต
ิ ร

035-783-099, 035-783-100, 081513-0744
056-621-427

49

บจ.ธาราทรัค

123 หมูท
่ ี่ 1 ต.ลาไทร วังน ้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

035-287-111-4

50

บจ.ธีระพงษ์ แผ่นเจริญทรัพย์

86 หมู่ 18 ต.บ ้านดุง บ ้านดุง อุดรธานี

098-670-9551, 090-848-3908

51

บจ.นครพิงค์เวอร์คช็อพ

259 หมูท
่ ี่ 6 ต.สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210

52

บจ.นครหาดใหญ่ เซอร์วส
ิ

23/8 ถ.สันติราษฎร์ ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

053-398-540, 053-491-777, 053491-972
074-253-641

53

บจ.น ้องใหม่เจริญทรัพย์

202 ม.7 ต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

056-713-485

54

บจ.นิวไดมอนด์

้ เมือง เชียงใหม่ 50300
215/1 หมูท
่ ี่ 4 ต.สันผีเสือ

053-110804-5, 053-844611

55

บจ.บริษัท ออโต ้ ลาวี่

95 หมู่ 4 ถ.บางนาตราด ต.บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

02-397-9342

56

บจ.บางละมุง 31 เซอร์วส
ิ

111 หมูท
่ ี่ 2 ต.ตะเคียนเตีย
้ บางละมุง ชลบุร ี 20150

082-469-0998

57

บจ.บ ้านฉางออโต ้ คาร์ การาจ

174/144 หมู่ 5 ต.บ ้านฉาง บ ้านฉาง ระยอง 21130

038-029-365-6, 084-665-5348

58

บจ.บิซ ออโต ซาลอน

39/2 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง บางแค กรุงเทพฯ

59

บจ.เบนซ์นนทบุร ี บอดี้ แอนด์ เซอร์วส
ิ

49/72 หมูท
่ ี่ 6 ถ.เลียบคลองบางไผ่ ต.บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุร ี 11110

02-454-1251, 02-454-1882, 02-4541251, 02-454-188
02-594-5920

60

บจ.ป.พรทวี การาจ

77 หมู่ 4 ต.วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 88110

077-541-999, 077-541-977

61

บจ.พรสวัสดิ์ บอดีคาร์

250 ม. 5 ต.ท่าระหัด เมือง สุพรรณบุร ี 72000

093-695-6516, 084-714-4132

62

บจ.พัฒนายนต์ การาจ

4048 ซอยวัดด่านสาโรง ถ.สุขม
ุ วิท 113 ซ.40 ต.สาโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ

02-757-3457, 02-394-2958

63

บจ.พิโชติคาร์ แอนด์ บริการ

31/6 หมู่ 11 ซอยเทพกุญชร 21 ต.คลองหนึง่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

081-720-4581

64

บจ.พี.เอ.จี. ออโต ้ การาจ

286-288 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ

02-318-2595, 02-319-2852-3

65

บจ.พีเอส การาจคาร์ส

88 หมู่ 8 ต.โพธิง์ าม ประจันตคาม ปราจีนบุร ี 25130

037-480-765, 092-608-7474

66

บจ.ไพชยนต์ การาจ

459 ซอยปุณณวิถ ี 15 ถ.สุขม
ุ วิท 101 แขวงบางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

02-311-4864, 02-741-7643

67

บจ.มหานคร ออโต ้ เซอร์วส
ิ

536 ซอยอ่อนนุช 17 สวนหลวง กรุงเทพฯ

02-717-7340-2

68

บจ.มานพคาร์การาจ

127/1 หมูท
่ ี่ 21 ต.ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140

056-261-289, 056-315-407

69

บจ.มิตรบางพระ อินเตอร์ยนต์(รถใหญ่,รถเล็ก)

7/3 หมูท
่ ี่ 3 ต.บางพระ เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

038-512-044, 081-927-5182

Fax

038-029-366

077-541-988

037-480766

038-513-232
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70

บจ.ยอดการช่างพัฒนา

61 หมู่ 6 ต.ทรายมูล องครักษ์ นครนายก

037-349-849

71

บจ.ร่วมมิตร ออโตเทค

326 หมูท
่ ี่ 1 ต.ตาดทอง เมือง ยโสธร 35000

045-711-922, 081-789-0943

72

บจ.ระยอง ออโต ้คาร์

4/1 ซ.ดวงตะวัน ถ.วัดโขดหิน-เขาไผ่ 2 ต.เชิงเนิน เมือง ระยอง 21000

038-688-078, 038-967-847

73

บจ.รุง่ เจริญคาร์ คลินค
ิ

400 หมู1่ 1 ถ.สุขม
ุ วิท ต.คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ

02-707-3979, 02-707-5530-1

74

บจ.รุง่ เรือง ออโต ้ ไฮเทค

15 หมูท
่ ี่ 8 ถ.บัวนครินทร์ ต.บางแก ้ว บางพลี สมุทรปราการ

02-753-6810-3

75

บจ.เรืองชัยช็อพ

104/6 หมูท
่ ี่ 5 ต.ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 50140

053-115-808

76

บจ.ลิบเฮง การาจ

154 ซอยพัฒนาการ 38 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ

02-314-4349, 02-319-5969

77

บจ.วัฒนชัยคาร์เซอร์วส
ิ

9 หมูท
่ ี่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.บ ้านกล ้วย เมือง ชัยนาท

056-412-333

78

บจ.วินัย อินเตอร์โมบิล

48/6 หมูท
่ ี่ 3 ต.คอกกระบือ เมือง สมุทรสาคร

034-494-346-7, 081-626-0495

79

บจ.วี การาจ นวลจันทร์

6/1 หมูท
่ ี่ 11 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุม
่ บึงกุม
่ กรุงเทพฯ 10230

02-519-2840, 02-946-1402

80

บจ.วี.ออโต ้เพ ้นท์

202/27 หมู่ 2 ต.ปราณบุร ี ปราณบุร ี ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ 77120

032-621-222

81

บจ.วี.อาร์.ออโต ้

78 ถ.พุทธมณฑล สาย 3 แขวงหนองค ้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160

02-421-9821

82

บจ.วี.เอ็น.ออโต ้บอดี้

178 หมูท
่ ี่ 6 ถ.เชียงใหม่ - หางดง ต.แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 50100

053-805-900

83

บจ.วี-เพ ้นท์ ออโต ้เซอร์วส
ิ

55 ถ.วงแหวน ต.ช ้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300

053-122-929

84

บจ.วีไอพีปรีดาซุปเปอร์คาร์

9/2 หมู่ 7 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.วัดจันทร์ เมือง พิษณุโลก

055-334-060, 055-335-170

85

บจ.ศรีราชา การาจ

307/11 หมูท
่ ี่ 7 ต.ทุง่ สุขลา ศรีราชา ชลบุร ี 20230

038-354-666-7

86

บจ.ศรีราชา ออโต ้(2007)

190/1 หมูท
่ ี่ 3 ถ.สายเก ้ากิโล ต.สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุร ี 20110

038-312-519

87

บจ.ศักดิเ์ ฮงกลการ(1999)

83/4 หมูท
่ ี่ 3 ต.เขาพระงาม เมือง ลพบุร ี 15160

036-486-949, 081-570-6247

88

ี รัพย์ทวี
บจ.ศูนย์สท

163 หมู่ 14 ต.บ ้านบัว เมือง บุรรี ัมย์

044-634-657

89

ี รัพย์ทวี(นางรอง)
บจ.ศูนย์สท

42 หมูท
่ ี่ 11 ต.หนองโบสถ์ นางรอง บุรรี ัมย์ 31110

90

บจ.ส.รุง่ เจริญ คัลเลอร์

152 หมูท
่ ี่ 7 ต.สวนหลวง กระทุม
่ แบน สมุทรสาคร

044-657-246, 044-657-247, 085778-8879
098-991-4541

91

บจ.สถิตพรออโต ้ บอดี้

31/17 ซอยรามอินทรา 6/1 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220

02-522-6166-8

92

บจ.สยามออโต ้เพ ้นท์(ระยอง)

50/7 หมู่ 3 ต.ทับมา เมือง ระยอง 21000

038-023-506, 038-023-514, 097058-7795

Fax

032-621-221

038-023-538

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

Fax

93

บจ.สรพันธ์เซอร์วส
ิ

58/3 หมูท
่ ี่ 12 ต.ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ 50140

94

ั การาจ
บจ.สหณรงค์ชย

90/27 หมู่ 2 ต.เนินพระ เมือง ระยอง 21000

053-816-655 , 053-124-454, 086578-0443
033-066463, 092-2827961

95

บจ.สายทิพย์เซอร์วส
ิ

213/2 ถ.สีหราชเตโชชัย ต.ทะเลชุบศร เมือง ลพบุร ี

036-420-940, 083-886-0767

96

บจ.สิรโิ รจน์ ออโต ้ เซอร์วส
ิ

9 หมูท
่ ี่ 4 ต.หนองบ่อ สองพีน
่ ้อง สุพรรณบุร ี

086-404-5368, 086-377-1164

97

บจ.แสงทอง อินเตอร์ การาจ กบินทร์บรุ ี

32 หมู่ 4 ต.เมืองเก่า กบินทร์บรุ ี ปราจีนบุร ี 25240

080-566-5336

98

บจ.ห ้วยกะปิ 13 เซอร์วส
ิ

65 หมูท
่ ี่ 4 ซอยห ้วยกะปิ 13 ต.ห ้วยกะปิ เมือง ชลบุร ี 20130

038-382-793

99

บจ.หัวหิน บอดี้ แอนด์ เพ ้นท์

385 หมู่ 10 ต.หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ 77110

100

บจ.หาดใหญ่คาร์แคร์ เซอร์วส
ิ

1556 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

032-510-501, 080-581-3967, 094949-2020
074-361-300-1

101

บจ.อนันต์ 2539 การาจ

77/113 หมู่ 7 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวฒ
ั นา กรุงเทพฯ

02-888-4112-3

102

บจ.อภิณัฎฐ์ การาจ

66/17 หมูท
่ ี่ 5 ต.กุฎโง ้ง พนัสนิคม ชลบุร ี 20140

038-464-544

103

บจ.อาร์เอสออโต ้การาจ

370/1 หมูท
่ ี่ 2 ต.คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

035-742-489

104

บจ.อ๊าออโต ้การาจ

43/46 หมูท
่ ี่ 2 ต.ห ้วยกะปิ เมือง ชลบุร ี 20000

038-110-914, 081-982-7553

105

บจ.อิทธิพลยนตการ

170 หมู่ 6 ต.หัวหว ้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุร ี 25140

106

บจ.อูไ่ ก่

73 หมู่ 2 ต.วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

037-625-237, 086-310-4201, 083038-6956
077-269-318

107

บจ.อูช
่ านาญการช่าง

271/1 หมู่ 9 ต.ลาพยา เมือง นครปฐม 73000

034-258-880

108

บจ.อูถ
่ าวรการช่าง 2015

361/1 ม.14 ถ.แจ ้งสนิท ต.แวงน่าง เมือง มหาสารคาม 44000

043-723-464

109

บจ.อูท
่ องเจริญยนต์หนองคาย

410 หมู่ 11 ต.หาดคา เมือง หนองคาย 43000

110

บจ.อูธ
่ วัชชัย ออโต ้ เซอร์วส
ิ

61/3 หมูท
่ ี่ 5 ต.สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุร ี 20110

042-012-766, 094-291-9144, 093319-1419
033-045-781, 033-039-269

111

บจ.อูน
่ ครปฐมการช่าง

99/89 หมู่ 9 ต.บางแขม เมือง นครปฐม 73000

034-219-502

112

บจ.อูน
่ ครสวรรค์ พี ซี ซี

48 หมู่ 10 ต.บางม่วง เมือง นครสวรรค์ 60000

056-227-585, 056-225-792

113

บจ.อูป
่ ระเสริฐการช่าง(สนญ.ท ้ายเหมือง)

58/10 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.นาเตย ท ้ายเหมือง พังงา 82120

076-670-722

076-670-723

114

บจ.อูป
่ ระเสริฐการช่าง(สาขาที่ 1)

2/53 หมู่ 2 ถ.พระภูเก็ตแก ้ว ต.กะทู ้ กะทู ้ ภูเก็ต 83120

076-319-347 , 081-367-9419

076-319-889

115

ี ี นครราชสีมา
บจ.อูพ
่ ซ
ี ซ

152/1 ซอยมิตรภาพ 4 ต.ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000

044-927-044

032-510-501

038-464-544

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

116

บจ.อูเ่ พชรการช่าง

78 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่มะขาม บ ้านลาด เพชรบุร ี 76150

