
ลําดับ ยี่หอ รายชื่อศูนยบริการ สาขา เขต จังหวัด ที่อยู โทรศัพท

1 ALL BRAND บริษัท ไทยยานยนตร เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด สุขุมวิท 87 สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2225 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250 02-742-5995

2 ALL BRAND บริษัท ไทยยานยนตร เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด บางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ เลขที่ 119 ม.1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 02-804-9099

3 ALL BRAND หจก.โพธิ์ทองบอด้ีเพนท แอรพอรทลิ้ง บานทับชาง แอรพอรทลิ้ง กรุงเทพฯ เลขที่ 626/8 ถ.มอเตอรเวย แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 02-735-7144-5  

4 ALL BRAND หจก.โพธิ์ทองบอด้ีเพนท พระราม 9 พระราม กรุงเทพฯ เลขที่ 590 ถ.พระรามเกา แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 02-719-6359 , 02-719-6243 

5 ALL BRAND บริษัท ไทยออโตเพนท จํากัด สุขุมวิท 77 สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 128 ซ.ออนนุช 40 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 02-742-0881-3

6 ALL BRAND บริษัท โตโยตา เอ็มไพรส ยูซฟูล คารส จํากัด บางแค บางแค กรุงเทพฯ เลขที่ 1177/2 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 02-413-3999 

7 ALL BRAND หจก.ณรงควิทยพฒันาการ ซ.ออนนุช 80 ประเวศ กรุงเทพฯ เลขที่ 18/25 ม.10 ซ.ออนนุช 80 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 02-320-7222-4 

8 BENZ บริษัท เบนซ ออโต เซอรวิส จํากัด วิภาวดี จตุจักร กรุงเทพฯ เลขที่ 78 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-938-5555

9 BENZ บริษัท เบนซ เอส ดับบลิว มอเตอร จํากัด บางพลี บางพลี สมุทรปราการ เลขที่ 555 ม.14 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-316-1555 

10 CHEVROLET บริษัท พระนคร ยนตรการ จํากัด  วิภาวดี (สนญ.) วิภาวดี กรุงเทพฯ เลขที่ 108 หมู 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 02-561-5000

11 CHEVROLET บริษัท พระนคร ยนตรการ จํากัด สายไหม สายไหม กรุงเทพฯ เลขที่ 88 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 02-991-8888

12 CHEVROLET บริษัท พระนคร ยนตรการ จํากัด รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี เลขที่ 88 ม.1 ต.คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 02-516-3111  

13 HONDA บริษัท พระนคร ฮอนดาออโตโมบิล จํากัด บางชัน มีนบุรี กรุงเทพฯ เลขที่ 8 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุร ีเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 02-919-9979

14 HONDA บริษัท พระนคร ฮอนดาออโตโมบิล จํากัด วิภาวดี (สนญ.) จตุจักร กรุงเทพฯ เลขที่ 110 ถ.วิภาวด-ีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-941-1888

15 HONDA บริษัท พระนคร ฮอนดาออโตโมบิล จํากัด เกษตรตัดใหม ลาดพราว กรุงเทพฯ เลขที่ 111 ถ.ประเสรฐิมนูกิจ (เกษตร-นวมินทร) แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230 02-940-4888

16 HONDA บริษัท พระนคร ฮอนดาออโตโมบิล จํากัด หลักสี-่รามอินทรา กม.2 บางเขน กรุงเทพฯ เลขที่ 211 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรงุเทพฯ 10220 02-970-7111

17 HONDA บริษัท วอง ฮอนดาคารส จํากัด จตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ เลขที่ 3/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-512-0220-39

18 HONDA บริษัท วอง ฮอนดาคารส จํากัด พญาไท (สนญ.) พญาไท กรุงเทพฯ เลขที่ 999 ถ. พหลโยธิน แขวงสามแสนไน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 02-271-1717

19 HONDA บริษัท วอง ฮอนดาคารส จํากัด รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี เลขที่ 425 หมู 1 วิภาวดี รังสิต ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130 02-533-7447

20 HONDA บริษัท วอง ฮอนดาคารส จํากัด สายไหม สายไหม กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถ.สุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 02-193-1122 

21 HONDA บริษัท รัชดา ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด รัชดา หวยขวาง กรุงเทพฯ เลขที่ 232 ถ.รัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 02-276-6555

22 HONDA บริษัท พระราม 4 ฮอนดาคารส กรุป จํากัด พระราม 4 พระราม กรุงเทพฯ เลขที่ 1658/1 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 02-671-9990

23 ISUZU บริษัท อีซูซุพระนคร จํากัด มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพฯ เลขที่ 79/1 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุร ีเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 02-517-0999

24 MAZDA บริษัท 555 ยานยนต จํากัด วงเวียนพระราม 5 บางกรวย นนทบุรี เลขที่ 555 ม.2 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-422-2438-9 

25 TOYOTA บริษัท โตโยตา ไดมอนด ออโต จํากัด สาขา บางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เลขที่ 104 หมู 1 ต.คุงลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียุธยา 13160 035-725-997

26 TOYOTA บริษัท โตโยตาบางกอก จํากัด เจริญราษฎร (สนญ.) บางคอแหลม กรุงเทพฯ เลขที่ 3609/48 ถ.เจริญราษฎร แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 02-673-0670-2

