
รายชื่อรานกระจก โทรศัพท ตําบล/แขวง อําเภอ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

บริษัท อัลฟาทีมส จํากัด
02-8671370-2,02-4154363, 
02-41655082

บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

บริษัท อัลฟา ออโต กลาส จํากัด 081-6121345 ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
บริษัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จํากัด 02-9435900,086-3153643 ทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หางหุนสวนจํากัด เจ ที เตาปูนออโตกลาส
02-9136466-8,081-
3083531,086-3122704

บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

บริษัท กูด ชัวร กลาส จํากัด 02-4157500,02-7893200กด2 บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

หางหุนสวนจํากัด กระจกรถยนต บางบอน 02-8944158-9,02-4160477 บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หางหุนสวนจํากัด กีตา กลาส แอนด ซาวด 02-4154849,02-4168607 บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
บริษัท กลาสเทค(ประเทศไทย) จํากัด 02-7471733-4 หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
อิศราชัยพานิช 02-2222331 บานบาตร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร

บริษัท กลาสเซฟเวอร จํากัด
086-9884353,02-5438377, 
092-1171413

มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไทยออโตกลาส จํากัด 02-2950566-9 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
บริษัท เพทายไฮเปอรกระจกรถยนต จาํกัด 089-8108140,037-218668-9 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
บริษัท วินดสกรีน จํากัด 02-9330707 วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ทอปนอทช กลาส จํากัด 02-758-0204-6,099-541-2224 สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไทยออโตกลาส จํากัด 02-7281075-6 สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 02-9735537-8 ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษัท กูด ชัวร กลาส จํากัด
02-9828558,02-9825501-3, 
02-7893200กด1

ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กระบ่ี
กระบ่ีออโตกลาส 089-0643815,085-6494145 กระบ่ีนอย อําเภอเมืองกระบ่ี กระบ่ี
รานศรีตรังกระจกโคง 075-631095, 081-7887681 กระบ่ีใหญ อําเภอเมืองกระบ่ี กระบ่ี
กาญจนบุรี
ทอปกลาส 034-515304 ปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
หางหุนสวนจํากัด กฤตเจริญออโตกลาส 034-600260,085-9053537 ปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
กําแพงเพชร
บริษัท เคพีพี กลาส จํากัด 055-717222,091-8395259 ในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
ขอนแกน
ชาญการชาง 043-236989 ในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน ขอนแกน
บริษัท อุดรกระจกรถยนต จํากัด 043-243114-5 ในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน ขอนแกน
บริษัท กลาสชอปส  จํากัด 043-007294 พระลับ อําเภอเมืองขอนแกน ขอนแกน
จันทบุรี
ตรีรัตนกระจก 039-324335 จันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี



ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 038-821100 บางพระ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 038-221167-8 นาเกลือ อําเภอบางละมุง ชลบุรี

บริษัท แตลงฮ้ัว (ทีแอลเอช) 95 กรุป จํากัด 038-800440-2, 086-3746761-3 หนองปรือ อําเภอบางละมุง ชลบุรี

บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 038-154538-9 หนองกะขะ อําเภอพานทอง ชลบุรี

หางหุนสวนจํากัด อมตะกระจกรถยนต
081-7625750,089-
9369817,038-759004

นาปา อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

รานขจรกลการ (2001) 038-799913 บานสวน อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท เมืองชลกระจกรถยนต จํากัด 038-765667 เสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ปอป ออโตกลาส จํากัด 038-286364,039-993191 หนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 
บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 038-056988-9 หวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

บริษัท ธรรมพุทธรักษา จํากัด 038-765337-8, 086-3304921 หวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

บริษัท แตลงฮ้ัว(ทีแอลเอช) 95 กรุป จํากัด 038-337707-9,085-4808881 บอวิน อําเภอศรีราชา ชลบุรี
บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 038-345512-3 บอวิน อําเภอศรีราชา ชลบุรี
บริษัท สุพจนกระจกรถยนต จํากัด 081-6501741,081-6504199 บอวิน อําเภอศรีราชา ชลบุรี

บริษัท ศรีราชา ออโตแอร แอนด กลาส จํากัด 038-341224 บางพระ อําเภอศรีราชา ชลบุรี

บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 038-772355,038-325488 สุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา ชลบุรี
ชัยนาท
บริษัท กลาสชอปส  จํากัด 056-411678 บานกลวย อําเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท
ชุมพร
สรศักดิ์ กระจกรถยนต 088-444-5442 บางหมาก อําเภอเมืองชุมพร ชุมพร
เชียงราย
หางหุนสวนจํากัด กระจกรถยนต พร
ประเสริฐการชาง

053-712095,089-4359129 รอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย

เชียงใหม

บริษัท กูด ชัวร กลาส จํากัด 053-245111,02-7893200กด6 ทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม เชียงใหม

