The Navakij Insurance Public Company Limited

เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

กระบี่
ห้างหุ้่นส่วนจำกัด เขาแก้วการช่าง89 126/7 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองท่อมใต้

คลองท่อม

075-811217,099-7492942

บริษัท สามพี่น้องวัฒนะทรัพย์ จำกัด 219 ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ

เมืองกระบี่

075-613249,091-5279435

บริษัท โอเค คาร์ เพ้นท์ติ้ง จำกัด

2 ซอย 1 (ผดุงพงษ์) ถนนวัชระ ตำบลกระบี่ใหญ่

เมืองกระบี่

089-7245473

ศูนย์ซ่อมสีรถยนต์ดราก้อน
ออโต้เพ้นท์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สิงห์ทองออโต้เพ้นท์
อู่บิ้วเซอร์วิส

79 หมู่ที่ 2 ตำบลทับปริก

เมืองกระบี่

241 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาคราม

เมืองกระบี่

090-4846788,075623993,099-7962646,081081-8942976,075-817208

174/1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลไสไทย

เมืองกระบี่

075-700160-1

อู่สามารถเซอร์วิส

6/5 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวลึกเหนือ

อ่าวลึก

081-9786940

กรุงเทพมหานคร
อู่สามมิตรการาจ

592 ซอยไผ่สิงโต ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย

คลองเตย

บริษัท พี.เจ.การาจ จำกัด

461/1 ซอยเจริญนคร40 แขวงบางลำภูล่าง

คลองสาน

02-2582148,0896682480,026630160
02-8625044-6

บริษัท เอ็น.เจ.โอ.เซลส์ แอนด์
เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เข้มเจริญยนต์ จำกัด

21 ซอยหทัยราษฎร์ 24 แขวงสามวาตะวันตก

คลองสามวา

086-3865769,095-8563666

คันนายาว

086-3307774,02-9440553

บริษัท อู่สามชัยยนต์ จำกัด

49 ซอยรามอินทรา 46 แยก 11 ถนนรามอินทรา
แขวงรามอินทรา
101/1-2 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล

จตุจักร

บริษัท 9 มอเตอร์เวิร์คส์ จำกัด

54/32 หมู่ที่ 10 แขวงบางขุนเทียน

จอมทอง

02-2772150,02-2775382,026914895
02-8937606-7,064-6545265

บริษัท ต.ชัยกังวาน การาจ จำกัด

313 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง

จอมทอง

02-4771105,02-4771118

บริษัท อาทิตย์การาจ จำกัด

จอมทอง

02-4520613-4

บริษัท หมง 2002 จำกัด

7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 28/1 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด
217 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง

ดอนเมือง

02-9295922,081-4883422

อู่โกสุมรวมใจ

44 ซอยช่างอากาศอุทิศ 3 แยก 8 แขวงดอนเมือง

ดอนเมือง

บริษัท หญิงรวย การาจ 2009 จำกัด 20/20 หมู่ที่ 11 แขวงบางพรม

ตลิ่งชัน

02-5659248-9,0831221128,080-9383821
02-4114959

บริษัท เดียร์บอดี้แอนด์เพ็นท์(1995) 86 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
จำกัด

ทวีวัฒนา

02-4089241-6
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่
ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
บริษัท เอช แอนด์ เอช การาจ 2019 39 ซอยพุทธบูชา 33 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด
จำกัด
บริษัท เยี่ยมศรี จำกัด
104/1 ซอยเทอดไทย 33 ถนนเทอดไทย
แขวงดาวคะนอง
บริษัท จรัลยนต์เซอร์วิส จำกัด
307/210 ซอยจรัญสนิทวงศ์31 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวจรัล
35/90 เยื้องวัดท่าพระ ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงวัดท่าพระ
ธีระยนต์ การาจ
242/1 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น
บริษัท เจริญพงษ์ออโต้คาร์ จำกัด 1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ทุ่งครุ

02-8693743, 081-1737188

ธนบุรี

02-4768022,02-4768782

บางกอกน้อย

02-4110863,02-4111866

บางกอกใหญ่

02-4671507,02-4675872-3

บางกะปิ

02-3744417,02-7310931

บางกะปิ

2 ซอยสะแกงาม 16 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ

บางขุนเทียน

02-7323352,02-7323054,027323353
02-4516334,02-4516927-8

4/431-3 หมู่ที่ 1 ซอยสะแกงาม25 ถนนพระราม2
แขวงแสมดำ
4 ซอยเทียนทะเล17 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ
83/19 หมู่4 ซอยรามอินทรา39 ถนนรามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์
31/17 ซอยรามอินทรา 6/1 ถนนรามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์
20 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่

บางขุนเทียน

02-8971123-28

บางขุนเทียน

02-8920982-3

บางเขน

02-9731201-5

บางเขน

02-5226166-8

บางแค

086-3231433, 02-8030463-4

59 ซอยบางนา-ตราด 24 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา
99/9 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา

บางนา

02-7468944-6,02-3935616

บางนา

02-3939768-9

191 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ

บางนา

บริษัท ตงเจริญยนต์ (3) จำกัด

1 ซอยบางบอน 5 ซอย 6/1 แขวงบางบอนเหนือ

บางบอน

02-7474581,027474654,081-3761765
02-8925515-7

บริษัท เรดดี้มอเตอร์ส จำกัด

59/1 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอนเหนือ

บางบอน

02-4530100

บริษัท ส.ยนตรการ การาจ จำกัด

บางบอน

02-8943150-3,081-9240179

บริษัท แสงประดิษฐ์การาจ จำกัด

63/22 หมู่ที่ 6 ซอยสวนอาหารราชพฤก ถนนเอกชัย
แขวงบางบอน
24,26 ซอยเอกชัย 94 แยก 7 แขวงบางบอนเหนือ

บางบอน

02-8950730-2

อู่ศรีประชายนต์

224 ซอยจรัญสนิทวงศ์42 แขวงบางยี่ขัน

บางพลัด

02-4245034,02-8833154

บริษัท บูรณะมอเตอร์คาร์ จำกัด

29/36 หมู่ที่ 9 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม

บึงกุ่ม

02-5090476-7,02-5090490

บริษัท คาร์เซอร์เคิล แอนด์ เซอร์วิส
จำกัด
บริษัท สหรุ่งโรจน์เซอร์วิส (2545)
จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชอบ.การาจ
บริษัท เจ.อาร์.คาร์.โมดิไฟด์ จำกัด
บริษัท สถิตพร ออโต้บอดี้ จำกัด
(เปลี่ยนชื่อจากมหาธนฯ)
บริษัท จักรพันธ์การาจ จำกัด
บริษัท นิววิรัตน์การช่าง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เทค
ออโต้เซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ชัยยนต์บางนา
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

เขต/อำเภอ

ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
บริษัท ลีออโต้เซอร์วิส จำกัด

64 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้

บริษัท ส.พงษ์มิลเลเนี่ยมเซอร์วิส
จำกัด
บริษัท ไพชยนต์การาจ จำกัด

50/1 หมู่ที่ 6 ซอยร่วมสามัคคี ถนนเฉลิมพระเกียรติ์ ประเวศ
ร.9 แขวงดอกไม้
459 ซอยปุณณวิถี15 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก พระโขนง

ประเวศ

เบอร์โทรศัพท์
02-7528802-3
02-7262348-9
02-3114864,02-7417643

บริษัท อู่เอส.เอส.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 45 ซอยพึ่งมี13 ถนนสุขุมวิท93 แขวงบางจาก

พระโขนง

02-3326840-3

บริษัท เอกกิจ ออโต้ การาจ จำกัด

18 ซอยเพชรเกษม39(แยก1) แขวงบางหว้า

ภาษีเจริญ

02-8047273-4

บริษัท เมธียนต์ จำกัด

163/34 หมู่ที่ 1 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี

มีนบุรี

02-9145791-3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน บอดี้คาร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชอเส็ง บอดี้
เซอร์วิส
อู่ม้อการช่าง

