จ.กรุงเทพมหานคร
รหัสอู่
G1002
G1004
G1019
G1023
G1037
G1038
G1042
G1044
G1070
G1071
G1075
G1081
G1092
G1098
G1105
G1107
G1109
G1112
G1117
G1124
G1125
G1168
G1198
G1204
G1300
G1302
G1303
G1304
G1305
G1306
G1309
G1141
G1267
G1417
G1420
G1436
G1472
G1480
G1512
G1536
G1509

บริ ษทั
บริ ษทั
อู่
บริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด
บริ ษทั
หจก.
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด
บริ ษทั
บ.
บ.
บ.
อู่
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด
บจก.
อู่
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด
บริ ษทั
บมจ.
อู่
บริ ษทั
บริ ษทั
อู่
หจก.
บริ ษทั
หจก.
ห.จ.ก.
ร้าน
บริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั
อู่
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด
บริ ษทั
บริ ษทั

ชื่ ออู่
76 เคลม พอย์ท (กรุ งเทพ)
กองชัยเอซีย (กรุงเทพ)
ส.คงกิตติ ์ เซอร์วสิ
ส.วัสดุกอ่ สร้าง (กทม.)
รุ่ งโรจน์การช่าง
พาราวินเซอร์
พี.เอ็นจิน บอดี้เพ้นท์
พระนครฮอนด้า ออโต้โมบิล
วรธนจงเจริ ญ
วิศิษฐการาจ
โตโยต้ากรุ งเทพ(ผูแ้ ทนจำาหน่าย)
มาอะไหล่ยนต์
อาร์ .ดี.เซ็นเตอร์
เอส.พี อินเตอร์เนชั่รแนล
ไทยออโต้กลาส(บางแค)
ไทยออโต้กลาส(ร่มเกล้า)
ทีเอ เอ็กซ์เพลส
24 การช่าง
เค ที เจ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส
พัสส์ บิสซิเนส
นิมิตรยนต์
ทรี มอเตอร์ไบร์ค (2004)
ธนิธารณ์ บอดี้
บางกอก ออโต้กลาส ( กรุงเทพฯ)
อรัญอินเตอร์ การาจ
กลาสเทค (ประเทศไทย) จำากัด
อู่รณชัย จำากัด (สาขานิมติ ใหม่)
ฟอร์เอฟเวอร์ ช้อป
จิวรวมยนต์รุ่งเรื อง
อัลฟ่ าทีมส์
ประสิ ทธิ์ เซอร์วิส (รถยก)
ชอเส็ง บอดี้ เซอร์วิส(กทม.)
ส.ธนาวรรณยนต์
สตริ งเรย์ โดย นางน้องนุช เตชะโชติ
เดอะ คาร์ เซอร์วิส
คัลเลอร์โม จำากัด
เพอร์เฟคท์ ออโต้กลาส จำากัด
ริ นทร์บริ การ
จ.กิจรุง่ เรือง (กทม.)
แจ่มการาจ2009
เอ็ม ดี ออโต้คาร์ เซอร์วิส

จำากัด (กทม.)
(กทม.)
จำากัด(กทม.)
จำากัด(กทม.)
จำากัด(กทม.)
จำากัด(กทม.)
(กทม.)
จำากัด(กทม.)
(กทม.)
(กทม.)
จำากัด(กทม.)
จำากัด(กทม.)
จำากัด(กทม.)
จำากัด(กทม.)
(กทม.)
(กทม.)
(กทม.)
(กทม.)
จำากัด

สำานักงานใหญ่

จำากัด

จำากัด

จำากัด ( กทม. )
จำากัด ( กทม. )