หางหุนสวนจํากัด กระจกพัวเซงหลี 053-241577 วดัเกต อําเภอเมืองเชียงใหม เชียงใหม
ตรัง
กิมอุนกระจกยนต 081-8949606,075-218378 ทับเท่ียง อําเภอเมืองตรัง ตรัง
ตาก
บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 055-533267 แมสอด อําเภอแมสอด ตาก
นครปฐม
บริษัท กูด ชัวร กลาส จํากัด 034-978203-4 ศรีษะทอง อําเภอนครชัยศรี นครปฐม
หางหุนสวนจํากัด บวนเฮงเส็งเซฟต้ีกลาส 034-289886-8 ธรรมศาลา อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม



สายสี่กระจกโคง
02-888-5940,086-533-
5844,081-3122436

กระทุมลม อําเภอสามพราน นครปฐม

บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 02-4821488 บางกระทึก อําเภอสามพราน นครปฐม
นครราชสีมา
บริษัท ไทยออโตกลาส จํากัด 044-271555 ในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
บริษัท อุดรกระจกรถยนต จํากัด 044-351-699,093-190-9222 ในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
รานนํ้าแกวกระจกรถยนต 044-213033 ในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
หางหุนสวนจํากัด ราชสีมากระจกรถยนต 044-242624 ในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
หางหุนสวนจํากัด คลังกระจกรถยนตทุงสง 075-420022 ชะมาย อําเภอทุงสง นครศรีธรรมราช
บริษัท นครเซฟต้ีกลาส จํากัด 075-345553 ทาวัง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
คลังกระจกรถยนตนครศรี 075-432285,088-8860637 ปากนคร อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
นครสวรรค
บริษัท กลาสชอปส จํากัด 056-224000,056-228880 นครสวรรคตก อําเภอเมืองนครสวรรค นครสวรรค
รานนํ้าแกวกระจกรถยนต 056-225457 นครสวรรคตก อําเภอเมืองนครสวรรค นครสวรรค
นนทบุรี
บริษัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จํากัด 02-4222157-8 บางขนุกอง อําเภอบางกรวย นนทบุรี

บริษัท กูด ชัวร กลาส จํากัด 02-9244280-2,02-7893200-4 ออมเกร็ด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

บริษัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จํากัด 02-9698223,02-5275850 บางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

หางหุนสวนจํากัด ติวานนทวินดสกรีน
02-9503372-3,081-
8301304,0819930592

บางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

นราธิวาส

หางหุนสวนจํากัด ธีระการกระจก
073-512223, 088-8298380, 
086-8854945

บางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส

ปทุมธานี
บริษัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จาํกัด 02-9028995-6 คลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

บริษัท กูด ชัวร กลาส จํากัด
02-9028800, 02-902-8682-3, 
02-789-3200กด3

คลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 02-9086807-8,02-5291332 คลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

บริษัท กูด ชัวร กลาส จํากัด 02-9960084-6,02-7893200กด5 ประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

บริษัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จํากัด 02-9042331 รังสิต อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี
บริษัท เจริญ ออโตกลาส จํากัด 02-9756829, 098-3939546 บานกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ
ปราณบุรีกระจกรถยนต 032-623269,081-4334718 เขานอย อําเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
เอสพีกระจกรถยนต 082-955-8999 หนองตาแตม อําเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
ปราจีนบุรี



บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 037-204885 หนองก่ี อําเภอกบินทรบุรี ปราจีนบุรี
บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 037-414672-3 ทาตูม อําเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
บริษัท เพทายไฮเปอรกระจกรถยนต จํากัด 037-218668-9 ทาตูม อําเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา
บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 035-346588 คลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หางหุนสวนจํากัด ศิวกรกระจกรถยนต 035-329176 คลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
พังงา
พังงากระจกยนต 093-5758272 ถ้ํานํ้าผุด อําเภอเมืองพังงา พังงา
พิจิตร
บริษัท กลาสชอปส จํากัด 056-032225 ในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร พิจิตร
พิษณุโลก
สุทนการชาง 055-244158,055-221983 ในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
กระจกรถยนตวังทอง 055-241010,089-5663331 สมอแข อําเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 055-906158 สมอแข อําเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เพชรบุรี
รานเพชรบุรีกระจกรถยนต 032-401428 (คุณมด) ไรสม อําเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
เพชรบูรณ
บริษัท กลาสชอปส  จํากัด 056-731075 ซับสมอทอด อําเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ
456 เจริญยนต 056-711711,086-4485009 สะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 02-9735537-8 สะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
ภูเก็ต
เอ็ม.ที.เซฟต้ีกลาส 076-246356,081-5351990 ตลาดเหนือ อําเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
บริษัท อนุภาษธุรกิจและการคาภูเก็ต จํากัด 076-213453-4,076354157-9 ตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
บริษัท อาณาจักรกระจกโคง จํากัด 076-239116 รัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
บริษัท อนุภาษธุรกิจและการคาภูเก็ต จํากัด 076-363-152 วิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ระยอง
บริษัท ปลวกแดงกระจกรถยนต จํากัด 089-1479249 บานฉาง อําเภอบานฉาง ระยอง
บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 037-010877-8 ปลวกแดง อําเภอปลวกแดง ระยอง
บริษัท ปลวกแดงกระจกรถยนต จํากัด 089-1479249 ปลวกแดง อําเภอปลวกแดง ระยอง
เจ.พี.แแอรกระจกรถยนต 038-873325,038-613888 เชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง ระยอง
บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 038-948555,083-6875644 เชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง ระยอง