1/1 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี

มีนบุรี

02-9176191, 061-9825355

8 ซอยราษฎร์บูรณะ 12 ถนนราษฎร์บูรณะ
ราษฎร์บูรณะ
แขวงบางปะกอก
497/1 หมู่ที่ 11 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ

02-4287888

14 ซอยลาดพร้าววังหิน 85 ถนนลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว
บริษัท เจริญก้าวหน้าคาร์เซอร์วิส 435 ซอยลาดพร้าว94(ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว
จำกัด
แขวงพลับพลา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมรินทร์ยนต์
1221/1 ซอยลาดพร้าว94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา
บริษัท เจเอส ยนต์เซอร์วิส 2011 30,32 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนสุขุมวิท 77
จำกัด
แขวงอ่อนนุช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.อาร์.การาจ 278 ซอยอ่อนนุช 44 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง
(1998)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันติภาพ การาจ 12 ซอยอ่อนนุช 17 แยก1 ถนนอ่อนนุช 17
แขวงสวนหลวง
บริษัท อู่ ส.วัฒนายนต์ จำกัด
62/5 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ

ลาดพร้าว

02-4761857,024685529,081-5528860
081-6511666,092-6646677

วังทองหลาง

02-9345789,02-5394279

วังทองหลาง

02-5397320-1

สวนหลวง

02-3211101

สวนหลวง

081-9045213,02-3329952

สวนหลวง

02-3002639,02-7177169

สาทร

02-2861944,02-6784259

บริษัท ศรีสยามเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด 1/34 ซอยจามร หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสายไหม
บริษัท ตามออโต้ เซอร์วิส จำกัด
85/1 ซอยเพชรเกษม69 แยก 6-1-1สาขา 00001
เลขที่ 1 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 3-18
บริษัท สหชัยออโต้เซอร์วิส จำกัด 8/10 หมู่ที่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ14 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง
บริษัท เอ.เอส.งามวงศ์วาน การาจ 58/12 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง
จำกัด
บริษัท ถาวรมงคล จำกัด
11 ซอย 20 มิถุนา 11 แยก 13 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก

สายไหม
หนองแขม

02-5311655,0843273939,084-3268787
02-8074447-48

หลักสี่

02-9907788.02-9907887

หลักสี่

02-5885833-5 , 02-5897860

ห้วยขวาง

02-2748813-4

บริษัท ออโต้ อาร์ต เซอร์วิส จำกัด
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุ่ยเฮงพัฒนา

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

135 ซอยรัชดาภิเษก 12 ถนนชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง

ห้วยขวาง

02-2777868,02-2752169

74/3 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าล้อ

ท่าม่วง

034-604522, 034-514768

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองพี่น้องการาจ 99/18 หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะกา

ท่ามะกา

083-3107424, 098-9143381

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี
เซอร์วิส(เจ๋ง)2011
บริษัท นาราเจริญกิจ จำกัด

103/1 ถนนตะคร้ำเอน ตำบลตะคร้ำเอน

ท่ามะกา

209/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเสี้ยน

เมืองกาญจนบุรี

034-636318,0819411995,081-9438969
034-910718,086-4135662

บริษัท เพชรจรัส กรุ๊ป จำกัด

343/19 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า

เมืองกาญจนบุรี

034-589338 , 088-5569565

บริษัท เพชรจรัส กรุ๊ป จำกัด

343/19 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า

เมืองกาญจนบุรี

034-589338 , 088-5569565

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไก่ ออโต้ คาร์
17/16 ถนนพัฒนากาญจน์ ตำบลปากแพรก
2018
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาราพรรธน์ บอดี้ 26/27 หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเสี้ยน
แอนด์ เพ้นท์
กาฬสินธุ์
อู่ วิไลเจริญยนต์
119 ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์

เมืองกาญจนบุรี

091-7527118,081-5270045

เมืองกาญจนบุรี

034-910718,086-4135662

เมืองกาฬสินธุ์

043-822139,089-5394564

บริษัท เคเอชซีออโต้เซอร์วิส จำกัด

ยางตลาด

043-833611,096-0894698

เมืองกำแพงเพชร

089-9614179

เมืองกำแพงเพชร

086-3975606,086-4465517

ชุมแพ
เมืองขอนแก่น

043-386085,0895736722,084-2600055
043-001310,089-4000039

เมืองขอนแก่น

043-236104, 043-238775

เมืองขอนแก่น

043-227640,043-223426

เมืองขอนแก่น

043-223710,0819257271,081-2611552

กาญจนบุรี
อู่ ช.รุ่งเรืองบริการ

555 หมู่ที่ 20 ตำบลยางตลาด

กำแพงเพชร
บริษัท ประกายเพชรเซอร์วิส 2559 73/1 หมู่ที่ 12 ตำบลเทพนคร
จำกัด
บริษัท เสกสรรค์การาจ
81/12 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม
(ชุมพลเซอร์วิส) จำกัด
ขอนแก่น
อู่ไชยบุรีการช่าง
266 หมู่ที่ 3 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตำบลไชยสอ
บริษัท กฤษฎิ์ ออโต้เพ้นท์ จำกัด

191/16 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง

บริษัท มิตรอารีย์ขอนแก่น (2009) 425-427 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง
จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
3 หมู่ที่ 14 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลเมืองเก่า
กิตพงศ์พันธุ์เคาะพ่นสี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ออโต้ เทรด 297 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป็ด

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:52

Page 4 of 22

The Navakij Insurance Public Company Limited

เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ภิญโญพรสวัสดิ์การช่าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ภิญโญพรสวัสดิ์การช่าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพ การาจ

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

256 หมู่ที่ 12 ตำบลพระลับ

เมืองขอนแก่น

256 หมู่ที่ 12 ตำบลพระลับ

เมืองขอนแก่น

334 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา

เมืองขอนแก่น

043-001970,0817173699,081-96444495
043-001970,0817173699,081-96444495
043-393242,085-0015115

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิภัทร การาจ

46 หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านเป็ด

เมืองขอนแก่น

081-4712800,043-345513

อู่เยี่ยมสี

168/73 หมู่ที่ 4 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง

เมืองขอนแก่น

043-239237

จันทบุรี
ชินวัตร

30/32 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง

เมืองจันทบุรี

039-311447,086-3227119

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี่พูล มอเตอร์

37/98 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง

เมืองจันทบุรี

099-4141389,039-609859

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เค การาจ 27/39 หมู่ที่ 11 ตำบลพลับพลา
(2010)
อู่ส.จันทบุรีการาจ
104/28 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง

เมืองจันทบุรี

039-419039

เมืองจันทบุรี

039-498664

พลิ้วคาร์แคร์

16/1 หมู่ที่ 12 ตำบลพลิ้ว

แหลมสิงห์

039-458682,090-8892266

ฉะเชิงเทรา
บริษัท ออโต้ รัก เซอร์วิส จำกัด

107/16 หมู่ที่ 2 ตำบลบางสมัคร

บางปะกง

บริษัท แหลม เซอร์วิส อีควิปเม้นท์ 158 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเก่า
จำกัด
บริษัท พี.พี.เอส.อินเตอร์ ทรัค จำกัด 1/10 หมู่ที่ 8 ตำบลบางไผ่

พนมสารคาม

038-540333-5,0924999898,092-4488282,092081-8633962

เมืองฉะเชิงเทรา

033-050586-7

บริษัท มิตรบางพระ อินเตอร์ยนต์ 7/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพระ
จำกัด
บริษัท อู่เอสพี ออโต้เซอร์วิส จำกัด 15/6 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองนา

เมืองฉะเชิงเทรา

081-9275182,038-512044

เมืองฉะเชิงเทรา

038-086531,083187646,088-1853400 081-

บางละมุง

063-9594546,086-3413342

บริษัท บางละมุง 31 เซอร์วิส จำกัด 111 หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย

บางละมุง

038-241890,089-8151110

อู่โชคชัยยนต์

45/1 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล

บางละมุง

086-3559126

บริษัท โชคนำชัยการาจ จำกัด

38/31 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตำลึง

พานทอง

097-1057029,0959252203,063-2436695

ชลบุรี
บริษัท ซี.พี.พัทยา การาจ จำกัด
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่
ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
บริษัท กรณัฐ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด 449/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนสุข

