สถานตรวจสภาพรถที่ตรวจรถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียว
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ชื่อสถำนตรวจสภำพรถ
บ.ผลคิมหันต์ จก.
ตรอ. ชัชเซอร์ วสิ
หนึ่งเซอร์ วสิ
บ. ป.สุ ขเกษม จก.
บ. หลียำนยนต์ ลสิ ซิ่ง จก.
ตรอ. นนทมน
บ. ฮอนด้ำ เอ็ม.ซี. เรซซิ่ง จก.
บ. ไพโรจน์ พรสุ ข จก.
บ. กลอรี่คำวำซำกิมอเตอร์ จก
สุ พิชชำเซอร์ วสิ
ตรอ. ถำวรมอเตอร์ ธุรกิจ
ตรอ. ทรงสิ ทธิ เซอร์ วสิ
เกษมภัณฑ์
ตรอ. ชยำนนท์ เซอร์ วสิ
ตรอ. ศรีอุทัยตรวจสภำพรถ
ตรอ.พรพิวฒ
ั น์ ยำนยนต์
ตรอ. ซี.พี.
ตรอ. ศู นย์ตรอ.พระบุ
ตรอ. บ.เมืองพลมอเตอร์ ไบค์ จก.
ตรอ. เบญจทรัพย์
ตรอ.จิง้ เอี๋ยวมอเตอร์
ตรอ. เบีย้ แก้ ว
เทคนิคตรวจสภำพรถ
ตรอ. สิ ทธิพงษ์
บริษัท สตำร์ ซูซูก(ิ 1996) จำกัด
ตรอ. บ.เอ็นเคธัชย์ บิสซิ เส็ส จก.
ฮอนด้ำ อำนวยชัย
ชัยนำท 2012
ตรอ. ธนโชติ
ตรอ. แสงฟ้ำ 2
ตรอ. บ้ ำนค่ ำยเนินสง่ ำเซอร์ วสิ
ตรอ. ระเหวเซอร์ วสิ
ตรอ. ร้ ำนชูชัยเจริญยนต์
ตรอ. ป. รัตนะมอเตอร์
ตรอ. 4 ม.กำรช่ ำงนำชะอัง
บริษัท กรีนวิงมำร์ เก็ตติง้ จำกัด สำขำป่ ำแดด
บริษัท กรีนวิงมำร์ เก็ตติง้ จำกัด สำขำเจ็ดยอด
บริษัท กรีนวิงมำร์ เก็ตติง้ จำกัด สำขำบ้ ำนดู่
หจก.พรชัยแม่ สำย
ตรอ. หจก. ย่งเฮงเชียงรำย
ถำ้ ปลำมอเตอร์ เซอร์ วสิ
หจก. เอสที ดอยสะเก็ด สำขำแม่ คอื
ถำวรรุ่ งเรืองกิจ
โล่ ห์เงิน 28
หจก.แสงชัยพำณิชย์
บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จำกัด
บริษัท นัติมอเตอร์ จำกัด
ตรอ. สุ รพงษ์ บริกำร
ตรอ. ท่ ำตอนเซอร์ วสิ
ตรอ. นอร์ ทเทิร์น สตำร์ เซอร์ วสิ สำขำ แม่ อำย
หจก. เล็กพำณิชย์ (9999)
หจก. นัติมอเตอร์ จอมทอง
บริษัท เอฟ.เอ็น. เซอร์ วสิ

