
โครงการบูรณาการซอมรถประสบภัยน้ําทวม ป 2554  
 

1. หลักการและเหตุผล   
เน่ืองจากสถานการณมหาอุทกภัย ที่กอใหเกิดความเสียหายตอรถยนตจํานวนหลาย

หม่ืนคันซึ่งภายหลังนํ้าลดแลวอาจเกิดปญหาในการใหบริการตอผูเอาประกันภัยหรือประชาชนทั่วไปใน
เร่ืองของการนํารถเขาจัดซอมในอู อีกทั้งยังมีบางอูที่อาจไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวม เพ่ือเปนการ
แกไขปญหาดังกลาว คณะกรรมการประกันภัยยานยนต สมาคมประกันวินาศภัยจึงไดมีการประชุมหารือ
รวมกับ สํานักงาน คปภ. และผูประกอบการซอมรถ เพ่ือบูรณาการศักยภาพในการใหบริการจัดซอม
รถยนตอยางเพียงพอ จึงไดมีมติแตงตั้ง คณะกรรมการบูรณาการซอมรถประสบภัยนํ้าทวม ซึ่งประกอบดวย
ผูแทนจาก สํานักงาน คปภ.  สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมสหมิตรการซอมรถยนตแหงประเทศไทย 
และอูกลางการประกันภัย ขึ้นภายใตชื่อ โครงการ “บูรณาการซอมรถประสบภัยนํ้าทวม ป 2554” 
   

2.  วัตถุประสงค  
1. เพ่ือเปนมาตรการชวยเหลือผูเอาประกันภัยรถยนตที่ถูกน้ําทวม ทางดานการจัดซอม

รถยนต 
2. เพ่ือเปนมาตรการเตรียมความพรอมรองรับการใหบริการดานซอมรถยนตหลังนํ้าลด

อยางมีระบบและเพียงพอ 
          3. เพ่ือเปนการรวมเสริมสรางภาพลักษณที่ดีดานการประกันภัยและธุรกิจดานการ

ประกอบการอูซอมรถยนต 
 

3.  สัญลักษณของ “โครงการบูรณาการซอมรถประสบภัยน้ําทวม ป 2554” 
สัญลักษณรูปรถยนตที่ถูกน้ําทวมอยูในวงรีที่แสดงถึงความรวมมือกันของ 4 หนวยงาน

หลักที่สื่อดวยโลโกของหนวยงานคือ สํานักงาน คปภ. – สมาคมประกันวินาศภัย – สมาคมสหมิตรการ
ซอมรถยนตแหงประเทศไทย – อูกลางการประกันภัย โดยบริเวณสวนบนของรูปภาพในวงรีมีขอความ   
“โครงการบูรณาการซอมรถประสบภัยน้ําทวม ป 2554” 

 

 
 

4.  รูปแบบการดําเนินการ 
1. ติดปายสัญลักษณนี้ที่อูที่เขารวมโครงการเพื่อใหเห็นชัดเจน 
2. ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไป รวมถึงผูเอาประกันภัยทราบถึงการใหบริการใน

การจัดซอมรถยนตที่ถูกน้ําทวมดวยมาตรฐานราคาและฝมือ 



   2 
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3. ทีมงานอูและบริษัทประกันภัยในพื้นที่ประสานงานใหความชวยเหลือรถยนตที่ถูก
น้ําทวมเพ่ือทําการแกไขปญหา และตรวจสอบความเสียหายเบื้องตน  

4. รับปรึกษาและใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการประกันภัยและการซอมรถยนต 
 

5.  ข้ันตอนการดําเนินงาน  
1. จัดประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือวางแผนปฏิบัติงานรวมกัน 
2. ประสานงานกับบริษัทรถยก อูซอมรถ และบริษัทประกันภัยเพื่อเตรียมความพรอม