27 TOYOTA บริษัท โตโยตาบางกอก จํากัด ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพฯ เลขที่ 42/3-4  ถ.วิภาวด-ีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 02-998-0999

28 TOYOTA บริษัท โตโยตาบางกอก จํากัด เอกชัย-กาญจนาภิเษก เอกชัย กรุงเทพฯ เลขที่ 87/521-522 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 02-451-1999

รายชื่อศนูยบริการในเครือ บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน) 



29 TOYOTA บริษัท โตโยตาเฟรนสชิบ จํากัด ลําลูกกา (สนญ.) ลําลูกกา ปทุมธานี เลขที่ 1/10 หมู 7 ถ.ลําลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 02-994-4377 

30 TOYOTA บริษัท โตโยตาเฟรนสชิบ จํากัด นวนคร นวนคร ปทุมธานี เลขที่ 58/846  ม.13 ถ.พหลโยธินขาออก ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-908-8055 

31 TOYOTA บริษัท โตโยตาเฟรนสชิบ จํากัด บางคูวัด บางควูัด ปทุมธานี เลขที่ 99/9  หมู 7  ถ.ปทุมธานี-นนทบุร ี ต.บางคูวัด  อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี 12000 02-598-6424

32 TOYOTA บริษัท โตโยตา บอด้ี เซอรวิส จํากัด บางนา บางนา กรุงเทพฯ เลขที่ 242 ม.11 ถ.ศรีนครินทร แขวงบางนา เขตบางนา กรุงแทพฯ 10260 02-361-5522 , 02-361-5501

33 TOYOTA บริษัท โตโยตา เจดี คารส จํากัด กัลปพฤกษ จอมทอง กรุงเทพฯ เลขที่ 18/7-9 ม.8 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 02-453-1999 , 02-453-1921 

34 TOYOTA บริษัท โตโยตามหานคร จํากัด ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพฯ เลขที่ 35,35/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 02-996-9701-5 

35 TOYOTA บริษัท โตโยตามหานคร จํากัด บางนา บางนา กรุงเทพฯ เลขที่ 3604 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 02-745-1981-90

36 TOYOTA บริษัท โตโยตามหานคร จํากัด วงแหวนรอบนอก บางแค กรุงเทพฯ เลขที่ 22 , 22/1 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ  10160 02-803-4375-9

37 TOYOTA บริษัท โตโยตามหานคร จํากัด สายไหม สายไหม กรุงเทพฯ เลขที่ 777 หมู 2  ถนนสายไหม  แขวงสายไหม  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ 10220 02-694-4333

38 TOYOTA บริษัท โตโยตา สุวรรณภูมิ จํากัด บางพลี (สนญ.) บางพลี สมุทรปราการ เลขที่ 62/2 หมู 9 ถ.เทพารักษ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-703-3888 

39 TOYOTA บริษัท โตโยตา สุวรรณภูมิ จํากัด กิ่งแกว บางพล ี สมุทรปราการ เลขที่ 188,188/1,188/2 หมู 14 ถ.กิ่งแกว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-018-3777

40 TOYOTA บริษัท โตโยตา สุวรรณภูมิ จํากัด เพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพฯ เลขที่ 821 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 02-862-3888

41 TOYOTA บริษัท เอส.พ.ีอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด รามคาํแหง (สนญ.) บางกะป กรุงเทพฯ เลขที่ 69 ถ.รามคาํแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 02-310-7777 

42 TOYOTA บริษัท เอส.พ.ีอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สุขาภิบาล 2 บึงกุม กรุงเทพฯ เลขที่ 97/20 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงคันนายาว เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230 02-919-9000-5  

43 TOYOTA บริษัท โตโยตาปทุมธานี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี เลขที่ 650-652 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 02-516-5133

44 TOYOTA บริษัท โตโยตา กรุงไทย จํากัด รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพฯ เลขที่ 491 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรงุเทพฯ 10230 02-510-9999

45 TOYOTA บริษัท โตโยตา กรุงไทย จํากัด เกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ เลขที่ 2368 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 02-530-9999

46 TOYOTA บริษัท โตโยตา กรุงไทย จํากัด ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เลขที่ 128/9 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 02-530-9999

47 HONDA บริษัท ฮอนดา คารส เทพารักษ จํากัด  เทพารักษ เมือง สมุทรปราการ เลขที่ 199/1 ม.1 ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 02-757-5730-40

48 MITSUBISHI , SUZUKI หางหุนสวนจํากัด นครชัยยนต ทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพฯ เลขที่ 26/71-4 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กทม 10600 02-868-0636-8

49 MITSUBISHI , SUZUKI บริษัท เอ็น เค ซี อินเตอร จํากัด  (สนญ.) สําเหร ธนบุร ี กรุงเทพฯ เลขที่ 1213/28 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน แขวงสําเหร เขตธนบุร ีกทม 10600 02-476-9606

50 MITSUBISHI , SUZUKI บริษัท เอ็น เค ซี อินเตอร จํากัด  รัชดาทาพระ ธนบุร ี กรุงเทพฯ เลขที่ 154/1 ถนนรัชดา-ทาพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุร ีกทม 10600 02-476-9607-9 

