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กรุงเทพมหานคร บางกอกใหญ่ บรษัิท พ.ีท.ีพ.ี เซอรว์สิ จ ากดั 02-868-2826-7, 089-789-6365
375 ถนนเพชรเกษม แขวงทา่พระ เขตบางกอกใหญ ่

กรุงเทพมหานคร 10600

กรุงเทพมหานคร บางขนุเทยีน บรษัิท ช.ธนบดอีอโต ้จ ากดั
02-415-1577, 02-415-1578, 

02-415-1579

188 ซอย 54 แยก 4 ถนนพระรามที ่2 แขวงแสมด า เขต

บางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150

กรุงเทพมหานคร บงึกุม่ บรษัิท สยามออโตบ้อดี ้จ ากดั 02-947-7828-30, 081-902-5500
109/26 หมูท่ี ่6 ถนนนวมนิทร ์74 แขวงคลองกุม่ เขตบงึ

กุม่ กรุงเทพมหานคร 10240

กรุงเทพมหานคร หลกัสี่ บรษัิท สหชยั ออโต ้เซอรว์สิ จ ากดั 02-990-7788
8/10 ซอยแจง้วฒันะ 14 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สอง

หอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210

กรุงเทพมหานคร ภาษีเจรญิ บรษัิท แอคทฟีการาจ จ ากดั 02-861-9486-8, 081-801-9810
96/2 หมูท่ี ่6 ซอยจรัญสนทิวงศ ์13 ถนนบางแวก 65 

แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160

นครนายก บา้นนา บรษัิท จติตบิอดี ้เซอรว์สิบา้นนา จ ากดั 037-381-164
18 หมูท่ี ่7 ต าบลพกิลุออก อ าเภอบา้นนา นครนายก 

26110

นนทบรุี บางบวัทอง บรษัิท สวนมะลกิาราจ จ ากดั (บางบวัทอง) 02-956-0744, 086-340-9335-6

41/2 หมูท่ี ่2 ซอยวดัลาดปลาดกุ ถนนบางไผห่นอง

เพลางาย ต าบลบางครัูด อ าเภอบางบวัทอง นนทบรุ ี

11110

ปทมุธานี เมอืง บรษัิท ซ.ีอาร.์ออโต ้(2004) จ ากดั 02-978-2961-3, 062-689-0909
40/2 หมูท่ี ่5 ถนนกรุงเทพ-ปทมุธาน ีต าบลบางเดือ่ 

อ าเภอเมอืงปทมุธานี ปทมุธาน ี12000

พระนครศรอียธุยา บางปะอนิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั อูส่หมติรยนตรกจิ 035-331-444, 081-809-1847
33 หมูท่ี ่4 ต าบลคุง้ลาน อ าเภอบางปะอนิ 

พระนครศรอียธุยา 13000

สมทุรปราการ เมอืง อูรุ่ง่โรจนย์นต์ 02-757-2740-2, 089-113-2098

999 หมูท่ี ่8 ซอยดา่นส าโรง 28/1 ถนนสขุมุวทิ 113 

ต าบลส าโรงเหนอื อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ 

สมทุรปราการ 10270

สมทุรปราการ พระสมทุรเจดยี์ หา้งหุน้สว่นจ ากดั เจดยี ์ออโต ้เซอรว์สิ 02-815-5801, 081-374-6350

90/1 หมูท่ี ่3 ซอยวดัแคเกา่ ถนนสขุสวสัดิ ์ต าบลปาก

คลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์สมทุรปราการ 

10290

สมทุรปราการ บางพลี หา้งหุน้สว่นจ ากดั พศนิ ออโตก้าราจ 091-774-2600, 02-740-6499

128/21 หมูท่ี ่7 ซอยวดัศรวีารนีอ้ย ถนนบางนา-ตราด 

ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ีจังหวดัสมทุรปราการ 

10540

อา่งทอง เมอืง บรษัิท พ ีออโตอ้มิเมจ จ ากดั 035-615-990, 089-921-2400
29/25 หมูท่ี ่2 ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมอืงอา่งทอง 