ที่อยู่
aอำเภอ
74/8-9 ซ.ประสำนมิตร ถ.อินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี ธนบุรี
131/1 ซ.สะแกงำม 14 แขวงแสมดำ
บำงขุนเทียน
23/1 แยกสุ ขสวัสดิ์ 30 แยก 10 แขวงบำงปะกอก รำษฎร์ บูรณะ
81/2-4 ม.2 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้ำงพลู
หนองแขม
34/26,34/48,44-45 ม.7 ถ.เพชรเกษม ขว.หนองค้ ำงพลูหนองแขม
2441/47-48 ซ.สุ ขุมวิท 99/1 ถ.สุ ขุมวิท แขวงบำงจำก พระโขนง
146/12-14,50 ถ.สุ ขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ
วัฒนำ
1792-4 ถ.ทรงวำด แขวงตลำดน้ อย
สั มพันธวงศ์
221/1 ถ.พระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง
ห้ วยขวำง
201 ม.11ต.ปำกแพรก
เมือง
29 ม.5 ต.สมเด็จ
สมเด็จ
701/1 ม.22 ต.คลองนำ้ ไหล
คลองลำน
22ม.10 ต.ทุ่งทรำย
ทรำยทองวัฒนำ
119 ม.11 ต.ท่ ำขุนรำม
เมือง
27/9 ม.1 ต.นครชุม
เมือง
334 ม.11 ต.คำม่ วง
เขำสวนกวำง
445 ม.11 ต.คำม่ วง
เขำสวนกวำง
204 ม.1 ต.พระบุ
พระยืน
260-264 ต.เมืองพล
พล
2/23 ถ.กสิ กรทุ่งสร้ ำง ต.ในเมือง
เมือง
19-20 ม.11 ต.กุดกว้ำง
หนองเรือ
15-16 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ ว ต.มะขำม
มะขำม
965-967 ถ.ท่ ำแฉลบ ต.ตลำด
เมือง
57/3 ม.11 ต.บำงตีนเป็ ด
เมือง
103-103/3 ถ.มหำจักรพรรดิ์ ต.หน้ ำเมือง
เมือง
141/4 ถ.สุ ขุมวิท ม. 6 ต.นำเกลือ
บำงละมุง
238/1 ม. 5 ต. บ้ ำนเกือ้
เมือง
58 ถ.วงษ์ โต ต.ในเมือง
เมือง
319 ม.7 ต.เขำท่ ำพระ
เมือง
31ซ.หน้ ำพระลำน 11 ต. แพรกศรีรำชำ
สรรคบุรี
1 ม.8 ต.กะฮำด
เนินสง่ ำ
555/5 ม.5 ต.หนองบัวระเหว
หนองบัวระเหว
306/1 ม.12 ต.ดอนยำง
ปะทิว
9/1 ถ. ไตรรัตน์ ม. 9 ต.นำทุ่ง
เมือง
59 ม.2 ต.นำชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
เมือง
203 ม.4 ต. ป่ ำแดด
ป่ ำแดด
902/2 ถ.พหลโยธิน ม. 4 ต. เวียง
เมือง
146 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.บ้ ำนดู่
เมือง
4/7 ม. 1 ต.เวียงพำงคำ
แม่ สำย
6481/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง
เมือง
44/3 หมู่ที่ 3 ต.โป่ งงำม
แม่ สำย
155 ม.1 ต.แม่ คอื
ดอยสะเก็ต
24 ม.3 ต.เวียง
ฝำง
143 ม.2 ถ.โชตนำ ต.แม่ สูน
ฝำง
100/4 ถ.แก้ วนวรัฐ ต.วังเกต
เมือง
62 ถ.โชตนำ ต.ช้ ำงเผือก
เมือง
193/9-12 ถ.ห้ วยแก้ว ต.สุ เทพ
เมือง
4160/1 ม.1 ต.ริมใต้
แม่ ริม
102 ม.3 ต.ท่ ำตอน
แม่ อำย
2ม.4 ต.แม่ อำย
แม่ อำย
570 574 ม. 10 ต. ยุหว่ำ
สั นป่ ำตอง
174/1-3 ถ.เชียงใหม่ - ฮอต ต. บ้ ำนหลวง
จอมทอง

1

aจังหวัด
กทม.1
กทม.1
กทม.1
กทม.2
กทม.2
กทม.3
กทม.3
กทม.5
กทม.5
กำญจนบุรี
กำฬสินธุ์
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
จันทบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ
ชลบุรี
ชั ยนำท
ชั ยนำท
ชั ยนำท
ชั ยนำท

ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงรำย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

โทรศัพท์
02 4669171
089 9819441
02 4204625,02 4204626
02 4213691
02 7300391 ,081 9068291
02 7111552-3
02 2348168,02 2337247
02 2461510-16
081 8586802

043 441198
043 449336
086 16237181
089 7118506
043 296001
089 9388309
039 332249
038 277876
038 425511 -3
081 3799325
056 416203
081 2593058
089 0244990

077 503938 081-2730967
053 649055
053 731136 053 732929
053 711268
081 6023944
053 883834
053 245454
053 408617
053 400962 - 3
087 1756656
053 311036
053 826603
update by santi

สถานตรวจสภาพรถที่ตรวจรถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียว
ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2557
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ชื่อสถำนตรวจสภำพรถ
วัฒนำเซอร์ วสิ 1
พี.เค.ตรัง
หมอรถ
ตรอ. เจริญตำ
ตรังเจริญตรวจสภำพรถ
ตรัง
นำโยง
ตั้งใจพัฒนำยำนยนต์ ย่ำนตำขำว
ชูชัยยนต์
เขำพระเซอร์ วสิ
วันเพ็ญ
สุ ธีบริกำร 2
ธนทรัพย์
หจก.เรืองศิลป์ กำรช่ ำง
ท่ ำอุเทนบริกำร
หจก.ศิลป์ นครยำนยนต์
อำคเนย์ 2
ตรอ. บ ลำภเพิม่ พูนเอ็นเตอร์ ไพร์ ส จก.
ตรอ. ชินวัฒน์ มอเตอร์
ตรอ. หจก.เบญจพลยำนยนต์
ตรอ. ด่ำนเกวียน
ตรอ. บ. ธนำยนต์ มอเตอร์
ตรอ. หจก. ซ้ งเกษตรยนต์ (บัวใหญ่ )
ตรอ.บ. ศุ ภมิตร(1993) บัวใหญ่
ตรอ. หจก. ทวียนต์ ทวีกจิ
ตรอ. ประทำยเซอร์ วสิ
ตรอ. หจก. ช. วัฒนำยนต์ 1992
ตรอ. พัฒนกิจ
ตรอ. ลำเจียก
ตรอ. ไฮเทคคำร์ แคร์
ตรอ. S.W. เซอร์ วสิ
ตรอ บ. เกริกไกรเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก
ตรอ.ศรชัย
ตรอ. ตั๊ก เซอร์ วสิ
ตรอ. เกรียงไกรมอเตอร์
ตรอ. นำธนะมอเตอร์ จนั ดี
เมืองทองตรวจสภำพรถ
หจก.ฮอนด้ำนครศรีธรรมรำช
ตรอ.หจก. เจริญนิวมอเตอร์ ไบค์ สิชล
ตรอ. ท่ ำศำลำมอเตอร์
ตรอ. ไพโรจน์ สถำนตรวจสภำพรถ
สุ วฒ
ั น์ ยำนยนต์
บิ๊กไบร์ ทเซอร์ วสิ
บริษัท วิศวเจริญยนต์ จำกัด
บริษัท สุ เมธไซเคิล จำกัด
ตรอ. ซันชำยน์ บริกำร
ตรอ. อำร์ เอส.ตำกใบ
หจก. นรำธิวำสสหมิตรมอเตอร์
ตรอ.พิธำนพำญิชย์ สำขำ 44
ตรอ. หจก.ประยูรพำณิชย์ ตันหยงมัส สำขำ 4
ตรอ.หจก.ประยูรพำณิชย์ ตันหยงมัส สำขำ 3
ตรอ.พิธำนพำญิชย์ สำขำ 47
เลิฟเซอร์ วสิ