51 MITSUBISHI , SUZUKI บริษัท เอ็น ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด รัตนาธิเบศร บางบัวทอง นนทบุรี เลขที่ 144/1 - 144/4 หมู4 ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางรกัพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 02-926-6215 , 02-926-6869 

52 MITSUBISHI , SUZUKI บริษัท เอ็น ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ลาดปลาดุก บางบัวทอง นนทบุรี เลขที่ 88/34 หมูที่ 6 ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 02-194-5280-2 

53 SUZUKI บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ออโตเซอรวิส จํากัด (สนญ.) พระราม5 บางกรวย นนทบุรี เลขที่ 42/3 หมูที่2 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-408-8489-91 

54 SUZUKI บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ออโตเซอรวิส จํากัด จอมทอง จอมทอง กรุงเทพฯ เลขที่ 17/45-46 หมูที่2 ถ.จอมทอง แขวงจอมทอง  เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 02-875-7759-62  



ลําดับ จังหวัด เขต รายชื่ออู ประเภทบริการ ที่อยู เบอรโทรศัพท

1 กรุงเทพฯ คันนายาว บริษัท เอ็มพีคาร รามอินทรา 107 จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 99 ม.5 ถ.รามอินทรา ซ.107 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 02-540-2399 , 02-540-2400

2 กรุงเทพฯ คันนายาว บริษัท เดอะเกรทการาจ จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 62/5-6 ซอยรามอินทรา 81 หมู9 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 10230 02-943-0160-1,02-943-0163,084-070-3892

3 กรุงเทพฯ มีนบุรี บริษัท พัฒนกิจคารบอด้ีเซน็เตอร จํากัด (มีนบุรี) อูรถทั่วไป + ใหญ เลขที่ 64/24 ม.4 ซ.สุวินทวงศ 7 ถ.สุวินทวงศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 02-914-9991-4

4 กรุงเทพฯ คลองสามวา หจก.สุวรรณสถิตย มอเตอร อูรถทั่วไป เลขที่ 20 ซ.เจรญิพัฒนา 23 ถ.รามอินทรา 117 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 02-918-8244-5 , 086-400-2610 , 086-534-2533

5 กรุงเทพฯ คลองสามวา บริษัท เอ็น.เจ.โอ.เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 21 ซ.หทัยราษฎร 24 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 086-386-5769 , 095-856-3666 , 063-154-4074

6 กรุงเทพฯ ลาดกระบัง หจก.ฉัตรเพชร คารเพนท อูรถทั่วไป เลขที่ 124/4 หมูที่ 3 ถ.ราษฎรพัฒนา แขวงคลองสองตนนุน เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 02-918-3339 , 086-320-9766

7 กรุงเทพฯ คลองเตย บริษัท อูรุงเรืองบริการ 1992 จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 135/1 ซ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10260 02-331-3262-3 , 02-332-3395

8 กรุงเทพฯ สวนหลวง บริษัท พีเอสบอด้ีช็อป (1997) จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 128,132   ถ.พัฒนาการ ซ.40 (ถาวร) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 02-722-6562-3

9 กรุงเทพฯ ประเวศ หจก.วินัยยานยนต         อูรถทั่วไป เลขที่ 39/4 ม.5 ถ.สุขุมวิท 77 (ออนนุช) แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 02-321-5279 , 02-322-8785 , 081-311-6517

10 กรุงเทพฯ สะพานสูง อู นิวเอสเคเซอรวิส อูรถทั่วไป + ใหญ เลขที่ 29/5 ซ.กรุงเทพกรีฑา 37 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  กรงุเทพฯ 10240 02-010-2515 , 02-020-2572 , 089-686-6111

11 กรุงเทพฯ สวนหลวง อู เทคนคิการาจ อูรถทั่วไป เลขที่ 293 ถ.ออนนุช ซ.39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 02-320-0554 , 081-634-9818 , 081-253-6234

12 กรุงเทพฯ สวนหลวง หจก. อู โปรเจ็ค ดรีม ออโตคาร อูรถทั่วไป เลขที่ 635/4 ซ.ออนนุช 39 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 02-720-5036 , 081-841-5714 

13 กรุงเทพฯ ประเวศ บริษัท คิส การาจ จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 9 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 02-726-8126 , 083-005-6436

14 กรุงเทพฯ พระโขนง บริษัท อู เอสเอสอินเตอรกรุป จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 45 ซ.พ่ึงมี13 ถ.สุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 02-332-6840-3 

15 กรุงเทพฯ บางนา บริษัท นิววิรัตนการชาง  จํากัด  (รถบรรทุก) อูรถใหญ เลขที่ 59  ถ.บางนา-ตราด ซ.24  แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 02-393-5616 , 02-746-8945-6  , 02-393-8783

16 กรุงเทพฯ บางขุนเทียน บริษัท พรีเมียร ออโต คาร จํากัด อูรถทั่วไป + ใหญ เลขที่ 2/55 ม.1 ซ.สะแกงาม 30 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150   02-451-5949  , 02-451-5945 , 086-321-5833

17 กรุงเทพฯ บางขุนเทียน บริษัท สหรุงโรจนเซอรวิส (2545) จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 4/431-3 ม.1 สะแกงาม ซ.25 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 02-897-1123-8 