117

บจ.อูไ่ พศาลยนต์

2/15 หมู่ 2 ถ.โรจนะ ต.หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

032-440-397, 081-374-1356, 062982-9954
035-241-898, 085-176-7789

118

ั
บจ.อูส
่ .ทวีชย

24/65 หมูท
่ ี่ 6 ต.บ ้านสวน เมือง ชลบุร ี 20000

038-276-241-2

119

บจ.อูส
่ น
ุ ทรการช่าง

66/45 หมูท
่ ี่ 4 ต.เสม็ด เมือง ชลบุร ี 20000

038-381-559

120

บจ.อูอ
่ นันต์อบ
ุ ล

281 หมู่ 16 ต.ไร่น ้อย เมือง อุบลราชธานี

045-435-169, 098-156-2921

121

บจ.อูอ
่ านาจออโต ้กรุ๊ป

61 หมู่ 6 ถ.ชยางกูร ต.โคกกลาง เมือง อานาจเจริญ 37000

045-525-878, 098-156-2921

122

บจ.อูเ่ อสพี คาร์เซอร์วส
ิ

827 หมูท
่ ี่ 1 ถ.สุระนารายณ์ ต.บ ้านเกาะ เมือง นครราชสีมา 30000

044-372-455 , 081-879-1536

123

บจ.เอ.เจ.ดับเบิล
้ ยู.จูนนิง่ แอนด์เพ ้นท์(2001)

113/55 ตรอก/ซอย รุง่ ประชา ถ. บรมราชชนนี ต. อรุณอมรินทร์ บางกอกน ้อย กรุงเทพฯ

02-434-3684

124

บจ.เอกนคร ออโต ้เวิรค
์

2300/9 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000

044-352-420

125

บจ.เอ็ม มอเตอร์

233 หมูท
่ ี่ 1 ต.ดอนแก ้ว แม่รม
ิ เชียงใหม่

092-425-9459

126

บจ.เอ็ม.เอส. การาจ

72/55-56 หมูท
่ ี่ 3 ต.เสม็ด เมือง ชลบุร ี 20000

038-144-148

127

บจ.เอ็มบีเค เจแปน

46/3 ถ.นางลิน
้ จี่ แขวงทุง่ มหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120

02-678-5513, 083-541-3633

128

บจ.เอส แอนด์ เอ็ม การาจเซอร์วส
ิ

89/2 หมูท
่ ี่ 6 ต. บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุร ี 11110

02-594-0812-3

129

บจ.เอส.ซี.การาจ ขอนแก่น

333/3 ม.2 ต.ศิลา เมือง ขอนแก่น 40000

043-343-466, 043-364-027

130

บจ.เอสเคโปรแอดทีฟ

356/2 หมูท
่ ี่ 3 ต.รอบเวียง เมือง เชียงราย 57000

053-602-623

131

บจ.เอสซีจ ี ออโต ้ เซอร์วส
ิ (Car Con)

7/383 ซอยวิภาวดี 36 แขวง จตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ

02-105-4333

132

บจ.โอเค คาร์ เพ ้นท์ตงิ้

2 ถ.วัชระ ซอย 1(ผดุงพงษ์ ) ต.กระบีใ่ หญ่ เมือง กระบี่ 81000

075-680-589

133

บจก. เค การาจ

2196/6 ถ.เจริญกรุง 74/3 แขวงวัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

02-688-1194-5

134

บจก. จิระคาร์บอดีเ้ ซอร์วส
ิ

135 ถ.พระราม3 แขวงบางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

02-291-1290, 02-291-0199

135

บจก. ฉั ตรเมือง

4069 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

02-712-2212-5, 02-391-1744

136

บจก. ชัยณรงค์แกลง(2008)

174/4 ถ.บ ้านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110

038-677-803, 081-940-6141

137

บจก. ชัยณรงค์จันทบุร(ี 1993)

30/30 หมู่ 3 ถ.รักศักดิช
์ มูล ต.ท่าช ้าง เมือง จันทบุร ี 22000

039-321-797, 039-324-817

138

บจก. เชาวสุยนตรการเซอร์วส
ิ

370/6 ถ.พระราม 9 ซอย 22 แขวงบางกะปิ ห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

02-719-7433-5, 02-319-5381

Fax

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

139

บจก. นที อินเตอร์เซอร์วส
ิ (สาธุฯ)

1017/1 ซ.สาธุประดิษฐ์ 34 แขวงบางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

02-294-0943-4, 02-295-2741-2

140

บจก. บาวาเรียมอเตอร์

212/35 ซ.ลาดพร ้าว 10 แขวงจอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

02-512-4046, 02-938-4673

141

บจก. ภ.แอนด์ธงเซอร์วส
ิ

44/38-39 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

02-953-1637-40

142

บจก. ระยอง ออโต ้พาร์ท

83/4 หมู่ 10 ต.ตะพง เมือง ระยอง 21000

038-898-521, 081-350-7584

143

บจก. ศรีณรงค์ เซอร์วส
ิ

907/2 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

02-165-7300-1

144

บจก. ศุภเลิศการช่าง(เจริญกรุง82)

140/2 ซ.เจริญกรุง 82 ถ.พระราม3 แขวงบางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

02-291-1544

145

บจก. สถาพร ออโต ้การาจ

107 ซ.อินทามระ 44 ถ.สุทธิสารวินจ
ิ ฉั ย แขวงดินแดง ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

02-276-6443, 02-277-2278

146

บจก. อูส
่ .วัฒนายนต์

62/5 ถ.นางลิน
้ จี่ แขวงทุง่ มหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120

02-286-1944

147

บจก. เอซี

85/5 ซ.ประดิพัทธ์ 9 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-271-1092-3, 02-271-1086

148

บจก. เอ็นจิน
้ บอดี้ เพ ้นท์

24/24 หมูท
่ ี่ 10 ถ.ลาลูกกา ต.คูคต ลาลูกกา ปทุมธานี

02-994-8088

149

บจก. เอส ที ระยองการาจ 2011

16/1 หมู่ 3 ต.ทับมา เมือง ระยอง 21000

038-993-350, 089-831-7395

150

บจก.ควอลิต ี้ ออโต ้ เพ ้นท์

14/485 ซ.รามอินทรา 19 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220

02-970-7770-1

151

บจก.ชลบุร ี รถเล็ก-รถใหญ่

555 หมูท
่ ี่ 5 ต.หนองไผ่แก ้ว บ ้านบึง ชลบุร ี 20220

038-198-212-3, 080-584-555

152

บจก.ซี.อาร์.ออโต ้(2004)

40/2 หมูท
่ ี่ 5 ต.บางเดือ
่ เมือง ปทุมธานี

02-978-2961-3

153

บจก.เดอะเกรทการาจ

62/5-6 หมูท
่ ี่ 9 ซ.รามอินทรา 81 ถ.รามอิทรา แขวงคันนายาว คันนายาว กรุงเทพฯ 10230 02-943-0160-3

154

บจก.ธนพัฒน์ ออโต ้ เซ็นเตอร์

02-994-2951-4

155

บจก.น่าเซ็งเทรลเลอร์

45/36,45/41-42 หมูท
่ ี่ 3 ถ.วัชรพล-สามแยกเพิม
่ สินออเงิน แขวงคลองถ. สายไหม
กรุงเทพฯ 10220
99 หมูท
่ ี่ 11 ต.บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี 20110

156

บจก.พรีเซียส คาร์แคร์

92/12 หมูท
่ ี่ 6 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร ้ง บางเขน กรุงเทพฯ 10220

02-519-7701-3

157

บจก.พี.พี.เอ็ม ออโต ้ไฮเทค

111 หมูท
่ ี่ 7 ถ.คลองหลวง-หนองเสือ ต.คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

02-901-5993-5

158

บจก.พี.รุง่ เรือ
่ งบริการ

95/10 หมูท
่ ี่ 3 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 22 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน เมือง ปทุมธานี 12000

02-959-5600

159

บจก.พูลสวัสดิย
์ นตรการ

12 ซ.สุคนธสวัสดิ1์ 0 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร ้าว ลาดพร ้าว กรุงเทพฯ 10230

02-570-9576, 02-907-7810

160

บจก.ร่วมเจริญออโต ้เซอร์วส
ิ

29/1 หมูท
่ ี่ 8 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220

02-971-2780-2, 02-971-4550-1

161

บจก.ร่วมเสริมลาภ ออโต ้ เซอร์วส
ิ

44 หมูท
่ ี่ 7 ต.สวนพริกไทย เมือง ปทุมธานี 12000

02-159 8324-6

084-345-1177, 089-754-6687

Fax

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

162

บจก.รักษ์ ยนต์การาจ

57/1 ถ.สุวน
ิ ทวงศ์ ต.หน ้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

038-515-288-9, 081-924-1038

163

บจก.วงษ์ เกษม บอดีค
้ าร์

19/132 ซ.วิภาวดีรังสิต 60 ถ.วิภาวดี แขวงบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ

02-579-7955-6

164

ั ออโต ้ กรุ๊ป
บจก.วลัญช์ชย

61 ถ.ลาดปลาเค ้า แขวงลาดพร ้าว ลาดพร ้าว กรุงเทพฯ 10230

02-570-5785, 02-940-3949

165

บจก.วี อาร์ ซี เซอร์วส
ิ

15 ซ.ลาดพร ้าว 100 ถ.ลาดพร ้าว แขวงวังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

02-538-9156, 02-530-0877

166

บจก.วี.ไอ.พี.ยูโรคาร์ส เซ็นเตอร์

60/1-4 หมูท
่ ี่ 7 ซ.จตุโชติ 14 แขวงออเงิน สายไหม กรุงเทพฯ 10220

02-998-2291-5

167

บจก.ศรีสยามเอ็นเตอร์ไพรส์

1/34 หมูท
่ ี่ 6 ซ.จามร ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม สายไหม กรุงเทพฯ

02-531-1655, 02-900-6382

168

่ มสีอนุภาษ
บจก.ศูนย์ซอ

75/71 หมู่ 1 ถ.พระภูเก็ตแก ้ว ต.กะทู ้ กะทู ้ ภูเก็ต 83120

076-681-655

169

บจก.สามชัย การาจ

4/292 หมูท
่ ี่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ คลองหลวง ปทุมธานี 10120

02-902-0072, 02-902-0894

170

บจก.หมง 2002

217 ถ.ช่างอากาศอุทศ
ิ แขวงดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

02-929-5922, 02-983-5454

171

บจก.อูย
่ อดการช่าง

77/467 หมูท
่ ี่ 4 ซ.มาลีวรรณ ถรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ ธัญบุร ี ปทุมธานี

02-533-0389, 02-996-0936

172

บจก.อูแ
่ สงทองการช่าง

9/12 หมูท
่ ี่ 11 ถ.นวลจันทร์ ซ.นวลจันทร์ 28 แขวงคลองกุม
่ บึงกุม
่ กรุงเทพฯ 10240

02-509-5688-9, 02-946-3194

173

บริษัท 3พี เซอร์วส
ิ แอนด์บอดีคาร์ จากัด

90/13 หมูท
่ ี่ 4 ต.นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 90310

174

บริษัท กระจ่างเจ ้าฟ้ า จากัด

ิ เมือง ภูเก็ต 83000
34/9 หมูท
่ ี่ 4 ต.วิชต

074-216-399, 084-197-3713, 089478-6655
076-223-365, 076-212-681

175

บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติง้ จากัด

902/4 ถนนพหลโยธิน ตาบลเวียง เมือง เชียงราย 57000

053-750-150-54

176

บริษัท ก ้องกังวาล 2016 จากัด

9 หมู่ 10 ต.ดอนตะโก เมือง ราชบุร ี 70000

032-321-222, 081-763-3267

177

บริษัท จรัลยนต์เซอร์วส
ิ จากัด

02-411-0863, 02-411-1866

178

บริษัท จักรพันธ์ การาจ จากัด

307/210 ตรอก/ซอย จรัญสนิทวงศ์ 31 ถ. จรัญสนิทวงศ์ ต. บางขุนศรี บางกอกน ้อย
กรุงเทพฯ
109/15 ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.12 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ บางแค กรุงเทพฯ

179

บริษัท จี.ซี.การาจ จากัด

9/81 หมู่ 3 ซ.จันทร์พริง้ ถ.พระราม 2 แขวงบางมด จอมทอง กรุงเทพฯ

02-476-6003, 02-476-3827

180

บริษัท เจ.อาร์.คาร์โมดิไฟด์ จากัด

83/19 ซอยรามอินทรา 39 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์ บางเขน กรุงเทพฯ

02-973-1201-5

181

บริษัท เจริญก ้าวหน ้าคาร์เซอร์วส
ิ จากัด

435 ซ.ลาดพร ้าว 94 (ปั ญจมิตร) ถ.ลาดพร ้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง ปทุมธานี

02-539-4279

182

บริษัท เจริญกิจ ราชพฤกษ์ จากัด

71/15 หมูท
่ ี่ 1 ต. ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุร ี 11120

02-195-2238-9, 081-808-7523

183

บริษัท เจริญกิจ ออโต ้ เซอร์วส
ิ จากัด

54/3 หมูท
่ ี่ 4 ตรอก/ซอย วัดไผ่เหลือง ต. บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุร ี 11110

02-921-1943-4

184

บริษัท ซ ้งอินฟิ นต
ิ ี้ จากัด(ซ ้ง บริการ อู)่

2 ถ.ศรีนครินทร์ ซอย 47 แขวงหนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ

02-322-8918, 02-322-5337

02-803-0463-4

Fax

ั
อูค
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185

บริษัท ซีเอ็นอาร์ ออโต ้ เซอร์วส
ิ จากัด

23/4 หมูท
่ ี่ 6 ต.ลาโพ บางบัวทอง นนทบุร ี

089-713-2653, 092-883-2668

186

บริษัท ซีเอ็นเอ็น ออโต ้ เซอร์วส
ิ จากัด

61/7 หมูท
่ ี่ 4 ถ.บ ้านกล ้วย-ไทรน ้อย ต.ไทรน ้อย ไทรน ้อย นนทบุร ี 11150

02-157-1684-6

187

บริษัท เซอร์กต
ิ เทคนิค จากัด แจ ้งวัฒนะ

25/29 ซ.แจ ้งวัฒนะ36 ต.บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุร ี 11120

