As at 10.05.2019

รายชื่ออู่ในโครงการ My Garage
เขต พืน้ ที่

รายชื่ออู่

ที่อยู่

กรุงเทพ

ดินแดง

บจก. สถาพรออโต้ การาจ

กรุงเทพ

ธนบุรี

บจก. เอ็น เค ซี อินเตอร์ (รัชดาท่าพระ) (ศูนย์ Mitsubishi) 154/1 ถนนรัชดา-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

0-2457-6702-6, 08-5649-1984

กรุงเทพ

ธนบุรี

บจก. เอ็น เค ซี อินเตอร์ (ตากสินสาเหร่ ) (ศูนย์ Mitsubishi) 1213/28 ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

0-2476-9606, 09-2538-8954

กรุงเทพ

บางกอกน้ อย

บจก. จรัลยนต์เซอร์ วิส

307/210 ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอย 31 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพมหานคร 10700

0-2411-0863, 0-2411-1866

กรุงเทพ

บางขุนเทียน

บจก. สหรุ่งโรจน์ เซอร์ วิส (2545)

4/431-3 หมู่ 1 ซอยสะแกงาม 25 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

0-2897-1123-8

กรุงเทพ

บางแค

บจก. ธนิตยนต์ บอดี ้ชอพ

6 ถนนเพชรเกษม 92/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

0-2455-6684, 0-2454-4918

กรุงเทพ

บางบอน

บจก. อู่ตงเจริ ญยนต์ (3)

1 ซอยบางบอน 5 ซอย 6/1 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

0-2892-5515-7

กรุงเทพ

บึงกุ่ม

บจก. สยามออโต้ บอดี ้

109/26 หมู่ที่ 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

0-2947-7828-30

กรุงเทพ

ภาษี เจริ ญ

บจก. เอกกิจ ออโต้ การาจ

18 ซอยเพชรเกษม 39 แยก 1 แขวงบางหว้ า เขตภาษี เจริ ญ กรุงเทพมหานคร 10160

0-2804-7273-5, 0-2804-7407

นนทบุรี

บางกรวย

บจก. ดีดี เซอร์ วิส แอนด์ การาจ

14/15 หมู่ที่ 7 ถนนบางกรวย-ไทรน้ อย ตาบลบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

0-2443-0120, 0-2883-6104

นนทบุรี

บางบัวทอง

บจก. เอ็นซีอินเตอร์ เนชั่นแนล (ศูนย์ Mitsubishi)

144/1-144/4 หมู่ที่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

0-2926-6215, 08-9110-6548

นนทบุรี

บางใหญ่

หจก. วี เอส คาร์ บอดี ้ เซ็นเตอร์

11/11 หมู่ที่ 14 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณ ตาบลบางม่วง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

0-2924-8888

นนทบุรี

ปากเกร็ ด

บจก. นาสมัยเซอร์ วิส

37/10 หมู่ที่ 9 ซอยสหกรณ์ 3 ถนนติวานนท์ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

0-2964-1648-9

นนทบุรี

เมือง-บางกระสอ บจก. อู่นาชัยรัตนาธิเบศร์

95/20 หมู่ที่ 8 ซอยประชาอุทิศ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

0-2965-5510-5

ปทุมธานี

เมือง-บางปรอก บจก. เอกกิจ ออโต้ การาจ ปทุมธานี

35/4 ถนนปทุมกรุงเทพ ตาบลบางปรอก อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

06-5520-3969-70

สมุทรปราการ

บางพลี

15 หมู่ที่ 8 ตาบลบางแก้ ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

0-2753-6810-3

สมุทรปราการ

เมือง-สาโรงเหนือ บจก. พี.เอ.เอ็ม. บอดี ้ เซอร์ วิส

1457 หมู่ที่ 4 ถนนศรี นคริ นทร์ ซอยศรี ดา่ น 3/4 ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

0-2749-9386-88, 08-1442-1650

สมุทรปราการ

เมือง-สาโรงเหนือ อู่รุ่งโรจน์ ยนต์

999 หมู่ที่ 8 แขวงสาโรงเหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

0-2757-2740-1

บจก. รุ่งเรื อง ออโต้ ไฮเทค

107 ซอยอินทามระ 44 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์
0-2277-2278, 0-2276-6443

จุดเด่ นของอู่ในโครงการ My Garage
คุณภาพ

-

รับประกันคุณภาพงานซ่อม 1 ปี

-

กรณีรถเสียหายหนัก นารถไปตรวจเช็คที่ศนู ย์บริ การ

บริ การ

-

อัพเดทสถานะการซ่อมผ่านทาง Line , E mail

รวดเร็ ว

-

ได้ รับการซ่อม ไม่ต้องรอคิวนาน
Page 1 of 3

As at 10.05.2019

รายชื่ออู่ในโครงการ My Garage
เขต พืน้ ที่

รายชื่ออู่

นครปฐม

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

บจก. โรจนินทร์ (ซ่อมรถใหญ่ด้วย)
ประจวบคีรีขนั ธ์ บจก. ทวีศกั ดิ์ออโต้ เซอร์ วิส

37/2 หมู่ 3 ตาบลพระประโทน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

09-0443-9443, 08-8507-1177, 0-3428-4696

1/10 ซอยหมู่บ้านเขาน้ อย ถนนหัวหิน-หนองพลับ ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน ประจวบคีรีขนั ธ์ 77110