ที่อยู่
aอำเภอ
16/4 ถ.คลองภำษี ต.กันตัน
กันตัน
235 ถ.วิเศษกุล ต.ท้ บเที่ยง
เมือง
249/9 ถ.ท่ ำกลำง ต.ทับเที่ยง
เมือง
76 ถ.บ้ ำนคลองลำเลียง - นำงประหลำด ม.11 ต.ทุ่งค่ ำย่ยำนตำขำว
31/3 ม.1 ต.บ่ อหิน
สิ เกำ
130 ถ.สั งขวิทย์ ต.ทับเที่ยง
เมือง
347/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.นำโยงเหนือ
นำโยง
1/11 ถ.สุ นทรนนท์ ม.1 ต. ย่ำนตำขำว
ย่ำนตำขำว
27-29 ถ.พัฒนำกำรปลำยคลอง ม.3 ต.วังกระแจะ
เมือง
10 ม. 1 ถ.นครนำยก รังสิต ต.ท่ ำช้ ำง
เมือง
30 ม.4 ต.กำแพงแสน
กำแพงแสน
93/1 ม. 6 ต. ห้ วยพระ
ดอนตูม
114/1 ม.3 ต.บ่ อพลับ
เมือง
170-172 ถ.รำชดำริห์ ต.พระปฐมเจดีย์
เมือง
201/6 ถ.บำยพำส ม.1 ต.ท่ ำอุเทน
ท่ ำอุเทน
924/2-4 ถ.อภิบำลบัญชำ ต. ในเมือง
เมือง
106 ม.4 ต.นำแก
นำแก
294 ม.11 ต.บ้ ำนใหม่
ครบุรี
29/2 ม. 4 ถ.เพชรมำตุคำม ต. จักรำช
จักรำช
2 ถ.เทศบำล 9 ม. 4 ต.จักรำช
จักรำช
1 ม.2 ถ.เทศบำล 1 ต.ด่ำนเกวียน
โชคชัย
227/1 ถ.นิเวศน์ รัตน์ ต.บัวใหญ่
บัวใหญ่
297-303 ถ.รถไฟ 1 ต.บัวใหญ่
บัวใหญ่
10/4-8 ถ.รถไฟ 1 ต.บัวใหญ่
บัวใหญ่
734/1 ถ.มิตรภำพ ต.ปำกช่ อง
ปำกช่ อง
519 ม.16 ถ.เจนจบทิศ ต.ประทำย
ประทำย
568 ม.4 ต.ในเมือง
พิมำย
197 ถ.ยมรำช ต.ในเมือง
เมือง
267/5 ซ.มิตรภำพ 15 ต.ในเมือง
เมือง
1572 ถ.มิตรภำพ ต. ในเมือง
เมือง
302 ตรอกวัดท่ ำตะโก ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง
เมือง
541/2 ถ.ยมรำช ต.ในเมือง
เมือง
639 ม.6 ถ. สุ รนำรำยณ์ ต.จอหอ
เมือง
111 ม.18 ต.มะเกลือเก่ำ
สู งเนิน
7 ม.2 ถ.บูรพำ ต.โนนสมบูรณ์
เสิ งสำง
227 ม. 2 ต.จันดี
ฉวำง
61 ม. 1 ต.ชะมำย
ทุ่งสง
3/31-36 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ
เมือง
289/ข/ ม. 1 ต.สิ ชล
64/6 ม.11 ต.ท่ ำศำลำ
ท่ ำศำลำ
196/17 ม.3 ต.โกรกพระ
โกรกพระ
120 ม.1 ต.ท่ ำนำ้ อ้อย
พยุหะคีรี
164/2 ม.14 ต.แม่ เปิ น
แม่ เปิ น
59/1 ม. 1 ต.บำงบัวทอง
บำงบัวทอง
38 ถ.ติวำนนท์ ต.ท่ ำทรำย
เมือง
20/36 ถ.ตำกใบ-ตำบำ ต.เจ๊ ะเป
ตำกใบ
116 ม.2 ต.เจ๊ ะเห
ตำกใบ
36-38 ถ.จำรูณ-นรำ ต.บำงนำค
เมือง
41/1 ถ.สุ ริยะประดิษฐ์ ต.บำงนำค
เมือง
84/10 ถ.ระแงะมรรคำ ต.บำงนำค
เมือง
32 ถ.เทศบำล 2 ต.ตันหยงมัส
ระแงะ
54 ถ.บุษยพันธ์ ต.สุ ไหงโก-ลก
สุ ไหงโก-ลก
121 ม.5 ต.นำไร่ หลวง
สองแคว

