รายชื่ออู่ในเครื อ กรุงเทพ-ปริมณฑล
บริษทั พุทธธรรมประกันภัย

กรุงเทพมหานคร
ื่
ชอ

เขต

พระโขนง

หจก.ซี.พี.วี.เซอร์วิส
บ.สายทิพย์ ออโต้ เซอร์ วิส จก.
บ.นิวรามอินทรา การาจ จากัด

ทีอ
่ ยู่

ั
โทรศพท์

621/29 ถ.สุขุมวิท101/1 ขว.บางจาก ข.พระโขนง

02-746-3498 ,02-393-4316

48/52 ม.3 ซ.รามอินทรา5 ขว.อนุสาวรี ย ์ ข.บางเขน

02-522-6930 , 081-332-2445

14/16 ม.9 ขว.ท่าแร้ง ข.บางเขน

02-943-8390 , 081-618-4146

บจก.เอ เอส งามวงศ์วาน การาจ

58/12 ม.6 ซ.ชินเขต 2/34 ถ.งามวงศ์วาน ขว.ทุ่งสองห้อง
ข.หลักสี่

02-588-5833-4 , 02-589-7860

อู่ RS ประชาชื่น

51/3 ซ.ชินเขต2 ถ.งามวงศ์วาน ขว.ทุ่งสองห้อง ข.หลักสี่

02-580-6944 , 086-313-6789

ดอนเมือง

ธนิธารณ์

2 ซอยพหลโยธิน 79 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 10210

02-5322845 02-531-7254
02-532-2422

บางนา
มีนบุรี
ลาดกระบัง

อู่ นิววิรัตน์การช่าง(รถบรรทุก)
อู่ ส.ธนวรรณ
อู่ ฉัตรเพรช
ดับบลิว.เค.ออโต้ คาร์

927/2 ถ.บางนา-ตราด กม.2 ขว.บางนา ข.บางนา

02-746-8945-6

รามคาแหง 170 มีนบุรี

081-732-0960

เคหะร่ มเกล้า

02-9183339-089-8135213

139/2 ถ.สามวา ขว.บางชัน ข.คลองสามวา
32/1 หมู่ 1 ซ.นิมิตรใหม่ 16 ถ.นิมิตรใหม่ ขว.ทรายกองดิน
ข.คลองสามวา

02-956-8155-9

บางเขน
หลักสี่

คลองสามวา

บ.บลิงเกอร์ คลับ

02-914-6863-4 , 081-696-3105

บางกะปิ
สวนหลวง
ประเวศ

บึงกุ่ม

อินทรา การาจ
ธีระยนต์ การาจ
หจก.พี.เอ็ม.เค ออโต้เซอร์ วิส
หจก. พีพีอี พัชรพร เอนเตอร์
ไพรส์
บริ ษทั การาจ 77 จากัด
เค เอส ออโต้
อู่ แสงทองการช่าง
อู่ เอส 71 การาจ

ลาดพร้าว

ยานนาวา

93/2 ซ.โยธินพัฒนา3 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม ข.คลองจัน่
ข.บางกะปิ

02-932-1992-3

242/2 ซ.ลาดพร้าว 107 ขว.คลองจัน่ ข.บางกะปิ 10240

02-374-4417

284 ซ.อ่อนนุช 39 ขว.สวนหลวง ข.สวนหลวง

02-720-5760

172 ซ.อ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช ขว.ประเวศ ข.ประเวศ
10250

02-322-7557 , 02-721-1952

46 ซ.พัฒนาการ 13 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 12560

02-042-7577 , 02-042-7677

18/17 ถ. นวลจันทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม 10230

02-509-1744

9/12 ม. 11 ถ.นวลจันทร์ ซ.นวลจันทร์ 28 ขว.คลองกุ่ม
ข.บึงกุ่ม 10230
7/60 ม.4 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 71 แขวง ลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว

02-509-5688-9
02-5307010 02-9329303

หจก.อู่ภูษณุ

531/1 ซอยลาดพร้าว 94 ข. พลับพลา ข. วังทองหลาง

02-934-7671-2

บริ ษทั โอ พีการาจ จากัด

6,8 ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 3 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง

0-2539-0842,514

บ.ศรี ณรงค์ เซอร์วิส จก.