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

เมืองชลบุรี

038-393610-1

บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ ออโต้เทคนิค
จำกัด
บริษัท สุเมธการาจ จำกัด

39/31 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน

เมืองชลบุรี

63/2 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี

บริษัท หนองรี การาจ จำกัด

19/33 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองรี

เมืองชลบุรี

081-6531586, 091-7382208,
094-4985889
038-198045-6,0985454415,099-4956516
038-476421

บริษัท หม่องการาจ จำกัด

74/4 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน

เมืองชลบุรี

098-9787441

บริษัท ห้วยกะปิ 13 เซอร์วิส จำกัด 65 หมู่ที่ 4 ซอยห้วยกะปิ 13 ตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี

038-382792-3

บริษัท อ๊าออโต้การาจ จำกัด

43/46 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี

038-110974

บริษัท อู่ปี๊เจริญ จำกัด

90 หมู่ที่ 8 ตำบลนาป่า

เมืองชลบุรี

038-205000

บริษัท อู่สุนทรการช่าง จำกัด

66/45 หมู่ที่ 4 ตำบลเสม็ด

เมืองชลบุรี

081-8354320

บริษัท เอสเอส ออโต้เวิร์ค จำกัด

315/1 ถนนเปรมใจราษฎร์ ตำบลเหมือง

เมืองชลบุรี

038-392742,038-198640

บริษัท แอล แอนด์ เอ็น รุ่งเรือง
การาจ จำกัด
อู่อิ๊วการาจ

9 หมู่ที่ 3 ตำบลนาป่า

เมืองชลบุรี

31/30 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน

เมืองชลบุรี

033-113933,0926343674,061-5455096
038-192327,089-9363273

บริษัท เคเคบอดี้เซอร์วิส จำกัด

269/145 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน

ศรีราชา

094-547-8235,081-636-4526

บริษัท เค.เอส การาจ จำกัด

96/36 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม

ศรีราชา

038-119829,097-0133921

บริษัท ทีที บอดี้ เพ้นท์ จำกัด

365/23 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาม

ศรีราชา

033-641859,080-5600369

บริษัท บางแสนออโต้เวิร์ค จำกัด

99 หมู่ที่ 11 ตำบลบางพระ

ศรีราชา

บริษัท ศรีราชาออโต้(2007) จำกัด

190/1 หมู่ที่ 3 ถนนสายเก้ากิโล ตำบลสุรศักดิ์

ศรีราชา

038-110113-4,0891627035,086-8300902
038-312519

บริษัท อนันต์เซอร์วิส แอนด์
ออโต้พาร์ท จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวอุดมการช่าง

110/64 หมู่ที่ 2 ตำบลบึง

ศรีราชา

166/56 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสุขลา

ศรีราชา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวอุดมการช่าง
(บายพาส)
อู่ซี.เอ.ศูนย์ซ่อมรถยนต์

277/40 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งสุขลา

ศรีราชา

236 ก ม.2 ตำบลบางพระ

ศรีราชา

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:52
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่
ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
บริษัท อู่ 99 ออโตคาร์ การาจ จำกัด 22/26 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

สัตหีบ

081-4119444,038-238262

47/150 หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ

สัตหีบ

038-435200,0819099145,093-9639691

9 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย

เมืองชัยนาท

056-412333,088-1440370-1

36 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนาแซง

เมืองชัยภูมิ

044-836134,092-9956946

54 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองนาแซง

เมืองชัยภูมิ

044-056811,095-5159045

236 หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง

เมืองชัยภูมิ

044-817818

บริษัท พี.เค.การาจ 2014

21/6 หมู่ที่ 8 ตำบลขุนกระทิง

เมืองชุมพร

077-534336 , 081-7876336

ผู้ใหญ่หมึกการช่าง

33/3 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่

เมืองชุมพร

077-596703,081-4742151

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัตน์ชุมพร (
2560 )
อู่อุดมศักดิ์การช่าง

122/2 หมู่ที่ 9 ตำบลวังไผ่

เมืองชุมพร

086-8827263,077-596779

198/3 หมู่ที่ 9 ตำบลวังไผ่

เมืองชุมพร

077-534149

บริษัท ป.พรทวี การาจ จำกัด

77 หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะกอ

หลังสวน

077-541999,077-541977

เชียงราย
อู่ทวีศิลป์

592 หมู่ที่ 10 ตำบลเวียง

เชียงของ

081-4738493 , 061-0260579

บริษัท เอสเคโปรแอดทีฟ จำกัด

356/2 หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเวียง

เมืองเชียงราย

053-602623

บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด

460 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลริมกก

เมืองเชียงราย

084-6103215,053-750283

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เชียงรายวีอาร์มอเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย วีอาร์
มอเตอร์
อู่ป่าห้าเซอร์วิส

229/22 หมู่ที่ 5 ตำบลริมกก

เมืองเชียงราย

052-029203-4

372 หมู่ที่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลนางแล

เมืองเชียงราย

053-705406 -7

123 หมู่ที่ 1 ตำบลนางแล

เมืองเชียงราย

อู่พี เอ็น บอดี้เซอร์วิส

105/4 หมู่ที่ 1 ตำบลริมกก

เมืองเชียงราย

089-4327725,0817837748,053-176155
081-4697282

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พวกกัน
คาร์เซอร์วิส
ชัยนาท
บริษัท วัฒนชัยคาร์เซอร์วิส จำกัด
ชัยภูมิ
บริษัท เคราบริการเรโวลูชั่น จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เพชร การาจ
ชัยภูมิ
อู่วิวัฒน์การช่าง
ชุมพร
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทยนตรกิจ

ที่อยู่
290 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตึง

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

แม่จัน

096-6909229,053-660691

เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
408 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า
ยิ่งเจริญรุ่งเกียรติโชคชัย
บริษัท วี-เพ้นท์ออโต้เซอร์วิส จำกัด 55 ถนนวงแหวน ตำบลช้างเผือก

ฝาง

086-9156444,053-885266

เมืองเชียงใหม่

053-122929

หจก.นครพิงค์เวอร์คช็อพไฮเวย์

เมืองเชียงใหม่

053-850911

อู่สมานการช่าง

43/1 หมู่ที่ 3 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
ตำบลท่าศาลา
86 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต

เมืองเชียงใหม่

053-249250

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมื่นการช่าง

87/3 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลต้นเปา

สันกำแพง

053-338707

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ยิ่งเจริญ

85/1 หมู่ที่ 6 ตำบลสันกลาง

สันกำแพง

081-6710806

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัลคาร์

337 หมู่ที่ 1 ตำบลสันทรายน้อย

สันทราย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โจ้ 39 ช็อป(2561) 64/4 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำบ่อหลวง

สันป่าตอง

053-491518-9,0882633822,088-2633823
086-1161175,093-1688425

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญดี 999

44 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบง

สารภี

053-963589,086-9156444

อู่เศรษฐศักดิ์ บริการ

191 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองผึ้ง

สารภี

053-321225,053325291,063-2656935

ตรัง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มที เจริญยนต์ 3/4 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล่วง

เมืองตรัง

075-211560

อู่บริการการช่าง

1/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาท่ามเหนือ

เมืองตรัง

089-4786068,087-4702744

อู่ วิเศษกุลตรัง

10/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านควน

เมืองตรัง

075-21 2842

ตราด
วิชัย การช่าง

49 หมู่ที่ 2 ตำบลวังกระแจะ

เมืองตราด

039-520886,092-5590088

77/4 หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ

เมืองตราด

039-674829,081-7828788

14/1 หมู่ที่ 2 ตำบลวังกระแจะ

เมืองตราด

039-531228,039-510886

เมืองตาก

055-891078,081-8862872

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเจริญยนต์
เซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขุมวิทยนต์กิจ

ตาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะคาร์เซอร์วิส 133/2 หมู่ที่ 9 ตำบลวังหิน

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:52
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่
ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.บัญญัติ.สี1920 609 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ตาว