0-3251-5582, 0-3251-3333, 08-1572-0154

เพชรบุรี

อู่เบ๊ เฮงหลี การช่าง

157/9 หมู่ที่ 5 ตาบลท่ายาง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

0-3243-7696, 0-3246-1561

ราชบุรี

บจก. สุรกาญจน์ เซอร์ วิส

351 หมู่ที่ 8 ตาบลเจดีย์หกั อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70110

0-3232-4561-5

สมุทรสงคราม

หสม. อู่ทิวาการาจ 2011 (ซ่อมรถใหญ่ด้วย)

88/8 ซอยบางจะเกร็ ง 4 ถนนพระราม 2 ตาบลแม่กลอง อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

0-3471-1034, 08-1613-5985

สมุทรสาคร

อู่ทนั สมัย (รับซ่อมรถใหญ่ด้วย)

923/66 ถนนพระรามที่ 2 ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

0-3441-2436, 0-3481-0396-7

อยุธยา

บจก. โรจนะ ออโต้ คัลเลอร์

339 หมู่ที่ 2 ตาบลสามเรื อน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13160

0-3522-7119, 08-3545-6886

จันทบุรี

บจก. อาร์ .เอส.การาจ (2007)

99 หมู่ที่ 1 ถนนพระยาตรัง ตาบลท่าช้ าง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

0-3930-3344, 08-1307-0222

ชลบุรี

บจก. บางละมุง 31 เซอร์ วิส

111 หมู่ที่ 2 ตาบลตะเคียนเตี ้ย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0-3824-1730, 0-3824-1890

ชลบุรี

บจก. ห้ วยกะปิ 13 เซอร์ วิส

65 หมู่ที่ 4 ซอยห้ วยกะปิ 13(ชมศิริ) ตาบลห้ วยกะปิ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

0-3838-2792-3

ชลบุรี

บจก. อู่สนุ ทรการช่าง

66/45 หมู่ที่ 4 ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

0-3838-1559

ตราด

อู่วิชยั การช่าง

49 หมู่ที่ 2 ตาบลวังกระแจะ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

0-3952-0886

ระยอง

บจก. สยามออโต้ เพ้ นท์ (ระยอง)

50/7 หมู่ที่ 3 ตาบลทับมา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

0-3802-3506, 09-7058-7795

จุดเด่ นของอู่ในโครงการ My Garage
คุณภาพ

-

รับประกันคุณภาพงานซ่อม 1 ปี

-

กรณีรถเสียหายหนัก นารถไปตรวจเช็คที่ศนู ย์บริ การ

บริ การ

-

อัพเดทสถานะการซ่อมผ่านทาง Line , E mail

รวดเร็ ว

-

ได้ รับการซ่อม ไม่ต้องรอคิวนาน
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รายชื่ออู่ในโครงการ My Garage
เขต พืน้ ที่

ภาคใต้

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคเหนือ

รายชื่ออู่

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

กระบี่

ศูนย์ซอ่ มสีรถยนต์ดราก้ อน ออโต้ เพ้ นท์

19 ถนนรอดบุญ ตาบลปากน ้า อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

0-7562-3788

ชุมพร

หจก. ไพรัตน์ ชมุ พร (2560) (ซ่อมรถใหญ่ด้วย)

122/2 หมู่ที่ 9 ตาบลวังไผ่ อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190

0-7759-6779, 08-6478-6182

พังงา

อู่มานิตชัยการช่าง

4/8 หมู่ที่ 5 ตาบลท้ ายเหมือง อาเภอท้ ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

0-7657-1998

ภูเก็ต

บจก. เทพกระษัตรี ภูเก็ต กรุ๊ป

48/70 หมู่ที่ 6 ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

0-7621-6253, 08-1693-0029

สงขลา

อู่สทิ ธา

18 ซอย 14 ศรี ภวู นารถ ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

08-1959-5857, 08-8258-9788

สตูล

อู่ ป.เจริ ญยนต์

34/27 ถนนปานชูราลึก ตาบลพิมาน อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

0-7473-2416,081-896-3496

นครราชสีมา

บจก. สมยศ การาจ

113 หมู่ที่ 3 บ้ านประโดก ตาบลหมื่นไวย อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

0-4427-1091

บุรีรัมย์

อู่อดุ มทรัพย์ธาดา

136 หมู่ที่ 8 ตาบลชุมเห็ด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

0-4466-6108, 08-1547-6554

เชียงราย

หจก. เชียงราย วีอาร์ มอเตอร์ (ซ่อมรถใหญ่ด้วย)

372 หมู่ที่ 8 ตาบลนางแล อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

0-5370-5406-8

เชียงใหม่

หจก. นครพิงค์เวอร์ คช็อพไฮเวย์

43/1 หมู่ที่ 3 ถนนซุปเปอร์ ไฮเวย์เชียงใหม่-ลาปาง ตาบลท่าศาลา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

0-5385-0911

นครสวรรค์

อู่น้อยการช่าง

82 หมู่ที่ 5 ตาบลวัดไทรย์ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

0-5633-4132, 08-6931-5618

พิษณุโลก

อู่ วี ไอ พี ปรี ดา 2

68/4 หมู่ที่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

0-5533-6211

จุดเด่ นของอู่ในโครงการ My Garage
คุณภาพ

-

รับประกันคุณภาพงานซ่อม 1 ปี

-

กรณีรถเสียหายหนัก นารถไปตรวจเช็คที่ศนู ย์บริ การ

บริ การ

-

อัพเดทสถานะการซ่อมผ่านทาง Line , E mail

รวดเร็ ว

-

ได้ รับการซ่อม ไม่ต้องรอคิวนาน
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