The Navakij Insurance Public Company Limited

เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อศูนย์บริการ

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

BMW
กรุงเทพมหานคร
บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด

299 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

จตุจักร

02-9387777

บริษัท อมร เพรสทีจ จำกัด

60 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม

จตุจักร

02-5139555

บริษัท อมร เพรสทีจ จำกัด

168 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม

จตุจักร

02-5132232

บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด

548 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ

บางแค

02-0805888

บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส
(ประเทศไทย) จำกัด
เชียงใหม่
บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด

292 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ

บางพลัด

02-8800999

402 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม

เมืองเชียงใหม่

053-306472

จตุจักร

02-5615000

บริษัท เอ็ม.เค.ออโต้เซ็นเตอร์ จำกัด 45/580 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ

บางขุนเทียน

บริษัท มงคลออโต้เซลส์ จำกัด

78/4 หมู่ที่ 4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์

บางเขน

02-4170300,024170399,081-7531880
02-9708576-9,087-0926281

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย)
จำกัด
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย)
จำกัด
บริษัท พระนคร ยนตรการ จำกัด

60/145 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม

บึงกุ่ม

02-5103628-9

1494 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

ราชเทวี

02-2559300, 02-2559320

88 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงสายไหม

สายไหม

02-9918888

257/6 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

เมืองขอนแก่น

043-241000

59/9 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง

บางปะกง

038-532900-5

111/6 หมู่ที่ 13 ตำบลสันทราย

เมืองเชียงราย

053-153999

Chevrolet
กรุงเทพมหานคร
บริษัท พระนคร ยนตรการ จำกัด

ขอนแก่น
บริษัท อาร์.เอช.มอเตอร์สเซลส์
จำกัด
ฉะเชิงเทรา
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย)
จำกัด
เชียงราย
บริษัท ชัยชนะมอเตอร์ (เชียงราย)
จำกัด
เชียงใหม่
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56

108 หมู่ที่ 2 แขวงลาดยาว
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The Navakij Insurance Public Company Limited

เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท เจริญมอเตอร์เบนซ์ จำกัด

ที่อยู่
3 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลศรีภูมิ

ปทุมธานี
บริษัท พระนคร ยนตรการ จำกัด

053-217652

โชคชัย

093-8795059,044-756696-7

1351/2 หมู่ที่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก
ตำบลนครสวรรค์ตก

เมืองนครสวรรค์

056-228124,089-5666406

99/99 หมู่ที่ 13 ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางบัวทอง

บางบัวทอง

02-9227077

88 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง

คลองหลวง

02-5163111

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) 43/5 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง
เมืองปทุมธานี
จำกัด
บริษัท เอเลแกนซ์ ออโตโมบิล จำกัด 88/8 หมู่ที่ 2 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางหลวง เมืองปทุมธานี
สงขลา
บริษัท หาดใหญ่
อินเตอร์คาร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
สมุทรปราการ
บริษัท รุ่งเจริญ คาร์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์

เมืองเชียงใหม่

นครราชสีมา
บริษัท รัตนหิรัญ ออโต้เซลส์ จำกัด 168 หมู่ 12 ตำบลพลับพลา
นครสวรรค์
บริษัท ทีวีแอล ออโต้
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นนทบุรี
บริษัท เอ็ม.เค.ออโต้วัน จำกัด