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

แม่สอด

055-508842,0823946554,061-3762151

18 หมู่ที่ 7 ตำบลพิกุลออก

บ้านนา

037-381590,081-3451578

60/3 หมู่ที่ 10 ตำบลพรหมณี

เมืองนครนายก

037-311650,085-1008310

นครปฐม
บริษัทปอเซอร์วิสคาร์เพนท์ จำกัด

92/2 หมู่ที่ 18 ตำบลสระสี่มุม

กำแพงแสน

บริษัท ดีที.มอเตอร์ จำกัด

129/14 หมู่ที่ 1 ตำบลสามง่าม

ดอนตูม

081-5266768,0810074040,081-00076363
089-7700466,034-371163

บริษัท อู่วัฒนกิจ จำกัด

165/4 หมู่ที่ 4 ตำบลพระประโทน

เมืองนครปฐม

034-284062-3

อู่ชาลีเซอร์วิส

1284/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์

เมืองนครปฐม

034-243067

อู่ชำนาญการช่าง

271/1 หมู่ที่ 9 ตำบลลำพยา

เมืองนครปฐม

034-258880

อู่นครปฐมการช่าง

99/89 หมู่ที่ 9 ตำบลบางแขม

เมืองนครปฐม

034-219502-3,081-3783782

อู่ประณีตยนต์

76/1 หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมศาลา

เมืองนครปฐม

034-395390-1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเอ็มพี
คาร์เซอร์วิส
นครพนม
บริษัท อู่ ยนตการ เซอร์วิส จำกัด

103 หมู่ที่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง

สามพราน

02-8102625,081-4923060

145/2 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบลอาจสามารถ

เมืองนครพนม

อู่เฉลิมการช่าง

225/6 หมู่บ้านน้อยใต้ ถนนประชาร่วมมิตร
ตำบลหนองญาติ
136 ซอยส.วัฒนาอุทิศ ถนนอภิบาลบัญชา
ตำบลในเมือง
113 หมู่ที่ 3 ถนนธาตุน้อย-นาเหนือ ตำบลโพนทอง

เมืองนครพนม

042-513150,0895727972,089-5697006,081081-8716491,042-502188-9

เมืองนครพนม

042-522344,081-5451774

เรณูนคร

042-579249

นครราชสีมา
บริษัท อู่เพชรการาจ ปากช่อง จำกัด 9/2 หมู่ที่ 13 ตำบลจันทึก

ปากช่อง

044-756288

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ทวีผล

44/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย

ปากช่อง

044-312658

บริษัท เครากลการ จำกัด

403 หมู่ 9 ตำบลสุรนารี

เมืองนครราชสีมา

044-465318

นครนายก
บริษัท จิตติบอดี้ เซอร์วิสบ้านนา
จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์ดีเซอร์วิส

อู่ทองบริการ
อู่ช่างโผน

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:52
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่
ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
บริษัท เครานครราชสีมา กรุ๊ป จำกัด 1611 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

เมืองนครราชสีมา

044-299617

บริษัท สมยศ การาจ จำกัด/00001 421 หมู่ที่ 2 ตำบลจอหอ

เมืองนครราชสีมา

044-370181,088-2756712

บริษัท สมยศ การาจ
จำกัด(สำนักงานใหญ่)
บริษัท อู่ พีซีซี นครราชสีมา จำกัด

113 หมู่ที่ 3 ตำบลหมื่นไวย

เมืองนครราชสีมา

044-271091

152/1 ซอยมิตรภาพ 4 ตำบลในเมือง

เมืองนครราชสีมา

044-927044

บริษัท อู่ เอส พี คาร์เซอร์วิส จำกัด 827 หมู่ที่1 ถนนสุรนารายยณ์ ตำบลบ้านเกาะ

เมืองนครราชสีมา

044-372455

บริษัท เอกนคร ออโต้เวิร์ค จำกัด

2300/9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

เมืองนครราชสีมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวัฒน์ บริการ

415 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

เมืองนครราชสีมา

044-3524180-20,0864616715
044-243866,044-262938

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรการาจ
(2002)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่โคราช วี.ไอ.พี

207/1 ซอยมิตรภาพ 4 ตำบลในเมือง

เมืองนครราชสีมา

044-300337

999 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวศาลา

เมืองนครราชสีมา

044-342719,044-342787

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ พี เค โคราช
(2018) การาจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เพชร การาจ

423 ถนนยมราช ตำบลในเมือง

เมืองนครราชสีมา

044-241773, 091-6619265

250 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง

เมืองนครราชสีมา

044-390714,089-8460038

นครศรีธรรมราช
อู่สิทธิ์เซนเตอร์เซอร์วิส

22/19 หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม

ขนอม

075-52 9341

พรเทพ กลการ

68/2 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา

ท่าศาลา

094-5847562,075-330533

อู่สุขเจริญขวัญกลการ

11 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขึ้น

ท่าศาลา

075-522279,089-8661853

เพชรเกษมทุ่งสง

282 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอกเซีย ตำบลชะมาย

ทุ่งสง

075-421640,081-9395944

356 หมู่ที่ 7 ถนนทุ่งสง-นครศรีธรรมราช
ตำบลถ้ำใหญ่
ห้างหุ้่นส่วนจำกัด เขาแก้วการช่าง89 259/5 หมู่ที่ 2 ถนนหลักช้าง ตำบลท่ายาง

ทุ่งสง
ทุ่งใหญ่

0654912391,0916561662,07
5-412522
075-489401

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูธรเซอร์วิส

4/7 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างซ้าย

พระพรหม

075-324418

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชฎาการาจ

3/47 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง

เมืองนครศรีธรรมราช 075-356830, 075-321001

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันดามันการาจ

191/8 หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร

เมืองนครศรีธรรมราช 095-4208619,0954238696,084-0525942

อู่เจริญการช่าง

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:52

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
อู่ไข่การช่าง

175/58 ถนนราชนิคม ตำบลท่าวัง

เมืองนครศรีธรรมราช 075-345226,081-9580970

อู่พระเวียงกลการ

210 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช 075-466586,075-324266

อู่ภักดีการช่าง

122/3 ถนนพัฒนาคูขวาง ตำบลในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช 075-321020

อู่วิศวเซอร์วิส

11/1 ซอยตาปู่ชี ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 075-322997

อู่แววการช่าง
อู่หนุ่ย

3/1 ซอยทิพย์จักษุ ถนนพัฒนาการคูขวาง
ตำบลในเมือง
203/1 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง

อู่ใหญ่เจริญเซอร์วิส

9/2 ซอยร่มบุญ ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 075-320386,081-6776828

เมืองนครศรีธรรมราช 075-344556,081-9708669
เมืองนครศรีธรรมราช 075-321295

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่นางนวลการช่าง 422/8 หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์

ร่อนพิบูลย์

084-3058802,075-355041

อู่จอมพิบูลย์การช่าง

74/1 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งปรัง

สิชล

075-335136

นครสวรรค์
อู่รุ่งรัตน์

431 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี

ตาคลี

056-261634

เค เค เซอร์วิส

369 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลิง

เมืองนครสวรรค์

056-253180,084-6221214

บริษัท จีเอ็มซีเอส จำกัด

1010/3 หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก

เมืองนครสวรรค์

099-1529295, 085-6199150

บริษัท อู่ นครสวรรค์ พี ซี ซี จำกัด

48 หมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง

เมืองนครสวรรค์

056-227585

ร้านอู่มงคลไพศาล

55/4 หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเลื่อน

เมืองนครสวรรค์

086-5092218

อู่น้อยการช่าง

82 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดไทร

เมืองนครสวรรค์

056-334132,086-9315618

อู่ศุภชัยรุ่งเรืองการช่าง

646 หมู่ที่ 7 ถนนลาดยาว-วังม้า ตำบลลาดยาว

ลาดยาว

056-271176

นนทบุรี
บริษัท ดีดี เซอร์วิส แอนด์ การาจ
จำกัด
บริษัท บัญชา กลการแอนด์เซอร์วิส
จำกัด
บริษัท เจ.เค.รุ่งเรือง จำกัด