02-984-5611-3, 087-802-5165

188

บริษัท ณรงค์วท
ิ ย์ ออโต ้เซลส์

3488 ถ.เพชรบุรต
ี ด
ั ใหม่ แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ

02-318-2548, 02-318-7406

189

บริษัท ด็อกเตอร์ การาจ จากัด

1/7 หมูท
่ ี่ 2 ถ.เทพารักษ์ กม.25.5 ต.บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

02-708-2807

190

บริษัท ดี ดี เซอร์วส
ิ แอนด์ การาจ จากัด

40/14 หมูท
่ ี่ 8 ถ. บางกรวย-ไทรน ้อย ต. บางกรวย บางกรวย นนทบุร ี 11130

02-443-0120, 02-883-6104

191

บริษัท เดียร์ บอดี้ แอนด์ เพ ้นท์(1995) จากัด

230,232,234 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม แขวงบางด ้วน ภาษี เจริญ กรุงเทพฯ

02-467-4671, 02-869-6994

192

บริษัท ต.ชัยกังวาน การาจ จากัด

313 หมู่ 3 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 แขวงจอมทอง จอมทอง กรุงเทพฯ

02-477-1118, 02-477-1105

193

บริษัท ตัม
้ ออโต ้เทรด จากัด

277 ถ.บางขุนเทียน แขวงแสมดา บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

02-416-5060, 02-899-7875-7

194

บริษัท ถาวรการาจยนต์ จากัด

197,199 ซอยพัฒนาการ 40 แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

02-321-80290

195

บริษัท ที.พี.ดี.ออโต ้เซอร์วส
ิ จากัด

118/2 หมู3่ ซ.เอกชัย111 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน บางบอน กรุงเทพฯ

02-895-1458, 02-895-1459

196

บริษัท เทพกระษั ตรี ภูเก็ต กรุ๊ป จากัด

48/70 หมูท
่ ี่ 6 ถ.เทพกระษั ตรี ต.รัษฎา เมือง ภูเก็ต 83000

076-216-253

197

บริษัท ธนบุรอ
ี อโต ้คาร์ จากัด

99/144 หมู่ 7 ซ.สุขสันต์ ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค บางแค กรุงเทพฯ

02-802-8080-3, 02-802-8190

198

บริษัท ธนิธารณ์ บอดี้ จากัด

9/15 ม.9 ต.ลาดสวาย ลาลูกกา ปทุมธานี 12150

02-147-5365

199

บริษัท นทีอน
ิ เตอร์เซอร์วส
ิ จากัด(ราชพฤกษ์)

380 ถ.บางแวก แขวงบางแวก ภาษี เจริญ กรุงเทพฯ

02-410-6441-2, 02-410-6873-4

200

บริษัท นาริน บอร์ด ี้ คาร์ จากัด

66 หมูท
่ ี่ 5 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุร ี 11120

02-924-5400-3

201

บริษัท นิววิรัตน์การช่าง(เฉพาะรถใหญ่)

59 ซอย บางนา-ตราด 24 ถ. บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260

02-746-8945-6, 02-393-5616

202

บริษัท บัญชากลการ แอนด์เซอร์วส
ิ จากัด

45/21 หมูท
่ ี่ 5 ถ. บางกรวย-ไทรน ้อย ต. บางกรวย บางกรวย นนทบุร ี 11120

02-446-0619

203

ิ ธิการาจ จากัด
บริษัท พงษ์ สท

149/368 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม ซ.95 ต.อ ้อมน ้อย กระทุม
่ แบน สมุทรสาคร 74130

02-813-7094-5

204

บริษัท พี เอ็ม บอดี้ คาร์ส จากัด

95 หมูท
่ ี่ 5 ซ.รามอินทรา 107 ถ.รามอินทรา กม.13 ข.คันนายาว คันนายาว กรุงเทพฯ

02-540-2400, 02-540-2399

205

บริษัท พี.ที.พี. เซอร์วส
ิ จากัด

375 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

02-868-2826-7

206

็ ป จากัด
บริษัท พี.เอส.บอดีช
้ อ

เลขที1่ 32 ซ.พัฒนาการ 40 ( ถาวร ) ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ

02-346-43354

207

บริษัท พี.เอส.เอ มอเตอร์(ประเทศไทย) จากัด

28/3 หมู่ 5 ถ.บางแวก แขวงคลองขวาง ภาษี เจริญ กรุงเทพฯ

02-865-0861-3

Fax

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
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208

บริษัท เพชรจรัส กรุ๊ป จากัด

343/19 หมู่ 1 ต.ลาดหญ ้า เมือง กาญจนบุร ี 71190

034-589-338

209

บริษัท เพชรบูรณ์ จ.การช่าง จากัด

9/9 หมู่ 2 ต.สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์ 67000

210

1640 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ

211

บริษัท โพธิท
์ อง บอดีเ้ พนท์ แอนด์ เซอร์วส
ิ
จากัด(สาขาอ่อนนุช)
่ แนลเซอร์วส
บริษัท ภูเก็ตอินเตอร์เนชัน
ิ จากัด

034-589-338 , 085-6666-700, 098504-3977, 098-504-3988
056-721-753, 081-532-8323, 081604-7824
02-321-2822-3

9/30 หมูท
่ ี่ 8 ถ.เจ ้าฟ้ า ต.ฉลอง เมือง ภูเก็ต 83130

076-280-618

212

บริษัท มนฑกานต์ยนต์ จากัด

232 ซ.งามวงศ์วาน5 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ เมือง นนทบุร ี

02-591-3228, 02-952-5314-5

213

บริษัท เยีย
่ มศรี จากัด

104/1 ซ.เทอดไท 33 แขวงดาวคะนอง ธนบุร ี กรุงเทพฯ

02-476-8022, 02-476-8782

214

บริษัท รถไทยการาจ จากัด

83/33 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค ้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ

02-808-9326-7

215

35 ซอย อัศวนนท์ ถ.สุขม
ุ วิท ต.ปากน้ า เมือง สมุทรปราการ

02-388-0700, 02-388-1821

216

บริษัท รุง่ ทรัพย์ ออโตโมบิล รีแพร์ เซ็นเตอร์
บจ.
บริษัท ไรส์ซงิ่ อิมเม็กซ์ จากัด

14/12 ถ.เอกชัย 36 ซ.กานันแม ้น แขวงบางหว ้า ภาษี เจริญ กรุงเทพฯ

02-802-2715

217

บริษัท วรวุฒก
ิ าราจ จากัด

36 ตรอก/ซอย จรัญสนิทวงศ์ 72 ถ. จรัญสนิทวงศ์ ต. บางพลัด บางพลัด กรุงเทพฯ

218

บริษัท ศุภเลิศ การช่าง จากัด(ทุง่ ครุ)

102/8 ถ.ประชาอุทศ
ิ แขวงทุง่ ครุ ทุง่ ครุ กรุงเทพฯ

02-424-4715, 02-433-3010, 02-4336619, 02-433-8618
02-426-0929

219

่ มมาตรฐานคลอง 2 การาจ จากัด
บริษัท ศูนย์ซอ

2/5 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี

02-533-0198

220

บริษัท ส.คงกิตติ(์ 1998) จากัด

1/14 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค ้อ จอมทอง กรุงเทพฯ

02-875-5176-7, 02-476-1170-1

221

บริษัท ส.เทพกร จากัด

20/4 หมูท
่ ี่ 15 ถ. สุขาภิบาลบางระมาด ต. บางระมาด ตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ

02-887-8687

222

บริษัท ส.พงษ์มล
ิ เลเนีย
่ มเซอร์วส
ิ จากัด

50/1 หมูท
่ ี่ 6 ซอยร่วมสามัคคี ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม ้ ประเวศ กรุงเทพฯ

02-726-2348-9

223

บริษัท ส.ยนตรการ การาจ จากัด

63/22 ซ.เอกชัย 89/2 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน บางบอน กรุงเทพฯ

02-894-3150-3

224

บริษัท ส.รุง่ เจริญกลการ จากัด

40/27 ซ.เพชรเกษม 92/2 แขวงบางแค บางแค กรุงเทพฯ

02-454-4917

225

บริษัท สมนึกการช่าง จากัด

99/33 หมูท
่ ี่ 5 ต.ละหาร บางบัวทอง นนทบุร ี 11100

02-191-7102

226

บริษัท สมบัตเิ ซอร์วส
ิ จากัด

66 หมู่ 3 ซ.2 ถ.พระราม 2 แขวงจอมทอง จอมทอง กรุงเทพฯ

02-468-1330, 02-477-1271

227

บริษัท สหชัย ออโต่ เซอร์วส
ิ จากัด

8/10 ซอยแจ ้งวัฒนะ 14 ถ.แจ ้งวัฒนะ แขวง ทุง่ สองห ้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

02-990-7788

228

บริษัท สหรุง่ โรจน์เซอร์วส
ิ (2545) จากัด

109/207 ซ.บางกระดี่ ถ.พระราม 2 แขวงแสมดา บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

02-452-2281, 02-896-9261

229

บริษัท แสงประดิษฐ การาจ จากัด

11/381-382 หมู่ 10 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน บางบอน กรุงเทพฯ

02-895-0730-2, 02-895-2929

230

บริษัท โสฬสคาร์เซอร์วส
ิ จากัด

22 ซ.ประชาอุทศ
ิ 69 แยก 11 ถ.ประชาอุทศ
ิ แขวงทุง่ ครุ ทุง่ ครุ กรุงเทพฯ

02-873-5448, 02-873-4268

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

231

บริษัท อวยชัย การาจ จากัด

19/190-194 หมู่ 4 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดา บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

02-896-2992-3

232

บริษัท อารีการช่างศรีนครินทร์

1315 หมู่ 9 ถ.ศรีนครินทร์ เมือง สมุทรปราการ

02-758-7458-60

233

บริษัท อูต
่ งเจริญยนต์(3) จากัด

1 ซ.บางบอน 5 ซ.6/1 แขวงบางบอน บางบอน กรุงเทพฯ

02-892-5515-7

234

บริษัท อูท
่ องเพชรเกษม ออโต ้เซอร์วส
ิ จากัด

1 ซ.เพชรเกษม 46/2 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว ้า ภาษี เจริญ กรุงเทพฯ

02-869-7205-6

235

บริษัท อูน
่ าชัยรัตนาธิเบศร์ จากัด

95/20 หมูท
่ ี่ 8 ตรอก/ซอย ประชาอุทศ
ิ ถ. รัตนาธิเบศร์ ต. บางกระสอ เมือง นนทบุร ี

02-965-5510-5

236

บริษัท อูพ
่ .ี ซี.ซี. จากัด

88 หมูท
่ ี่ 3ถ.บางกรวย-ไทรน ้อย ต.บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุร ี 11110

02-571-4221

237

บริษัท อูอ
่ ด
ุ มมิตรยนต์ จากัด

3 ซ.สารภี 1 ถ.อิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ

02-437-5208, 02-438-6312

238

บริษัท เอ.พี.เซอร์วส
ิ (1994)

43/19 ซอย ศรีนครินทรเซ็นเตอร์ ถ.ศรีนครินทร์ เมือง สมุทรปราการ

239

บริษัท เอ.เพชรปิ่ นเกล ้า จากัด

14/21 หมู่ 18 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวฒ
ั นา กรุงเทพฯ

02-759-9474, 02-759-9959, 02-3856396
02-885-0708-9

240

บริษัท เอ.เอ็ม.เซอร์วส
ิ ภูเก็ต จากัด

19/40 หมูท
่ ี่ 3 ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา เมือง ภูเก็ต 83000

076-355-560, 076-525-514

241

บริษัท เอกกิจ ออโต ้ การาจ จากัด

86 หมู1่ 5 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว ้า ภาษี เจริญ กรุงเทพฯ

02-804-7273-4, 02-804-7407

242

บริษัท เอ็มพีการาจ จากัด

34 ซ.ประชาอุทศ
ิ 21 แขวงบางมด ทุง่ ครุ กรุงเทพฯ

02-870-8770-3

243

บริษัท เอส.เค.ที.คาร์เซ็นเตอร์ จากัด

115/521 หมู่ 4 ถ.เอกชัย 95 แขวงบางบอน บางบอน กรุงเทพฯ

02-416-7576-9

244

บริษัท เอส.ซี.คาร์แคร์ จากัด

64 ตรอก/ซอย จรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถ. จรัญสนิทวงศ์ ต. บางอ ้อ บางพลัด กรุงเทพฯ

02-885-5636, 02-435-5637

245

พลิว้ คาร์แคร์

16/1 หมู่ 12 ต.พลิว้ แหลมสิงห์ จันทบุร ี 22190

039-434-153, 086-313-3348

246

มีสวุ รรณการาจ อู่

288 ถ.พัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ

02-719-4372, 02-719-5176

247

รุง่ วัฒนายนต์

99/9 หมู่ 13 ถ.สุขม
ุ วิท ต.คลองนารายณ์ เมือง จันทบุร ี 22000

039-418-455

248

ลี ออโต ้ เซอร์วส
ิ

64 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แขวงดอกไม ้ ประเวศ กรุงเทพฯ