เขต/อำเภอ

02-5818521-7
02-5813333

151 หมู่ที่ 1 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลคลองแห

หาดใหญ่

074-427161-2,081- 5969561

77/1 หมู่ที่ 1 ตำบลราชาเทวะ

บางพลี

02-3168899

บริษัท รุ่งเจริญ คาร์ จำกัด

52 หมู่ที่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

บางเสาธง

02-7400799

บริษัท รุ่งเจริญ คาร์ จำกัด

52 หมู่ที่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

บางเสาธง

02-7400799

บริษัท รุ่งเจริญ พลัส จำกัด

ชั้นที่ 1 เลขที่ 42/5 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง

บางเสาธง

02-7055500

บริษัท รุ่งเจริญ พลัส จำกัด

1540 หมู่ที่ 6 ตำบลเทพารักษ์

เมืองสมุทรปราการ

02-3851551

32/8 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย

เมืองสมุทรสาคร

034-410955,091-7989222

89,89/1-2 หมู่ที่ 2 ตำบลวัดประดู่

เมืองสุราษฎร์ธานี

077-201301-4

สมุทรสาคร
บริษัท มหาชัย ออโต้ บอดี้ เพ้นท์
จำกัด
สุราษฎร์ธานี
บริษัท ทีวีแอล ออโต้
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อุดรธานี
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท อุดร ออโต้ ซิตี้ จำกัด

499 หมู่ที่ 3 ถนนรอบเมือง ตำบลหนองขอนกว้าง

เมืองอุดรธานี

042-292884-8

อุบลราชธานี
บริษัท ซีซีซีออโต้ จำกัด

779/13-16 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง

เมืองอุบลราชธานี

085-6331414,045-280888

กรุงเทพมหานคร
บริษัท อาร์เอ็มเอซิตี้มอเตอร์ส จำกัด 4330 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง

คลองเตย

062-4522308

บริษัท อาร์เอ็มเอซิตี้มอเตอร์ส จำกัด 34/9 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน

จอมทอง

02-4161555, 089-8129332

บริษัท ดีเอ็นเอ บอดี้ แอนด์ เพ้นท์
จำกัด
บริษัท พีพีเอส.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

1 ซอยพหลโยธิน 79 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน

ดอนเมือง

02-5314499,061-4299408

214 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง

บางเขน

02-5213333

บริษัท มงคลออโต้เซลส์ จำกัด

78/4 หมู่ที่ 4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์

บางเขน

02-9708576-9,087-0926281

บริษัท เอส.พี.กรุ๊ป ออโตโมบิล
(2013) จำกัด
บริษัท บางกอกออโตโมบิล จำกัด

1631,1631/2 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่

บางแค

02-1097777 , 081-9041886

466 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน

ประเวศ

02-7434600

บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ สุขุมวิท
จำกัด
บริษัท นที ออโตโมบิล จำกัด

23 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก

พระโขนง

083-9932999,02-3320046-50

208 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก

ภาษีเจริญ

02-4572288

บริษัท อาร์เอ็มเอซิตี้มอเตอร์ส จำกัด 507/581 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี

ยานนาวา

02-7136000

จันทบุรี
บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จำกัด 12/17 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองนารายณ์

เมืองจันทบุรี

039-373588

ฉะเชิงเทรา
บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด

8/8 หมู่ที่ 12 ตำบลบางปะกง

บางปะกง

033-054999

ชลบุรี
บริษัท ชลบุรี ท็อป คาร์ จำกัด

70 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี

087-9420937

7/9 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านนา

เมืองชุมพร

077-534005

Ford

ชุมพร
บริษัท มิตรแท้-ชุมพร ยานยนต์
จำกัด
ตาก
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท กริช ออโต้เซอร์วิส จำกัด

4/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด

แม่สอด

055-533777-8, 093-2318787

นครปฐม
บริษัท ช.เอราวัณนครปฐม จำกัด

1/2 หมู่ที่ 8 ตำบลอ้อมใหญ่

สามพราน

02-4311000

นครราชสีมา
บริษัท เอกสหกรุ๊ป ออโตโมบิล จำกัด 688 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่

เมืองนครราชสีมา

044-211911

นนทบุรี
บริษัท ที เอส ออโต้ เซลส์ จำกัด

83/5 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลพิมลราช

บางบัวทอง

02-5711999

ปทุมธานี
บริษัท แม็กธัญญะ จำกัด

841 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์

ธัญบุรี

087-6031094

บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ บอดี้ เพ้นท์ 111 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง
เมืองปทุมธานี
จำกัด
บริษัท พีพีเอส.ออโต้เทรด จำกัด
8/9 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบลลาดสวาย ลำลูกกา