บริษัท สุพจนกระจกรถยนต จํากัด
038-865082,081-6501741,081-
6504199

เชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง ระยอง

บริษัท แตลงฮ้ัว(ทีแอลเอช) 95 กรุป จํากัด 038-026367 ทับมา อําเภอเมืองระยอง ระยอง

หางหุนสวนจํากัด เค เอส ออโตกลาส
086-3177001, 086-3776581 
,091-0037404

ทับมา อําเภอเมืองระยอง ระยอง

บริษัท แตลงฮ้ัว(ทีแอลเอช) 95 กรุป จํากัด 038-026367 ทาประดู อําเภอเมืองระยอง ระยอง
หางหุนสวนสามัญ วาสุกรี กระจกรถยนต 038-686288 , 081-6635235 เนินพระ อําเภอเมืองระยอง ระยอง
บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 038-691789-90 มาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง ระยอง



ราชบุรี
หางหุนสวนจํากัด กฤตเจริญออโตกลาส 032-910479,094-4951651 โคกหมอ อําเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี
ศเชษฐกระจกรถยนต 032-319776,081-9107139 ดอนตะโก อําเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี
ลพบุรี
รานรมเย็นกระจกยนต 081-4236555,036-621771 เขาสามยอด อําเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี
บริษัท กลาสชอปส  จํากัด 036-616100 ทาศาลา อําเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี
ลําปาง
รานเซ็นเตอรกลาส มารเก็ตต้ิง 054-324521 ชมพู อําเภอเมืองลําปาง ลําปาง
บริษัท บี กลาส 2559 จํากัด 054-209660 บอแฮว อําเภอเมืองลําปาง ลําปาง
ลําปางออโตกลาส 054-209517 , 08-9431-6682 พระบาท อําเภอเมืองลําปาง ลําปาง
เลย
บริษัท อุดรกระจกรถยนต จํากัด 042-815384 กุดปอง อําเภอเมืองเลย เลย
สกลนคร
บริษัท อุดรกระจกรถยนต จํากัด 081-7177643, 094-5252155 ธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร สกลนคร
สงขลา
หางหุนสวนสามัญ เอ็ม.ที.เซฟต้ีกลาส 074-592715, 086-4980321 พะวง อําเภอเมืองสงขลา สงขลา
หางหุนสวนจํากัด หาดใหญอาณาจักรอะไหล
ยนต

074-356312, 066-927795 หาดใหญ อําเภอหาดใหญ สงขลา

หางหุนสวนสามัญ เอ็ม.ที.เซฟต้ีกลาส
074-368334, 074-592715,   
086-4912729

หาดใหญ อําเภอหาดใหญ สงขลา

สมุทรปราการ
บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 02-3381405 บางบอ อําเภอบางบอ สมุทรปราการ
บริษัท ซิกมา กระจกรถยนต จํากัด 02-7431502,083-1135050 บางแกว อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

บริษัท ไทยออโตกลาส จํากัด 02-1751234-5,02-1752034-7 ราชาเทวะ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

บริษัท ทอปนอทช กลาส จํากัด 02-7580204-06 เทพารักษ อําเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

บริษัท กูด ชัวร กลาส จํากัด
02-7585544,02-7572917-9, 
02-7893200กด0

สําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

บริษทั อัลฟา เซลส จํากัด 02-7486656-9 สําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
ศรีมงคลกระจกยนต 081-4328666, 089-6987715 ลาดใหญ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 081-8559244, 034-423889 โคกคาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
สระแกว
บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 037-421701-2 สระแกว อําเภอเมืองสระแกว สระแกว
สระบุรี
หางหุนสวนจํากัด ศิวกรกระจกรถยนต 036-212793 ปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี สระบุรี
สุพรรณบุรี
บริษัท กลาสชอปส จํากัด 035-511433 ทาระหัด อําเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี



สุราษฎรธานี
ราน พ.กระจกรถยนต 077-282969 มะขามเต้ีย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

สุราษฎรกระจกรถยนต
094-6394619,081-8916987, 
084-1475873

มะขามเต้ีย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 

สุรินทร
บริษัท อุดรกระจกรถยนต จํากัด 044-512708,091-0189292 นอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร สุรินทร
อุดรธานี

บริษัท อุดรกระจกรถยนต จํากัด
042-211248-9, 042-211258, 
042-211260

หมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

อุตรดิตถ
วังทองกระจกรถยนต(อุตรดิตถ) 087-9998542,086-2044598 ปาเซา อําเภอเมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ
อุทัยธานี
บริษัท กลาสชอปส จํากัด 056-042626 อุทัยใหม อําเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
อุบลราชธานี
บริษัท อุดรกระจกรถยนต จํากัด 045 314557 ในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