02-752-8801-3

249

ศูนย์Hinoแสงรุง่ ภูเก็ต DBP

99/25 หมู่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา เมือง ภูเก็ต 83000

081-893-5167

250

่ มสี ดราก ้อน ออโต ้เพ็นท์
ศูนย์ซอ

19 ถ.รอดบุญ ต.ปากน้ า เมือง กระบี่ 81000

075-623-993

251

่ มสีรถยนต์สนิทเซอร์วส
ศูนย์ซอ
ิ

38/1 หมู่ 3 ต.ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

073-646-585

252

ศูนย์รวมพ่นสีรถยนต์ วุฒก
ิ ารช่างเซอร์วส
ิ

157/84 หมู่ 8 ซอย 14 ถ.นาเกลือ ต.บานา เมือง ปั ตตานี 94000

073-710-819

253

ส. จันทบุร ี การาจ

104/28 หมู่ 10 ต.ท่าช ้าง เมือง จันทบุร ี 22000

039-498-664

Fax

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

254

สยามยนต์มอเตอร์

8/3 ซ.27 ถ.ไทรบุร ี ต.บ่อยาง เมือง สงขลา 90000

074-314-169

255

สวนมะลิการาจ(ป้ อมปราบ)

13/4 ซ.นาคบารุง ถ.บารุงเมือง แขวงคลองมหานาค ป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ

02-224-9470

256

สามพีน
่ ้องวัฒนะทรัพย์

219 ถ.กระบี-่ เขาทอง ต.ปากน้ า เมือง กระบี่ 81000

075-613-249-51

257

หจก. กิจเจริญยนต์ การช่าง

817/2 หมูท
่ ี่ 7 ต.อรัญญิก เมือง พิษณุโลก 65000

055-287-624

258

หจก. กุย
่ เฮงพัฒนา

111/1 ซ.รัชดาภิเษก 12 แขวงห ้วยขวาง ห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

02-277-7868, 02-275-2169

259

หจก. ฉั ตรเพรช คาร์เพ ้นท์

02-918-3339

260

หจก. ชุมพรการช่าง(หาดใหญ่)

124/4 หมู่ 3 ถ.ราษาร์พัฒนาซอย 39 ( เคหะร่มเกล ้ว ซ.39 )แขวงคลองสองต ้นนุ่น
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
280 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ดวนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110

261

่ มรถยนต์
หจก. ซี เอ ศูนย์ซอ

236 ก หมูท
่ ี่ 2 ถ.สุขม
ุ วิท ต.บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี 20110

038-341-228

262

หจก. ตราดเจริญยนต์ เซอร์วส
ิ

77/4 หมู่ 6 ต.วังกระแจะ เมือง ตราด 23000

039-674-829

263

หจก. เบนซ์ คาร์เพ ้นท์ แอนด์ แคร์

65/1 หมู่ 6 ต.หนองละลอก บ ้านค่าย ระยอง 21120

264

หจก. พี.เค การาจ

141 ซอยสันติคาม แบริง่ 14 ถ.สุขม
ุ วิท ต.สาโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ

038-642-043, 081-144-2333 , 089244-7382
02-749-1631-2

265

หจก. ลพบุร ี คาร์เซอร์วส
ิ

322 หมูท
่ ี่ 2 ซ.วิเศษสุข ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา เมือง ลพบุร ี 15000

081-291-3434, 081-291-4848

266

หจก. ลพบุรอ
ี อโต ้เซอร์วส
ิ

19/9 ถ.พระศรีมโหสถ ต.ทะเลชุบศร เมือง ลพบุร ี 15000

036-420-043, 036-613-703

267

หจก. ลักกีก
้ าราจ

ิ กรุงเทพฯ 10300
15 ซ.สามเสน 21 แขวงนครไชยศรี ดุสต

02-241-5494, 02-241-1987

268

หจก. วินัยยานยนต์

162 ถ.อ่อนนุช ซ.78 แขวงประเวศ ประเวศ กรุงเทพฯ

02-321-5279, 081-311-6517

269

หจก. วี.เอส.คาร์บอดีเ้ ซ็นเตอร์ จากัด

11/11 หมูท
่ ี่ 14 ถ. ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุร ี ต. บางม่วง บางใหญ่ นนทบุร ี 11140

02-924-8888, 02-967-8066

270

หจก. ส.เลิงนกทาคาร์เพนท์

567 หมู่ 12 ต.สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 35120

045-781-234, 081-878-4122

271

หจก. สองพีน
่ ้องการาจ

41/1 หมู่ 9 บ ้านหนองลาน ต.ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุร ี 71120

083-310-7424, 098-914-3381

272

หจก. สันติภาพการาจ

12 ซอยอ่อนนุช17 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ

273

หจก. อารี ออโต ้เพ ้นท์

123/5 ถ.สุขม
ุ วิท ต.มาบตาพุด เมือง ระยอง 21150

02-717-8237, 02-300-2639, 02-7177169
033-109-698, 081-578-4141

274

หจก. อ่าวอุดมการช่าง สาขาบายพาส

277/40 หมูท
่ ี่ 12 ต.ทุง่ สุขลา ศรีราชา ชลบุร ี 20230

038-354-110

275

หจก. อ่าวอุดมการช่าง(พัทยา)

82/2 หมูท
่ ี่ 1 ซ.นาจอมเทียน 2 ต.นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุร ี 20250

038-111-333

276

หจก. อินเตอร์เทค ออโต ้ เซอร์วส
ิ

99/9 ซ.สุขม
ุ วิท 66/1 ถ.สุขม
ุ วิท แขวงบางนา บางนา กรุงเทพฯ

02-393-3768-9

Fax

074-243-602

034-510-539

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

277

หจก. อุทัยออโต ้

8/26 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี 61000

278

หจก. อู.่ ปรีดาเซอร์วส
ิ

92/26 ถ.เลย-ด่านซ ้าย ต.กุดป่ อง เมือง เลย 42000

056-513-707, 084-688-6461, 081475-7416
042-834-339, 042-815-449-50

279

หจก. อูศ
่ รีสวัสดิ์

217 หมู่ 11 ต.หนองหญ ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

280

หจก. อูส
่ ามชัยยนต์

101/1-2 หมูท
่ ี่ 14 ซ.วิภาวดีรังสิต 16 แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

045-662-315, 081-600-6126, 084497-6999
02-277-5382

281

หจก. อูเ่ อเซียเชียงราย

116/4 ม.19 ถ.สันติ ต.รอบเวียง เมือง เชียงราย 57000

053-715-065, 089-435-8255

282

หจก. เอสพีเอส 9 เซอร์วส
ิ

90/32 หมู่ 5 ต.คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 90110

074-583-803

283

หจก. เฮงยานยนต์

254/30 หมู่ 4 ต.สะเตงนอก เมือง ยะลา 95000

073-215-213

284

หจก.กิง่ เพชร เซอร์วส
ิ

่ บางซือ
่ กรุงเทพฯ 10800
1118/27 ซ.กรุงเทพ-นนท์22 ถ.กรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซือ

02-911-5880-1

285

หจก.กิตติ เคาะพ่นสี

ั มหาสารคาม 44150
195 หมูท
่ ี่ 12 ถ.ถีนานนท์ ต.ท่าขอนยาง กันทรวิชย

043-995-777-8

286

หจก.เค เค แอล ออโต ้คาร์

119 ม.12 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดูใ่ ต ้ เมือง น่าน 55000

054-741-905

287

หจก.เค.เอ็ม.การาจ

40 หมูท
่ ี่ 3 ต.สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

035-330-522

288

หจก.เคพีพ ี ออโต ้เพ ้นท์

119/6 ม.8 ต.ท่าหลวง เมือง พิจต
ิ ร 66000

056-615-866, 081-533-4720

289

หจก.จิวรวมยนต์รงุ่ เรือ
่ ง

่ บางซือ
่ กรุงเทพฯ 10800
1376/1 ถ.กรุงเทพ-นนท์ 30 แขวงบางซือ

02-911-4465, 058-7224-6

290

หจก.เจ เอส ออโต ้แคร์

9 ถ.ชวาลานอก ต.ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000

045-262-498-9, 086-4619224

291

หจก.ฉั ตรยนต์

9/3 ม.3 ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย ้ หนองแค สระบุร ี

292

หจก.ชะนะ เซอร์วส
ิ

14 ซอย 11 ถ.สาครมงคล 2 ต.คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

036-387-268-9, 036-601-173, 092273-6667
074-363-213, 081-542-5524

293

หจก.ชัยเจริญดี999

44 หมูท
่ ี่ 1 ต.ป่ าบง สารภี เชียงใหม่ 50140

053-593-589

294

หจก.ชัยพฤกษ์ยนต์

39/8 หมูท
่ ี่ 4 ต. บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุร ี

02-501-7945, 02-501-7295

295

หจก.ชานาญการช่าง ชัยภูม ิ

404/8 ม.9 ถ.ชัยภูม-ิ บ ้านเขว ้า ต.ในเมือง เมือง ชัยภูม ิ 36000

044-836-048

296

หจก.ชินธนา เอ็กส์เพรส คาร์ส

1450/41 ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 80000

075-318-277

297

หจก.เชียงรายวีอาร์มอเตอร์

372 ม.12 ถ.พหลโยธิน ต.นางแล เมือง เชียงราย 57000

053-705-406-8

298

หจก.เชียงใหม่อด
ุ มชัยบริการ

176 ม.11 ต.เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210

053-662-763 , 081-764-2918

299

หจก.โชติดารงเซอร์วส
ิ

41/4 หมู่ 11 ถ.ลาลูกกา ต.บึงทองหลาง ลาลูกกา ปทุมธานี

02-987-0308-9

Fax

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

300

หจก.เซ็นทรัลคาร์

337 หมูท
่ ี่ 1 ต.สันทราย สันทราย เชียงใหม่ 50140

301

หจก.เซอร์ไพรซ์ การช่าง

63 ซ.ลาดพร ้าว 71 ถ.ลาดพร ้าว แขวงวังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพฯ

053-396-429, 088-263-3822, 088263-3823
02-539-3983, 02-933-0641-3

302

หจก.แซมเต๋อยนต์เคาะพ่นสี

่ งสอน 58000
438/1 หมูท
่ ี่ 12 ต.ปางหมู เมือง แม่ฮอ

053-613-067, 081-386-9444

303

หจก.ดี เอส อาร์ คาร์เซ็นเตอร์

98 ม.13 ต.สระนกแก ้ว โพนทอง ร ้อยเอ็ด 45110

043-572-501, 087-852-0090

304

หจก.ตัง้ ตระกูลชัย

23 ถ. จรัญสนิทวงศ์ ต. บางยีข
่ น
ั บางพลัด กรุงเทพฯ

02-424-9311, 02-424-0295

305

หจก.ทวีศน
ู ย์ล ้อ 999

460 หมู่ 2 ต.บ ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก ้ว 27120

086-889-2293, 087-711-1274

306

หจก.ที เอ็น เจริญการช่าง

9/12 หมูท
่ ี่ 2 ต.บึงพระ เมือง พิษณุโลก 65000

084-595-8159

307

หจก.ที.พี.บอดีเ้ ซอร์วส
ิ

420 หมูท
่ ี่ 7 ต. เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000

043-306-756 , 086-634-6262

308

หจก.ไทยเฮงหลี ออโต ้ เซอร์วส
ิ

449 หมูท
่ ี่ 2 ถ.เศรษฐกิจ ต.อ ้อมน ้อย กระทุม
่ แบน สมุทรสาคร 74130

02-810-1293, 02-810-0323

309

หจก.ธนวัฒน์ การาจ

144/1 ม.4 ต.สวนพริกไทย เมือง ปทุมธานี

310

หจก.ธนัทยนตรกิจ

290 ม.3 ถ.ห ้วยหินฝน-แม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110

02-958-7766, 02-958-7768, 087606-1602
053-660-691-2, 083-206-4828

311

หจก.ธีระคาร์เซอร์วส
ิ (อูก
่ ย
ุ๋ )

512 หมูท
่ ี่ 5 ต.บ ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา 30000

044-214-224, 044-214-887

312

หจก.บีบรีสการาจ

80/9 ม.4 ถ.กรุงเทพฯ-สุพรรณบุร ี ต.สนามชัย เมือง สุพรรณบุร ี

035-440-814, 085-699-9088

313

หจก.พวกกัน คาร์เซอร์วส
ิ

47/150 ม.4 ต.สัตหีบ ชลบุร ี 20180

081-909-9145

314

หจก.พี แอนด์ อาร์ บอดี้ การาจ

112/12 หมูท
่ ี่ 8 ถ.ท่าน้ านนท์-วัดโบสถ์ ต.บางกร่าง เมือง นนทบุร ี 11000

02-930-4300

315

หจก.พี.เค.ออโต ้รีแพร์

146/3 ซอย2 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000

043-223-710, 081-925-7271

316

หจก.พี.พี.เอ็ม การาจ

38/13 ซ.เสรีไทย 2 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุม
่ บึงกุม
่ กรุงเทพฯ 10240