02-9758900
02-5332222

พระนครศรีอยุธยา
บริษัท พลปิยะ อยุธยา จำกัด

189 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกรด

บางปะอิน

035-880777-81, 0817322992, 086-3770286

ภูเก็ต
บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด

75/71 หมู่ที่ 1 ถนนพระภูเก็ตแก้ว ตำบลกะทู้

กะทู้

076-371888-9

ระยอง
บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จำกัด 112/10 หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงเนิน

เมืองระยอง

038-915786-8

ลพบุรี
บริษัท เฉลิมชัย ออโต้เซลล์ จำกัด

88/88 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสามยอด

เมืองลพบุรี

036-627777-9

ลำปาง
บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด

380/4 หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู

เมืองลำปาง

054-250121

สงขลา
บริษัท พี.วี.เค.มอเตอร์ จำกัด

730 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่

หาดใหญ่

074-262640,085-8944896

สมุทรปราการ
บริษัท รุ่งเจริญ คาร์ จำกัด

77/1 หมู่ที่ 1 ตำบลราชาเทวะ

บางพลี

02-3168899
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท รุ่งเจริญ คาร์ จำกัด

52 หมู่ที่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

บางเสาธง

02-7400799

บริษัท รุ่งเจริญ คาร์ จำกัด

52 หมู่ที่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

บางเสาธง

02-7400799

บริษัท รุ่งเจริญ พลัส จำกัด

ชั้นที่ 1 เลขที่ 42/5 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง

บางเสาธง

02-7055500

บริษัท รุ่งเจริญ พลัส จำกัด

1540 หมู่ที่ 6 ตำบลเทพารักษ์

เมืองสมุทรปราการ

02-3851551

เมืองสระบุรี

036-310551

เกาะสมุย

077-415658

บริษัท เอ็มเอสเค ออโตโมบิล จำกัด 14/8 หมู่ที่ 7 ตำบลวัดประดู่

เมืองสุราษฎร์ธานี

077-313538

หนองบัวลำภู
บริษัท ฑีฆเจริญ จำกัด

317 หมู่ที่ 10 ถนนอุดร-เลย ตำบลลำภู

เมืองหนองบัวลำภู

042-312166

อุดรธานี
บริษัท ฑีฆเจริญ จำกัด

511 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลนาข่า

เมืองอุดรธานี

บริษัท ฑีฆเจริญ จำกัด

756 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านจั่น

เมืองอุดรธานี

042-218-188,099-2089339,084-460-5887
042-292444, 099-0191117

อุตรดิตถ์
บริษัท สยามนิสสันอุตรดิตถ์ จำกัด

145 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าเซ่า

เมืองอุตรดิตถ์

055-442127

คลองเตย

089-8955356,02-3925555

9/9 ถนนคู้บอน แขวงบางชัน

คลองสามวา

02-1811540-2

88 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา

คันนายาว

02-5104545

อาคาร 1-5 เลขที่ 2629 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว
2629 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

จตุจักร

02-5120220

จตุจักร

02-9551720-7

สระบุรี
บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ สระบุรี
5/3 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว
จำกัด
สุราษฎร์ธานี
บริษัท เอ็มเอสเค ออโตโมบิล จำกัด 24/9 หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งงาม

Honda
กรุงเทพมหานคร
บริษัท เท็นฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด 4141/41 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง
บริษัท รามอินทรา ฮอนด้า
ออโตโมบิล จำกัด
บริษัท รามอินทราฮอนด้าคาร์ส์
จำกัด
บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด
บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า
161-162 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง
ออโตโมบิล จำกัด
บริษัท ปิ่นเกล้า ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

จอมทอง

02-4770055

ตลิ่งชัน

02-8841875

บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล
จำกัด
บริษัท ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล
จำกัด
บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล
จำกัด
บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า
ออโตโมบิล จำกัด
บริษัท ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล
จำกัด
บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า
ออโตโมบิล จำกัด
บริษัท สาธรฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