อา่งทอง 14000

สระบรุี เฉลมิพระเกยีรติ หา้งหุน้สว่นจ ากดั ส.มานะกจิ 2015 (ส านักงานใหญ่)่
0-3634-0334, 095-742-9191, 061-590-

6383

190 หมู ่8 ถนนพหลโยธนิ ต าบลหนา้พระลาน อ าเภอ

เฉลมิพระเกยีรต ิจังหวดัสระบรุ ี18240
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เชยีงใหม่ เมอืง บรษัิท เซฟเวย ์ออโต ้เซอรว์สิ จ ากดั 053-200-628
243/3 ถนนมหดิล ต.ชา้งคลาน อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่

50100

เชยีงใหม่ ฝาง บรษัิท สยามรุง่เรอืง เซอรว์สิ จ ากดั 093-134-0262, 093-134-0263 29 หมู ่10 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จ.เชยีงใหม ่50110

เชยีงใหม่ แมร่มิ บรษัิท คาร ์วชิัน่ จ ากดั 053-890-990 234 หมู ่4 ต.ดอนแกว้ อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม ่50180

เชยีงราย เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั ศภุณัฐ ออโต ้เซอรว์สิ 053-700-197, 080-674-0533
126 หมูท่ี ่10 ต าบลสนัทราย อ าเภอเมอืงเชยีงราย 

เชยีงราย 57000

แพร่ สงูเมน่ อู ่ศรเีวยีงทอง 054-627-406, 081-882-3092 1/6 หมูท่ี ่1 ต าบลเวยีงทอง อ าเภอสงูเมน่ แพร ่54000

น่าน เมอืง เอ็น เอ็น พ ีออโตเ้พน้ท์ 089-955-3180, 088-258-2249
24 หมู ่17 ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภเูพยีง จังหวดัน่าน 

55000

พะเยา เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั อู.่วไีอพ ีพะเยา 054-413-785, 081-6033995
159 หมูท่ี ่4 ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมอืงพะเยา พะเยา 

56000

ล าปาง เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั อูย่นตช์ยั (เขมนิท ์ตรอ.) 054-352-140, 081-530-8350
192/1 หมูท่ี ่1 ต าบลปงแสนทอง อ าเภอเมอืงล าปาง 

ล าปาง 52100

ล าพนู เมอืง บรษัิท ต.เจรญิยนต ์บอดีเ้พนท ์จ ากดั 053-534-072, 091-479-9454
41/2 หมูท่ี ่5 ถนนล าพนู-ป่าซาง ต าบลตน้ธง อ าเภอ

เมอืงล าพนู ล าพนู 51000

เชยีงใหม่ แมร่มิ บรษัิท แสงตะวนัมอเตอร ์จ ากดั 052-001422
233 หมูท่ี ่1 ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมร่มิ จังหวดั

เชยีงใหม ่50180

ตาก เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั มานะคารเ์ซอรว์สิ 055-891-078, 092-696-1456 133/2 หมูท่ี ่9 ต าบลวงัหนิ อ าเภอเมอืงตาก ตาก 63000

พจิติร เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั ทเีอ็น เจรญิการชา่ง (สาขา2) 094-634-6688 8/8 หมู ่8  ต าบลทา่หลวง อ าเภอเมอืง พจิติร 66000

พษิณุโลก เมอืง บรษัิท วไีอพปีรดีาซปุเปอรค์าร ์จ ากดั 055-334-060
9/2 หมูท่ี ่7 ถนนพษิณุโลก-นครสวรรค ์ต าบลวดัจันทร ์

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก พษิณุโลก 65000

พษิณุโลก เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั ทเีอ็น เจรญิการชา่ง 084-595-8159 9/11 หมู ่2  ต าบลบงึพระ อ าเภอเมอืง พษิณุโลก

เพชรบรูณ์ เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั อูจ่งรักษ์การชา่ง 056-721-344, 081-532-1166
9/22 หมูท่ี ่2 ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์ 

เพชรบรูณ์ 67000

สโุขทัย เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั สโุขทัยช านาญการชา่ง 055-612-387, 081-533-4348
12/4 หมูท่ี ่1 ถนนบายพาส ต าบลปากแคว อ าเภอเมอืง