2

aจังหวัด
โทรศัพท์
ตรัง
084 6624642
ตรัง
081 6772166
ตรัง
081 5691587
ตรัง
075 571426 084 6264606
ตรัง
089 8720417
ตรัง 075 225255 081 0813584 089 8720417
ตรัง
081 5394748
ตรัง
075 221212
ตรำด
นครนำยก
037 321480
นครปฐม
081 9441572
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครพนม
042 581172
นครพนม
นครพนม
090 3364592
นครรำชสี มำ
044 448282
นครรำชสี มำ
นครรำชสี มำ
นครรำชสี มำ 081 0646414 ,044 375100
นครรำชสี มำ
นครรำชสี มำ
นครรำชสี มำ
นครรำชสี มำ
นครรำชสี มำ
นครรำชสี มำ
นครรำชสี มำ
นครรำชสี มำ
นครรำชสี มำ
นครรำชสี มำ
044 253326
นครรำชสี มำ
นครรำชสี มำ
นครรำชสี มำ
086 2579705
นครรำชสี มำ
089 9898669
นครศรีธรรมรำช
075 486334, 364228
นครศรีธรรมรำช
นครศรีธรรมรำช
075 316324
นครศรีธรรมรำช
075 536191
นครศรีธรรมรำช
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
081 3795587
นนทบุรี
นนทบุรี
นรำธิวำส
081 8971373
นรำธิวำส
73582182
นรำธิวำส
073 511512
นรำธิวำส
นรำธิวำส
นรำธิวำส
073 671659
นรำธิวำส
น่ ำน
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ลำดับ
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