02-732-4711-2

317

ี าราจ(อูศ
หจก.พีซก
่ น
ู ย์บริการมาสด ้า)

218 ถ. ราษฎร์อท
ุ ศ
ิ ต.ธานี เมือง สุโขทัย 64000

055-621-475

318

หจก.พีทม
ี อเตอร์ 2

69/3 หมูท
่ ี่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ห ้วยทราย หนองแค สระบุร ี

036-389-826

319

หจก.พีพ
่ ล
ู มอเตอร์

37/98 หมู่ 1 ต.ท่าช ้าง เมือง จันทบุร ี 22000

320

หจก.พูนสุวรรณ เซอร์วส
ิ

5/2 หมูท
่ ี่ 6 ซ.วัดบางพูน ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน เมือง ปทุมธานี 12000

039-322-788, 099-414-1389, 087726-3768
02-567-5118, 02-959-7879

321

หจก.โพธิท
์ อง บอดีเ้ พนท์(มอเตอร์เวย์)

626/8 ถ.มอเตอร์เวย์ แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ

02-735-7144-5

322

หจก.ภิญโญพรสวัสดิก
์ ารช่าง

256 หมูท
่ ี่ 12 ต.พระลับ เมือง ขอนแก่น 40000

043-380-025, 043-380-025

Fax

033-670-994

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

323

หจก.มานะคาร์เซอร์วส
ิ

133/2 ม.9 ต.วังหิน เมือง ตาก 63000

055-891-056, 092-696-1456

324

หจก.มาร์ มอเตอร์คาร์

143/14 หมู่ 1 ต.ยะรม เบตง ยะลา 95110

073-245-932

325

หจก.ย่งไท ้ล ้งการาจ

111 ซ.วัดหอมศีล หมูท
่ ี่ 4 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน ้อย บางบ่อ สมุทรปราการ

02-708-6784

326

ั (เขมินท์ ตรอ.)
หจก.ยนต์ชย

192/1 ม.1 ต.ปงแสนทอง เมือง ลาปาง 52100

054-352-140

327

หจก.ยโสธรเจริญการช่าง

345 หมูท
่ ี่ 3 ต.ตาดทอง เมือง ยโสธร 35000

328

หจก.ยอดระบาเซอร์วส
ิ

132/2 หมู่ 2 ต.ทุง่ โพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 80130

045-712-911, 099-230-9916, 063236-2878
075-466-653

329

หจก.ยิง่ เจริญรุง่ เกียรติโชคชัย

408 หมูท
่ ี่ 1 ต.แม่ขา่ ฝาง เชียงใหม่ 50320

053-346-901, 086-420-7256

330

หจก.ร ้อยเอ็ดกลการเซอร์วส
ิ แอนด์การาจน์

87 หมูท
่ ี่ 15 ถ.เลีย
่ งเมือง เมือง ร ้อยเอ็ด 45000

043-519-792, 081-975-7237

331

หจก.รัชฎาการาจ

3/47 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง เมือง นครศรีธรรมราช 80000

075-321-001

332

หจก.รุง่ เรือง บอดีค
้ าร์เซอร์วส
ิ

72/1 ถ.ประชาสรรค์ ต.หน ้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

038-511-291, 092-439-7368

333

หจก.รุง่ สิรเิ บญจ

72 หมู่ 11 ต.สลักได เมือง สุรน
ิ ทร์ 32000

044-558-818, 086-451-8052

334

หจก.เล ้งบึงกาฬ เซอร์วส
ิ

69 หมูท
่ ี่ 8 ถ.บึงกาฬ-บ ้านแพง ต.บึงกาฬ เมือง บึงกาฬ 38000

042-492-747

335

หจก.เลิศสกลการช่าง

39 หมู่ 1 สกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.ห ้วยยาง เมือง สกลนคร 47000

042-747-226, 042-163-040

336

หจก.วรกาญจน์อท
ู่ อง

449 หมู่ 15 ต.จรเข ้สามพัน อูท
่ อง สุพรรณบุร ี 71170

035-552-127, 035-552-450

337

หจก.วัลลภ ออโต ้คาร์เซอร์วส
ิ

469 หมู่ 6 ต.โพนข่า เมือง ศรีสะเกษ 33000

338

ั 24การช่าง
หจก.วิชย

9/1 หมู่ 12 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุง่ เมือง อานาจเจริญ 37000

339

หจก.วี ศิลายนต์(1998)

311 ถ. จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด บางพลัด กรุงเทพฯ 10700

093-327-0003, 093-426-7919, 081266-2944
045-451-738, 081-955-0316 , 087980-7200
02-434-4394, 02-433-4468

340

ั เมืองแพร่
หจก.ศิรม
ิ นต์ชย

141 ม.1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.แม่หล่าย เมือง แพร่ 54000

054-652-570, 061-687-7705

341

หจก.เศรษฐศักดิบ
์ ริการ

191 หมูท
่ ี่ 4 ถ.เชียงใหม่-ลาพูน ต.หนองผึง้ สารภี เชียงใหม่ 50140

053-321-225

342

ั เซอร์วส
หจก.ส.ทวีชย
ิ

201 หมูท
่ ี่ 6 ต.ขอนแก่น เมือง ร ้อยเอ็ด 45000

043-524-800, 081-056-8918

343

หจก.สมพงษ์ มอเตอร์คาร์ส

301/5 ซ.ประสานสารบรรณ ถ.ดินแดง ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

02-643-3812, 02-643-3815

344

หจก.สวนมะลิการาจ(บางใหญ่)

41/2 หมูท
่ ี่ 2 ต.บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุร ี 11110

345

หจก.สหกิจ คาร์เซอร์วส
ิ แอนด์ ยางยนต์

55 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร 49000

02-956-0742, 02-956-0744, 02-9560746
042-612-461, 042-612-082

Fax

075-466-653

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

346

หจก.สันติภาพออโต ้สปอร์ต

332 หมู่ 12 บ ้านโนนหงษ์ทอง ต.ไร่น ้อย เมือง อุบลราชธานี 34000

045-435-230-2, 081-877-0765

347

หจก.สุโขทัยชานาญการช่าง

12/4 หมูท
่ ี่ 1 ถ.บายพาส ต.ปากแคว เมือง สุโขทัย 64000

055-612-387

348

หจก.สุพจน์การช่าง

142 หมู่ 13 ต.วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก ้ว 27210

037-252-194, 089-833-0788

349

หจก.สุรน
ิ ทร์รวมช่าง

222 ม.6 ต.แกใหญ่ เมือง สุรน
ิ ทร์ 32000

044-040-108

350

หจก.เสกสรรค์การาจเซอร์วส
ิ

81/12 หมูท
่ ี่ 1 ต.นครชุม เมือง กาแพงเพชร 62000

081-727-0330, 087-205-4949

351

หจก.แสงอรุณ ออโต เพ ้นท์

293/7 ถ.วิสท
ุ ธิก
์ ษั ตรีย ์

055-302-304-5, 081-962-9430

352

หจก.หนองสาหร่าย คาร์เซ็นต์เตอร์

249/1 หมูท
่ ี่ 4 ต.หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130

044-390-014, 081-067-3234

353

หจก.หล่มสักออโต ้เซลส์

ั ต.หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
128 ถ. สามัคคีชย

056-701-808, 086-489-4432

354

หจก.อินทรา การาจ

93/2 ซ.โยธินพัฒนา ถ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

02-932-1992-3

355

หจก.อุตรดิตถ์อบ
ู่ างกอกยนต์

184 ม.2 ต.คุ ้งตะเภา เมือง อุตรดิตถ์ 53000

055-479-766, 055-448-158

356

หจก.อูโ่ คราช วี.ไอ.พี

999 ม.4 ต.หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา 30000

044-212-488, 044-212-588

357

หจก.อูจ
่ งรักษ์ การช่าง

9/22 หมูท
่ ี่ 2 ต.สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์ 67000

056-721-344, 056-722-883

358

หจก.อูเ่ จ พี เซอร์วส
ิ

324 หมูท
่ ี่ 5 ต.สันทราย เมือง เชียงราย 57000

359

หจก.อูท
่ านการช่าง ลาพูน

172 หมูท
่ ี่ 3 ถ.ลาพูน-ดอยติ ต.เวียงยอง เมือง ลาพูน 51000

053-774-075, 098-269-3853, 081883-1438
053-561-438, 082-169-5905

360

หจก.อูท
่ พ
ิ ย์เซอร์วส
ิ 2010

73 หมูท
่ ี่ 15 ถ.ชยางกูร ต.คาอาฮวน เมือง มุกดาหาร 49000

042-640-188

361

หจก.อูแ
่ ทนการช่าง

34 ถ.บ ้านศรีปงชัย ต.ชมพู เมือง ลาปาง 52100

054-325-319

362

หจก.อูน
่ .พุแคเจริญยนต์

53 หมูท
่ ี่ 10 ต.พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุร ี 18240

036-369-324

363

หจก.อูน
่ างนวลการช่าง

422/8 หมู1่ 2 ต.ร่อนพิบล
ู ย์ ร่อนพิบล
ู ย์ นครศรีธรรมราช 80130

075-355-041, 084-305-8802

364

หจก.อูโ่ บ ้การช่าง

79 หมูท
่ ี่ 3. ต.ในเมือง เมือง ชัยภูม ิ 36000

044-813-491, 098-861-4744

365

หจก.อูป
่ ระตูโขงเซอร์วส
ิ

16 หมูท
่ ี่ 10 ต.บ ้านกลาง เมือง ลาพูน 51000

053-525-098, 081-681-4374

366

หจก.อูเ่ ปี๊ ยกเซอร์วส
ิ

211 ม.114 ต. บึงกาฬ เมือง บึงกาฬ 38000

081-369-0968, 086-860-2724

367

หจก.อูพ
่ อ
ี อโต ้อิมเมจ

29/25 ม.2 ต.ศาลาแดง เมือง อ่างทอง

035-615-990, 089-921-2400

368

หจก.อูเ่ พชรการาจ(2002)

207/1 ซ.มิตรภาพ4 ต.ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000

044-300-337

ต.ในเมือง

เมือง พิษณุโลก 65000

Fax

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

369

หจก.อูเ่ พชรการาจ(ชัยภูม)ิ

54 หมู่ 11 ต.หนองนาแซง เมือง ชัยภูม ิ 36000

044-056-811, 095-515-9044

370

หจก.อูม
่ ารวยการช่าง

63/3 หมูท
่ ี่ 14 ต.ในเมือง เมือง ชัยภูม ิ 36000

044-816-306, 081-548-7525

371

หจก.อูย
่ งิ่ เจริญ

85/1 หมูท
่ ี่ 6 ต.สันกลาง สันกาแพง เชียงใหม่ 50130

053-128-367-8, 081-671-0806

372

หจก.อูย
่ งิ่ เจริญบุญธรรมลาพูน

221/2 ถ.สันป่ ายาง ต.ในเมือง เมือง ลาพูน 51000

053-525-761

373

หจก.อูศ
่ .วิวรรธน์

173/1 หมู่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 52/1 แขวงราษฎร์บรู ณะ ราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ

02-463-8476

374

หจก.อูส
่ กลพัฒนายนต์

57/9 หมู่ 7 ต.บ่อพลับ เมือง นครปฐม 73000

034-973-201

375

หจก.อูส
่ หมิตรยนตรกิจ

33 ม.4 ต.คุ ้งลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

035-331-444-5

376

หจก.อูส
่ ามเหลีย
่ มทองคา

94 หมู่ 5 ต.วังก์พง ปราณบุร ี ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ 77120

032-651-945, 095-110-7971

377

หจก.อูเ่ สถียร

451/63 ถ.จิระ ต.ในเมือง เมือง บุรรี ัมย์

044-621-098, 044-617-255

378

หจก.อูอ
่ ัมรินทร์

693 หมูท
่ ี่ 4 ต.บ ้านจั่น เมือง อุดรธานี 41000

042-292-343, 084-402-0442

379

หจก.อูเ่ อนกการช่าง

206 ม.2 ถ.นิคมสาย ต.มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุร ี

081-987-0846, 087-103-1307

380

หจก.อูเ่ อส.พี.เซอร์วส
ิ พะเยา

591/2 ถ.แม่ตา๋ ต.แม่ตา๋ เมือง พะเยา 56000

054-413-430

381

หจก.เอ็กซ์ไทร์บายโกศล

51,52 หมู่ 2 ต.ถ้าใหญ่ ทุง่ สง นครศรีธรรมราช 80110

075-773-078

382

หจก.เอ็น พี แม่สอด

157 หมูท
่ ี่ 7 ต.แม่ปะ แม่สอด ตาก 63110

055-801-599

383

หจก.เอ็น.เค.ยนตรกิจ

555/4-5 หมู่ 15 ต.ทุง่ หลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190

384

หจก.เอ็นเค เซอร์วส
ิ ออโต ้คาร์

35 หมู่ 2 ถ.เหนือคลอง - แหลมกรวด ซอย.2 ต.เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 81130