สโุขทัย สโุขทัย 64000

อตุรดติถ์ เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั อตุรดติถอ์ูบ่างกอกยนต์ 055-479-766 ,055-479-767 ,087-845-0090
184 หมูท่ี ่2 ต าบลคุง้ตะเภา อ าเภอเมอืงอตุรดติถ ์

อตุรดติถ ์53000

นครพนม เมอืง อูเ่ฉลมิการชา่ง 042-502-188, 081-871-6491
225/6 ถนนประชาร่วมมติร ต าบลหนองญาต ิอ าเภอ

เมอืงนครพนม นครพนม 48000
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เลย เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั อูป่รดีาเซอรว์สิ
042-834-339, 098-103-4058, 061-263-

6246

92/26 ถนนเลย-ดา่นซา้ย ต าบลกดุปอง อ าเภอเมอืงเลย

 เลย 42000

สกลนคร เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั เลศิสกลการชา่ง 081-975-0710, 042-163-033
39 หมูท่ี ่1 ต าบลหว้ยยาง อ าเภอเมอืงสกลนคร สกลนคร

 47000

หนองคาย เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั อูห่นองคายอนิเตอรเ์ซอรว์สิ 042-412-919, 065-823-9554
21 หมูท่ี ่6 ถนนมติรภาพ ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอ

เมอืงหนองคาย หนองคาย 43000

อดุรธานี เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั เอ็นด ีบอดี ้เซอรว์สิ 083-6773161, 042-182019
28/1 หมูท่ี ่8 ถนนอดุร-หนองส าโรง ต าบลหมมูน่ อ าเภอ

เมอืงอดุรธานี อดุรธานี 41000

อดุรธานี เมอืง อู ่มกินิก 042-207-216 79/4 หมู1่4 ต าบลโนนสงู อ าเภอเมอืง อดุรธานี 41330

หนองบวัล าภู เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั เกรยีงไกรเจรญิการชา่ง 042-315-605 , 093-325-2498 99/9 ต.โพธชิยั อ.เมอืง จ.หนองบวัล าภู 39000

มกุดาหาร เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั สหกจิ คารเ์ซอรว์สิ แอนด ์ยางยนต์ 042-612-461, 089-710-9930
55 ถนนชยางกรู ข. ต าบลมกุดาหาร อ าเภอเมอืง

มกุดาหาร มกุดาหาร 49000

ยโสธร เมอืง อู ่สมศกัดิย์นต์ 045-712-004, 081-966-1783
208 หมูท่ี ่9 ถนนแจง้สนทิ ต าบลเขือ่งค า อ าเภอเมอืง

ยโสธร ยโสธร 35000

ยโสธร เลงินกทา ส.เลงินกทา คารเ์พน้ท์ 045-781-234, 081-878-4122
567 หมูท่ี ่12 ต าบลสามแยก อ าเภอเลงินกทา ยโสธร 

35120

ศรสีะเกษ เมอืง อู ่ราชา 045-612-419, 081-876-8775
499 หมูท่ี ่8 ถนนศรสีะเกษ-กนัทรลกัษณ์ ต าบลโพนขา่ 

อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ ศรสีะเกษ 33000

ศรสีะเกษ เมอืง บรษัิท ทเีพนท ์จ ากดั 00001 081-265-8661 222 หมู ่6 ต.โพนขา่ อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 33000

อบุลราชธานี เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั เจเอส ออโตแ้คร์ 086-4619224, 094-4519666
9 ถนนชวาลานอก ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี อบุลราชธานี 34000

อบุลราชธานี เมอืง อู ่มติรภาพ 061-694-2363
268 หมูท่ี ่7 ถนนเลีย่งเมอืง ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี อบุลราชธานี 34000

อบุลราชธานี เมอืง บรษัิท ทเีพนท ์จ ากดั 045-284-1812 572 ถ.ชยางกรู ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 34000

ชยัภมูิ เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั ช านาญการชา่ง ชยัภมูิ 044-836-048, 081-660-0486
404/8 หมูท่ี ่9 ถนนชยัภมู-ิบา้นเขวา้ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชยัภมู ิชยัภมู ิ36000