ชื่อสถำนตรวจสภำพรถ
ที่อยู่
aอำเภอ
ตรอ. กระสั งตรวจสภำพ / คุณสุ พรรณี ตันสกุล 598/2 หมู่ 9 ถนนสุ ขำภิบำล 12 ตำบลกระสัง
กระสั ง
ตรอ. ศรีวไิ ลเจริญยนต์ อ.ศรีวไิ ล
246 ม.1 ถ.บึงกำฬ-พังโคน
ศรีวไิ ล
สถำนตรวจสภำพรถ นันทวิทย์
199 ม. 7 ถ.ตะโก- ละหำนทรำย ต.ตำเป็ ก
เฉลิมพระเกียรติ
นครนำงรองตรวจสภำพรถ
85 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 50ปี ต.นำงรอง
นำงรอง
ตรอ . บริษัท สยำมกิจลำปลำยมำศ จำกัด
508-512 ถ.สหนพมำศ
ลำปลำยมำศ
ตรอ. สิ รินทร์ เซอร์ วสิ
258 ม.12 ต.สะเดำ
พลับพลำชัย
พี เอส พี ตรวจสภำพรถเอกชน
70-70/1 ม.2 ถ.สี่สิงหำ ต.ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
ตรอ.วิริยะหนองกี่
187/2 ม.12 ถ.โชคชัย - เดชอุดม ต.ทุ่งกระตำดพัฒนำ หนองกี่
ตรอ. สะดวกตรวจสภำพ
20ม.9 ถ.รำชดำริ ต.ทุ่งกระตำดพัฒนำ
หนองกี่
ตรอ.กิตติยำ กรุ๊ ป
4/10 ม.14 ต.คลองหนึ่ง
คลองหลวง
ฝั่งท่ ำเทคโนโลยี
127 ม.5 ต.วังก์ พง
ปรำณบุรี
ตรอ. ภูมิรพี เซอร์ วสิ
43/9 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์
เมือง
จักรพันธ์ เซอร์ วสิ
203/1-2 ถ.รำษฎร์ ดำริ ต.หน้ ำเมือง
เมือง
ตรอ. นำยวิชัย หิรัญรัตนชัย
31/2 ม.6 ต.หนองโพรง
ศรีมหำโพธิ
ตรอ. ปะนำเระตรวจสภำพรถ
151 ม.1 ถ.เทศบำล 9
ปำนะเระ
ตรอ. ยินำแม
9/2 ม.2 ต.บำรำดหม
เมือง
ตรอ. ปูยดุ ตรวจสภำพรถ
4/1 ม.6 ถ.สิ โรรส ต.ปูยดุ
เมือง
ต. เจริยมอเตอร์ เซอร์ วสิ
44/2 ม.3 ต. ช้ ำงใหญ่
บำงไทร
ตรอ. เฉลียว เกษจันทร์ ทิวำ
8/5 ม. 2 ต.ภำชี
ภำชี
ตรอ. กิตติธัช ลำภทรงสุ ข
41/5 ม.8 ต.กลักชัย
ลำดบัวหลวง
ตรอ. บริษัท คุณชำย CSI จำกัด
7/17-20 ม.3 ถ.จักรพรรดิ์ ต.ประตูชัย
เมือง
ตรอ. หจก. กรีนวิงเทรดดิง้ สำขำพะเยำ
597/4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง
เมือง
ตรอ. หจก. กรีนวิงเทรดดิง้ สำขำประตูชัย
95/4-5 ถ.ประตูชัย ต.เวียง
เมือง
ตรอ. หจก. กรีนวิงเทรดดิง้ สำขำแม่ กำ
233 ม.16 ต.แม่ กำ
เมือง
ตรอ. บริษัท ยูไนเต็ภูเก็ตคอมเมอร์ เชียล จำกัด 33/38 ซอย 2 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บำงนำยสิ
ตะกั่วป่ ำ
ตรอ. ดี.พี.ตรวจสภำพรถ
541/1 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ ำยช้ ำง
เมือง
โชคชัย
31 ถ.ชุมสำย ต.ตะพำนหิน
ตะพำนหิน
หจก.โพธิ์ร่ ุ งเรือง มอเตอร์ เวิร์ค
268/1 ม.2 ต.ทับคล้ อ
ทับคล้ อ
ตรอ. มิตรแท้
130/3 ม. 11 ต.เนินมะกอก
บำงมูลนำก
ตรอ. ภพพรมงคล
33/1 ต.ในเมือง
เมือง
ตรอ. เอส แอนด์ เอส ออโต้ เซ็ นเตอร์
49/4 ม.7 ต.บำงกระทุ่ม
บำงกระทุ่ม
ตรอ. สุ วรรณเซอร์ วสิ สำขำ 1
233 ม. 2 ต.เมือง
เมือง
ตรอ.หสม.อำร์ ดี
691/65 ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง
เมือง
ตรอ. พลพัน ตรวจสภำพ
911/2 ถ.บรมไตรโลกนำรถ
เมือง
ตรอ. มิตรประชำ(สำขำวังทอง)
226 ม.3 ถ.พิษณุโลก-หล่มสั ก ต.วังทอง
วังทอง
ประทีปเซอร์ วสิ สำขำ1
160/17 ม.1 ต.วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
ตรอ. มำยด์ ตรวจสภำพรถ
561 ม.1 ถ.ใหญ่ ต.ท่ ำยำง
ท่ ำยำง
ตรอ. วังชมภู
40 ม.5 ต.วังชมภู
เมือง
ตรอ. ห้ วยสะแก
15/1 ม.5 ต.ห้ วยสะแก
เมือง
ตรอ. มงคลกิจยนต์ สำขำวังโป่ ง
199 ม.2 ต.วังโป่ ง
วังโป่ ง
ตรอ. เจริญมอเตอร์
186 ม.3 ถ.สระบุรี-หล่มสั ก ต.พุเตย
วิเชียรบรี
ตรอ. หจก. รัตนเภสั ชยำนยนต์ สำขำรถยนต์
99/1 ม.5 ต.นำ้ ชุน
หล่มสั ก
ตรอ. สั กงอย
71 ม.2 ถ.คชเสนีย์ ต.วัดป่ ำ
หล่มสั ก
ตรอ. บี.บี. ตรวจสภำพรถ
22 ม.6 ต.บ้ ำนโคก
เมือง
ตรอ. หงส์ เจริญยนต์
195 ม. ต.ห้ วยอ้อ
ลอง
ตรอ.ลูกแก้ วยำนยนต์
114/5 ม.7 ต.วังชิ้น
วังชิ้น
ตรอ. วังชิ้นมอเตอร์
205/1 ม.7 ถ.วังชิ้น - เถิง ต.วังชิ้น
วังชิ้น
ตรอ. อู่ป่ำตองรุ่ งเรืองเซอร์ วสิ
24/2 ถ.พิศิษฐ์ กรณีย์ ต.ป่ ำตอง
กะทู้
ตรอ. ถลำงยำนยนต์
159/5 ม.3 ต.ศรีสุนทร
ถลำง
ตรอ. จีรทีปต์ เซอร์ วสิ
12/4 ม.2 ถ.เจ้ ำฟ้ำ ต.ฉลอง
เมือง
ตรอ. ชิดเชี่ยวเซอร์ วสิ
218/1 ถ.ปฎัก ต.กะรน
เมือง
หจก. พีรญำปำย
112/1 ม.1 ต.เวียงใต้
ปำย
ตรอ. อู่ตี๋กำรช่ ำง
259 ม.1 ต.สบป่ อง
ปำงมะผ้ ำ

3

aจังหวัด
โทรศัพท์
บุรีรัมย์
085-8327158
บึงกำฬ
042 497079
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
044 608267
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
081 4914469
บุรีรัมย์
044 641027 081 7798315
ปทุมธำนี
02 9099545 081 3761324
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ 081 0181195 087 1556387
ปรำจีนบุรี
ปรำจีนบุรี
ปัตตำนี
081 0959605
ปัตตำนี
081 9908018 086 2872171
ปัตตำนี 073 434018, 081 9574766, 084 3966390
พระนครศรีอยุธยำ
081 2693063
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พะเยำ
พะเยำ
พะเยำ
พังงำ
พังงำ
076 413800
พิจติ ร
056 623631 089 2050244
พิจติ ร
056 641566 056 654255(F)
พิจติ ร
081 4753033
พิจติ ร
089 8390911
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
055 210521
พิษณุโลก
พิษณุโลก
055 389312 055 311919
พิษณุโลก
เพชรบุรี
081 7052822
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
056 922053
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
056 797258-9
เพชรบูรณ์
081 972 7669 056 824315 056 701128
เพชรบูรณ์
056 745258
เพชรบูรณ์
056 752394 082 9442540
แพร่
แพร่
054 581826 0817462710
แพร่
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
083 9693505 089 5900947
ภูเก็ต 076 396089 076396197 081 6916138
แม่ ฮ่องสอน
053 698109
แม่ ฮ่องสอน
053 617185
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ลำดับ
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