40/14 หมู่ที่ 8 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางกรวย
45/21 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางกรวย
84 หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักใหญ่

บางกรวย

02-4430120,081-7264339

บางกรวย

02-4460612,02-4460619

บางบัวทอง

02-9213341-2

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:52
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
บริษัท ซีเอ็นอาร์ ออโต้ เซอร์วิส
จำกัด
บริษัท มนฑกานต์ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

23/4 หมู่ที่ 6 ตำบลลำโพ

บางบัวทอง

089-7132653,092-8832668

21/2 หมู่ที่ 5 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย
ตำบลพิมลราช
37/5 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบัวทอง

บางบัวทอง

02-9799245-6

บางบัวทอง

59/11,12 หมู่ที่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางเลน
66 หมู่ที่ 5 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลท่าอิฐ

บางใหญ่

02-9231939,0863161209,086-3368609
02-9273548,086-3430968

ปากเกร็ด

02-9245400-3

บริษัท เบนซ์สามารถมอเตอร์เซอร์วิส 115/5-115/6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่
จำกัด
บริษัท พี แอนด์ แอล การาจ 2010 9/3 หมู่ที่ 3 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย
จำกัด
บริษัททิพย์เจริญ การาจ จำกัด
72/1-2 ซอยสามัคคี 12 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย

ปากเกร็ด

02-9614400

ปากเกร็ด

02-0288516 , 081-4253579

เมืองนนทบุรี

บริษัท เอ็มอีซี 2009 การาจ จำกัด
บริษัท อู่ ณรงค์ การช่าง จำกัด
บริษัท นาริน บอร์ดี้คาร์ จำกัด

บริษัททิพย์เจริญ การาจ จำกัด

72/1-2 ซอยสามัคคี 12 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย เมืองนนทบุรี

02-9523223-4,0818756630,081-9131682
02-9523223-4, 081-8756630

บริษัท มนฑกานต์ยนต์ จำกัด

14 ซอยงามวงศ์วาน 5 ตำบลบางกระสอ

เมืองนนทบุรี

02-5913228,02-9525314-5

บริษัท อู่นำชัยรัตนาธิเบศร์ จำกัด

95/20 ซอยประชาอุทิศ ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำบลบางกระสอ
112/12 หมู่ที่ 8 ซอยบางกร่าง14 ถนนท่าน้ำนนท์วัดโบสถ์ ตำบลบางกร่าง

เมืองนนทบุรี

02-9655510-5

เมืองนนทบุรี

02-930-4300,081-9470974

911/1 ถนนโต๊ะลือเบ ตำบลสุไหงโก-ลก

สุไหงโกลก

073-530565,085-0774275

216 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังผา

ท่าวังผา

085-8638866,083-9465040

494 หมู่ที่ 2 ตำบลฝายแก้ว

ภูเพียง

054-783689

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านออโตเซอร์วิส 508 หมู่ที่ 17 ตำบลฝายแก้ว

ภูเพียง

054-783953,084-7529894

บึงกาฬ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้งบึงกาฬเซอร์วิส 69 หมู่ที่ 8 ถนนบึงกาฬ-บ้านแพง ตำบลบึงกาฬ

เมืองบึงกาฬ

042-492747

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เปี๊ยกเซอร์วิส

เมืองบึงกาฬ

086-8602724 , 081-6015584

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พีแอนด์อาร์บอดี้การาจ
นราธิวาส
อู่จรัญการช่าง
น่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานชัย
ออโต้คาร์
บริษัท ประเดิมรวมธุรกิจ จำกัด

211 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงกาฬ

บุรีรัมย์
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:52
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
บริษัท ศูณย์สีทรัพย์ทวี จำกัด

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

นางรอง

044-690246,044-657246

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่รุดหน้านางรอง 85 หมู่ที่ 11 ตำบลถนนหัก
2014
บริษัท ศูณย์สีทรัพย์ทวี
163 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านบัว
จำกัด/สาขาบ้านบัว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ประเสริฐยนต์ 333 หมูท่ ี่ 5 ตำบลอิสาณ

นางรอง

044-666168-9, 082-1447779

เมืองบุรีรัมย์

044-634657,081-5797949

เมืองบุรีรัมย์

044-666464,081-5479840

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่รุจน์หน้าบุรีรัมย์ 291 หมู่ที่ 9 ตำบลอิสาณ

เมืองบุรีรัมย์

044-634872,081-6601611

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เสถียร

451/63 ถนนจิระ ตำบลในเมือง

เมืองบุรีรัมย์

044-621098, 044617255

2/5 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองสอง

คลองหลวง

02-5330198,092-2328795

26/2 หมู่ที่ 4 ตำบลลำผักกูด

ธัญบุรี

02-5461646,061-6765757

35/4 ถนนปทุมกรุงเทพ ตำบลบางปรอก

เมืองปทุมธานี

88/24 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน

เมืองปทุมธานี

097-1291486 ,065-520396970
02-5672175,02-9589117

8 หมู่ที่ 7 ตำบลลาดสวาย

ลำลูกกา

02-0179005

ประจวบคีรีขันธ์
พี เอ็น เซอร์วิส

157/2 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม

บางสะพาน

093-2625639,032-81611

บริษัท อู่บ้านช่าง จำกัด

579/18 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำปราณ

ปราณบุรี

032-570041, 088-6502130

อู่ปราณบุรีคาร์เซ็นเตอร์

3/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาแต้ม

ปราณบุรี

032-651789

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ดำรงค์การช่าง

108 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองวาฬ

อู่ประดิษฐ์ยนต์การช่าง

9/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยทราย

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 086-3661084,0865681518,032-510230
เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032-578249

บริษัท ทวีศักดิ์ออโต้เซอร์วิส จำกัด

1/10 ถนนหัวหิน-หนองพลับ ตำบลหัวหิน

หัวหิน

032-900200

ปราจีนบุรี
บริษัท นำเจริญยนต์ จำกัด

352 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเก่า

กบินทร์บุรี

037-480998

อู่ชัยรุ่งเรืองยนต์นาดี

145 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งโพธิ์

นาดี

089-2342-773,087-9199868,037-401143

ปทุมธานี
บริษัท ศูนย์ซ่อมมาตรฐานคลอง 2
การาจ จำกัด
บริษัท จิตติบอดี้ เซอร์วิสบ้านนา
จำกัด
บริษัท เอกกิจ ออโต้ การาจ
ปทุมธานี จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ว.บางพูนออโตเทคนิค
บริษัท บิ๊กโฟร์ ธุรกิจ จำกัด

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:52
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
บริษัท ธนยนต์ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

เมืองปราจีนบุรี

081-7106722,087-1364443

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้ววิเชียรเซอร์วิส 88 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพรง

ศรีมหาโพธิ

086-3453061,0909587444,037-218741

ปัตตานี
เค.เจ.บอดี้การาจ

62 ถนนรามโกมุท ตำบลอาเนาะรู

เมืองปัตตานี

087-6311339,084-9954468

51/1 หมู่ที่ 10 ตำบลไม้ตรา

บางไทร

081-5667468

33 หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งลาน

บางปะอิน

035-331444,087-5396044

พะเยา
อู่มนตรีมอเตอร์

152 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผาสุข

เชียงคำ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่.วีไอพี พะเยา

159 หมู่ที่ 4 ตำบลจำป่าหวาย

เมืองพะเยา

084-7402047,0810316539,054-884557
054-413785,054-412500

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เศวตยนต์
พะเยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เอส.พี.เซอร์วิสพะเยา
พังงา
บริษัท อู่ประเสริฐการช่าง จำกัด

74/21 ถนนประตูชัย ตำบลเวียง

เมืองพะเยา

591/2 ถนนแม่ต๋ำ ตำบลแม่ต๋ำ

เมืองพะเยา

054-481701,0898518146,081-6028509
054-413430

58/10 หมู่ที่ 2 ตำบลนาเตย

ท้ายเหมือง

076-670722

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนุ่ยการช่าง
(พังงา)
พัทลุง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อู่ช่างตุ้มเจริญรุ่งเรือง
สงไชยเซอร์วิส

