
As at 06.03.2019

รายช่ืออู่ ที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์ 

กรุงเทพ ดินแดง บจก. สถาพรออโต้การาจ 107 ซอยอินทามระ 44 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 0-2277-2278, 0-2276-6443

กรุงเทพ ธนบรีุ บจก. เอ็น เค ซี อินเตอร์  (รัชดาท่าพระ) (ศนูย์ Mitsubishi) 154/1 ถนนรัชดา-ท่าพระ แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600 0-2457-6702-6, 08-5649-1984 

กรุงเทพ ธนบรีุ บจก. เอ็น เค ซี อินเตอร์ (ตากสนิส าเหร่) (ศนูย์ Mitsubishi) 1213/28 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600 0-2476-9606, 09-2538-8954 

กรุงเทพ บางกอกน้อย บจก. จรัลยนต์เซอร์วิส 307/210 ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอย 31 แขวงบางขนุศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0-2411-0863, 0-2411-1866

กรุงเทพ บางขนุเทียน บจก. สหรุ่งโรจน์ เซอร์วิส (2545) 4/431-3 หมู่ 1 ซอยสะแกงาม 25 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 0-2897-1123-8

กรุงเทพ บางแค บจก. ธนิตยนต์ บอดีช้อพ 6 ถนนเพชรเกษม 92/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 0-2455-6684, 0-2454-4918

กรุงเทพ บางบอน บจก. อู่ตงเจริญยนต์ (3) 1 ซอยบางบอน 5 ซอย 6/1 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 0-2892-5515-7 

กรุงเทพ บงึกุ่ม บจก. สยามออโต้บอดี ้ 109/26 หมู่ที่ 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 0-2947-7828-30

กรุงเทพ ภาษีเจริญ บจก. เอกกิจ ออโต้ การาจ 18 ซอยเพชรเกษม 39 แยก 1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 0-2804-7273-5, 0-2804-7407

นนทบรีุ บางกรวย บจก. ดีดี เซอร์วิส แอนด์ การาจ 14/15 หมู่ที่ 7 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 11130 0-2443-0120, 0-2883-6104 

นนทบรีุ บางบวัทอง บจก. เอ็นซีอินเตอร์เนชั่นแนล (ศนูย์ Mitsubishi) 144/1-144/4 หมู่ที่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ 11110 0-2926-6215, 08-9110-6548

นนทบรีุ บางใหญ่ หจก. วี เอส คาร์ บอดี ้เซ็นเตอร์ 11/11 หมู่ที่ 14 ถนนตลิ่งชนั-สพุรรณ ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 11140 0-2924-8888

นนทบรีุ ปากเกร็ด บจก. น าสมยัเซอร์วิส 37/10 หมู่ที่ 9 ซอยสหกรณ์ 3 ถนนติวานนท์ ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 0-2964-1648-9

นนทบรีุ เมือง-บางกระสอ บจก. อู่น าชยัรัตนาธิเบศร์ 95/20 หมู่ที่ 8 ซอยประชาอทุิศ ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 0-2965-5510-5

ปทมุธานี เมือง-บางปรอก บจก. เอกกิจ ออโต้ การาจ ปทมุธานี 35/4 ถนนปทมุกรุงเทพ ต าบลบางปรอก อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 06-5520-3969-70     

สมทุรปราการ บางพลี บจก. รุ่งเรือง ออโต้ ไฮเทค 15 หมู่ที่ 8 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 0-2753-6810-3

สมทุรปราการ เมือง-ส าโรงเหนือ บจก. พี.เอ.เอ็ม. บอดี ้เซอร์วิส 1457 หมู่ที่ 4  ถนนศรีนครินทร์  ซอยศรีดา่น 3/4 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 0-2749-9386-88, 08-1442-1650 

สมทุรปราการ เมือง-ส าโรงเหนือ อู่รุ่งโรจน์ยนต์ 999 หมู่ที่ 8 แขวงส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 0-2757-2740-1            

จุดเด่นของอู่ในโครงการ My Garage
คณุภาพ         -      รับประกนัคณุภาพงานซอ่ม 1  ปี

                      -      กรณีรถเสยีหายหนัก น ารถไปตรวจเช็คที่ศนูย์บริการ

บริการ            -      อพัเดทสถานะการซอ่มผา่นทาง Line , E mail

รวดเร็ว           -      ได้รับการซอ่ม ไม่ต้องรอคิวนาน

เขต พืน้ที่

รายชื่ออู่ในโครงการ My Garage 
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รายชื่ออู่ในโครงการ My Garage 

รายช่ืออู่ ที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์ 

นครปฐม บจก. โรจนินทร์  (ซอ่มรถใหญ่ด้วย) 37/2 หมู่ 3 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 73000 09-0443-9443, 08-8507-1177, 0-3428-4696

ประจวบคีรีขนัธ์ บจก. ทวีศกัดิ์ออโต้เซอร์วิส 1/10 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ถนนหวัหิน-หนองพลบั ต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 77110 0-3251-5582, 0-3251-3333, 08-1572-0154

เพชรบรีุ อู่ต้อมการชา่ง (ซอ่มรถใหญ่ด้วย) 561 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมืองเพชรบรีุ จงัหวดัเพชรบรีุ 76000 0-3241-9916-8

เพชรบรีุ อู่เบ๊เฮงหล ีการชา่ง 157/9 หมู่ที่ 5 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรีุ 76130 0-3243-7696, 0-3246-1561