18 กรุงเทพฯ ทุงครุ  อู วัชระเซอรวิส อูรถทั่วไป เลขที่ 3/9 ม.4 ถ.ประชาอุทิศ 69 แยก 20 แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140 02-427-3333 , 02-464-3156

19 กรุงเทพฯ จอมทอง บริษัท พระราม 2 ยนตการเซอรวิส จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 178 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรงุเทพฯ 10150 02-427-4587 , 02-427-3127 

20 กรุงเทพฯ บางเขน หจก. ส.ปรีชาเซอรวิส อูรถทั่วไป เลขที่ 61 ซ.ลาดปลาเคา 72 แขวงอนุสาวรยี เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 02-971-9336-7 

21 กรุงเทพฯ บางเขน บริษัท สถิตพร ออโตบอด้ี จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 31/7 ถ.รามอินทรา 6/1 แขวงอนุสาวรยี เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 02-522-6166-8 , 086-359-7466 

22 กรุงเทพฯ บางเขน บริษัท เอเอสเอสมอเตอรสปอรต  จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 48/26 ม.4 ซ.สุขาภิบาล 1 (รามอินทรา 5) แขวงทาแรงเขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 02-970-8383 , 02-970-8716 , 02-900-4001 , 02-900-5558

23 กรุงเทพฯ หลักสี่ บริษัท เอเอสงามวงศวาน การาจ จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 58/12 ม.6 ซ.ชินเขต 2/34 แยก 36 ถ.งามวงศวาน แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 02-588-5833-5 , 02-589-7860

24 กรุงเทพฯ หลักสี่ อู ส.ศิริการชาง อูรถทั่วไป เลขที่ 51/68 ม.6 ถ.งามวงศวาน 47 แยก 31 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 02-954-5328-9 

25 กรุงเทพฯ หลักสี่ อู พรสมบัติคารเซอรวิส อูรถทั่วไป เลขที่ 102 ม.4 ซ.แจงวัฒนะ 13 ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 02-982-8336 , 083-187-8165

26 กรุงเทพฯ ดอนเมือง บริษัท ธนิธารณ บอด้ี จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 2 ซ.พหลโยธิน 79 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  02-532-2422 , 02-531-7254 , 02-532-2845

27 กรุงเทพฯ ตลิ่งชัน บริษัท ส.เทพกร จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 19/26 ม.4 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 ซอย 24 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 02-887-8687 , 02-448-7339 ,  081-615-9353

28 กรุงเทพฯ ตลิ่งชัน บริษัท พอใจ ออโต เซอรวิส จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 9/3 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 02-887-8871-2  , 081-615-9353 ,  089-106-6828

29 กรุงเทพฯ บางแค บริษัท พีเจ คาร คลินกิ จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 5  ถ.เพชรเกษม ซ.98/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 02-421-6792 , 083-515-0505 

30 กรุงเทพฯ บางแค บริษัท บิซ ออโต ซาลอน จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 39/2 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10150 02-454-1251 

31 กรุงเทพฯ ภาษีเจริญ บริษัท เอกกิจออโตการาจ จํากัด  อูรถทั่วไป เลขที่ 18 ม.15  ซ.เพชรเกษม 39 แยก 1 แขวงบางหวา เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพฯ 10160  02-804-7273-4  , 02-804-7407 , 089-896-6877 

32 กรุงเทพฯ ภาษีเจริญ บริษัท ชอเส็งการาจ (1999) จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 3/19 ถ.จรัญสนิทวงศ 13 ซ.สุทธิ แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพฯ 10160 02-865-7635-6 

33 กรุงเทพฯ ภาษีเจริญ หจก.วิศษิฐการาจ จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 768 ถ.เทอดไท ซ.84 แขวงบางหวา เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพฯ 10160 02-455-7068 , 02-454-8869 , 089-780-9420

34 กรุงเทพฯ ภาษีเจริญ บริษัท แจมการาจ 2009 จํากัด อูรถทั่วไป + ใหญ เลขที่ 299 ซอยกัลปพฤกษ 6 ถ.กัลปพฤกษ แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 02-896-4780 , 086-326-1058 

35 กรุงเทพฯ ทวีวัฒนา บริษัท อนันต 2539 การาจ จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 77/113 ม.7 ถ.บรมราชชนนี ซ.68 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 02-888-4112-3 , 087-981-1129 

36 กรุงเทพฯ หนองแขม บริษัท ตามออโตเซอรวิส จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 85/1 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 6-1-1 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 02-807-4447-8 , 089-812-0158

37 กรุงเทพฯ จตุจักร หจก. อู สามชัยยนต อูรถทั่วไป เลขที่ 101/1-2  ม.14  ถ.วิภาวดีรังสิต 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-277-2150 , 02-277-5382 , 02-691-4895

38 กรุงเทพฯ หวยขวาง บริษัท อารวีการาจ จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 11 ซ. 20 มิถุนา แยก 13 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 02-274-8813-4  

39 กรุงเทพฯ ดินแดง บริษัท สถาพร ออโต การาจ จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 107 ซ.อินทามระ 44 สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 02-277-2278 , 02-276-6443 ,  02-691-9828 , 081-651-0704-5 