ชื่อสถำนตรวจสภำพรถ
ตรอ. SR
ตรอ. ซีแนตรวจสภำพ
ตรอ. กิมเฮงตรวจสภำพรถ
ตรอ. บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สำขำยะลำ
ตรอ. อำดิลนั ยะลำบริกำร 2
ตรอ.จินดำยนต์
ตรอ. พี.เอส.เอ็น.เซอร์ วสิ
ก้องยศ ตรอ.
ตรอ. บ.เตชอัมพรพำณิชย์ จก.
ตรอ. บ.เตชอัมพรพำณิชย์ จก. สำขำปำกท่ อ
ทรัพย์ภรณ์ สุรีย์ ตรอ.
ตรอ. เอเชีย
ตรอ.ส.โชคอุดม
ตรอ. สวนผึง้ ตรวจสภำพ
ตรอ. ส.อำทรสิ ริรัตน์
ตรอ. สิ ระเดช มอเตอร์
ตรอ. ศุ ภศิริกลกำร
ตรอ. หจก. เถินธวัชยนต์
วังหม้ อบริกำร
ตรอ. วิริยะ 1 ลำปำง
ตรอ. หจก. บำรมีโซนเหนือ
ตรอ. บริษัท นิยมพำนิชลำปำง จำกัด
ตรอ. ธนบูรณ์ สำขำ 1
ตรอ. ฮอนด้ำแสงชัยพำณิชย์ ลำพูน
ตรอ. พี.ดี. เซอร์ วสิ
ตรอ. เทพอุทุมพรยำนยนต์
ตรอ. บริษัท อึง้ กุ่ยเฮงสกลนคร จำกัด
บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด สำขำนำทวี
บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด สำขำสงขลำ
ประพืชชัยบริกำร 2
แอลโอ เซอร์ วสิ
หจก. ปกรณ์ นำทวียำนยนต์
ศัลย์บริกำร
บริษัท พิธำนพำณิชย์ จำกัด สำขำหำดใหญ่
หจก.สองเก้ ำมอเตอร์ ไรซ์ ซิ่ง
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้ำ จำกัด
พี.ซี.ยำนยนต์ (นำยโชคปชำ เชำวน์ สังเกตุ)
บริษัท ปรำกำรเจริญยนต์ จำกัด
ตรอ. เจริญ
ตรอ. สมบัติยำนยนต์
ตรอ. อ้ อมน้ อยเจริญยนต์
ตรอ. บริษัท เหรียญไทยมอเตอร์ ไซด์ จำกัด
ตรอ. หสม. กระทุ่มแบนตรวจสภำพรถ
ตรอ. สี่ มิตรมหำชัย
ตรอ. ชัยเจริญมอเตอร์
ตรอ. นำศิลป์ เซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ
ตรอ. กำญจนำ บุญเปลี่ยน
ตรอ. พรชัย 43
ตรอ. หจก. นำนำยนตรกิจ
ตรอ. หนึ่งบูมตรวจสภำพรถ
ตรอ. กรณ์ดนัย ตรวจสภำพรถ
ตรอ. บ้ ำนท่ ำชุม
ตรอ. สุ พัตรำเซอร์ วสิ