077-363-366, 080-085-5007, 084774-4388
084-188-2604 , 087-271-0748

385

หจก.เอ็นดี บอดี้ เซอร์วส
ิ

28/1 หมู่ 8 ต.หมูมน
่ เมือง อุดรธานี

042-326-282-3

386

หจก.เอิรธ
์ ออโต ้เพ ้นท์

155 หมู่ 7 ต.หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

088-145-4888, 084-499-6888

387

หจก.แอม.เอ.การาจ

497 ม.4 ต.หัวทะเล เมือง นครราชสีมา 30000

044-327-266, 081-547-7826

388

ห ้างหุ ้นส่วนจากัด เคเคซีการาจ

39/1 ถ.ตะกัว่ ป่ า ต.ตลาดเหนือ เมือง ภูเก็ต 83000

076-221-024

389

ห ้างหุ ้นส่วนจากัด เจดีย ์ ออโต ้ เซอร์วส
ิ

02-815-5801, 02-815-6146

390

ห ้างหุ ้นส่วนจากัด อูน
่ าคาการช่าง

90/1หมู่ 3 ซ.วัดแคเก่า ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองปลากด พระสมุทรเจดีย ์ สมุทรปราการ
10290
ิ เมือง ภูเก็ต 83000
39/22 หมูท
่ ี่ 4 ซ.นาเสือ ถ.เจ ้าฟ้ านอก ต.วิชต

391

อู่ ไพรินทร์

369 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

02-103-1332, 086-328-1272

ออโต ้ เซอร์วส
ิ

076-248-162

Fax

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

392

อู4่ 51 การาจ

62/5 หมู่ 6 ต.บ ้านพระ เมือง ปราจีนบุร ี 25230

081-664-0990, 086-402-5949

393

อูA
่ BC การาจ

165 ถ.เลียบคลอง ร.6 ต.คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

074-201-008

394

อูT่ J 2009

7/7 หมู่ 6 ต.เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 84280

395

อูก
่ .เจริญทรัพย์

128 หมูท
่ ี่ 4 บ ้านดงหนองโพธิ ต.เชียงยืน เมือง อุดรธานี 41000

077-377-842, 084-306-7686, 083632-4576
042-214-836, 087-855-5682

396

อูก
่ ระบีอ
่ อโต ้เซอร์วส
ิ

176 หมู่ 2 ต.กระบีน
่ ้อย เมือง กระบี่ 81000

075-650-661, 081-537-9641

397

อูก
่ รุงเทพบุญมิตรการช่าง

99 หมูท
่ ี่ 2 ต.ป่ าแมต เมือง แพร่ 54000

054-620-335, 081-531-0326

398

อูก
่ จิ เจริญยนต์

262 หมู่ 5 ถ.ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ต.เมืองเก่า กบินทร์บรุ ี ปราจีนบุร ี 25240

037-575-252-3, 081-996-4635

399

อูก
่ ต
ิ ติพงษ์ นาทวี

10/3 หมู่ 1 ถ.นาทวี – ประกอบ ต.นาทวี นาทวี สงขลา 90160

081-328-7831

400

อูก
่ ต
ิ ติพลเซอร์วส
ิ

156/2 หมู่ 5 ต.ไชยราช บางสะพานน ้อย ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ 77170

032-694-669, 083-280-3849

401

อูเ่ กียรติไกร การาจ

02-313-4636

402

อูเ่ ขาแก ้วการช่าง

33/12 หมูท
่ ี่ 7 ซอยลาดกรับงั 2 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง ลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
259/5 หมู่ 2 ถ.หลักช ้าง ต.ท่ายาง ทุง่ ใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240

403

อูไ่ ข่การช่าง

175/58 ซอยราชนิคม ถ.อ ้อมค่าย ต.ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 80000

075-345-226

404

อูค
่ งดี ช่างยนต์

35/6 หมู่ 4 ถ.กาญจนวิถ ี ต.บางกุ ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

077-224114, 081-3962628

405

อูค
่ งอุดมเกียรติการช่าง(อูม
่ ้อ)

69/30 ซอยบางเรือหัก ถ.ไซยพร ต.แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000

081-902-8041

406

อูค
่ ลองขลุงบริการ

559/1 ม.10 ต.คลองขลุง คลองขลุง กาแพงเพชร 62120

055-781-343, 081-707-4142

407

อูค
่ น
ั ธมาทน์การาจ

111/19 ม.9 ซ.วัดเขาคันธมาทน์ ต.สัตหีบ ชลบุร ี 20180

038-436-217, 086-544-8199

408

อูค
่ าร์เซ็นเตอร์เซอร์วส
ิ

90/1 หมู่ 1 ถ.เจริญชมปรีดา ต.บางแก ้ว เมือง สมุทรสงคราม 75000

081-559-9944

409

อูค
่ งุ กี(่ เกาะสิเหร่)

089-871-7096

410

อูเ่ ค.เจ.บอดีก
้ าราจ

16/28-29 หมูท
่ ี่ 1 (เกาะสิเหร่) ซอยเทียมประชาอุทต
ิ ถ.เทพประทาน ต.รัษฎา เมือง ภูเก็ต
83000
62 ถ.รามโกมุท ต.อาเนาะรู เมือง ปั ตตานี 94000

411

อูจ
่ รัญการช่าง

194 ม.11 ต.น้ ารึม เมือง ตาก 63000

055-512-126

412

อูจ
่ รัญการช่าง นราธิวาส

911/1 ถ.โต๊ะลือเบ ต.สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

085-077-4275

413

อูจ
่ รัสเซอร์วส
ิ

106/3 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองท่อมใต ้ คลองท่อม กระบี่ 81120

081-693-5189, 092-257-7348

414

อูจ
่ อมพิบล
ู ย์การช่าง

74/1 หมู่ 10 ต.ทุง่ ปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 80120

075-335-136

075-489-401

073-710-775

Fax

037-575-265

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

415

อูจ
่ เี อสเซอร์วส
ิ โคกกลอย

5/43 หมู่ 1 ต.โคกกลอย ตะกัว่ ทุง่ พังงา 82140

076-581-148

416

อูเ่ จริญการช่าง

78/1 ถ.ทุง่ สง-นครศรีฯ ต.ปากแพรก ทุง่ สง นครศรีธรรมราช 80110

075-412-522

417

อูเ่ จ๊หน่อยเซอร์วส
ิ

211 หมูท
่ ี่ 10 ต.ห ้วยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000

418

อูเ่ ฉลิมการช่าง

225/6 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ เมือง นครพนม 48000

419

อูเ่ ฉลิมชัยเซอร์วส
ิ

129,277 หมูท
่ ี่ 2 ต.แสลงพัน เมือง สุรน
ิ ทร์ 32000

043-600-502, 043-600-634, 081670-1662
042-502-188, 080-765-5599, 081871-6491
086-258-7381, 081-879-8332

420

อูช
่ .เจริญยนต์

่ หมู่ 6 ต.หัวเขา สิงหนคร สงขลา 90280
240/4 ซ.โรงแรมเขาเขียวแมนชัน

074-332-230

421

อูช
่ .อาร์ทเจริญการช่าง

99/5 หมู่ 2 ต.นาทุง่ เมือง ชุมพร 86000

077-510-985, 083-460-3607

422

อูช
่ นิลการช่าง

7/9 หมู่ 5 ถ.หลวงพ่อช่วง ต.ฉลอง เมือง ภูเก็ต 83130

076-367-031, 081-537-8417

423

ั วาลการช่าง
อูช
่ ช

101 หมูท
่ ี่ 12 ต.บ ้านกล ้วย เมือง สุโขทัย 64000

424

ั มงคลเซอร์วส
อูช
่ ย
ิ

158 ม.9 ต.เชียงบาน เชียงคา พะเยา 56110

055-620-899, 081-887-5266, 086448-2659
054-882-338 , 081-796-2302

425

ั รุง่ เรืองยนต์นาดี
อูช
่ ย

145 หมู่ 1 ต.ทุง่ โพธิ์ นาดี ปราจีนบุร ี 25220

037-401-143, 089-234-2773

426

อูช
่ า่ ง หินรุง่ เรือง

41/1 ม.6 ต.แจงงาม หนองหญ ้าไซ สุพรรณบุร ี 72240

063-267-8149, 084-930-0679

427

อูช
่ า่ งฉลองเมืองลอง

181 ม.9 ต.หัวทุง่ ลอง แพร่ 54150

054-583-077, 081-603-9441

428

อูช
่ า่ งตุ ้มเจริญรุง่ เรือง

332 หมู่ 3 ต.บ ้านพร ้าว ป่ าพะยอม พัทลุง 93210

429

อูช
่ า่ งเทืองเซอร์วส
ิ

63/7 หมู่ 3 ซ.หนองเต่า ต.เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบี่ 81110

074-820-121, 074-820-507, 081599-7106 , 081-388-0283
089-594-6567, 080-697-7781

430

อูช
่ า่ งโผน

113 หมูท
่ ี่ 3 ต.โพนทอง เรณูนคร นครพนม

084-390-2500

431

อูช
่ าญการช่าง

91/2 หมู่ 1 ต.เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190

077-257-653, 081-370-2655

432

อูช
่ าตรีการช่าง

61/6 ถ.เลีย
่ งเมือง ต.ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร

433

ิ วัฒน์บริการ
อูช
่ น

415 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000

042-743-243, 081-739-8229, 081861-9557
044-243-866, 044-262-938

434

ิ วัตร
อูช
่ น

30/32 หมู่ 3 ต.ท่าช ้าง เมือง จันทบุร ี 22000

039-311-447

435

อูเ่ ชาว์วช
ั ร์เซอร์วส
ิ เคาะพ่นสี

400/3ม.1 ต.ด่านช ้าง ด่านช ้าง สุพรรณบุร ี 72180

081-721-1392, 087-844-3388

436

อูโ่ ชคชัยการาจบ ้านนา

27/5 ม.9 ต.บ ้านนา บ ้านนา นครนายก 26110

081-734-4566, 089-890-3966

437

อูโ่ ชคชัยยนต์เซอร์วส
ิ แอนด์คาร์แคร์

268 หมูท
่ ี่ 9 ต.สระคู สุวรรณภูม ิ ร ้อยเอ็ด 45130

043-580-181, 089-862-0593

Fax

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

438

อูโ่ ชติการช่าง

48/9 หมู่ 7 ต.โคกกลอย ตะกัว่ ทุง่ พังงา 82140

076-410-205, 089-727-7797

439

อูไ่ ชยบุรก
ี ารช่าง

266 หมูท
่ ี่ 3 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

043-386-085, 084-260-0055

440

ิ ค
อูซ
่ ต
ี้ าร์

24/2, 24/3, 24/4 หมูท
่ ี่ 3 ถ.วังรังรักษ์ ต.ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110

074-552-312-3

441

อู'่ เซอร์กต
ิ ติวานนท์

9/1 ตรอก/ซอย ติวานนท์ 43 ถ. ติวานนท์ ต. ท่าทราย เมือง นนทบุร ี

02-580-6951-3

442

อูณ
่ รงค์เกียรติการาจ

129 หมู่ 5 ถ.เอเชีย ต.ป่ าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110

087-896-5096, 086-940-7675

443

อูณ
่ ั ฐวุฒ ิ เซอร์วส
ิ

83/21 หมู่ 1 ต.ปากแตระ ระโนด สงขลา 90140

089-876-9027

444

อูณ
่ ั ฐวุฒเิ ซอร์วส
ิ

228 หมู่ 7 ต.คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 93180

087-297-6047

445

อูด
่ ้วงการช่าง

96 หมู่ 3 ต.นาตาล่วง เมือง ตรัง 92000

075-230-595, 086-488-1124

446

อูด
่ ้วงการช่าง กระบี่

293 หมู่ 11 ต.กระบีน
่ ้อย เมือง กระบี่ 81000

075-701-197-99

447

อูด
่ ารงค์การช่าง

108 หมู่ 8 ต.คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ 77000

032-844-259, 086-366-1084

448

อูด
่ (ี วรรณา มะยม)

126/11 ต.นครชุม บ ้านโป่ ง ราชบุร ี 70110

032-211-253

449

อูด
่ ด
ี ี การาจ 2009

1 ซอยเพชรเกษม 21 ต.บางแขม เมือง นครปฐม 73000

081-856-8638

450

อูแ
่ ดงเซอร์วส
ิ

37/8 หมู่ 2 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุง่ ควาย ย่านตาขาว ตรัง 92140

075-280-099, 082-804-1458

451

อูต
่ .การช่าง

16/10 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.โคกเคียน ตะกัว่ ป่ า พังงา 82110

076-471-416, 076-441-324

452

อูต
่ ้อมการช่าง

561 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส ้ม เมือง เพชรบุร ี 76000

088-255-5581

453

อูต
่ ม
ั ้ บริการ

170/1 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ เมือง นครพนม

086-455-8485

454

อูต
่ งิ่ เพอร์ฟอร์แมนซ์(อูพ
่ เิ ศษ)

168/1 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

074-246-001

455

อูโ่ ตการช่าง

162 หมู่ 2 ต.เขาขาว ห ้วยยอด ตรัง 92130

075-271-749, 081-978-6670

456

อูท
่ วีผล

49 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส ้ม เมือง เพชรบุร ี 76000

081-348-8110

457

ั ดิออโต ้เซอร์วส
อูท
่ วีศก
ิ

1/10 ซอยหมูบ
่ ้านเขาน ้อย ถ.หัวหิน-หนองพลับ ต.หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ 77110