ที่อยู่
202/17 ม.6 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250
7/554 ม.9 ถ.วิภาวดีรังสิ ต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
1/14 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.10150
45/1314 ม.1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.
5/22 ซ.ลาดพร้าว126 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310
817 ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250
36/8 ม.2 ถ.สายไหม ซ.18 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
5 ม.14 ถ.เสรี ไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510
11/16 ม.9 ซ.เพชรเกษม 35 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กทม.
768 ซอยเทอดไท 84 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
801 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
55/295 ถ.พัฒนากา(ซ.20) สวนหลวง กทม. 10250
21/5 ม.12 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา กทม.10170
69 ถ.รามคำาแหง แขวงหัวหมาก ดขตบางกะปิ กทม. 10240
49/65-66 ม.5 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
75/36 ซ.ร่ มเกล้า 1 ถ.ร่ มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
92/131 ม.8 เขตบางบอน แขวงบางบอน กทม.10150
601 ซ.อ่อนนุช ถ.อ่อนนุช 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
100/13 ม.2 ซ.55 ถ.สุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายใหม กทม. 10220
88 ถ.รัชดาภิเษก ซ.42-36 แขวงจันทรเกษม เขตจัตุจกั ร กทม.10900
107 ศูนย์การค้าวรรัตน์ ถ.ทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
19/4 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
2 ซ.พหลโยธิน 79 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210
40/9 ม.3 ถ.วิภาวดีรังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
54/93 ม.10 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 ถ.บางพรม ต.บางพรม อ.ตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร
177/9-12 ม.7 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220
18 นิมิตใหม่ 10 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กทม. 10510
40/44 ม.4 ต.อนุสาวรี ย ์ อ.บางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220
1376/1 ถ.กรุ งเทพ-นนท์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
679,681 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
111/170 ม.พฤกษาวิลเลจ 27 แขวงลำาปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
8 ซ.ราษฎร์บูรณะ12 เขตราษฎร์บูรณะ กทม.
39/3 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุ งเทพฯ
186/1 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
9/1 ซ.โกสุมรวมใจ 35 ถ.โกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.10210
706 ซ.เสื อใหญ่อุทิศ (รัชดาภิเษก 36) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจกั ร กทม.10900
776 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร 10160
570/15 ซ.สาธุประดิษฐ์ 44/1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
45/284 ม.5 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230
299 ซอยกัลปพฤกษ์6 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรงุทพ 10160
95/3 ม.9 แขวงลำาผักชี เขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร 10530

เบอร์ โทรศัพท์
02-7222011
01-4325836,014547371
02-8755176-7,02-4761170-1
084-6384328
02-9340523
02-7205429-36
02-9905197-8
02-9199979
02-454463-5
02-4557068,02-4548869
02-3199876-95
02-3912218,065-164133
02-8881128
02-3199600-2
02811164-66
02-9182057-9
02-4172174
02-3116390-1
02-1931080

แฟ๊กซ์

02-91999985
02-4548870
02-3199919
02-888-1852

02-9983832

02-2868496,081-0009121,080-9929684
02-8681964
02-5317254,082-7901405
02-9735537-8,081-8559244
028649957
02-9435900,02-9042511-4
02-9146294-5
02-5522585,081-8387211
02-5872246,02-5876583
02-8671370-2,02-4154363
0081-4860984,089-4553323
02-428-7888,086-3200189
02-9062764

02-2868496

02-9810933
082-8866655
02-8108973,02-8107986
02-682-3254
02-7349549
02-896-4780
086-9865869,083-040-2794,02-988-4990

02-9811785

02-5317287
02-9735881
028648259
02-5106561-2
02-9730932
02-9115701
02-8671372
0-2428-7881
02-1753560

02-682-3253

G1558
G1581
G1661
G1799
G1015

บริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั

กูด๊ ชัวร์ กลาส
นิสสัน ลีสซิ่ ง (ประเทศไทย)
เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
ตั้มออโต้เทรด
ศิริการช่าง

รหัสอู่
G1028 บริ ษทั
สิ นชัย รถยก (นนทบุรี)
G1853 ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด เทียนพันธ์ทอง จ.นนทบุรี
รหัสอู่
G1543
G1544
G1570
G1809
G1831
G1106
G1216
รหัสอู่
G1077
G1100
G1181
G1463
G1669
G1701
G1751

บริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั
หจก.
อู่
บ.
หจก.

บริ ษทั
ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด
ร้าน
บริ ษทั
บริ ษทั
ร้าน
บริ ษทั

ชื่ ออู่
กูด๊ ชัวร์ กลาส
กู๊ด ชัวร์ กลาส
โตโยต้านนทบุรี ผูจ้ าำ หน่ายโตโยต้า
ธนวัฒน์การาจ จ.ปทุมธานี
ซี .อาร์.ออโต้ 2004 จ.ปทุมธานี
ไทยออโต้กลาส(คลองสาม)
บางกอก ออโต้กลาส
ชื่ ออู่

โตโยต้า สุวรรณภูมิ
อาม ออโต้เซอร์วิส
เอ็มดับบิวสปอร์ต (จ.สมุทรปราการ)
สุวรรณภูมิ กลาส เวิร์คส
อัลฟ่ าเซลล์
บุญมีชยั มอเตอร์ไซค์ ( จ.สมุทรปราการ )
กู๊ด ชัวร์ กลาส

รหัสอู่
G1199
G1205 หจก.
G1214 บริ ษทั
G1593 ห้างหุน้ ส่ วนจำากัด

ศักดิ์สิทธิ์ วัสดุก่อสร้าง
บางกอก ออโต้กลาส
สวัสดิมานนท์
เจ เอส คอนสตรัคชัน่ (2014)

รหัสอู่
G1052
G1056
G1061
G1086
G1164
G1173
G1180
G1362
G1511

โชคพูนทรัพย์
ช.โชคชัย บอดี้คาร์
โชคสุณี
เอ พี มอเตอร์เซลล์
โรจนินทร์
เจริ ญดี ๙
เคี้ยงการช่าง (จ.นครปฐม)
อู่วฒั นกิจ (จ.นครปฐม)
ธนยนต์ ( จ.นครปฐม )