นครราชสมีา เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั ธรีะคารเ์ซอรว์สิ (อูกุ่ย่) 044-214-224
512 หมูท่ี ่5 ถนนมติรภาพ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมอืง

นครราชสมีา นครราชสมีา 30000

นครราชสมีา เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั อูเ่พชร การาจ (2002) 044-300-337
207/1 ซอยมติรภาพ 4 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง 

นครราชสมีา 30000

นครราชสมีา ปากชอ่ง บรษัิท อูเ่พชรการาจ ปากชอ่ง จ ากดั 044-756-288 9/2 หมูท่ี ่13 ต.จันทกึ อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 30130
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บรุรัีมย์ เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั อูเ่สถยีร 044-621-098
451/63 ถนนจริะ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงบรุรัีมย ์

บรุรัีมย ์31000

บรุรัีมย์ ประโคนชยั หา้งหุน้สว่นจ ากดั เจรญิสนิออโตเ้พน้ท์ 044-651-971, 085-858-0881
469 หมูท่ี ่3 ถนนสายประโคนชยั-บรุรัีมย ์ต าบลประโคน

ชยั อ าเภอประโคนชยั บรุรัีมย ์31140

สรุนิทร์ เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั รุง่สริเิบญจ 044-558-818-9, 086-451-8052
72 หมูท่ี ่11 ต าบลสลกัได อ าเภอเมอืงสรุนิทร ์สรุนิทร ์

32000

สรุนิทร์ เมอืง สมานบรกิาร คารแ์คร์ 044-515-896 966/6 ถ.หลกัเมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000

กาฬสนิธุ์ เมอืง อู ่ส.บญุเฮงการชา่ง 043-873-500, 043-873-502, 081-574-8765
120 หมูท่ี ่6 ถนนกาฬสนิธุ-์สหัสขนัธ ์ต าบลโพธิท์อง 

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์กาฬสนิธุ ์46000

กาฬสนิธุ์ ยางตลาด บรษัิท เค เอช ซ ีออโต ้เซอรว์สิ จ ากดั 088-561-7945, 088-571-4799
555 หมูท่ี ่20 ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด กาฬสนิธุ์

 46120

ขอนแกน่ เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั เสมยีนการชา่ง 098-242-6541, 043-467-205
52 หมูท่ี ่15 ต าบลเมอืงเกา่ อ าเภอเมอืงขอนแกน่ 

ขอนแกน่ 40000

รอ้ยเอ็ด เมอืง บรษัิท อูรุ่ง่เรอืงบรกิาร 101 จ ากดั 043-514-871, 043-513-628, 088-557-8801
103 หมูท่ี ่7 ต าบลดงลาน อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด 

45000

ฉะเชงิเทรา บางปะกง บรษัิท ออโต ้รัก เซอรว์สิ จ ากดั 038-540-333-5, 092-449-9898
176/5 หมูท่ี ่1 ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง ฉะเชงิเทรา

 24180

ชลบรุี บางละมงุ บรษัิท รุง่เรอืง บอดีเ้พน้ท ์1999 จ ากดั 038-241-089, 038-241-736
50/1 หมูท่ี ่7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี

20150

ชลบรุี เมอืง บรษัิท นวิฒันอ์อโตค้าร ์จ ากดั 038-392-743, 038-392-560, 086-315-0779
367/1 ถนนสขุมุวทิ ต าบลแสนสขุ อ าเภอเมอืงชลบรุ ี

ชลบรุ ี20130

ปราจนีบรุี กบนิทรบ์รุี บรษัิท น าเจรญิยนต ์จ ากดั 037-480-998, 081-356-5581
352 หมู ่4 ต าบลเมอืงเกา่ อ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ี

25240

สระแกว้ อรัญประเทศ อู ่ฮ.การชา่ง 037-233-921, 089-253-5265
79 หมูท่ี ่3 ต าบลบา้นใหมห่นองไทร อ าเภออรัญประเทศ