22 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด

ตลิ่งชัน

02-4322222

825 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก

บางกะปิ

02-7322680

211 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์

บางเขน

02-9411888

358/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่

บางคอแหลม

02-6893999

2754,2756 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนา
184 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา

บางนา

02-3980205

บางรัก

02-3524333

101 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม

บางรัก

02-6379080-99

บริษัท นวมินทร์ฮอนด้า ออโตโมบิล
จำกัด
บริษัท ไนน์ ฮอนด้า ออโตโมบิล
จำกัด
บริษัท ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล
จำกัด
บริษัท อ่อนนุช ฮอนด้า ออโตโมบิล
จำกัด
บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด

15/2-4 หมู่ที่ 7 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม

บึงกุ่ม

02-5103389

9,9/1 ถนนปนะเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์

บึงกุ่ม

02-0335999

530 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน

ประเวศ

02-3988888

222 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ

ประเวศ

02-3203999

999 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

พญาไท

02-2711717

บริษัท สุวินทวงศ์ ฮอนด้า
ออโตโมบิล จำกัด
บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า
ออโตโมบิล จำกัด
บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า
ออโตโมบิล จำกัด
บริษัท แกรนด์ฮอนด้า ออโตโมบิล
จำกัด
บริษัท เตชะจรัสฮอนด้า ออโตโมบิล
จำกัด
บริษัท สุขุมวิทฮอนด้าออโตโมบิล
จำกัด
บริษัท ซัมมิทฮอนด้า ออโตโมบิล
จำกัด

135,137 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ

มีนบุรี

02-9195222

358 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี

ยานนาวา

02-2852244

707 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

ยานนาวา

02-2948118

845/1-2 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ลาดกระบัง

02-1812222

2701/8-9 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์

วังทองหลาง

02-9350000

1319 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ

วัฒนา

02-3916000

88 ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง

สวนหลวง

02-7109999

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท ฮอนด้า เฟิร์ส จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

911 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

สวนหลวง

02-3185111

บริษัท สุขาภิบาล 3 ฮอนด้า
ออโตโมบิล จำกัด
บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า
ออโตโมบิล จำกัด
บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล
จำกัด
บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด

99 แขวงสะพานสูง

สะพานสูง

02-3739999

23/34-35 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย

สัมพันธวงศ์

02-2322888

111 ถนนสายไหม แขวงสายไหม

สายไหม

081-8688598

1 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน

สายไหม

02-1931122

บริษัท พระรามเก้า ฮอนด้าคาร์ส์
จำกัด
กาฬสินธุ์
บริษัท กาฬสินธุ์ฮอนด้าคาร์ จำกัด

819 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

ห้วยขวาง

02-7196830-9

88 ถนนเลี่ยงเมืองสงเปลือย ตำบลกาฬสินธุ์

เมืองกาฬสินธุ์

043-600112

เมืองชลบุรี

038-2052415-5,086-3171704

เมืองชัยนาท

056-411715

210 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าอ้อดอนชัย

เมืองเชียงราย

095-6766371,052-020675

101 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองป่าครั่ง

เมืองเชียงใหม่

053-851000

389 หมู่ที่ 2 ตำบลสันทรายน้อย

สันทราย

053-350300

400 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองจ๊อม

สันทราย

053-818888

62/12 หมู่ที่ 4 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านควน

เมืองตรัง

075-225938-9

ชลบุรี
บริษัท บายพาสชลบุรี ฮอนด้า
194 หมู่ที่ 10 ถนนบายพาสชลบุรี ตำบลบ้านสวน
ออโตโมบิล จำกัด
ชัยนาท
บริษัท ฮอนด้าคาร์ส ชัยนาท จำกัด 704 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกล้วย
เชียงราย
บริษัท ร่องขุ่น ฮอนด้า ออโตโมบิล
จำกัด
เชียงใหม่
บริษัท แมทริกซ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล
จำกัด
บริษัท เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโตโมบิล
จำกัด
บริษัท ฮอนด้าพาราไดซ์ เชียงใหม่
จำกัด
ตรัง
บริษัท ตรังฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