เขารวมโครงการในแตละพื้นที่ 
3. ประสานงานจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณตางๆ เชนน้ํามันเกียร น้ํามันเครื่อง เปนตน 
4. ประสานงานเพื่อแสวงหาเครือขายเพื่อการซอม เชนรานซอมระบบไฟฟา ซักพรม 

ลางอัดฉีด ไดชารท ไดสตารท รานซอมระบบอิเล็กทรอนิก (ECU) ผูจําหนาย
น้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร เปนตน 

5. จัดทําแบบตรวจสอบและประเมินราคารถยนตประสบภัยน้ําทวมตามระดับความ
เสียหาย กําหนดมาตรฐานราคาคาแรงการซอม กําหนดระยะเวลาในการซอม และ
กําหนดระยะเวลาในการจาย 

6. จัดทําประชาสมัพันธสรางการรับรูตอผูเอาประกันภัยและประชาชน 
 

6.  การประสานงานและดําเนินงาน  
1. จัดประชุมคณะทํางานฯ ซึ่งประกอบดวย  

-  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 -  สมาคมประกันวินาศภัย                      

-  สมาคมสหมิตรการซอมรถยนตแหงประเทศไทย  
-  อูกลางการประกันภัย  

2. ประสานงานสํานักงาน คปภ. จังหวัด ในการดําเนินการหาสถานที่ เตนท บริษัทรถยก 
เปลี่ยนถายสารเหลวเบื้องตน 

3. ประสานงานสํานักงาน คปภ. จังหวัด เพ่ือทําประชาสัมพันธในพื้นที่  
 

7.  กําหนดวันเวลา และสถานที่ 
1.  จัดแถลงขาวและลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) รวมกัน ในวันศุกรที่ 2 ธันวาคม

2554 ณ สํานักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก 
2.  จัดกิจกรรมตาม “โครงการบูรณาการซอมรถประสบภัยนํ้าทวม ป 2554” หลังจาก    

น้ําลดในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย 
         

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
สมาคมประกันวินาศภัย รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมสหมิตรการซอมรถยนตแหงประเทศไทย และอูกลางการ
ประกันภัย 
 

             ....................................................................................................... 



ลําดับ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู โทรศัพทมือถือ โทรสาร

1 บริษัท อนุรักษออโตรีแพรเซ็นเตอร จํากัด คุณอนุรักษ           กําธรเจริญรุง 84 ซ.รังสิต-นครนายก 55 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปตย  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 081-606-0495 02-294-9629

2 บริษัท ช. ธนบดี ออโต จํากัด คุณชลัช              โรจนสุขสกุล 188  ถ.พระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม.  10150 081-428-5084 02-971-9684

3 บริษัท นําสิริยนต จํากัด คุณธีรพัฒน        สิริพุฒิคุณ 26/17 ม.4 ซ.สุขสวัสดิ์14 ถ.สุขสวัสดิ์  แขวง-เขต จอมทอง กทม. 10150 02-476-6785 02-476-6785

4 บริษัท พีเอสบอดี้ช็อป(1997) จํากัด คุณสุนทร             ปติทานันท 128,132 ซ.พัฒนาการ 40 (ถาวร) ถ.พัฒนาการ  แขวง-เขต สวนหลวง กทม.  10250 081-559-4929 02-722-6274

5 บริษัท พีแอนดดับบลิว ออโตเซ็นเตอร จํากัด คุณสมชาย            สําราญกมล 3/29 ม. 12 ซ.มัยลาภ ถ.รามอินทรา แขวง-เขต ลาดพราว กทม. 10230 081-304-9987 02-907-1556

6 บริษัท สามมิตร 28 การาจ จํากัด คุณวิชัย                 พิชยผดุงกิจ 592 ซ.ไผสิงหโต ถ.พระราม 4 แขวง-เขต คลองเตย กทม. 10110 02-258-2148 02-663-0161

7 บริษัท อนุรักษอินเตอรโมบิล จํากัด คุณวินัย                 กําธรเจริญรุง 1028/76 ซ.สาธุประดิษฐ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กทม. 10120 081-606-0495 02-294-9629