032-512-582, 081-944-2698

458

อูท
่ องบริการ

136 ถ.อภิบาลบัญชา เมือง นครพนม

042-522-344

459

อูท
่ ันสมัย

923/66 ถ.พระราม 2 ต.มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000

034-810-396, 034-810-397

460

อูท
่ ับมาออโต ้เพ ้นท์

69/7 หมู่ 6 ต.ทับมา เมือง ระยอง 21000

038-034-217, 086-142-2255

Fax

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

461

อูท
่ ัฟโคทฯ

6 ซ.7 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

074-213-169-70

462

อูท
่ า่ ปาบการช่าง

11 หมู่ 7 ต.นาโยงใต ้ เมือง ตรัง 92170

086-490-4798

463

อูท
่ า่ หินยนตร์การ

63/1 ถ.สรศักดิ์ ต.ท่าหิน เมือง ลพบุร ี 15000

036-617-086, 036-617-808

464

อูเ่ ทีย
้ มการช่าง

36 หมู่ 5 ต.นาตาล่วง เมือง ตรัง 92000

075-215-024, 081-477-6060

465

อูธ
่ นยนต์

398/2 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน ้าเมือง เมือง ปราจีนบุร ี 25000

466

อูธ
่ นาธิวฒ
ั น์

33/4 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ทับปุด เมือง พังงา 82180

037-211-472, 081-710-6722, 087136-4443
086-946-9572

467

ั การช่าง
อูธ
่ ารงค์ชย

34/4 หมู่ 6 ต.ทุง่ ตะไคร ทุง่ ตะโก ชุมพร 86220

468

อูน
่ ้องออโต ้เซอร์วส
ิ

73 หมู่ 1 ต.ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 91130

077-536-873, 089-195-7255, 088446-4907
088-393-6050

469

อูน
่ ้อยการช่าง

31/11 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ หมู่ 11 ต.ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

045-651-720, 081-725-7041

470

อูน
่ ้อยการช่าง นครสวรรค์

82 หมู่ 5 ต.วัดไทร เมือง นครสวรรค์ 60000

056-334-132

471

อูน
่ ัสการช่าง

95 หมู่ 2 ต.นาตาล่วง เมือง ตรัง 92000

075-298-206 , 082-412-1474

472

อูน
่ ัสยะลา

19 ถ.ศรีปต
ุ รา 1 ต.สะเตง เมือง ยะลา 95000

073-241-435

473

อูน
่ ่านออโตเซอร์วส
ิ

508 ม.17 ต.ฝายแก ้ว ภูเพียง น่าน 55000

054-783-953, 081-784-1187

474

อูน
่ ้ าใจการช่าง

18 หมู่ 3 ต.วังไผ่ เมือง ชุมพร 86000

081-326-3616

475

อูน
่ าชัยเตาปูน

่ บางซือ
่ กรุงเทพฯ 10800
645/18 ถ.กรุงเทพ-นนทบุร ี แขวงบางซือ

02-911-5001-3, 02-585-8852

476

อูน
่ ก
ิ ร

26/28 หมู 4 ต.คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 90110

074-426-344

477

อูน
่ ต
ิ ย์บางกลาง

81/5 หมู่ 1 ต.บางริน
้ เมือง ระนอง 85000

077-812-661, 081-737-2434

478

อูบ
่ ริการการช่าง

233/3 หมู่ 9 ต.นาท่ามเหนือ เมือง ตรัง 92190

087-470-2744

479

อูบ
่ ริการมาสด ้า

127 ต.ท่าตะเภา เมือง ชุมพร 86000

480

อูบ
่ างกอกออโต ้เทรด

1601 ถ.นิมต
ิ ใหม่ แขวงทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

077-503-391, 077-571-505, 081978-6909
02-915-7793-4

481

อูบ
่ ้านช่าง

1112 หมู่ 7 ถ.ยนตรการกาธร ต.คลองขุด เมือง สตูล 91000

074-721-294

482

อูบ
่ ้านบึง การาจ

252/8 หมูท
่ ี่ 8 ต.คลองกิว่ บ ้านบึง ชลบุร ี 20220

038-446-389

483

อูบ
่ วิ๊ เซอร์วส
ิ

174 หมู่ 2 ต.ไสไทย เมือง กระบี่ 81000

075-700-160-1

Fax

075-298-206

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

484

อูเ่ บสท์

2/31 หมู่ 8 ถ.ยะรัง ต.ตะลูโบะ เมือง ปั ตตานี 94000

073-349-253

485

อูเ่ บ๊เฮงหลีการช่าง(ท่ายาง)

157/9 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุร ี 76130

085-990-5888

486

อูเ่ บ๊เฮงหลีการช่าง(เมือง)

56/1 หมู่ 1 ต.ต ้นมะม่วง เมือง เพชรบุร ี 76000

083-783-3833

487

อูป
่ .เจริญการช่าง

222 หมู่ 1 ถ.สุวน
ิ ทวงศ์ ต.รอบเมือง เมือง ปราจีนบุร ี 25000

488

อูป
่ .เจริญยนต์

91/100 ถ.ปานชูราลึก ต.พิมาน เมือง สตูล 91000

037-217-987, 089-833-5144, 089932-6996
074-725-788

489

อูป
่ .นิมต
ิ ยนต์

358/14 หมูท
่ ี่ 8 ต.น้ ารึม เมือง ตาก 63000

055-891-144, 081-886-4944

490

อูป
่ ระกิจยนต์

142/3 หมูท
่ ี่ 16 ต.งิว้ งาม เมือง อุตรดิตถ์ 53000

055-428-345-6, 081-674-6636

491

อูป
่ ระกิตคาร์เซ็นเตอร์

48/6 ถ.ธรรมโชติ ต.บางพุทรา เมือง สิงห์บรุ ี 16000

036-520-525, 036-520-977

492

อูป
่ ระดิษฐ์การช่าง

49 หมู่ 9 ต.ท่ามิหรา เมือง พัทลุง 93000

074-613-965, 099-902-1723

493

อูป
่ ระดิษฐ์ยนต์การช่าง

9/1 หมู่ 11 ต.ห ้วยทราย เมือง ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ 77000

032-578-249, 081-857-4154

494

อูป
่ ระนอมการช่าง

38 หมู่ 8 ต.ดอนจิก พิบล
ู มังสาหาร อุบลราชธานี

081-878-2721

495

อูป
่ ระยูรการช่าง

246 หมู่ 5 ต.ไก่คา เมือง อานาจเจริญ 37000

045-452-795, 081-770-5379

496

อูป
่ ระยูรยานยนต์

91/7 หมู่ 5 ต.ลิปะน ้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140

497

อูป
่ ระสิทธิก
์ ารช่าง(รถใหญ่)

49 ถ.นาเตย ต.กระบีใ่ หญ่ เมือง กระบี่ 81000

077-234-079, 077-332-719, 093680-8653
081-677-0728

498

อูป
่ ราณบุรค
ี าร์เซ็นเตอร์

3/1 หมู่ 7 ต.หนองตาแต ้ม ปราณบุร ี ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ 77120

032-602-620

499

อูป
่ ริตต์เซอร์วส
ิ

54 หมูท
่ ี่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

077-273-126, 086-686-6756

500

อูป
่ ่ าผึง้ สียนต์

208/3 หมูท
่ ี่ 6 ต.หัวฝาย สูงเม่น แพร่ 54130

501

อูพ
่ นัสนิคมน่าน

131 หมู่ 4 ถ.ปางคา-พะเยา ต.ไชยสถาน เมือง น่าน 55000

086-430-8848, 089-951-3311, 084612-8387
054-711-538-9

502

อูพ
่ รเทพกลการ

68/2 หมู่ 11 ต.ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

075-330-533

503

อูพ
่ ระราม5 บอดีเ้ ซอร์วส
ิ

37/1 หมูท
่ ี่ 3 ถ. นครอินทร์ ต. บางสีทอง บางกรวย นนทบุร ี 11130

02-496-1039, 02-447-6210

504

อูพ
่ ระเวียงกลการ

210 ถ.ราชดาเนิน ต.ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 80000

075-324-266

505

อูพ
่ ัฒนทรัพย์การช่าง

131/134 หมู่ 8 ถ.สามสิบเมตร ต.เขารูปช ้าง เมือง สงขลา 90000

083-194-3620

506

อูพ
่ ัฒนาคาร์แคร์

205 หมูท
่ ี่ 8 ต.ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 47160

081-954-8183, 081-976-0096

Fax

037-625-315

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

507

อูพ
่ ัทลุงการาจ

50 ถ.เจริญดิษฐอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000

074-616-386, 088-788-5411

508

อูพ
่ .ี เจ.บอดีค
้ าร์

172/1 หมู่ 5 ต.บางกุ ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

077-282-454

509

อูพ
่ ซ
ี ี การาจ

87/7 หมูท
่ ี่ 3 ต.ท ้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี 12160

02-978-8918

510

อูพ
่ พ
ี อ
ี อโต ้มหาชัย

94/8หมู3่ ซ.ทรัพย์มหาโชค ถ.พระราม 2 ต.นาดี เมือง สมุทรสาคร

511

อูเ่ พชรการราจ(ปากช่อง)

9/2 หมู่ 13 ต.จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา

034-112-612, 061-569-0234, 062651-7334, 062-659-9612
044-756-288

512

อูเ่ พชรเกษมทุง่ สง

282 หมู่ 1 ต.ชะมาย ทุง่ สง นครศรีธรรมราช 80110

075-421-640

513

อูเ่ พชรเซอร์วส
ิ

330/19 หมูท
่ ี่ 15 ถ.เลีย
่ งเมือง ต.ในเมือง เมือง ชัยภูม ิ 36000

081-964-1660, 081-718-7206

514

อูไ่ พบูลย์

24/1 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุม
่ ล ้ม สามพราน นครปฐม 73220

02-814-1724

515

อูไ่ พรัตน์ชม
ุ พร

122/2 หมู่ 9 ต.วังไผ่ เมือง ชุมพร 86000

077-511-420

516

อูไ่ พโรจน์การช่าง(รถยุโรป)

46/22 หมู่ 1 ต.บางกุ ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

517

อูฟ
่ ้ าใส

32/6 หมู่ 4 ถ.สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ ต.ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 84340

518

อูเ่ ฟรนด์คาร์กรุ๊ป

75/134 หมู่ 6 ต.รัษฎา เมือง ภูเก็ต 83000

077-284-248, 081-892-2322, 084306-6782
077-259-028, 087-896-9744, 084447-5984
076-523-366

519

อูภ
่ ัทรการช่าง

27 หมู่ 6 ต.นาเกตุ โคกโพธิ์ ปั ตตานี 94120

073-431-327

520

อูภ
่ เู ก็ตค ้าสี

17/60 ซ.9 ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ เมือง ภูเก็ต 83000

076-210-607, 076-243-238

521

อูม
่ นัสการาจ

111 หมูท
่ ี่ 5 ต.หมืน
่ ไวย เมือง นครราชสีมา 30000

044-923-553, 081-955-9787

522

อูม
่ นัสการาจ สงขลา

342,344,346 ถ.ศรีภวู นารถ ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

074-236-845

523

อูม
่ านิตชัยการช่าง

4/8 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ท ้ายเหมือง ท ้ายเหมือง พังงา 82120

076-571-998

524

อูย
่ นตรการสตูล

1166 หมู่ 4 ต.คลองขุด เมือง สตูล 91000

074-773-058

525

อูย
่ ท
ุ ธการช่าง

103/7 หมูท
่ ี่ 4 ต.นครชุม เมือง กาแพงเพชร 62000

055-799-244, 081-886-3027

526

อูร่ าชา

499 หมู่ 8 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนข่า เมือง ศรีสะเกษ 33000

527

อูร่ งุ่ เจริญ

33 หมู่ 11 ต.เขาเจียก เมือง พัทลุง 93000

045-612-419, 045-810-299, 081876-8775
074-620-315, 081-766-7006

528

อูร่ งุ่ นิรันดร์

91 หมู่ 1 ต.เขาเจียก เมือง พัทลุง 93000

074-670-570, 081-479-6266

529

อูร่ งุ่ รัตน์

431,433 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140

056-261-634

Fax

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

530

อูร่ งุ่ เรือง

81 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 92170

075-299-555, 081-537-6768

531

อูร่ งุ่ เรืองกิจ คาร์เซอร์วส
ิ

238/11 หมู่ 2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบี่ 81110

081-719-4712

532

อูร่ งุ่ เรืองจันทิมา

115 ซ.ลาดพร ้าว 80 ถ.ลาดพร ้าว แขวงวังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

02-530-1665, 02-514-1568

533

อูร่ งุ่ โรจน์

144 ถ.เลีย
่ งเมือง ต.มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร 49000