9/46 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำน้ำผุด

เมืองพังงา

083-5917574,088-7850-090

322 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว

ป่าพะยอม

206 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาเจียก

เมืองพัทลุง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่รุ่งเจริญ

33 หมู่ที่11 ตำบลเขาเจียก

เมืองพัทลุง

074-820121,0815997106,081-3880283
093-3721773 , 074673698,093-3721773
098-0326303,081-0946772

อู่เบญเซอร์วิส

79 หมู่ที่ 9 ตำบลควนมะพร้าว

เมืองพัทลุง

074-616382,093-5838331

พิจิตร
โชคชัยเซอร์วิส

58/5 หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วราย

ตะพานหิน

056-623527,081-1317782

บริษัท ธานีคาร์บอดี้การาจ จำกัด

20 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองพยอม

ตะพานหิน

056-621427

พระนครศรีอยุธยา
บริษัท เอส แอนด์ เอ็น
การาจเซอร์วิส จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรยนตรกิจ

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:52
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทีเอ็นเจริญการช่าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่สีดาบแขก

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

8/8 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหลวง

เมืองพิจิตร

084-5958159

29/21 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง

เมืองพิจิตร

056-650929,086-4456191

เมืองพิษณุโลก

055-987145,086-9300081

9/2 หมู่ที่ 7 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ตำบลวัดจันทร์
9/11 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงพระ

เมืองพิษณุโลก

055-334060

เมืองพิษณุโลก

084-5958159,088-1707849

349/2 ถนนพิษณุโลก-วังทอง ตำบลสมอแข

เมืองพิษณุโลก

055223091,055223559,0989159

เพชรบุรี
บริษัท อู่เพชรการช่าง จำกัด

78 หมู่ที่ 5 ตำบลไร่มะขาม

บ้านลาด

062-9829954,032-440397

ต้อมการช่าง

561 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม

เมืองเพชรบุรี

032-419916-7,032-400561

อู่ทวีผล

49 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม

เมืองเพชรบุรี

032-425831

เพชรบูรณ์
บริษัท แจ่มศรีพูลทรัพย์ยนต์ จำกัด 288 หมู่ที่ 7 ตำบลนางั่ว

เมืองเพชรบูรณ์

056-713444

บริษัท แจ่มศรีพูลทรัพย์ยนต์ จำกัด 35/3 ถนนเทพาพัฒนา ตำบลในเมือง

เมืองเพชรบูรณ์

056-713444

บริษัท เพชรบูรณ์ จ.การช่าง จำกัด

9/9 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง

เมืองเพชรบูรณ์

056-721753

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบูรณ์
จ.การช่าง
อู่เบญจรงค์การช่าง

9/9 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง

เมืองเพชรบูรณ์

056-721753-12

111 หมู่ที่ 11 ตำบลนาป่า

เมืองเพชรบูรณ์

056-720240

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญมอเตอร์
(วิเชียรบุรี)
อู่ท.รุ่งเรืองการาจ

16 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโรง

วิเชียรบุรี

056-754455

125 หมู่ที่ 10 ถนนวิเชียรบุรี-เพชรบูรณ์ ตำบลท่าโรง

วิเชียรบุรี

056-791090,089-7031491

บริษัท สยามนิสสัน เพชรบูรณ์ จำกัด 147 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไขว่

หล่มสัก

056-701698-9, 056-711039

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
148 ถนนสามัคคีชัย ตำบลหล่มสัก
ชัยเจริญยนต์คาร์เซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่มสักออโต้เซลล์ 128 ถนนสามัคคีชัย ตำบลหล่มสัก

หล่มสัก

088-1774133,056-701888

หล่มสัก

056-701808

พิษณุโลก
บริษัท พี.พี.เซอร์วิส พิษณุโลก จำกัด 247 หมู่ที่ 3 ตำบลสมอแข
บริษัท วีไอพี ปรีดาซุปเปอร์คาร์
จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทีเอ็นเจริญการช่าง
อู่สุเทพการช่าง

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:52
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

แพร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ศิริมนต์ชัยเมืองแพร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่สมบัติการช่าง

141 หมู่ที่ 1 ถนนยัตรกิจโกศล ตำบลแม่หล่าย

เมืองแพร่

054-523752,054-652570

281/2 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโฮ้ง

เมืองแพร่

อู่เอส.พี เทคนิค แพร่

191 หมู่ที่ 8 ถนนลำปาง-น่าน ตำบลนาจักร

เมืองแพร่

085-6169595,0835798484,081-6023800
054-530501

ภูเก็ต
บริษัท อู่ประเสริฐการช่าง จำกัด

51/31 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร

ถลาง

อู่ขวัญชัย คาร์เซอร์วิส

115/6 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร

ถลาง

076-641022,0864763753,086-4763641
076-311564,081-9703248

บริษัท ทเวนตี้ทรี ออโตโมทีฟ จำกัด 16/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะแก้ว

เมืองภูเก็ต

081-9685440,091-0487049

อาคม เซอร์วิส

9/6 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแก้ว

เมืองภูเก็ต

086-4702748

อู่อาร์ซี เซอร์วิส(ภูเก็ต)

150/2 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา

เมืองภูเก็ต

076376121,0815974147,081-

พยัคฆภูมิพิสัย

043-790347,081-2622782

232 หมู่ที่ 12 ตำบลลานสะแก

พยัคฆภูมิพิสัย

043-790099,096-7900048

361/1 หมู่ที่ 14 ตำบลแวงน่าง

เมืองมหาสารคาม

043-723464

69/19 ถนนชยางกูร ตำบลมุกดาหาร

เมืองมุกดาหาร

042-615403-4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจ
คาร์เซอร์วิส แอนด์ ยางยนต์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ทิพย์เซอร์วิส
2010
แม่ฮ่องสอน
อู่ศรีปาย

55 ถนนชยางกูร ข ตำบลมุกดาหาร

เมืองมุกดาหาร

042-612082 , 099-4289193

73 หมู่ที่ 15 ตำบลคำอาฮวน

เมืองมุกดาหาร

042-640188

75 หมู่ที่ 9 ถนนเชียงใหม่-ปาย ตำบลทุ่งยาว

ปาย

084-8067938

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
แซมเต๋อยนต์เคาะพ่นสี
ยโสธร
อู่สมศักดิ์ยนต์

438/1 หมู่ที่ 12 ตำบลปางหมู

เมืองแม่ฮ่องสอน

081-3869444,053-613067

208 หมู่ที่ 9 ตำบลเขื่องคำ

เมืองยโสธร

045-712004

มหาสารคาม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ถาวรเจริญยนต์ 987 หมู่ที่ 14 ตำบลปะหลาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เพิ่มพูนเพ้นท์
เซอร์วิสเซ็นเตอร์
บริษัท อู่ถาวรการช่าง 2015 จำกัด
มุกดาหาร
บริษัท ธนาพรพรรณ การาจ จำกัด

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:52
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เลิงนกทา
คาร์เพ้นท์
ยะลา
บริษัท มาร์ มอเตอร์คาร์ จำกัด
ร้อยเอ็ด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่
ส.ยุทธชัยเซอร์วิส
อู่คูณทรัพย์อะไหล่

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

567 หมู่ที่ 12 ตำบลสามแยก

เลิงนกทา

045-781234,081-8784122

143/14 หมู่ที่1 ตำบลยะรม

เบตง

073-245932

180 หมู่ที่ 7 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลหมูม้น

เชียงขวัญ

043-513351

152 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพอก

ธวัชบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เอส อาร์
98 หมู่ที่ 13 ตำบลสระนกแก้ว
คาร์เซ็นเตอร์
ห้างหุ่นส่วนจำกัด พวงปัญญาการาจ 200 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง

โพนทอง

086-2223955,0899435511,087-8719630
098-5645056

โพนทอง

083-1999535,092-6585738

บริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ 101 จำกัด

เมืองร้อยเอ็ด

043-514871,099-6344926

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัย เซอร์วิส 201 หมู่ที่ 6 ตำบลขอนแก่น