907/2 ถ.พระราม 3 ข.บางโพงพาง ข.ยานนาวา

02-165-7300-1

อู่รินทร์บริ การ

44/1 ถ.สาธุประดิษฐ์ ซ.สาธุประดิษฐ์ 44/1แขวง ยานนาวา
เขตยานาวา

02-6823254 , 081-3030446

69 ซ.เชื้อเพลิง(อมร) ถ.พระราม3 ขว.ช่องนนทรี ข.ยานนาวา

02-249-2175 , 02-249-2195

62/5 ถ.นางลิ้นจี่ ขว.ทุ่งมหาเมฆ ข.สาทร

02-286-1944 , 02-678-4259

บ.สมบุญ ออโท เซอร์ วิส จก.
อู่ ส.วัฒนายนต์

บางกอกน้อย จรัลยนต์เซอร์วิส
ทวีวฒั นา
คลองสาน

ภาษีเจริ ญ

บางแค
หนองแขม
บางบอน

หจก.เค เอส บางกอก เซอร์ วิส

07/210 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.31 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
02-411-0863 , 02-411-3622
10700
11/5 ม.7 ซ.ทวีวฒั นา-กาญจนาภิเษก 12 แขวงทวีวฒั นา
02-101-1254 , 081-3505198
เขตทวีวฒั นา

อู่ไฮเทค
อู่ ส.สกุลช่าง
บจก. ยิง่ เจริ ญ(2014) คาร์ เซอร์ วิส

52 ซ.เจริ ญนคร 39 ขว.บางลาภูล่าง ข.คลองสาน

02-437-8619 ,0-28625044-6

427 ถ.ประชาธิปก ขว.สมเด็จเจ้าพระยา ข.คลองสาน

02-861-5821 , 081-488-9803

2 ซ.บางแวก35 ข.บางแวก ข.ภาษีเจริ ญ

02-1484687, 02-8652147

รางบัว เซอร์วิส

42/3 หมู่ 6 ขว.บางหว้า ข.ภาษีเจริ ญ 10160

02-868-9775 , 02-868-7799

หจก.วิศิษฐ การาจ (บางแค)
อู่ยนต์เจริ ญกิจ
บ. ที.พี.เอส ออโต้ บอดี้ จก.

768 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ

02-4557068 02-4548869

99/133 ซ.ศิริสุข2 ขว.บางแค ข.บางแค

02-802-7351-2

24 ถ.บางแค ขว.บางแค ข.บางแค

0-2801-0270 , 081-931-7897

ธนบุรี คาร์แอนด์ เพนท์

6/48 หมู่ที่ 7 ซ.เพชรเกษม108 ขว.หนองค้างพลู
ข.หนองแขม

02-803-3115 , 02-808-2980

อู่เจริ ญยนต์การช่าง

14/19 ม.9 ถ.สุขาภิบาล1 ขว.บางบอน ข.บางบอน

02-415-4572 , 02-415-5028

อนันท์ การช่าง(2009)

14/40 ม.9 ซ.บางบอน13 ถ.บางบอน1 ขว.บางบอน
ข.บางบอน

02-416-9015

วรรณา เซอร์วิส

100/1 หมู่ที่ 6 ขว.บางบอน ข.บางบอน 10150

02-415-3560,081-351-6331

บางขุนเทียน

จอมทอง
ทุ่งครุ

หจก.สหรุ่ งโรจน์ เซอร์ เวย์
อู่แจ่มใส การาจ
หจก.พระราม2 ยนตการเซอร์วิส
อู่ เจ เจ ออโต้เซอร์ วิส
อู่ทวีการช่าง
ไนน์ ออโต้ เซอร์ วิส

4/431-3 ซ.สะแกงาม25 ถ.พระราม2 ข.แสมดา
ข.บางขุนเทียน
79/94 ม.2 ซ. บางกระดี่32 ถ.พระราม 2 ข.แสมดา
ข.บางขุนเทียน 10150

02-897-1123-28
02-896-4780

60/196 ม.7 ถ.พุทธบูชา ขว.บางมด ข.จอมทอง

02-427-3127 , 02-427-4587

65/7 ม.10 ซ.เอกชัย 9 ขว.บางขุนเทียน ข.จอมทอง

02-415-4625 , 086-301-4580

67/23 ม.6 ขว.บางมด ข.จอมทอง

02-875-2818 , 086-762-5171

24 ซ.ประชาอุทิศ 69 แยก 11, ถ.ประชาอุทิศ, แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ 10140