8 บริษัท อู พี.ซี.ซี. จํากัด คุณวุฒิชาญ             เชิญรุงโรจน 88 ถ.บางกรวย-ไทรนอย  ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 089-131-1113 02-571-2118 

9 บริษัท อูนครสวรรค พี.ซี.ซี. จํากัด คุณณัฐวัฒน            สุขุมาลจันทร 48 ม.10 ถ.สายเอเชีย  ต.บางมวง  อ.เมือง  จ.นครสวรรค  60000 084-122-2286 056-371-405

10 บริษัท อูนพเกา การาจ จํากัด คุณไพเจต              สรรพทรัพยสิริ 211 ซ.ออนนุช 44 ถ.สุขุมวิท 77  แขวง-เขต สวนหลวง กทม. 10250 081-752-3611 02-742-2952

11 บริษัท อูนําชัย รัตนาธิเบศร จํากัด คุณอรวรรณ          เชิญรุงโรจน 95/20 ม.8 ซ.รัตนาธิเบศร 17  ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000 081-173-5622 02-965-5519

12 บริษัท อูนําชัยเตาปูน จํากัด คุณภัทรียา             เชิญรุงโรจน 645/18 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี  แขวง-เขต บางซื่อ กทม. 10800 089-121-1112 02-571-2118 

13 บริษัท ไรสซิ่งอิมเม็กซ จํากัด คุณเสรี                    เสรีรักษจุฑารังสี 14/12 ม.13 ถ.ซอยกํานันเมน แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ  กทม. 10160 081-318-1744 02-802-2715

14 หางหุนสวนจํากัด อินเตอรเทค ออโต เซอรวิส คุณณรงคศักดิ์        สัจจะไทย 99/9 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวง-เขต บางนา กทม. 10260 081-615-7845 02-744-9955

15 หางหุนสวนจํากัด  เจดียออโตเซอรวิส คุณอัมพร                มลภิบาล 90/1 ม.3 ซ.พัฒนา  ถ.สุขสวัสดิ์  ต.คลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290 02-815-6146 02-815-7140

16 บริษัท ธงการาจ จํากัด คุณประเสริฐ          ลี้พาลชน 137 ถ.พระราม 3  แขวง-เขต บางคอแหลม 10120 089-488-8340 02-291-9419

17 บริษัท ซี.อาร. ออโต (2004) จํากัด คุณแสงดาว            เชิญรุงโรจน 40/2 ม.5 ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี  ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 081-644-3407 02-978-2792

18 หางหุนสวนจํากัด ณรงควิทยพัฒนาการ คุณวิทยา                 ศรีวงศทอง 18/25 ม.10 ซ.ออนนุช 80 ถ.ออนนุช 77  แขวง-เขตประเวศ กทม. 10250 02-320-7222-4 02-320-7225

19 บริษัท กรุงเทพยนตรการ เซอรวิส จํากัด คุณอํานาจ              ถาวรเกษม 5/1 ซ.สมบูรณพัฒนา 1 ถ.ประชาสงเคราะห  แขวง-เขต ดินแดง กทม. 10400 081-837-3420 02-692-7056

20 บริษัท รุงเรือง ออโต ไฮเทค จํากัด คุณชัยนรินท          เลิศถิรธนพงศ 15 ม.8 ถ.บัวนครินทร  ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540 088-885-3509 02-753-6814

21 บริษัท นิวเพื่อนยนต จํากัด คุณปานทิพย          สุทธินาคสมบัติ 78/9 ม.1 ซ.18 ถ.บางกรวย-ไทยนอย  ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-808-7351-2 02-886-3919

22 บริษัท บัญชากลการ แอนด เซอรวิส จํากัด คุณบัญชา               สุทธินาคสมบัติ 45/21 ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  11130 02-446-0619 02-446-0556