ที่อยู่
314 ม.1 ต.สวำท
64/17 ม.1 ถ.รัตนกิจต.ยะรม
132 ถ.สุ ขยำงค์ ต.เบตง
6 ถ.เทศบำล 1 ต.สะเตง
169/8 ถ.เมืองรำมัน ต.กำยูบอเกำะ
7/90 ม.3 ต.บำงนอน
442 ม.1 ต.ละหำร
21 ม.2 ต.วังเย็น
129 ถ.เพชรเกษม ม.1 ต.วังเย็น
472-8 ม.1 ต.ปำกท่ อ
160 ม.8 ต.บ้ ำนเลือก
9/3 ม. 10 ถ.เพชรเกษม ต.บ้ ำนสิ งห์
168/16 ถ.รถไฟ ต.หน้ ำเมือง
270/3 ม.9 ต.ป่ ำหวำย
463 ม.1 ต.สวนผึง้
284/1 ม.1 ต.ชัยนำรำยณ์
114/1 ม.9 ต.สระโบสถ์
1 ม.11 ถ.เถิงบุรี ต.ล้อมแรด
306 ม.2 ถ.ลำปำง-แจ้ห่ม ต.ต้ นธงชัย
1086/2-3 ถ. วชิรำวุธดำเนิน ต. พระบำท
79/1-3 ถ.พหลโยธิน ต.สบตุ๋ย
359/17 ถ.บุญวำทย์ (ฉัตรไชย) ต.สวนดอก
215/4 ม.4 ต.ปงยำงคก
91/1 ม.10 ต.เหมือนง่ ำ
138 ม. 8 ถ.ศรีสะเกษ - กันทรลักษณ์ ต.พยุห์
5/2 ม.7 ต.สำโรง
1353/17 ถ.สุ ขเกษม ต.ธำตุเชิงชุม
172-172/1 ถ.เพชรเกษม ต.นำทวี
97/57-58 ม.2 ต.เขำรูปช้ ำง
24/1 ม.2 ต.จะทิง้ พระ
25 ถ.บุญนวลอุทิศ ต.สะเดำ
2/22 ม.1 ถ.มหำรำช ต.สะบ้ ำย้อย
636/3-4 ถ.เพชรเกษม ต.หำดใหญ่
185 ถ.เพชรเกษม ต.หำดใหญ่
226/18-19 ม.18 ถ.สุ ขสวัสดิ์ ต.บำงพึง่
149 ถ.รำงรถไฟเก่ ำ ต.สำโรงใต้
333 ถ.วัดด่ำนสำโรง ม.3 ต.สำโรงเหนือ
363 ถ.สุ ขุมวิท ต.ปำกนำ้
655 ม.6 ถ.ท้ ำยบ้ ำน
1279/143 ม.6 ต.ท้ ำยบ้ ำนใหม่
263-265 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้ อย
74/120 - 124 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้ อย
254/118 ถ.สุ ครธวิท ต.ตลำดกระทุ่มแบน
90/285 ม.7 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่ ำทรำย
9/7-11 ม.12 ถ.พหลโยธิน ต.พระพุทธบำท
50/3=5 ถ.พหลโยธิน ต.หนองแค
224 ม.8 ต.บ้ ำนครัว
15/5 ม. 6 ถ.สิ งห์ -สุ พรรณบุรี ต.ท่ ำช้ ำง
730/1 ม.6 ต.อินทร์ บุรี
249 ม.5 ถ.สุ โขทัย-บำงระกำ ต.ท่ ำฉนวน
81 ม.1 ถ.สุ โขทัย-กำแพงเพชร ต.โตนด
209 ม.2 ต.ทุ่งเสลี่ยม
74/1 ม.1 ต.หนองหญ้ ำปล้ อง

aอำเภอ
เลิงนกทำ
เบตง
เบตง
เมือง
รำมัน
เมือง
ปลวกแดง
บำงแพ
บำงแพ
ปำกท่ อ
โพธำรำม
โพธำรำม
เมือง
สวนผึง้
สวนผึง้
ชัยบำดำล
สระโบสถ์
เถิง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ห้ ำงฉั ตร
เมือง
พยุห์
อุทุมพรพิสัย
เมือง
นำทวี
เมือง
สทิง้ พระ
สะเดำ
สะบ้ ำย้อย
หำดใหญ่
หำดใหญ่
พระประแดง
พระประแดง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
กระทุ่มแบน
เมือง
พระพุทธบำท
หนองแค
บ้ ำนหมอ
ค่ำยบำงระจัน
อินทร์ บุรี
กงไกรลำศ
คีรีมำศ
ทุ่งเสลี่ยม
บ้ ำนด่ำนลำนหอย

aจังหวัด
ยโสธร
ยะลำ
ยะลำ
ยะลำ
ยะลำ
ระนอง
ระยอง
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
รำชบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำปำง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สงขลำ
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สมุทรสำคร
สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี
สิ งห์ บุรี
สิ งห์ บุรี
สุ โขทัย
สุ โขทัย
สุ โขทัย
สุ โขทัย

4

โทรศัพท์
086 2892319
073 231290
081 7190925

032 233159 081 7366304

036 632250
081 3045788
054 291055-6
089 4331309
054 314558
054 227962-3
054 222999
086 4286045
053 510570
081 7901234

02 4634448, 02 4633133
02 7591881
02 3952908 ,02 3961796
02 7552880 089 6991047
02 4204776
02 4204094, 02 4204839
034 837383

036 597414
081 9720914
055 627203
089 9582574
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สถานตรวจสภาพรถที่ตรวจรถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียว
ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2557
ลำดับ
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