042-612-682, 087-221-6265

534

อูร่ ต
ุ คาร์เซอร์วส
ิ

217 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร

042-716-215

535

อูโ่ รจนินทร์

37/2 หมู่ 3 ต.พระประโทน เมือง นครปฐม 73000

034-284-496

536

อูล
่ ก
ี ารช่าง

329 หมู่ 12 ต.ละงู ละงู สตูล 91110

089-296-9821

537

อูเ่ ลิศเมืองเลยการช่าง

88 หมู่ 12 ต.นาโป่ ง เมือง เลย 42000

042-804-195, 081-261-4377

538

อูเ่ ลิศหนองบัวการช่าง

266 ม.5 ถ.อุดรฯ-เลย ต.หนองภัยศูนย์ เมือง หนองบัวลาภู 39000

042-378-418, 086-859-4887

539

อูว่ จิ ต
ิ ร2

366 หมู่ 6 ต.ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี

045-481-418

540

อูว่ จิ ต
ิ รศิลป์ การช่าง

224 หมูท
่ ี่ 13 ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000

042-732-386

541

ั การช่าง
อูว่ ช
ิ ย

45/9 หมู่ 4 ถ.พังงา-ทับปุด ต.บางเตย เมือง พังงา 82000

082-811-5913

542

ั ยนต์
อูว่ ช
ิ ย

653 ถ.บายพาส ต.นาสีนวล เมือง มุกดาหาร

086-227-3979, 089-420-8082

543

อูว่ เิ ศษกุลตรัง

10/1 หมู่ 3 ต.บ ้านควน เมือง ตรัง 92000

075-502-553-4, 089-475-8655

544

อูว่ .ี ไอ.พี. คาร์เพ ้นท์

117 หมูท
่ ี่ 10 บ ้านโคกเจริญ ต.บ ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร

545

อูว่ .ี ไอ.พี. มอเตอร์

159 ม.4 ต.จาป่ าหวาย เมือง พะเยา 56000

042-704-619, 087-865-8745, 093556-2519
054-413-785 , 054-412-500

546

อูว่ รี ะเดชการช่าง

520 หมู่ 10 ต.เวียง เชียงของ เชียงราย 57140

089-851-9476

547

อูแ
่ ววการช่าง

3/1 ซอยทิพย์จักษุ ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 80000

075-320-693

548

อูศ
่ รีประชายนต์

549

อูศ
่ รีเวียงทอง

1/15 ม.1 ต.เวียงทอง สูงเม่น แพร่ 54000

550

อูศ
่ ริ เิ ซอร์วส
ิ คาร์ส ์

15/3 หมู่ 2 ต.ต ้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 84250

054-522-261, 054-627-406, 081882-3092
077-929-392-3, 081-818-1008

551

อูศ
่ ริ ย
ิ นต์

874 ถ.สายเอเชีย ต.นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 60000

056-222-691, 081-887-7494

552

อูศ
่ ภ
ุ ชัยรุง่ เรืองการช่าง

646 หมูท
่ ี่ 7 ถ.ลาดยาว-วังม ้า ต.ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

056-271-176, 086-445-8802, 081953-1014

02-424-5034, 02-883-3154

Fax

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

553

อูเ่ ศวตยนต์

ั ต.เวียง เมือง พะเยา 56000
74/21 ถ.ประตูชย

554

อูส
่ .การช่าง เกาะลันตา

62/1 หมู่ 2 ต.ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 81150

054-481-701, 089-851-8149, 081602-8509
087-266-6821

555

อูส
่ .เจริญยนต์

99 ถ.ยนตรการกาธร หมู่ 7 ต.คลองขุด เมือง สตูล 91000

074-721-454

556

อูส
่ .น.คาร์เซอร์วส
ิ

55 ถ.รัตนอุทศ
ิ ซ.4 ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

081-541-6844

557

อูส
่ .บัญญัตส
ิ ี

591 หมูท
่ ี่ 1 ต.พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 63110

082-394-6554, 081-888-7654

558

อูส
่ กุลมอเตอร์

233/7 ถ.ห ้วยยอด ต.ทับเทีย
่ ง เมือง ตรัง 92000

075-222-675-9

559

อูส
่ งขลาเจริญการช่าง

131/138 หมู่ 8 ต.เขารูปช ้าง เมือง สงขลา 90000

074-321-480

560

อูส
่ ถิระ

216/3 ม.6 ต.ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุร ี 72130

035-425-121, 081-828-2148

561

อูส
่ มใจ เซอร์วส
ิ

54 ซ.สังคมสงเคราะห์ 20 แขวงลาดพร ้าว ลาดพร ้าว กรุงเทพฯ 10230

02-538-4587, 02-539-9097

562

อูส
่ มศักดิค
์ าร์แคร์เซอร์วส
ิ

90/163 หมู่ 10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช ้าง เมือง สงขลา 90000

074-314-287

563

อูส
่ มัยกลกิจ

99 หมูท
่ ี่ 12 ถ.สุโขทัย -บางระกา ต.ยางซ ้าย เมือง สุโขทัย 64000

055-614-644

564

อูส
่ ระแก ้วการาจ

7/2 ถ.สระแก ้ว ต.สระแก ้ว เมือง สระแก ้ว 27000

086-355-8594, 081-982-1123

565

ั พันธุก
อูส
่ ม
์ ารช่าง

129 หมู่ 3 ถ.สายตลาดตาช่วน-ทุง่ สนุ่น ต.ป่ าพุทธา ขาณุวรลักษบุร ี กาแพงเพชร

566

อูส
่ ามมิตรการาจ

592 ซ.ไผ่สงิ ห์โต(สุขม
ุ วิท16) ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

055-870-623, 081-280-9336, 089270-0139
02-258-2148, 02-663-0160

567

อูส
่ ามารถเซอร์วส
ิ

6/5 หมู่ 1 ต.อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบี่ 81110

081-978-6940

568

อูส
่ าเภาทอง

31 ถ.วัชรีบารุง ต.บางนาค เมือง นราธิวาส 96000

097-352-7136

569

ิ ธา
อูส
่ ท

18 ซอย 14 ศรีภวู นารถ ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

081-959-5857, 088-258-9381-2

570

ิ ธิเ์ ซ็นเตอร์เซอร์วส
อูส
่ ท
ิ

22/19 หมู่ 12 ต.ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 80210

075-529-341

571

อูส
่ ข
ุ สกุลเซอร์วส
ิ

298/1 ถ.กันตัง ต.ทับเทีย
่ ง เมือง ตรัง 92000

075-230-409, 086-598-0881

572

อูส
่ ช
ุ าติการช่าง

293 หมูท
่ ี่ 11 ต.ทุง่ คอก สองพีน
่ ้อง สุพรรณบุร ี 72190

035-589-229, 035-541-265

573

อูส
่ เุ ทพการช่าง

349/2 หมูท
่ ี่ 7 ถ.พิษณุโลก-วังทอง ต.สมอแข เมือง พิษณุโลก 65000

055-223-091, 089-7034021

574

อูส
่ บ
ุ น
ิ การช่าง

2/5 ถ.สันติสข
ุ ต.จะบังติกอ เมือง ปั ตตานี 94000

073-348-235

575

อูส
่ รุ กาญจน์ เซอร์วส
ิ

351 หมู่ 8 ต.เจดียห
์ ัก เมือง ราชบุร ี 70000

032-324-561

Fax

037-220-044

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

576

อูส
่ รุ พลการช่าง

83 ถ.ศรีตรัง ต.กระบีใ่ หญ่ เมือง กระบี่ 81000

081-537-4633

577

อูส
่ รุ น
ิ ทร์การช่าง

1/1 ถ.บ ้านตันหยงมะลิ ต.สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

073-647-110

578

อูส
่ วุ ท
ิ ย์การช่าง

331 หมู่ 3 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุร ี ต.เขาดิน เขาพนม กระบี่ 81140

081-086-5019

579

อูเ่ สน่หก
์ ารช่าง

53/1 หมู่ 3 ถ.เหนือคลอง-เขาพนม ต.ห ้วยยูง เหนือคลอง กระบี่ 81130

087-898-8134

580

อูใ่ สยวนเซอร์วส
ิ

15/46 ถ.วิเศษราไวย์ ต.ราไวย์ เมือง ภูเก็ต 83130

089-729-7508

581

อูห
่ น่วยการช่าง

258/149 หมู่ 6 ต.บางริน
้ เมือง ระนอง 85000

077-812-880, 081-538-7089

582

อูห
่ นุ่ยการช่าง

9/46 หมู่ 4 ต.ถ้าน้ าผุด เมือง พังงา 82000

083-591-7574

583

อูห
่ ม่องบริการ

363/2 ม.1 ต.ท่าศาลา เมือง เชียงใหม่ 50000

584

อูเ่ หน่งบริการ

113/38 หมู่ 5 ต.ม่วงหมู่ เมือง สิงห์บรุ ี

053-851-527, 081-716-5003, 086429-6370
036-551-163

585

อูอ
่ นันต์การาจ

1/8 หมู่ 2 ต.ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช 80000

087-354-5003

586

อูอ
่ มรชัย เซอร์วส
ิ

113/1 หมู่ 10 ต.ลาภู เมือง หนองบัวลาภู

042-361-193

587

อูอ
่ อ
๊ ดหลังสวน

141 หมู่ 4 ต.วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86110

081-537-5086

588

อูอ
่ าคมเซอร์วส
ิ

9/6 หมูท
่ ี่ 1 ซ.เกาะแก ้ว 6 ถ.เทพกษั ตรี ต.เกาะแก ้ว เมือง ภูเก็ต 83000

076-377-874

589

อูอ
่ าทิตย์ออโต ้เพนท์

479 หมูท
่ ี่ 6 ถ.กระนวน-น้ าพอง ต.หนองโก กระนวน ขอนแก่น

043-252-457, 087-678-9787

590

อูอ
่ าร์ซเี ซอร์วส
ิ (โคกกลอย)

70/13 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย ตะกัว่ ทุง่ พังงา 82140

591

อูอ
่ าร์ซเี ซอร์วส
ิ (ภูเก็ต)

150/2 ม.5 ต.รัษฎา เมือง ภูเก็ต 83000

076-673-975, 076-434-052, 084629-3980
076-376-121

592

อูอ
่ าร์บเี อส

245/1 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน ้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

033-171-445, 099-145-6445

593

อูอ
่ านวย

66/14 ถ.วรคามพิพธิ ต.บางนาค เมือง นราธิวาส 96000

073-511-843, 089-451-1071

594

อูอ
่ านาจคลีนค
ิ ยนต์

155 หมู่ 5 ถ.ชยางกูร ต.บุง่ เมือง อานาจเจริญ 37000

045-270-292, 081-955-2059

595

อูอ
่ านาจเจริญยนต์

152 หมู่ 7 ถ.สุราษฎร์-ภูเก็ต ต.บ ้านทาเนียบ คีรรี ัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180

077-393-302, 089-592-5549

596

อูอ
่ าไพการช่าง

42/4 ถ.คลองคเชนท์ ต.ในเมือง เมือง พิจต
ิ ร 66000

056-652-914, 056-990-809

597

อูอ
่ ม
ิ เมจ ออโต ้พาร์ท

71/3 หมู่ 5 ต.วังก์พง ปราณบุร ี ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ 77120

032-621-222

598

อูอ
่ วิ๊ การาจ

31/30 หมูท
่ ี่ 3 ต.บ ้านสวน เมือง ชลบุร ี 20000

038-192-372, 081-315-2907

Fax

032-621-221

ั
อูค
่ ส
ู่ ญญาบริ
ษ ัทโตเกียวมารีนประก ันภ ัย
No

Name

Address

Phone/Mobile

599

อูอ
่ ด
ุ มการช่าง

6/5 ถ.เพชรเกษม ต.ถ้าน้ าผุด เมือง พังงา 82000

076-411-638

600

อูอ
่ ด
ุ มทรัพย์ธาดา จ.บุรรี ัมย์

136 หมูท
่ ี่ 8 ต.ชุมเห็ด เมือง บุรรี ัมย์ 31000

044-666-108, 081-547-6554

601

อูอ
่ ด
ุ มทรัพย์ธาดา จ.สุรน
ิ ทร์

98/3 หมู่ 9 ถ.เลีย
่ งเมือง ต.แสลงพันธ์ เมือง สุรน
ิ ทร์

044-512-588

602

อูอ
่ ด
ุ มศักดิก
์ ารช่าง

198/3 หมู่ 9 ต.วังไผ่ เมือง ชุมพร 86000

077-534-149, 088-758-1051

603

อูอ
่ ต
ุ รดิตถ์ไฟเบอร์

24/1 ถ.เจริญบัณฑิต ต.ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

055-403-897

604

อูอ
่ ท
ุ ัยการช่าง

193/4 หมู่ 9 ต.โคกเคียน เมือง นราธิวาส 96000

081-543-8709

605

อูอ
่ ด
ู๊ การช่าง

135/4 หมู่ 1 ต.ตลิง่ งาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140

606

อูเ่ อ็ม.ที.เจริญยนต์

3/4 หมู่ 6 ต.นาตาล่วง เมือง ตรัง 92000

077-234-130, 088-766-0235, 081968-9530, 081-893-8676
075-212-654

607

อูเ่ อสดี.ไชยทอง

48/5 หมู่ 9 ถ.สายเอเชีย ต.บ ้านนา บ ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240

608

อูโ่ อ๋การช่าง

43/6 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บางม่วง ตะกัว่ ป่ า พังงา 82190

086-783-9319, 081-990-1102, 092515-5589
076-461-233

609

อูเ่ ฮงเจริญยนต์กลการ

466 หมู่ 5 ต.ลาทับ ลาทับ กระบี่ 81120

084-844-0484, 098-727-6099

610

เอ็น เอ็น พี ออโต ้เพ ้นท์

215/9 ถ.มหายศ ต.ในเวียง เมือง น่าน 55000

054-711-669, 088-258-2249

Fax