40 กรุงเทพฯ ดินแดง บริษัท กรุงเทพยนตการ เซอรวิส จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 5/1 ซ.สมบูรณพัฒนา1 ถ.ประชาสงเคาะห แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10440 02-692-6073-4 , 02-277-1528

41 กรุงเทพฯ ดินแดง บริษัท อูสถิตพร ออโตเซอรวิส จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 1022 ซอยเหมวงษ ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงดินแดงกรุงเทพมหานคร 02-245-1739, 0 2246 5640 089-789-3669 

รายชื่ออูในเครือกทม.และปริมณฑล บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน) 



42 กรุงเทพฯ หวยขวาง บริษัท เอ็มแอนดเอออโตบอด้ีรีแพรเซอรวิส จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 22/1 ซ.หัสดิเสวี ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 02-277-6821 , 02-277-5659

43 กรุงเทพฯ จตุจักร อู พงษเพชรการชาง อูรถทั่วไป เลขที่ 36/2 ม.20  ซ.แสงเสถียร ถ.งามวงศวาน ซ.53  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-953-0613-5  

44 กรุงเทพฯ วังทองหลาง อู เซอรไพรซ การชาง อูรถทั่วไป เลขที่ 63 ถ.ลาดพราว ซ.71 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 02-539-3983 , 02-933-0641-3 , 081-981-5561

45 กรุงเทพฯ ลาดพราว บริษัท เอส 71 การาจ จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 7/60 ม.4 ถ.ลาดพราว ซ.ลาดพราว 71 (นาคนิวาส) เขตลาดพราว กรงุเทพฯ 10230 02-530-7010 , 02-932-9303 , 02-539-5934

46 กรุงเทพฯ บางกะป บริษัท เจริญพงษ ออโตคาร จํากัด   อูรถทั่วไป เลขที่ 2329 ถ.รามคําแหง ซ.79/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ  10240 02-732-3352-3,02-732-3054

47 กรุงเทพฯ บึงกุม บริษัท อูแสงทองการชาง จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 9/12 ม.11 ถ.นวลจันทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ  10230 02-509-5688-9 , 02-946-3194  

48 กรุงเทพฯ บึงกุม บริษัท วีการาจ นวลจันทร จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 6/1  ม.11 ถ.นวลจันทร  แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230 02-519-2840 , 02-946-1402

49 กรุงเทพฯ บึงกุม บริษัท เอ พัฒนายนต จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 27 ม.12 ซ.นวลจันทร 60 ถ.นวลจันทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230 02-184-2697-98 , 081-494-1650

50 กรุงเทพฯ บางกะป หจก.พรีเมียร คาร รีแพร อูรถทั่วไป เลขที่ 194/1 ถ.รามคําแหง (สุขาภิบาล 3) แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 02-735-2367-8 , 02-735-0613

51 กรุงเทพฯ บางกะป อู ธีระยนตการาจ อูรถทั่วไป เลขที่ 242/1 ซ.ลาดพราว 107 ถ.ลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 02-374-4417 , 02-731-0931 

52 กรุงเทพฯ ปอมปราบ บริษัท สวนมะลิการาจ จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 13/4 ซ.นาคบํารงุ ถ.บํารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพ 10100 02-224-9470 

53 กรุงเทพฯ สาทร บริษัท ปยะการาจ จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 1578/5 ถ.จันทน ซ.33 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 02-211-3567 , 02-213-0953 

54 กรุงเทพฯ สาทร อู ชาญกจิเซอรวิส (2004) จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 46/3 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 02-678-5513-4  , 02-678-7714 

55 กรุงเทพฯ บางพลัด บริษัท เอสซีคารแคร จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 64  ถ.จรัญสนิทวงศ ซ.95/1(มิตรพัฒนา)  แขวงบางออ  เขตบางพลัด กรงุเทพฯ 10700 02-435-5637-8 

56 กรุงเทพฯ บางพลัด บริษัท วรวุฒิการาจ จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 36 ถ.จรัญสนิทวงศ 72  แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700 02-424-4715 , 02-433-3010 , 02-433-8618 , 02-433-6619

57 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท ศูนยซอมมาตราฐาน คลอง 2 การาจ จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 2/5 ม.1 (ซ.บงกช 89) ซ.รังสิต-นครนายก 31 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-533-0198 , 092-232-8795

58 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท สามชัยการาจ จํากัด  อูรถทั่วไป + ใหญ เลขที่ 4/292 ซ.หงสกุล ถ.พหลโยธิน ซ.คลองหลวง 21 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-902-0072-3 

59 ปทุมธานี เมือง บริษัท พีเอสเอ็นฟกซแอนดเพนท จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 220 ม.6  ซ.รังสิต-ปทุมธานี 37 ต.บางพูน  อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 02-958-7573-75

60 ปทุมธานี เมือง หจก.ส.รัชนี ออโตคาร อูรถทั่วไป + ใหญ เลขที่ 73 ม.3 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 22 (ซ.วัดดาวเรือง) ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 02-959-5470-2 