 สระแกว้ 27120

ชยันาท เมอืง บรษัิท วฒันชยัคารเ์ซอรว์สิ จ ากดั 056-412-333, 081-379-9325
9 หมูท่ี ่5 ถนนพหลโยธนิ ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอเมอืง

ชยันาท ชยันาท 17000

นครสวรรค์ เมอืง อูเ่พน้ทช์อ็พ 056-355-845
7/13-14 หมู ่10 ต าบลวดัไทร อ าเภอเมอืง นครสวรรค ์

60000

นครสวรรค์ เมอืง บรษัิท อู ่นครสวรรค ์พ ีซ ีซ ีจ ากดั 056-225-792
48 หมูท่ี ่10 ต าบลบางมว่ง อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์

นครสวรรค ์60000

ลพบรุี เมอืง บรษัิท เอสท ีเซอรว์สิ การาจ จ ากดั 036-420-940, 089-744-7019
188/2 หมูท่ี ่5 ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ี

จังหวดัลพบรุี
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ลพบรุี เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั ศกัดาบอดีเ้ซอรว์สิ 036-617-421-2, 081-948-2018
17 หมูท่ี ่5 ถนนลพบรุ-ีสงิหบ์รุ ีต าบลพรหมมาสตร์ อ าเภอ

เมอืงลพบรุ ีลพบรุ ี15000

นครปฐม เมอืง บรษัิท สริยินต ์ออโตอ้นิดสัตรี ้จ ากดั 034-203-250-2, 081-856-6619
159 หมูท่ี ่11 ต าบลมาบแค อ าเภอเมอืงนครปฐม 

นครปฐม 73000

นครปฐม เมอืง อู ่พงศธร 081-852-4931
606/5 ซอย 15 ถนนรถไฟตะวนัตก ต าบลพระปฐมเจดยี ์

อ าเภอเมอืงนครปฐม นครปฐม 73000

นครปฐม บางเลน บรษัิท ส.รุง่เจรญิ บอดีช้อพ จ ากดั
034-963-074, 081-808-9457, 084-144-

1991

22/2 หมูท่ี ่3 ถนนศาลายา-บางภาษี ต าบลนราภริมย ์

อ าเภอบางเลน นครปฐม 73130

ราชบรุี เมอืง บรษัิท สรุกาญจนเ์ซอรว์สิ จ ากดั 032-324-561-5, 081-948-4093
351 หมูท่ี ่8 ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืงราชบรุ ีราชบรุ ี

70000

สมทุรสาคร กระทุม่แบน บรษัิท ทพิยส์วุรรณกลการ จ ากดั 02-810-9697-8
99/3 หมูท่ี ่4 ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุม่แบน 

สมทุรสาคร 74013

สพุรรณบรุี เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั มาลาโกสมุ เซอรว์สิ 035-555-521, 086-171-8223
268/2 หมูท่ี ่5 ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ี

สพุรรณบรุ ี72000

ประจวบครีขีนัธ์ เมอืง อู ่ประดษิฐย์นตก์ารชา่ง 032-578-249-8, 081-857-4154
9/1 หมูท่ี ่11 ต าบลหว้ยทราย อ าเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ์

 ประจวบครีขีนัธ ์77000

ประจวบครีขีนัธ์ ปราณบรุี อู ่ปราณบรุคีารเ์ซ็นเตอร์ 032-651-789-90, 081-403-3591
3/1 หมูท่ี ่7 ต าบลหนองตาแตม้ อ าเภอปราณบรุ ี

ประจวบครีขีนัธ ์77120

ประจวบครีขีนัธ์ หัวหนิ
บรษัิท โตโยตา้ประจวบครีขีนัธ ์จ ากดั 

(รับเบีย้อูท่กุยีห่อ้)
032-522-760-4, 086-4793354 60/18 ต.หัวหนิ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์77110

เพชรบรุี ทา่ยาง
บรษัิท โตโยตา้เมอืงเพชร จ ากดั ส านักงานใหญ่ 

(รับเบีย้อูท่กุยีห่อ้)
032-708555, 032-708550(เบอรภ์ายใน305) 248 ม.3 ต.ทา่ยาง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุ ี76130