ราชบรีุ บจก. สรุกาญจน์ เซอร์วิส 351 หมู่ที่ 8 ต าบลเจดีย์หกั อ าเภอเมืองราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ 70110 0-3232-4561-5

สมทุรสงคราม หสม. อู่ทิวาการาจ  2011  (ซอ่มรถใหญ่ด้วย) 88/8 ซอยบางจะเกร็ง 4 ถนนพระราม 2 ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมืองสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 75000 0-3471-1034, 08-1613-5985  

สมทุรสาคร อู่ทนัสมยั (รับซอ่มรถใหญ่ด้วย) 923/66 ถนนพระรามที่ 2 ต าบลมหาชยั อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 0-3441-2436, 0-3481-0396-7

อยธุยา บจก. โรจนะ ออโต้ คลัเลอร์ 339 หมู่ที่ 2 ต าบลสามเรือน อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 0-3522-7119, 08-3545-6886

จนัทบรีุ บจก. อาร์.เอส.การาจ (2007) 99 หมู่ที่ 1 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจนัทบรีุ จงัหวดัจนัทบรีุ 22000 0-3930-3344, 08-1307-0222

ชลบรีุ บจก. บางละมงุ 31 เซอร์วิส  111 หมู่ที่ 2 ต าบลตะเคียนเตีย้ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 20150 0-3824-1730, 0-3824-1890

ภาคตะวนัออก ชลบรีุ บจก. ห้วยกะปิ 13 เซอร์วิส 65 หมู่ที่ 4 ซอยห้วยกะปิ 13(ชมศิริ) ต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 20000 0-3838-2792-3

ชลบรีุ บจก. อู่สนุทรการชา่ง 66/45 หมู่ที่ 4 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ 20000 0-3838-1559

ตราด อู่วิชยั การชา่ง 49 หมู่ที่ 2 ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด 23000 0-3952-0886

ระยอง บจก. สยามออโต้เพ้นท์ (ระยอง)    50/7 หมู่ที่ 3 ต าบลทบัมา อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 0-3802-3506, 09-7058-7795  

จุดเด่นของอู่ในโครงการ My Garage
คณุภาพ         -      รับประกนัคณุภาพงานซอ่ม 1  ปี

                      -      กรณีรถเสยีหายหนัก น ารถไปตรวจเช็คที่ศนูย์บริการ

บริการ            -      อพัเดทสถานะการซอ่มผา่นทาง Line , E mail

รวดเร็ว           -      ได้รับการซอ่ม ไม่ต้องรอคิวนาน

ภาคกลาง

เขต พืน้ที่
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รายชื่ออู่ในโครงการ My Garage 

รายช่ืออู่ ที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์ 

กระบี่ ศนูย์ซอ่มสรีถยนต์ดราก้อน ออโต้เพ้นท์ 19 ถนนรอดบญุ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบี่ 81000 0-7562-3788

ชมุพร หจก. ไพรัตน์ชมุพร (2560)  (ซอ่มรถใหญ่ด้วย) 122/2 หมู่ที่ 9 ต าบลวงัไผ ่อ าเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 86190 0-7759-6779, 08-6478-6182   

ภาคใต้ พงังา อู่มานิตชยัการชา่ง 4/8 หมู่ที่ 5 ต าบลท้ายเหมือง อ าเภอท้ายเหมือง จงัหวดัพงังา 82120 0-7657-1998  

ภเูก็ต บจก. เทพกระษัตรี ภเูก็ต กรุ๊ป 48/70 หมู่ที่ 6 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 83000 0-7621-6253, 08-1693-0029

สงขลา อู่สทิธา      18 ซอย 14 ศรีภวูนารถ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 08-1959-5857, 08-8258-9788

นครราชสมีา บจก. สมยศ การาจ 113 หมู่ที่ 3 บ้านประโดก ต าบลหม่ืนไวย อ าเภอเมืองนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000 0-4427-1091    

บรีุรัมย์ อู่อดุมทรัพย์ธาดา 136 หมู่ที่ 8 ต าบลชมุเห็ด อ าเภอเมืองบรีุรัมย์ จงัหวดับรีุรัมย์ 31000 0-4466-6108, 08-1547-6554

เชียงราย หจก. เชียงราย วีอาร์มอเตอร์ (ซอ่มรถใหญ่ด้วย) 372 หมู่ที่ 8 ต าบลนางแล อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 57000 0-5370-5406-8 

ภาคเหนือ เชียงใหม่ หจก. นครพิงค์เวอร์คช็อพไฮเวย์ 43/1 หมู่ที่ 3 ถนนซปุเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ล าปาง ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 0-5385-0911

นครสวรรค์ อู่น้อยการชา่ง 82 หมู่ที่ 5 ต าบลวดัไทรย์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 60000 0-5633-4132, 08-6931-5618    

พิษณโุลก อู่ วี ไอ พี ปรีดา 2 68/4 หมู่ที่ 5 ถนนสงิหวฒัน์ ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก 65000 0-5533-6211

จุดเด่นของอู่ในโครงการ My Garage
คณุภาพ         -      รับประกนัคณุภาพงานซอ่ม 1  ปี

                      -      กรณีรถเสยีหายหนัก น ารถไปตรวจเช็คที่ศนูย์บริการ

บริการ            -      อพัเดทสถานะการซอ่มผา่นทาง Line , E mail

รวดเร็ว           -      ได้รับการซอ่ม ไม่ต้องรอคิวนาน

ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ

เขต พืน้ที่
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