61 ปทุมธานี เมือง บริษัท ตาตาไทยอินเตอร 2005 จํากัด อูรถทั่วไป + ใหญ เลขที่ 95 ม.8 ซ.เงินลาน ถ.345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 02-976-0157-8 , 081-171-7899 

62 ปทุมธานี ลําลูกกา บริษัท เอ็นจิน บอด้ี เพนท จํากัด อูรถทั่วไป + ใหญ เลขที่ 24/24 หมู10 ถ.ลําลูกกา ตําบลคูคด อําเภอลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 02-994-8087-8 

63 ปทุมธานี ลําลูกกา หจก.อูต๋ึงเซอรวิส อูรถทั่วไป เลขที่ 5/19 ม.5 ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 081-624-7314 , 081-298-2007 , 081-350-6144

64 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท อูยอดการชางพัฒนา จํากัด อูรถทั่วไป + ใหญ เลขที่ 77/467 ถ.รังสิต-นครนายก ซ.27 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 02-533-0389 , 02-996-0809 , 081-934-4388 

65 ปทุมธานี สามโคก บริษัท อูเพิ่มพูน พีที จํากัด อูรถทั่วไป + ใหญ เลขที่ 87/3 หมูที่ 2 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 02-581-5968 , 02-978-0368 

66 นนทบุรี เมือง บริษัท สิรการชาง จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 28/9 ซ.วัดบัวขวัญ ถ.งามวงศวาน23  ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 02-580-8183 , 02-580-7856 

67 นนทบุรี เมือง บริษัท อูโชคมงคลบริบูรณ จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 15/120 ม.4 ต.บางกราง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-903-5282 , 081-824-1595 

68 นนทบุรี ปากเกร็ด บริษัท นําสมัยเซอรวิส จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 37/10  ม.9  ซ.สหกรณ 3  ถ.ตวิานนท-ปากเกรด็ 22  ต.บางพูด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี 11120 02-964-1648-9 , 02-582-2225 

69 นนทบุรี บางกรวย บริษัท มารวย การาจ จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 122/149 หมู 5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-878-6088, 081-721-7789, 080-445-0111

70 นนทบุรี บางกรวย บริษัท พีเอ็นเคบอด้ีออโตเซอรวิส จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 42/6 หมูที่ 1 ตาํบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 02-879-3582-3 , 081-695-8932

71 นนทบุรี บางใหญ บริษัท อูณรงคการชาง จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 59/11,12 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.บางเลน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140 02-927-3548-9 , 086-004-9452 , 089-822-3118 , 081-637-2705

72 นนทบุรี บางบัวทอง บริษัท สวนมะลิการาจ จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 41/2 ม.2 ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-956-0744 , 02-956-0746

73 นนทบุรี บางบัวทอง บริษัท อู พี.ซ.ีซี จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 88 หมูที่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรนอย  ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-571-2118-9

74 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท เคทีออโตเซอรวิส จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 11 ม.1 ถ.รางรถไฟสายเกา ต.สําโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 02-748-3754-6 

75 สมุทรปราการ เมือง อู อารีการชาง ศรีนครินทร อูรถทั่วไป เลขที่ 1315  ม.9 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.ศรีนครินทร ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 02-758-7458-60 , 086-600-4300 

76 สมุทรปราการ เมือง บริษัท เจริญชางยนต จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 95/1 ถนนเทพารักษ กม.7.5 ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 02-754-8819 , 02-754-9180 

77 สมุทรปราการ เมือง บริษัท คารเซอรวิสโซน จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 19/113 ม.6 ต.บางเมืองใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 02-759-8581-2 , 083-996-4446 

78 สมุทรปราการ เมือง บริษัท รุงทรัพย ออโตโมบิล รีแพร เซ็นเตอร จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 23/326 ม.2 ถ.สุขุมวิท 35 (ซ.อัศวนนท)  ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 02-388-0700 , 02-388-1821 , 098-280-4453 

79 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท รุงเรืองออโต ไฮเทค จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 15  ม.8  ถ.บัวนครินทร ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-753-6810-3 , 081-622-4855

80 สมุทรปราการ บางพลี หจก. ยงไทลง  บางบอ  (รถเล็ก + บรรทุก) อูรถทั่วไป + ใหญ เลขที่ 111 ม.4 ซ.วัดหอมศีล  ถ.บางนา-ตราด กม. 35 ต.บางพลีนอย อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-708-6784  , 02-274-6397 

81 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท ภัทรบอด้ีเซอรวิส จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 55/8 ถ.กิ่งแกว ซ.22/2 ม.3 ต.ราชาเทะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-136-5999

82 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย บริษัท ไนน ออโต จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 316/3 ม.1 ซ.สุขสวัสด์ิ 86 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290 02-425-0386 , 02-425-0388 , 086-329-3865



ลําดับ ภาค จังหวัด อําเภอ รายช่ืออู ประเภทบริการ ที่อยู เบอรโทรศัพท

1 เหนือ เชียงใหม เมือง หจก.อูนัมเบอรวันเซอรวิส อูรถท่ัวไป เลขที่ 227 ม.4 ถ.เชียงใหม-สันกําแพง ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 053-245-688 , 081-784-8282

