รำยชือ่ ผูผ้ ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพธุรกิจธุรกิจอู่ซอ่ มรถ ปี 2553

ลำดับ

ชื่อบริษัท

1 บริษัท อู่นำชัยรัตนธิเบศร์ จำกัด

ที่อยู่

มือถือ

e-mail

02-9655510-5 081-1435646

newnumchai49@hotmail.com

2 บริษัท เอ็น เจ อำร์ กำรำจ จำกัด

02-7329393

084-0967999

njrgar@truemail.com

3

02-2777868

089-899-7734 kuiheng_pattana@yahoo.com

02-9521458

081-9874422

4
5
6
7
8

95/20 ซ.ประชำอุทิศ ถ.รัตนำธิเบศ 17 ตำบลบำง
กระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

โทรศพท์

1

2/2 ซ.รำมคำแหง 46 ถ.รำมคำแหง แขวงหัวหมำก
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด กุ่ยเฮงพัฒนำ
111/1 ซ.รัชดำภิเษก 12 เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ
10310
บริษัทบำงกอกยูเนียนคำร์ จำกัด
114 ซอยสำมัคคี ติวำนนท์ ตำบลท่ำทรำย อำเภอ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
บริษัท กู๊ดวิล ออโต้ เซอร์วิส จำกัด 36 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงอ้อ เขตบำงพลัด
กรุงเทพฯ 10700
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฐ. ธนพรยนต์
48/624 ซ.เจริญกำญจน์ ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
อู่ V-PS. Service
3/17 แขวงช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ
กทม 10120
อู่ศศินันท์ออโต้
35 หมู่ 4 ตำบลท่ำทรำย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

02-8791771-3 081-425-7969 dusitvj@yahoo.com
02-7318315

081-648-2220 nupangja@hotmail.com

02-2949667

081-9384050

02-5261079

081-628-6189 sasinanauto@hotmail.com

9 บริษัท ลิบเฮง กำรำจ จำกัด

154 ซ.พัฒนำกำร 38 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 02-3144349

10 บริษัท วี.ไอ.พี.ยูโรคำร์สเซ็นเตอร์
จำกัด
11 บริษัท เบนซ์ ซีเค ดับบลิว จำกัด

60/1-4 หมู่ 7 ซ.จตุโชติ 14 ถ.สุขำภิบำล 5 แขวงออ
เงิน เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220
57/18-19 หมู่ 6 แขวงศำลำธรรม เขตทวีวัฒนำ
กรุงเทพฯ 10170
4069 ถ.พระรำม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

12 บริษัท ฉัตรเมือง จำกัด

Suporn26@asianet.co.th

081-6295797

02-9982291-5
#116
02-8897873
081-5667033
02-7122212

N/A

yosum@hotmail.com
vipeurocars@hotmail.com
horsherman33@hotmail.com

081-615-2255 chatmuang_garage@hotmail.com

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

มือถือ

e-mail

13 บริษัท สันติ กำรำจ

02-3226627

14

02-7213757-8 081-855-7054 anan_aim@hotmail.com

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

329 ถ.พัฒนำกำร แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
บริษัท เอ ที เอส คำร์ เซ็นเตอร์
13 ซ.อ่อนนุช 37 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
อู่สำมมิตรกำรำจ
592 ซ.ไผ่สิงห์โต ถ.พระรำม 4 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ
บริษัท อัครสิชฌ์ เทรดดิ้ง 2003
222/175 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ตำบลบำงเมือง
จำกัด
อำเภอเมือง สมุทรปรำกำร 10270
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำรียนต์
419 ถ.สำยลวด ตำบลปำกน้ำ อำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร 10270
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรือง
115/27 ม.3 ซ.ขจรวิทย์ ถ.เทพำรักษ์ ต.บำงพลีใหญ่
เซอร์วิส 2000
อ.บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540
บริษัท ก้ำวรุ่งเรือง 2002 จำกัด
1-1/1 ซ.ร่มเกล้ำ23 แขวงคลองสำมประเวศ เขต
ลำดกระบัง กทม. 10520
บริษัท ซำแอนด์กิม จำกัด
12/13 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
10240
บริษัท ตั้มออโต้เทรด จำกัด
99/45 หมู่ 6 ถ.พระรำม 2 แขวงแสมดำ เขตบำงขุน
เทียน กทม. 10150
บริษัท อิน วัน จำกัด
71/97 ซ.ธนสิทธิ์ ตำบลบำงปลำ อำเภอบำงพลี
สมุทรปรำกำร 10540
บริษัท ชัยกิจเซอร์วิส จำกัด
3874/2 ถ.พระรำม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
บริษัท สยำมออโต้ บอดี้ จำกัด
109/26 หมู่ 6 ซ.นวมินทร์ 74 ถ.นวมินทร์ แขวง
คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
บริษัท เชำวสุยนตกำรเซอร์วิส จำกัด 370/6 ซ.พระรำมเก้ำ 22 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงบำง
กะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ10310

โทรศพท์

081-924-7448 surasaksanti@hotmail.com

02-2582148

089-668-2480 elrick08@hotmail.com

02-7025762

081-694-0615 akkarasich@gmail.com

02-7016097

081-805-2752 m_kangwanklai@yahoo.com

02-7597676

081-866-8625 nongpim_yu@hotmail.com

02-7375855-7 081-566-1409 car_krr2002@yahoo.com
02-7325967

081-932-9086 zgcars@trumail.co.th

02-4165060

089-5422101

02-7522193

081-900-3353 maysuccessfull@hotmail.com

RAPEEPART@hotmail.com

02-2499414-5 081-612-8808 the_nud@yahoo.com
02-9477828-30 081-4069200

sab@siamautobody.com

02-7197433-5 089-1712507

janejira@yahoo.com

2

ลำดับ

ชื่อบริษัท

26 บริษัท เจริญพัฒนำยนต์ จำกัด
27 บริษัท เอ็น พี บอดี้ ช้อป แอนด์
เพ้นติ้ง จำกัด
28 บริษัท พี.ที. มอเตอร์ คำร์ จำกัด

ที่อยู่

โทรศพท์

58/1ก หมู่ 3 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
02-5171584
กรุงเทพฯ 10510
1 ซ.รำมคำแหง 127/1 ถ.รำมคำแหง แขวงหัวหมำก 02-7355983
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240
60/340 หมู่ 12 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึง 02-9445248
กุ่ม กรุงเทพฯ 10240

มือถือ

e-mail

086-505-7744 j_p_y2001@hotmail.com
089-4496785

mdnanoauto@hotmail.com

086-890-4578 ptmotor7@gmail.com

3