02-4250388 FAX 02-4250386

สมุทรปราการ
เขต

เมืองสมุทร
ปราการ

ื่
ชอ

ทีอ
่ ยู่

ั
โทรศพท์

บริ ษทั อู่สมชายบริ การ
อู่ อาม ออโต้
อู่รัตน ออโต้(2009) บอดี้
หจก.หวังซิไฮ่เจริ ญยนต์เทรดดิ้ง
เคมม์

38/50 ถ. สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง 10270

02-383-1477 , 081-312-9792

ซ.วัดสวนส้ม ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สาโรงใต้ อ.เมือง

02-7225596 ,081-4145988

2316 ม.6 ถ.เทพารักษ์ กม.5 ซ.สินทวี ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

02-754-6501

904 ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 10280

02-709-9478 081-9330622

ส.สมพล เซอร์วิส

90/1 หมู่ที่ 8 ถ.เทพารักษ์ กม.8 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

089-4436263 087-5675078
091-5135051

นนทบุรี
เขต

ื่
ชอ

เมืองนนทบุรี อู่ มณฑกานต์ยนต์
อู่ ดีดี เซอร์ วิส แอนด์ การาจ
บางกรวย
บริ ษทั เอส ออโต้ เซอร์ วิส
(เบี้ยห้าง)
บางบัวทอง อู่ เอ็ม อี ซี
บ.อู่ณรงค์การช่าง
บางใหญ่

ปากเกร็ ด

หจก.วี เอส คาร์ บอดี้ เซ็นเตอร์
บ. บุญมงคลมณี
บ.เค.ที คาร์เซอร์วิส(1997) จก.
อู่ ส สิ ณี
ห.จ.ก. บวรกิจพานิช

ทีอ
่ ยู่

ั
โทรศพท์

232 ม.9 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ อ.เมือง

02-968-6506 , 02-968-6587

40/14 ม.8 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย

02-433-0120 , 02-883-6140

80/7 หมู่ที่ 3 ถ.บางกรวย - จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย

02-433-0003 - 5

ตรงข้ามไทยวัสดุ บางบัวทอง

02-9231939 086-3368609

59/11-12 ต.บางเลน อ.บางใหญ่

02-927-3548-9 , 081-435-3668

11/11 ม.14 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่
11140

02-924-8888

44/1 ม.5 ต.เสาธงหิ น อ.บางใหญ่ 11140

02-192-2726 , 085-354-4456

32/24 ม.4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่

02-148-4687 , 090-920-7586

59/4 หมู่ที่ 4 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ ด

02-977-0994-5

48/20 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ ด 11120

085-237-8631,083-999-8157

ปทุมธานี
เขต

คลองหลวง

ธัญบุรี
ลาลูกกา

ื่
ชอ

ทีอ
่ ยู่

ั
โทรศพท์

คลองหลวง(อยูค่ ลองเจ็ด)
ออโต้เซอร์วิส

1/5 หมู่ 4 ตาบลคลองเจ็ด อาเภอคลองหลวง 12120

085-1158266 091-7564157

ศูนย์ซ่อมาตรฐาน คลอง2 การาจ

2/5 ตาบล คลองสอง อาเภอ คลองหลวง 12120

02-533-0198 ,085-1158266,
091-7564157

บ.คลองสี่ ทวีคูณ จก.
เอ็น.พี.บอดี้ ช้อป แอนด์ เพ้นติง้
หจก.ยิง่ ใหญ่เซอร์วิส

99/3 ม.2 ต.บึงยีโ่ ถ อ.ธัญบุรี

02-908-8267 , 081-938-9335

61 ซ.รังสิต-นครนายก67 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญญบุรี

02-504-0721, 086-450-0108

69/10 ม.6 ถ.ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลาลูกกา

02-987-7965-7

บ.สยามเนทเวลด์ (อู่บูมเซอร์วิส)

41/8 ม.5 ต.บึงคาสร้อย อ.ลาลูกกา 12160

02-147-4990 ,089-170-7612 ,
089774-9861