เมืองร้อยเอ็ด

081-0568918, 089-8400068

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ชัยการช่าง
2017
อู่เล็กเซอร์วิส (ร้อยเอ็ด)

391 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง

เมืองร้อยเอ็ด

043-511968, 081-4409310

175 หมู่ที่ 16 ตำบลเหนือเมือง

เมืองร้อยเอ็ด

043-624209,043-624259

บริษัท ต้องลักษณ์ ออโต้ คาร์แคร์
จำกัด
บริษัท อู่โชคชัยยนต์เซอร์วิส จำกัด

436 หมู่ที่ 5 ถนนปัทมานนท์ ตำบลสระคู

สุวรรณภูมิ

268 หมู่ที่ 9 ตำบลสระคู

สุวรรณภูมิ

043-581475 , 089-5692423 ,
081-7688123
043-580181

82-82/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางริ้น

เมืองระนอง

086-8088265 , 084-8410215

ระยอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เบนซ์คาร์เพ้นท์แอนด์แคร์
บริษัท ปลวกแดง การาจ จำกัด

65/1 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองละลอก

บ้านค่าย

038-642043,089-2447382

144 หมู่ที่ 6 ตำบลปลวกแดง

ปลวกแดง

038-026825,096-8245916

บริษัท ระยองยนต์ จำกัด

103 หมู่ที่ 2 ซอยแหลมมะขาม ตำบลทับมา

เมืองระยอง

033-065978,089-7486623

บริษัท ระยองออโต้พาร์ท จำกัด

83/4 หมู่ที่ 10 ตำบลตะพง

เมืองระยอง

บริษัท สยามออโต้เพ้นท์(ระยอง)
จำกัด

50/7 หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา

เมืองระยอง

038-612225,0818614493,086-2528998
038-023506,081-9408215

ระนอง
อู่โรจน์การช่าง

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:52
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
บริษัท เอส ที ระยองการาจ 2011
จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อั่งเปาเพ้นท์

16/1 หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา

เมืองระยอง

038-993350,086-3446422

22/11 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ

เมืองระยอง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ อู่น้องใหม่

80/1 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำคอก

เมืองระยอง

อู่ คชสาร การาจ

388/9 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง

เมืองระยอง

096-7361168,033066515,098-8298554,
038-920389,0863271926,081-4300024
086-9901199,038-683434

อู่ถนอมชัยการช่าง

506/6 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ

เมืองระยอง

038-616193

ราชบุรี
บริษัท สุรกาญจน์ เซอร์วิส จำกัด

351 หมู่ที่ 8 ตำบลเจดีย์หัก

เมืองราชบุรี

032-324561-3,089-8017788

ลพบุรี
บริษัท ภัควัฒน์ บอดี้ เซอร์วิส จำกัด 115/39 ถนนศรีปราชญ์ ตำบลทะเลชุบศร

เมืองลพบุรี

036-421496,096-6342248

บริษัท ศักดิ์เฮงกลการ(1999) จำกัด 83/4 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระงาม

เมืองลพบุรี

036-486949

ลำปาง
บริษัท ดี เพ้นท์ (ลำปาง) จำกัด

196 หมู่ที่ 14 ตำบลชมพู

เมืองลำปาง

090-3275959

192/1 หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง

เมืองลำปาง

054-352140,081-5308350

778 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านหนองปล้อง ตำบลพระบาท

เมืองลำปาง

054-352614

41/2 หมู่ที่ 5 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง

เมืองลำพูน

053-092334,061-2757390

172 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง

เมืองลำพูน

053-561438,053-560517

82/3 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง

เมืองเลย

042-811723,042812653,081-9659771

ศรีสะเกษ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีการช่าง2514

214 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำอ้อม

กันทรลักษ์

045-661879,081-6003550

อู่น้อยการช่าง

31/11 ถนนอุบล-ศรีสะเกษ ตำบลดูน

กันทรารมย์

081-7257041

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัลลภ
ออโต้คาร์เซอร์วิส

469 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า เมืองศรีสะเกษ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ยนต์ชัย(เขมินท์
ตรอ.)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อู่เอส.ซี.เทคนิคลำปาง
ลำพูน
บริษัท ต.เจริญยนต์ บอดี้เพนท์
จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ทานการช่าง
ลำพูน
เลย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทคยนต์

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:52
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
อู่ ยนต์ไพศาล

259/1 ถนนขุขันธ์ ตำบลหนองครก

เมืองศรีสะเกษ

045-611865,0815490322,045-611863,081-

สกลนคร
อู่ทันเซอร์วิส

49 หมู่ที่ 2 ถนนสกลนคร-นครพนม ตำบลฮางโฮง

เมืองสกลนคร

042-743122,042-743889

224 หมู่ที่ 13 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์
ตำบลธาตุเชิงชุม
327 หมู่ที่ 15 บ้านสุวรรณ์คีรี ตำบลวานรนิวาส

เมืองสกลนคร

042-732386

วานรนิวาส

042-707567,097-9966649

สงขลา
บริษัท 3พี เซอร์วิส แอนด์ บอดี้คาร์ 90/13 หมู่ที่ 4 ตำบลนาหม่อม
จำกัด
อู่พัฒนทรัพย์การช่าง
131/134 หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง

นาหม่อม
เมืองสงขลา

099-3030352,0841973713,074-216399
089-6581768,083-1943620

อู่ เอส เอ็น เอส เซอร์วิส

5/17 หมู่ที่ 1 ตำบลเขารูปช้าง

เมืองสงขลา

088-7844958 , 074-807873

อู่ณัฐวุฒิเซอร์วิส

83/21 หมู่ที่ 1 ตำบลปากแตระ

ระโนด

บริษัท ชาญรวมช่าง จำกัด

12-22 ซอย 22 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่

หาดใหญ่

074-800112,0918342384,064-8896782
074-439488,074-298989ฌ

บริษัท แดงออโต้การาจ จำกัด

8/2 ถนนจิระนคร ตำบลหาดใหญ่

หาดใหญ่

089-8768667,099-4037534

บริษัท ทองภูมิ ออโต้ คาร์ จำกัด

365 หมู่ที่1 ตำบลน้ำน้อย

หาดใหญ่

093-5822205 , 0864696939

บริษัท รัถการเซอร์วิส จำกัด

1 ซอยนวบุญอุทิศ ตำบลหาดใหญ่

หาดใหญ่

074-223678,086-2961192

บริษัท อู่ซิตี้ คาร์ เซอร์วิส จำกัด

24/2,24/3,24/4 หมู่ที่3 ถนนวังรังรักษ์ ตำบลควนลัง หาดใหญ่

074-552312,083-5123776

บริษัท เอบีซี การาจ จำกัด

165 ถนนเลียบคลอง ร.6 ตำบลคอหงส์

หาดใหญ่

074-201008,089-4643355

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้าบอดี้
แอนด์ เพ้นท์
สตูล
อู่ยนตรการสตูล

93 หมู่ที่2 ตำบลคลองแห

หาดใหญ่

086-6959315,084-1997972

1166 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขุด

เมืองสตูล

074-721051

อู่ ส.เจริญยนต์

99 ถนนยนตรการกำธร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขุด

เมืองสตูล

074-721454

สมุทรปราการ
บริษัท ภัทร บอดี้ เซอร์วิส จำกัด

55/8 หมู่ที่ 3 ตำบลราชาเทวะ

บางพลี

02-136-5999

อู่วิจิตรศิลป์การช่าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามศิริ กรุ๊ป

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:52
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
บริษัท ศรีสังวาลย์ จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

12/599 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว

บางพลี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทรัพย์รุ่งเรืองเซอร์วิส 2000
บริษัท ออโต้ ลาวี่

115/27 หมู่ที่ 3 ซอยขจรวิทย์ ตำบลบางพลีใหญ่

บางพลี

95 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเสาธง

บางเสาธง

02-3975817-22 , 0868335499
02-3855204,0841116114,02-7597676
02-3979342-5

บริษัท เคทีออโต้ เซอร์วิส จำกัด

11 หมู่ที่ 1 ถนนรางรถไฟสายเก่า ตำบลสำโรง

พระประแดง

02-7483754-6

บริษัท ไนน์ ออโต้ จำกัด

316/3 หมู่ที่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 86
ตำบลปากคลองบางปลากด
90/1 หมู่ที่ 3 ซอยวัดแค-เจดีย์
ตำบลปากคลองบางปลากด
43/19 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมืองใหม่