23 หางหุนสวนจํากัด พี.เจ.81 ออโต เซอรวิส คุณทวีศักดิ์              อิทธิผลธรรม 366/5 ซ.เพชรเกษม 98/2 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160 081-874-4145 02-421-6331

24 หางหุนสวนจํากัด อู ส.บริการ คุณณวรรตน          ตูจินดา 86-88 หมูที่ 3 ซอยลาซาล 19 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา  เขตบางนา กทม. 10260 081-720-3118 02-744-6995

25 บริษัท ส. คงกิตติ์ (1998) จํากัด คุณสุกิตต                เลิศปราสาทพร 1022 ซ.เหมวงษ ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางคอ เขตจอมทอง กทม. 10150 081-909-4899 02-875-5177

26 บริษัท กิจไพศาล 1992  จํากัด คุณชลากร               เศรษฐบัณทัต 28/4 ม.1 ถ.มาลัยแมน  ต.บางกุง  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  72210 086-099-9799 035-540-481

รายชื่ออูที่เขารวมโครงการ “บูรณาการซอมรถประสบภัยน้ําทวม" (คบท.)

ชื่อเจาของ



ลําดับ รายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู โทรศัพทมือถือ โทรสารชื่อเจาของ

27 บริษัท สถาพร ออโต การาจ จํากัด คุณพรเพ็ญ              บุญยโชติกร 107 ซ.อินทมาระ 44 ถ.สุทธสารวินิจฉัย แขวง-เขต ดินแดง  กทม. 10400 089-447-3268 02-276-2263

28 บริษัท เกรียงไกรเซอรวิส จํากัด คุณธนกฤต              นาคทอง 6138 ซ.สมาคมแพทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป  กทม. 10240 081-817-2148 02-510-0288

29 บริษัท เจ. เอส. รุงกิจยนตการ จํากัด คุณวราพันธุ            สิงหประเสริฐกูล 30,32 ซ.ออนนุช46 ถ.สุขุมวิท77  แขวง-เขต สวนหลวง กทม. 10250 086-383-6999 02-322-8882

30 บริษัท เอส.เอ็ม.วี. แอดวานซเซอรวิส จํากัด คุณวิฑูร                    ศิริชัยพิพัฒนรัช 27/161 ม.7 ซ.นวมินทร 113 ถ.นวมินทร  แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กทม. 10230 081-922-5366 02-509-7994

31 บริษัท อูสุขสันตอินเตอรเซอรวิส จํากัด คุณสวัสดิ์                  กระจับหอม 109/40 ซ.นวมินทร 74 ถ.นวมินทร  แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กทม. 10240 081-870-2758 02-947-7002-4

32 หางหุนสวนจํากัด สมบูรณชูสุข คุณสายชล                นามแสง 17 ม.6 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 19 ถ.สวนหลวง ร.9  แขวงบางบอน เขตประเวศ  กทม. 10250 081-929-1228 02-398-4634

33 บริษัท เดียร บอดี้ แอนด เพนท (1995) จํากัด คุณวิฑูรย                  พาณิชยเจริญลาภ 92/1-2 ถ.เพชรเกษม ซ.48  เขตภาษีเจริญ  กทม. 10160 083-449-5656 02-869-4531

34 หางหุนสวนจํากัด บาวาเรีย มอเตอร คุณนวลจันทร          กิติศักดิ์สิน 212/35 ซ.ลาดพราว 10 ถ.ลาดพราว  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 081-374-8338 02-938-6488

35 บริษัท สุริยะยนต จํากัด คุณประสิทธิ์             เพชรแกวกุล 2824-26 ถ.กรุงเทพ-นนท  แขวงบางซื่อ  เขตดินแดง  กทม. 10400 02-585-3408-9 02-912-0766

36 บริษัท ศุภเลิศการชาง จํากัด คุณสันติ                    ศุภเลิศมงคลชัย 140/2 ซ.มาตานุสรณ (เจริญกรุง)  ถ.พระราม 3 แขวง-เขตบางคอแหลม กทม. 10120 02-291-1544 02-291-4108