ชื่อสถำนตรวจสภำพรถ
ตรอ. รุ่ งเรืองตรวจสภำพรถ
ตรอ. เมืองเก่ ำตรวจสภำพรถ
ตรอ.แม่ สิน
ตรอ. สำรจิตร
ตรอ. ท่ ำชัยตรวจสภำพรถ
ตรอ. พรรุ่ งโรจน์
ตรอ.เกรียงไกร เซอร์ วสิ
ตรอ. บำงปลำม้ ำ
ตรอ. สวนแตง
ตรอ. หจก. ซี อำร์ ตรวจสภำพ
ตรอ.วิริยะ(สองพีน่ ้ อง)
ตรอ. ไทยสงวน
พีน่ ้ องเซอรวิส
ตรอ. บริษัท สมุยมอเตอร์ แลนด์ (1986) จำกัด
ตรอ. ใบปอ
อนุกลู เซอร์ วสิ
บ้ ำนดอนปิ ยะกลกำร
ตรอ. บริษัท คุณเฮงยำนยนต์ สุรินทร์ (1999) จำกัด
ตรอ. บุญพงศ์ พรรณ เซอร์ วสิ
หจก.เกียรติสุรนนท์ อำนำจเจริญ
ตรอ. ละมัยพำนิช
ตรอ. หจก. อุดรเจริญยนต์
ตรอ. เสน่ ห์กำรช่ ำง
ตรอ. ท่ ำปลำตรวจสภำพ
ตรอ. รำชันกลกำร
ตรอ. โล่ ห์ประเสริฐ กลกำร
ตรอ. เสกสรรตรวจสภำพ
ตรอ. จี๊ด ทัพทันเซอร์ วสิ
ตรอ. ปรีชำคำร์ แคร์
ตรอ. บัญชำ
ตรอ. โอ.เค.คำร์ เซ็ นเตอร์
ตรอ. สุ ธำทิพย์ ทุ่งนำบริกำร
ตรอ. นำจะหลวยตรวจสภำพ
ตรอ. ร้ ำนน้ องใหม่
ตรอ. อู่นิวตั ิกำรช่ ำง
ตรอ. เกียรติสุรนนท์ อุบล จำกัด สำนักงำนใหญ่
ตรอ. หจก. ไทยยนต์
ตรอ. บริษัท กิจเจริญไทยอุบล จำกัด

ที่อยู่
aอำเภอ
331/8 ม.3 ต.บ้ ำนสวน
เมือง
3/371 ม. 9 ต.ปำกแคว
เมือง
379 ม.13 ต.แม่ สิน
ศรีสัชนำลัย
18/4 ม.14 ต.สำรจิต
ศรีสัชนำลัย
6/1 ม.3 ต.ท่ ำชัย
ศรีสัชนำลัย
9/4 ม.6 ต.บ้ ำนไร่
ศรีสำโรง
46 ม.4 ต.นำงบวช
เดิมบำงนำงบวช
131/2 ม.10 ต.โคกครำม
บำงปลำม้ ำ
355/4 ม.4 ต.สวนแตง
เมือง
137 ถ.มำลัยแมน ต.รั้วใหญ่
เมือง
209/17 ถ.บำงลี่-หนองวัลย์เปรียง
สองพีน่ ้ อง
164 ม.4 ต.ทุ่งคอก
สองพีน่ ้ อง
146 ม.1 ต.บำงตำเถร อ. สองพีน่ ้ อง จ. สุ พรรณบุรี สองพีน่ ้ อง
199/1-5 ม. 3 ถ.ทวีรำษฎร์ ภักดี ต.อ่ำงทอง
เกำะสมุย
112/17 ถ.คลองหำ ต.นำสำร
บ้ ำนนำสำร
125 ถ.รำษฎณ์ บำรุง ต.ท่ ำข้ ำม
พุนพิน
522- 526 ถ.ตลำดใหม่ ต.ตลำด
เมือง
272/1-2 ,274,276-8 ถ.เทศบำล 1 ต.ในมือง
เมือง
28 ม.14 ต. แสวงหำ
แสวงหำ
182 ม.4 ต.บุ่ง
เมิอง
294 ม.1 ต.โนนสะอำด
โนนสะอำด
178/1-2 ถ.หมำกแข้ ง ต.หมำกแข้ ง
เมือง
40 ม.6 ต.ท่ ำปลำ
ท่ ำปลำ
20/2 ม.2 ต.บ่ อทอง
ทองแสนขัน
106/2 ม.2 ต. คอขุม
พิชัย
22/1 ม.1 ต. พญำแมน
พิชัย
61/1 ถ.สำรำญรื่น ต.ท่ ำอิฐ
เมือง
117/2 ม.1 ต.ทัพทัน
ทัพทัน
300/1 ม.9 ต.ลำนสัก
ลำนสั ก
49/2 ม.8 ต.หนองหลวง
สว่ำงอำรมณ์
104/1 ม. 1 ต.สว่ำงอำรมณ์
สว่ำงอำรมณ์
622/11 ม.4 ต.เขำบำงแกรก
หนองฉำง
178 ม.11 ต.นำจะหลวย
นำจะหลวย
256 ม.2 ต.บัวงำม
บุณฑริก
13/19 ม.18 ถ.ชยำงกูร ต.ขำมใหญ่
เมือง
378 ถ.ชยำงกูร ต.ในเมือง
เมือง
300 -316 ถ.เขื่อนธำนี ต.ในเมือง
เมือง
320 ถ.ชวำงกูร ต.ในเมือง
เมือง

aจังหวัด
สุ โขทัย
สุ โขทัย
สุ โขทัย
สุ โขทัย
สุ โขทัย
สุ โขทัย
สุ พรรณบุรี
สุ พรรณบุรี
สุ พรรณบุรี
สุ พรรณบุรี
สุ พรรณบุรี
สุ พรรณบุรี
สุ พรรณบุรี
สุ รำษฎร์ ธำนี
สุ รำษฎร์ ธำนี
สุ รำษฎร์ ธำนี
สุ รำษฎร์ ธำนี
สุ รินทร์
อ่ำงทอง
อำนำจเจริญ
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุทัยธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี

5

โทรศัพท์

055 679043 081 0366953
084 6674994
087 6872228

035 584084
077 421208
087 1698056
077 272547
086 8146839
045 270370

055 418256
087 5734742
084 1530434

082 7574505 045 201188

045 284198
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