เพชรบรุี เมอืง
บรษัิท โตโยตา้เมอืงเพชร จ ากดั 

(รับเบีย้อูท่กุยีห่อ้)
032-488388 ตอ่ 483

88/8 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.บา้นหมอ้ อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี

76000

เพชรบรุี ทา่ยาง
บรษัิท สยามนสิสนัเพชร สาขาทา่ยาง จ ากดั 

(รับเบีย้อูท่กุยีห่อ้)
032-437784-6, 092-2562256 171 ม.3 ต.ทา่ยาง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุ ี76130

จันทบรุี เมอืง บรษัิท ชยัณรงคจั์นทบรุ(ี1993) จ ากดั 039-321-797, 081-945-4545
30/30 หมูท่ี ่3 ถนนรักศกัดิช์มลู ต าบลทา่ชา้ง อ าเภอ

เมอืงจันทบรุ ีจันทบรุ ี22000

ตราด เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั ตราดเจรญิยนต ์เซอรว์สิ 039-510-512, 081-782-8788
77/4 หมูท่ี ่6 ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมอืงตราด ตราด 

23000

ระยอง เมอืง บรษัิท ระยองยนต ์จ ากดั 033-065-978, 086-315-0779
103 หมูท่ี ่2 ซอยแหลมมะขาม ต าบลทับมา อ าเภอเมอืง

ระยอง ระยอง 21000

ชมุพร เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั ไพรัตนช์มุพร (2560)
077-596-779, 081-535-3640. 081-535-

3641

122/2 หมูท่ี ่9 ถนนเพชรเกษม ต าบลวงัไผ ่อ าเภอเมอืง

ชมุพร ชมุพร 86190
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สรุาษฎรธ์านี เกาะพงัน TJ 2009 077-377-842, 083-632-4576
7/7 หมูท่ี ่6 ต าบลเกาะพงัน อ าเภอเกาะพงัน สรุาษฎร์

ธาน ี84280

สรุาษฎรธ์านี ดอนสกั อู ่ฟ้าใส 077-313-702 , 096-028-2860
32/6 หมูท่ี ่4 ถนนสรุาษฎรธ์านี-นครศรธีรรมราช ต.ปาก

แพรก อ.ดอนสกั จ.สรุาษฎรธ์าน ี84340

สรุาษฎรธ์านี พนม ศริเิซอรว์สิคารส์์ 077-929-392-3, 086-947-2509
15/3 หมูท่ี ่2 ต าบลตน้ยวน อ าเภอพนม สรุาษฎรธ์าน ี

84250

สรุาษฎรธ์านี เมอืง บรษัิท สวุทิยก์ารชา่ง จ ากดั 077-218-158, 089-871-5445
130/4 หมูท่ี ่6 ถนนเลีย่งเมอืง ต าบลมะขามเตีย้ อ าเภอ

เมอืงสรุาษฎรธ์าน ีสรุาษฎรธ์าน ี84000

สรุาษฎรธ์านี เวยีงสระ หา้งหุน้สว่นจ ากดั เอ็น.เค.ยนตรกจิ 077-363-366, 084-838-3261
18/2 หมูท่ี ่15 ต าบลทุง่หลวง อ าเภอเวยีงสระ สรุาษฎร์

ธาน ี84190

นราธวิาส สไุหงโกลก ศนูยซ์อ่มสรีถยนตส์นทิเซอรว์สิ
073-646-655, 073-646-584-5, 089-876-

7121

38/1 หมูท่ี ่3 ถนนสไุหงโกลก-ตากใบ ต าบลปาเสมัส 

อ าเภอสไุหงโกลก นราธวิาส 96120

ปัตตานี เมอืง อู ่เบสท์ 073-349-253, 081-609-6009
2/31 ซอย 3 ถนนยะรัง ต าบลตะลโุบะ อ าเภอเมอืง

ปัตตานี ปัตตานี 94000

สงขลา เมอืง อู ่พัฒนทรัพย ์การชา่ง 074-802-103, 083-194-3620
131/134 หมูท่ี ่8 ถนน30เมตรทา่สะอา้น ต าบลเขารูปชา้ง