นครปฐม
บริษัท นครชัยศรีฮอนด้าออโตโมบิล 99/8 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีษะทอง
นครชัยศรี
จำกัด
บริษัท พุทธมนต์ สาย 4 ฮอนด้า
158 หมูท่ ี่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม สามพราน
ออโตโมบิล จำกัด
นครราชสีมา
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท โคราช ฮอนด้า ออโต้โมบิล
จำกัด
นครศรีธรรมราช
บริษัท ฮอนด้า เทิดพระเกียรติ
นครศรีธรรมราช จำกัด
นนทบุรี
บริษัท ราชพฤกษ์ ฮอนด้า
ออโตโมบิล จำกัด
น่าน
บริษัท น่าน ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

2998/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

เมืองนครราชสีมา

199 หมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร

เมืองนครศรีธรรมราช 086-4958756, 075-355777

222 หมู่ที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางรักน้อย

เมืองนนทบุรี

02-1957000

114 หมู่ที่ 12 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้

เมืองน่าน

054-741905, 054-600763,
089-8553397

63 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง

คลองหลวง

02-5242144

139 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลรังสิต

ธัญบุรี

02-9046591

บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด

425 หมู่ที่ 1 ตำบลประชาธิปัตย์

ธัญบุรี

02-5322662

บริษัท ฮอนด้า เฟิร์ส จำกัด

848 ถนนเลียบคลองรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์

ธัญบุรี

02-1505777

บริษัท ปทุมธานี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด 69 หมู่ที่ 3 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง

เมืองปทุมธานี

02-5817300-8

บริษัท เคกรุ๊ป ฮอนด้าออโตโมบิล
จำกัด
บริษัท ธัญบุีรีฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

8 หมู่ที่ 7 ตำบลลาดสวาย

ลำลูกกา

02-5328000

9/3 หมู่ที่ 7 ตำบลลาดสวาย

ลำลูกกา

02-147-5252

15/15 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย

ปราณบุรี

032-623771-2

833 หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวน้อย

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032-601555

40/22 หมู่บ้านบ่อฝ้าย ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน

หัวหิน

032-547701

403/13 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ

เมืองพะเยา

083-3217733

222 หมู่ที่ 5 ถนนพิจิตร-กำแพงเพชร
ตำบลคลองคะเชนทร์

เมืองพิจิตร

056-652826-8

ปทุมธานี
บริษัท คลองหลวงฮอนด้า
ออโตโมบิล จำกัด
บริษัท ธัญบุรีฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท ปราณบุรี ฮอนด้า ออโตโมบิล
จำกัด
บริษัท
เมืองประจวบฮอนด้าออโต้โมบิล
บริษัท หัวหินฮอนด้าออโตโมบิล
จำกัด
พะเยา
บริษัท พะเยาฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
พิจิตร
บริษัท พิจิตรฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

044-282222

พิษณุโลก
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท ธนรักษ์มอเตอร์ จำกัด

ที่อยู่
888/8 หมู่ที่ 8 ตำบลสมอแข

055-212888

เมืองเพชรบุรี

032-708777

เมืองเพชรบูรณ์

056-722812-3

สูงเม่น

098-7484130

กะทู้

076-371888-9

42,42/1 ถนนชยางกูร ข. ตำบลมุกดาหาร

เมืองมุกดาหาร

042-632274

111/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสำราญ

เมืองยโสธร

045-756888

28/7 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น

เมืองระนอง

077-813336-9

เมืองราชบุรี

032-317032-4

เมืองสกลนคร

042-711913, 089-3529999

หาดใหญ่

074-491900,094-8783377

บางบ่อ

02-3388888,081-8899444

บางพลี

02-3124444

บางพลี

02-3163333

แพร่
บริษัท
111 หมู่ที่ 10 ตำบลร่องกาศ
แพร่มิตรประสานฮอนด้าคาร์ส จำกัด
ภูเก็ต
บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด
75/71 หมู่ที่ 1 ถนนพระภูเก็ตแก้ว ตำบลกะทู้