2 เหนือ เชียงใหม สารภี หจก.ชัยเจริญดี 999 อูรถทั่วไป เลขที่ 44 ม.1 ต.ปาบง อ.สารภี จ.เชียงใหม 50140 053-963-589 , 053-963-584 

3 เหนือ เชียงราย เวียงชัย หจก.เชียงใหมอุดมชัยบริการ อู รถทั่วไป เลขที่ 176 ม.11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 053-662-763 , 089-557-6291

4 เหนือ เพชรบูรณ หลมสัก หจก. ชัยเจริญยนตคารเซอรวิส อู รถทั่วไป + รถยก เลขที่ 148 ถ.สามัคคีชัย ต.หลมสัก อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 67110 056-701-888 , 088-177-4133

5 เหนือ แพร สูงเมน บริษัท อูปาผึ้งสียนต จํากัด อู รถทั่วไป เลขที่ 208/3 หมูที่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล  ต.หัวฝาย  อ.สูงเมน จ.แพร 54130 084-612-8387 ,089-951-3311 , 086-185-8848 , 089-838-0322

6 เหนือ นครสวรรค ตาคลี บริษัท มานพ คารการาจ จํากัด อู รถทั่วไป เลขที่ 127/1 ม.21 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค 60140 056-261-289

7 เหนือ พะเยา เมือง อู เศวตยนต อูรถท่ัวไป + รถยก เลขที่ 74/21 ถ.ประตูชัย ตําบลเวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-481-701 , 089-851-8149 , 081-602-8509

8 เหนือ ลําปาง  เมือง อู โกหลัก อูรถท่ัวไป เลขที่ 43 ถ.เจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 081-993-3881 , 054-223-914 

9 เหนือ ลําปาง  เมือง หจก. อูพรศักดิ์ อู รถทั่วไป เลขที่ 384 ม.4 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง 52100 054-827-248-9 , 089-851-3920

10 ใต ตรัง เมือง อู กลางนรินทรตรังกลการ อู รถทั่วไป เลขที่ 1/8 หมู 1 ต.นาตาลวง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-502-709 , 081-086-0015 , 086-686-4774 , 088-753-0372

11 ใต นครศรีธรรมราช ทุงสง อู จุนการชาง อู รถทั่วไป  เลขที่ 104 หมูที่ 2 ตําบลควนกรด อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 075-421-737 , 081-895-2971 

12 ใต นครศรีธรรมราช เมือง อู แตวการชาง อู รถทั่วไป เลขที่ 75 ซ.หัวหลาง ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-346-933 , 075-356-520

13 ใต ประจวบฯ ปราณบุรี บริษัท วี ออโตเพนท จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 202/27  ม.2 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบศีรีขันธ 77120 032-621-222 , 032-621-221

14 ใต ภูเก็ต ถลาง อู ถลางเซอรวิส (1999) อู รถท่ัวไป เลขที่ 191/10 ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076-313-355 , 081-970-9535

15 ใต สงขลา หาดใหญ หจก.หาดใหญ ส.การาจ อูรถท่ัวไป เลขที่ 71/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บานพรุ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90250 074-439-521 , 074-439-693 , 074-217-281 

16 กลาง นครนายก องครักษ บริษัท อูยอดการชางพัฒนา จํากัด (2) อูรถทั่วไป + ใหญ เลขที่ 61 ม.6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ จ.นครนายก 26000 037-349-848 , 091-887-1703 

17 กลาง สมุทรสาคร เมือง อู ทันสมัย อูรถท่ัวไป เลขที่ 923/66 ถ.พระราม 2 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-810-396-7 , 034-412-436 , 086-451-0621 , 086-451-0622

18 กลาง สระบุรี หนองแค หจก.ฉัตรยนต อู รถทั่วไป เลขที่ 9/3 หมู 3 ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 036-305-785 , 036-305-792 , 081-852-1345

19 กลาง อยุธยา บางปะอิน หจก.อูสหมิตรยนตรกิจ อูรถท่ัวไป + ใหญ เลขที่ 33 ม.4 ต.คุงลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 035-331-444-5 , 035-226-556-7

20 ตะวันตก นครปฐม สามพราน หจก.วีเอ็มพีคารเซอรวิส อูรถท่ัวไป เลขที่ 103 ม.9 ถ.พุทธมณฑล สาย5  ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 02-810-2625 , 02-420-7399 , 02-420-8399 , 081-492-3060 

21 ตะวันตก สุพรรณบุรี สองพี่นอง บริษัท สิริโรจน ออโตเซอรวิส จํากัด อู รถทั่วไป เลขที่ 9 ม.4 ถ.มาลัยแมน ต.หนองบอ อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110 086-404-5368 , 086-377-1164

รายชื่ออูในเครือตจว. บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน) 



22 ตะวันออก ฉะเชิงเทรา เมือง บริษัท อูเอสพี ออโตเซอรวิส จํากัด อูรถท่ัวไป เลขที่ 15/6 ม.5 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-824-525  , 081-346-9620 ,  081-832-9716 

23 ตะวันออก ฉะเชิงเทรา เมือง บริษัท มิตรบางพระ อินเตอรยนต จํากัด อูรถท่ัวไป + ใหญ + รถยก เลขที่ 7/3 ม.3 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 081-927-5182 , 038-512-044 