 อ าเภอเมอืงสงขลา สงขลา 90000

สงขลา เมอืง บรษัิท เอบซี ีการาจ จ ากดั สาขา 00001
074-331-543, 089-464-3355, 084-862-

7390

172/10 หมู ่4 ต าบลพะวง อ าเภอเมอืง จังหวดัสงขลา 

90110

สงขลา หาดใหญ่ อูส่ทิธา 088-258-9381
18 ซอย 14 ศรภีวูนารถ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่

 สงขลา 90110

สงขลา หาดใหญ่ บรษัิท เอบซี ีการาจ จ ากดั 074-201-008
165 ถนนเลยีบคลอง ร.6    ต าบลคอหงส ์อ าเภอ

หาดใหญ ่สงขลา 90110

สงขลา หาดใหญ่ บรษัิท ทองภมู ิออโต ้คาร ์จ ากดั 093-582-2205
365 หมู ่1 ต าบลน ้านอ้ย อ าเภอหาดใหญ ่จังหวดัสงขลา 

90110

สงขลา หาดใหญ่ หา้งหุน้สว่นจ ากดั หาดใหญ ่ส. การาจ 074-439-521, 086-490-4747
71/1 ถนนกาญจนวนชิ ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ ่

สงขลา 90250

สงขลา หาดใหญ่ บรษัิท วคิตอรี ่คารแ์คร ์จ ากดั 074-802-627
512/1 ถนนธรรมนูญวถิี ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่

 สงขลา 90110

สตลู เมอืง อู ่ยนตรการ สตลู 074-721-051, 081-969-2276
1166 หมูท่ี ่4 ถนนยนตรการก าธร ต าบลตคลองขดุ 

อ าเภอเมอืงสตลู สตลู 91000

ยะลา เมอืง อู ่จ ารัส การชา่ง 073-247-376, 086-285-6876
266/5 หมูท่ี ่9 ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมอืงยะลา ยะลา

 95000

กระบี่ เมอืง บรษัิท ศนูยซ์อ่มสรีถยนตด์รากอ้น ออโต ้เพน้ท ์จ ากดั 061-5168966, 096-6520056
19 ถนนรอดบญุ ต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จังหวดักระบี ่

81000
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พังงา ทา้ยเหมอืง อู ่มานติชยัการชา่ง 076-571-998, 081-396-1991
4/8 หมูท่ี ่5 ต าบลทา้ยเหมอืง อ าเภอทา้ยเหมอืง พังงา 

82120

ภเูก็ต เมอืง บรษัิท เทพกระษัตร ีภเูก็ต กรุป๊ จ ากดั 076-216-253, 081-693-0029
48/70 หมูท่ี ่6 ถนนเทพกระษัตร ีต าบลรัษฎา อ าเภอ

เมอืงภเูก็ต ภเูก็ต 83000

ภเูก็ต เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั อูน่าคาการชา่ง 076-248-200, 081-892-2076
39/22 หมูท่ี ่4 ถนนเจา้ฟ้านอก ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืง

ภเูก็ต ภเูก็ต 83000

ภเูก็ต กระทู ้ บรษัิท บซี ีโปร การร์าจ จ ากดั 095-4273192, 076-530399, 094-6272115
2/107 หมูท่ี ่2 ต าบลกระทู ้อ าเภอกระทู ้จังหวดัภเูก็ต 

83120

ตรัง เมอืง อู ่วเิศษกลุตรัง 075-502-553-4, 089-475-8655 10/1 หมูท่ี ่3 ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรัง ตรัง 92000

นครศรธีรรมราช เมอืง อู ่แววการชา่ง 075-344-556, 093-580-4841
3/1 ซอยทพิยจั์กษุ ถนนพัฒนาการคขูวาง ต าบลในเมอืง

 อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช นครศรธีรรมราช 80000

พัทลงุ เมอืง หา้งหุน้สว่นจ ากดั ส.เซ็นเตอรพั์ทลงุ 074-613-387, 098-7282579
209/7 ถนนเอเชยี ต าบลคหูาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพัทลงุ 

พัทลงุ 93000