อู่
บริ ษทั
บ.
อู่
อู่
อู่
บริ ษทั

ชื่ ออู่

จำากัด สาขาที่ 02 กาญจนภิเษก
จำากัด
จำากัด
จำากัด กรุ งเทพฯ

จำากัด

จำากัด ( สาขา 03 จ.ปทุมธานี )
จำากัด ( สาขา 05 จ.ปทุมธานี )
จำากัด

จำากัด(ปทุมธานี)
(จ.ปทุมธานี )

จำากัด(สมุทรปราการ)
(สมุทรปราการ)
จำากัด
จำากัด
สาขา ศรี นคริ นทร์

ชื่ ออู่
(จ.สมุทรสาคร)
จำากัด

ชื่ ออู่

(นครปฐม)
จำากัด(นครปฐม)
(นครปฐม)
(นครปฐม)

จำากัด

47,49,51 ถนนกาญจนภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
161 อาคาร นันทวัน ชั้น1 ถ.ราชดำาริ แขวงลุมพินี เขตประทุมวัน กทม. 10330
25/14-15 ม.4 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กทม.10220
277 ถ.บางขุนเทียน แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
51/68 ถ.งามวงค์วาน ซ.ชินเขต 2/31 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม.
จ.นนทบุรี
ที่อยู่
69/1047 ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
72/6 ม.3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
จ.ปทุมธานี
ที่อยู่
84/10 ม.8 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
333,335 ถนนรังสิ จ-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
68/29 และ 68/99 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
1440 ม.4 ถ.เลียบคลองวัดเปรม ต.สวนพริ กไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
40/2 ม.5 ถ.กรุ งเทพ-ปทุมธานี ต.บางเดือ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
5/12-13 ม.2 ถ.รังสิ ต-นครนายก ต.บึงยีโ่ ก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
32/12 ม.13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จ.สมุทรปราการ
ที่อยู่
62/2 ม.9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
39 ม.2 ซ.ผูกมิตร ต.สำาโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
27/199 ม.9 ซอยมิตรไมตรี ถ.สุขมุ วิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
68/5-6 ม.5 จ.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
417/28-29 ถนนศรี นคริ นทร์ ต.สำาโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ10270
120/808 ม.6 ซ.จตุรมิตร ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
238/1-2 ม.5 ต.สำาโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
จ.สมุทรสาคร
ที่อยู่
29/1 ม.8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
57/48 ม.4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
24/32 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทสาคร 74000
83/24 หมู่ 7 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
จ.นครปฐม
ที่อยู่
139 ม.3 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
6 ถ.นวเขตใต้ ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
35/3 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
29 ม.10 ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม73000
37/2 ม.3 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
17/4 ม.9 ต.ลำาพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
100/26 ม.7 ถ.ตาก้อง-ดอนตูม ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
165/4 ม.3 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
7/27 ม.5 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

0-2415-7500
029005700
0-2416-5060,0-2899-7875-77
02-9545328,025807386

029005784
0-2415-4813

เบอร์ โทรศัพท์

แฟ๊กซ์

เบอร์ โทรศัพท์
02-9028682-4 ,02-902-8684
0-299690084-6 , 0-2996-0057

แฟ๊กซ์

02-9501700
086-3163793

081-6680709
02-9782961-3
02-9908250
081-8559244
เบอร์ โทรศัพท์

02-7033888
02-7225596
085-154-9246
0-2738-8208-9
02-7486656-9 ,02-3992024
086-3688181-02-3123505
0275729179

เบอร์ โทรศัพท์
034-815715 ,085-5133545,080-7757756
034-423889,081-8559244

034-261911
034-259313
034-256674-5
034-200495-9

เบอร์ โทรศัพท์

089-6681355,034-242019
034-250307,034-215421
034-2840624,086-340-2112
081-0088722,081-8687979

แฟ๊กซ์

02-755-7967
0-2738-8055
02-7486660

แฟ๊กซ์
034-423588
034-841413

แฟ๊กซ์

034-215422
034-395175
034-254743

G1563
G1654
G1709
G1780
G1884

บริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั

ช.โชคชัยออโต้พาร์ท จำากัด
ศรี อินคำา โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์
ช.คาร์ เซอร์วสิ
กู๊ด ชัวร์ กลาส
บางกอกออโต้กลาส จำากัด

จำากัด
จำากัด สาขา 07 นครปฐม
(สาขา นครปฐม)

66/6 หมู่ 7 ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
214/1 หมู่ 5 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
112 ม.4 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
87/12 ม.5 ต.ศรี ษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
40/111 หมู่ 6 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

0867766611
081-8571576
083-3444112 , 085-5522266
034-978-203-4
081-8608552

034-378259

02-4821487