24 ตะวันออก ชลบุรี ศรีราชา บริษัท อูเล็กการชาง จํากัด  อูรถท่ัวไป + ใหญ เลขที่ 277/41 ม.12 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038-352-995 , 038-351-082 

25 ตะวันออก ชลบุรี เมือง อู เปยกการชาง ชลบุรี อู รถทั่วไป เลขที่ 77 ม.8 ต.นาปา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-786-466 , 081-996-7676 , 086-836-7183 

26 อิสาน ขอนแกน เมือง หจก.อภิภัทร การาจ อู รถท่ัวไป เลขที่ 46 ม.21 บานโคกฟนโปง ถ.ศรีจันทร ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน 043-345-513 , 081-471-2811 , 086-458-2216 

27 อิสาน นครพนม เมือง อู สมาน อูรถทั่วไป + รถยก เลขที่ 15 ถ.โพธิ์ศรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 042-512-498 , 042-522-455 , 042-522-456 

28 อิสาน บึงกาฬ เมือง หจก.เลงบึงกาฬเซอรวิส อูรถท่ัวไป เลขที่ 69 ม.8 ถ.บึงกาฬ-บานแพง ต.บีงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 042-492-747 , 085-007-2085  

29 อิสาน รอยเอ็ด เมือง อู ชัยการชาง อู รถทั่วไป เลขที่ 391 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000 043-511-968 , 081-440-9310 

30 อิสาน สกลนคร เมือง อู วิจิตรศิลปการชาง อู รถทั่วไป เลขที่ 224 ม.13 ถนนสกลฯ-กาฬสินธุ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ. สกลนคร 47000 042-732 386 

31 อิสาน สกลนคร เมือง หจก.เอสเคเอสสกลนคร อูรถท่ัวไป + รถยก เลขที่ 198 หมูที่ 1 ต.หวยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 086-228-2207 , 099-868-5098 

32 อิสาน อุดรธานี เมือง อู ก.เจริญทรัพย อูรถท่ัวไป + ใหญ เลขที่ 128 ม.4 บานดงหนองโพธิ์ ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-214-835-6 , 087-855-5682 , 081-051-6277

33 อิสาน เลย เมือง หจก.อูปรีดาเซอรวิส อูรถท่ัวไป เลขที่ 92/26 ถ.เลย-ดานซาย ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย 42000 042-834-339 , 089-712-5112

34 อิสาน ขอนแกน เมือง หจก.คลินิกออโตคารเซอรวิส อู รถทั่วไป เลขที่ 331/1 ม.8 ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 043-324-788 , 091-064-5540 

35 อิสาน นครราชสีมา เมือง บริษัท อูเอสพีคารเซอรวิส จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 827 ม.1 ถ.สุรนารายณ ต.บานเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-372-455  , 081-879-1536

36 อิสาน มหาสารคาม เมือง หจก.ทองบอด้ีเพนท อูรถท่ัวไป เลขที่ 101 ม.23 ถ.สารคาม-รอยเอ็ด ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 085-929-2803 , 088-340-0075 , 093-932-6899

37 อิสาน อุบลราชธานี เมือง หจก. สันติภาพออโตสปอรต อูรถทั่วไป เลขที่ 332 ม.12 บานโนนหงษทอง ต.ไรนอย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-435-230-2 , 083-125-0878

38 อิสาน นครราชสีมา เมือง อู เอ เอส การาจ อูรถทั่วไป เลขที่ 114 ซ.มิตรภาพ 12 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-351-692 , 081-547-7646 , 089-630-5988 , 084-038-8485 

39 ใต ประจวบฯ เมือง อู ประดิษฐยนตการชาง อูรถท่ัวไป เลขที่ 9/1 หมูที่ 11 ต.หวยทราย อ.เมืองประจวบศีรีขันธ จ.ประจวบฯ 77000 032-578-249

40 ตะวันตก กาญจนบุรี เมือง บริษัท เพชรจรัส กรุป จํากัด อูรถท่ัวไป เลขที่ 343/19 หมูที่ 1 ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 034-589-338 , 098-504-3977 , 098-504-3988

41 เหนือ นาน เมือง หจก.แพรกระจกรถยนต อูรถท่ัวไป เลขที่ 302 ม.4 ต.กองควาย อ.เมือง จ.นาน 55000 054-741-861 , 081-603-6647 , 081-783-4137

42 ใต ภูเก็ต เมือง บริษัท เอ.เอ็ม.เซอรวิส ภูเก็ต จํากัด อู รถทั่วไป เลขที่ 19/40 ม.3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076-355-560 , 089-874-9933

43 เหนือ นครสวรรค เมือง บริษัท อู นครสวรรค พี ซี ซี จํากัด อูรถทั่วไป เลขที่ 48 ม.10 ต.บางมวง อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 056-227-585 , 055-225-792  

44 ใต สรุาษฎรธานี เมือง อู เจริญยนต อูรถทั่วไป เลขที่ 93/4 ม.1 ถ.บายพาส ซ.โฉลกรัฐ ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 077-224-133 , 081-676-3211 

45 อิสาน ขอนแกน เมือง ทองสุขออโตเพนท อูรถท่ัวไป เลขที่ 207 หมูที่ 3 ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 043-465-853 , 088-069-1973 , 085-927-9595 , 087-433-5825