พระสมุทรเจดีย์

02-4250386

พระสมุทรเจดีย์

02-8155801

เมืองสมุทรปราการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจดีย์ ออโต้
เซอร์วิส
บริษัท เอ.พี.เซอร์วิส(1994) จำกัด

บริษัท
61/39 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเมืองใหม่
เอสแอนด์ทีบอดี้เซอร์วิสอินเตอร์กรุ๊ป
สมุทรสาคร
บริษัท ทิพย์สุวรรณกลการ จำกัด 99/3 หมูท่ ี่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย

เมืองสมุทรปราการ

02-7599474,027599959,086-3020758
02-7576217-7

กระทุ่มแบน

02-8109697-8

บริษัทเอกเจริญยนต์ เซอร์วิส 3
จำกัด
สระแก้ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระแก้วการาจ

120/7 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าจีน

เมืองสมุทรสาคร

034-410514

7/2 ถนนสระแก้ว ตำบลสระแก้ว

เมืองสระแก้ว

086-3558594,098-5532423

บริษัท วังน้ำเย็นการาจ จำกัด

21/1 หมู่ที่ 16 ตำบลวังน้ำเย็น

วังน้ำเย็น

086-8636522

สระบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่
น.พุแคเจริญยนต์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เอนกการช่าง

53 หมู่ที่ 10 ตำบลพุแค

เฉลิมพระเกียรติ

098-2861167,098-2861176

206 หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ

มวกเหล็ก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรยนต์

9/3 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้

หนองแค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.มอเตอร์2

69/3 ตำบลห้วยทราย

หนองแค

087-1031307,0819870846,036-730839
036-387269,036601173,081-8521345,092081-7959955,081-7596556

104/4 หมู่ 3 ถนนริมคลองชลประทานมหาราช
ตำบลบางมัญ

เมืองสิงห์บุรี

036-524180,081-9486628

99 หมู่ที่ 12 ตำบลยางซ้าย

เมืองสุโขทัย

081-7855665

สิงห์บุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไทยฮั้วรุ่งเรืองธุรกิจ
สุโขทัย
บริษัท สมัยกลกิจ จำกัด
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:52
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สุโขทัยชำนาญการช่าง
สุพรรณบุรี
อู่สนามชัยการช่าง

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

12/4 ถนนบายพาส ตำบลปากแคว

เมืองสุโขทัย

055-612387

119/2 หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย

เมืองสุพรรณบุรี

081-9199879,035-569067

อู่สุชาติการช่าง (สุพรรณบุรี)

293 หมู่ 11 ตำบลทุ่งคอก

สองพี่น้อง

035-589229,081-9022828

อู่ช่างหินรุ่งเรือง

41/1 หมู่ที่ 6 ตำบลแจงงาม

หนองหญ้าไซ

035-440313 , 084-9300679

อู่วันเพ็ญรุ่งเรือง

19 หมู่ที่ 8 ตำบลกระจัน

อู่ทอง

081-0180372,092-8983818

สุราษฎร์ธานี
บริษัท จิตมุ่ง เซอร์วิส จำกัด

40 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำ

เกาะสมุย

089-8717570,095-4278688

อู่อู๊ฐการช่าง

135/4 หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งงาม

เกาะสมุย

077-234130,088-7660235

บริษัท สุวิทย์การช่าง จำกัด

130/4 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย

เมืองสุราษฎร์ธานี

077-218158,081-9709339

อู่ทองแก้วการช่าง

9/17 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง

เมืองสุราษฎร์ธานี

077-224433,081-9783425

อู่ พงศกรการช่าง

4/23 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย

เมืองสุราษฎร์ธานี

077-437110,077-221916

อู่ศรีชฎาการช่าง

79/46 หมู่ที่ 1 ซอยกาญจนวิถี 23 ถนนกาญจนวิถี
ตำบลบางกุ้ง

เมืองสุราษฎร์ธานี

086-2823848

30/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์-สังขะ ตำบลสลักได

เมืองสุรินทร์

044-041007

98/3 หมู่ที่ 9 ตำบลแสลงพันธ์

เมืองสุรินทร์

044-512588,081-5476554

129,227 หมู่ที่ 2 ตำบลแสลงพันธ์

เมืองสุรินทร์

081-8798332,086-2587381

21 หมุ่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ

เมืองหนองคาย

042-412919,081-9743424

21 หมุ่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ

เมืองหนองคาย

042-412919,081-9743424

99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ชัย

เมืองหนองบัวลำภู

113/1 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู

เมืองหนองบัวลำภู

065-2570562,0933252498,091-2203212
042-315899,0801915958,081-6496532

สุรินทร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสิริเบญจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ธาดา
การาจ
อู่เฉลิมชัยเซอร์วิส
หนองคาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หนองคายอินเตอร์เซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หนองคายอินเตอร์เซอร์วิส
หนองบัวลำภู
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เกรียงไกรเจริญการช่าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรชัยเซอร์วิส
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

ชื่ออู่ซ่อมทั่วไป

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

อ่างทอง
บริษัท ภัควัฒน์ บอดี้ เซอร์วิส จำกัด 148 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพลับ

โพธิ์ทอง

083-3139940,0894864015,096-0272283

อำนาจเจริญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัย24 การช่าง

519 หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่ง

เมืองอำนาจเจริญ

045-451738,093-3464846

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัย24 การช่าง

9/1 หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่ง

เมืองอำนาจเจริญ

045-451738

บริษัท อำนาจออโต้กรุ๊ป จำกัด

61 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลาง

ลืออำนาจ

098-1562921,0999076076,045-525878

อุดรธานี
บริษัท ธีระพงษ์ แผ่นเจริญทรัพย์ 86 หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านดุง
จำกัด
บริษัท วี.เอ็น.มอเตอร์(1993) จำกัด 75 หมู่ที่ 7 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง

บ้านดุง

042-138241 , 098-6709551

เมืองอุดรธานี

042-340131-3

บริษัท อุดรเพาเวอร์ 3 (1996) จำกัด 88 ถนนประชารักษา ตำบลหมากแข้ง

เมืองอุดรธานี

042-348811

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่เซอร์วิส

284 หมู่ที่ 5 บ้านดงอุดม ถนนรอบเมือง
ตำบลหมากแข้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยนต์นิมิตรเซอร์วิส 31 หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี ตำบลนาดี

เมืองอุดรธานี

088 -5643469,042-323352

เมืองอุดรธานี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ จรัสเรือง
เซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นดี
บอดี้เซอร์วิส
อุตรดิตถ์
บริษัท อุตรดิตถ์อู่บางกอกยนต์
จำกัด
อุทัยธานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.ออโต้เพ้นท์
2510
อุบลราชธานี
บริษัท อู่อนันต์อุบล จำกัด

223 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขอนกว้าง

เมืองอุดรธานี

042-931197,0816617366,088-5643566
093-1307229,083-3049707

28/1 หมู่ที่ 8 ตำบลหมูม่น

เมืองอุดรธานี

042-930545-7

184 หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งตะเภา

เมืองอุตรดิตถ์

055-479766-7 , 087-8450090

69/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสรวง

หนองฉาง

056-040296,0846886461,081-4757416

281 หมู่ที่ 16 ตำบลไร่น้อย

เมืองอุบลราชธานี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลออโต้เซอร์วิส 304/1 หมู่ที่ 10 ตำบลขามใหญ่

เมืองอุบลราชธานี

045-435169,045435284,081-7607460
045-313961,086-4600539

อู่ สันติภาพออโต้สปอร์ต

332 หมู่ที่ 12 ตำบลไร่น้อย

เมืองอุบลราชธานี

045-313853

อู่สีรุ่งเรือง

215 หมู่ที่ 1 บ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม

เมืองอุบลราชธานี

087-9889670,045-281750
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