37 บริษัท ชัยกิจเซอรวิส จํากัด คุณถนัด                    รัชฎาภรณิกุล 3874/2 ถ.พระราม4  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กทม. 10110 081-612-8808 02-2494837

38 บริษัท สยามออโตบอดี้ จํากัด คุณจีรศักดิ์                 ตอกิจยืนยง 109/26 ซ.นวมินทร 74 ถ.นวมินทร  แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กทม. 10240 081-406-9200 02-947-9800

39 หางหุนสวนจํากัด ศ.ชัยยนต คุณเดชา                    ชัยชโลธร 584 ถ.พระราม 3  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กทม. 10120 02-295-2038-9 02-682-0291

40 บริษัท พี.เอ.เอ็ม. บอดี้ เซอรวิส จํากัด คุณมนตรี                  ศิริธนารัตนกุล 1457 ม.4 ถ.ศรีนครินทร  ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270 081-615-1746 02-749-9385

41 บริษัท อวยชัยการาจ จํากัด คุณพรชัย                   เพ็ญสกุลพงศา 19/190-194 ถ.พระราม 2/92 แขวงแสมดํา  เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150 081-821-7064 02-451-3706

42 บริษัท มหานคร99 จํากัด คุณประพาฬ              วิมลสิทธิพงศ 1996/9 ถ.จันทน แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา  กทม. 10120 081-845-8886 02-678-4884

43 บริษัท ซาแอนดกิม คารเซอรวิส จํากัด คุณสพลยศ                วชิรชูเกียรติ 12-13 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 2  แขวงคลองกุม  เขตบึงกุม  กทม. 10230 081-932-9086 02-375-3853

44 อู เฉลิมวันชาติ คุณทวีป                     ธีรานนท 27/30 ซ.ขางธนาคารกรุงไทย ถ.รามอินทรา กม.2 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กทม. 10220 081-567-6962 02-971-6354

45 บริษัท ฉินกรุป จํากัด คุณฉัตรชัย                วัฒนปญญากุล 4 ซ.บางนา-ตราด 18  แขวง-เขต บางนา  กทม. 10260 081-441-8258 02-398-6617

46 หางหุนสวนจํากัด อูชอบบริการ คุณชอบ                     เฮงฉวน 4 ซ.เทียนทะเล17 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล  แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 081-806-6473 02-892-0983

47 บริษัท อูแมกลอง จํากัด คุณไชยวัฒน             นุยา 26 เจริญนคร 58 ถ.เจริญนคร  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี  กทม. 10600 081-807-2200 02-460-0172

48 บริษัท พี.ที.มอเตอรคาร จํากัด คุณปณชัย                  พานิชโกศล 60/340 ม.12 ซ.รามอินทรา 40 ถ.รามอินทรา  แขวงคลองกุม  เขตบึงกุม  กทม. 10230 02-944-5248-50 02-510-5556

49 บริษัท จักรพันธการาจ จํากัด คุณปติ                       จงจักรพันธ 109/15 ม.1 ซ.พุทธมณฑลสาย2ซ.15 ถ.เพชรเกษม แขวงบางไผ เขตบางแค กทม. 10160 086-323-1433 02-455-9679

50 บริษัท นวมินทรการาจ จํากัด คุณไพศาล          ประสิทธิภาพพิบูลย19/41 ซ.นวมินทร 103   แขวงคลองกุม  เขตบึงกุม  กทม. 10230 085-900-2211 02-949-7226

51 บริษัท โรจนะ ออโต คัลเลอร จํากัด คุณชลัช                     โรจนสุขสกุล 339 ม.2  ต.สามเรือน  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  13160 081-428-5084 035-332-193

52 บริษัท สหชัย ออโต เซอรวิส จํากัด คุณอนุสรณ               นวลสุข 8/10 ม.1 ซ.แจงวัฒนะ 14 ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง  เขตหลักสี่  กทม. 10210 083-990-7878 02-990-7878