ราชบุรี
บริษัท เกียรติศิริฮอนด้าคาร์ส์ราชบุรี 72 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกหม้อ
จำกัด
สกลนคร
บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด
111/1 หมู่ที่ 3 ถนนสกล-อุดร ตำบลธาตุเชิงชุม
สงขลา
บริษัท ซัมมิทฮอนด้า ออโตโมบิล
886 ถนนศุภสารรังสรรค์ ตำบลหาดใหญ่
จำกัด
สมุทรปราการ
บริษัท เวลโกรว์ฮอนด้าออโตโมบิล 999 ถนนบางนา-ตราด กม.35 ตำบลบางพลีน้อย
จำกัด
บริษัท เท็นฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด 41/41-42,45,54 หมู่ที่ 3 ตำบลราชาเทวะ
บริษัท บางพลีฮอนด้าออโตโมบิล
จำกัด
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56

เบอร์โทรศัพท์

เมืองพิษณุโลก

เพชรบุรี
บริษัท เพชรบุรีฮอนด้าออโตโมบิล 107 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวสะพาน
จำกัด
เพชรบูรณ์
บริษัท เพชรบูรณ์ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด 9/9 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง

มุกดาหาร
บริษัท มุกดาหาร ฮอนด้าคาร์ส์
จำกัด
ยโสธร
บริษัท ฮอนด้า เลาเจริญ ยโสธร
จำกัด
ระนอง
บริษัท ระนอง ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

เขต/อำเภอ

70 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท สุวรรณภูมิฮอนด้าออโตโมบิล
จำกัด
บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า
ออโตโมบิล จำกัด
บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า
ออโตโมบิล จำกัด
บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า
ออโตโมบิล จำกัด
บริษัท ฮอนด้าคาร์ส์เทพารักษ์ จำกัด
บริษัท ฮอนด้า พรีเมียร์ แพรกษา
จำกัด
สมุทรสงคราม
บริษัท สมุทรสงครามฮอนด้าคาร์ส์
จำกัด
สมุทรสาคร
บริษัท สาครบุรีฮอนด้าออโตโมบิล
จำกัด
สระแก้ว
บริษัท สระแก้ว ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

111 หมู่ที่ 4 บางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง

บางเสาธง

02-3128888,088-8400047

102 หมู่ที่ 8 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก

พระประแดง

02-8161061

275-276 หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า

พระสมุทรเจดีย์

02-4259673

130 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์

เมืองสมุทรปราการ

02-2322666

199/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพารักษ์

เมืองสมุทรปราการ

02-7575730-40

995 หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่

เมืองสมุทรปราการ

02-1362155

2/7 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางแก้ว

เมืองสมุทรสงคราม

034-717794-5

55/5 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 กม.16 ตำบลบางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร

034-441888

9/1 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว

เมืองสระแก้ว

037-242328

สุโขทัย
บริษัท สุโขทัย ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

76/11 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม

เมืองสุโขทัย

055-621891-2, 084-6696704

สุราษฎร์ธานี
บริษัท สสุ จำกัด

99 หมู่ที่ 1 ตำบลลิปะน้อย

เกาะสมุย

086-4794496,077-419111

บริษัท สสุ จำกัด

200 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย

เมืองสุราษฎร์ธานี

077-288880

บริษัท สุราษฎร์ธานี ฮอนด้า
ออโต้โมบิล จำกัด
บริษัท ฮอนด้า ไดมอนด์
สุราษฎร์ธานี
บริษัท สุราษฎร์ธานี ฮอนด้า
ออโตโมบิล จำกัด
อุตรดิตถ์
บริษัท อุตรดิตถ์ ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

34/4 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง

เมืองสุราษฎร์ธานี

077-203111

153 หมู่ที่ 1 ตำบลวัดประดู่

เมืองสุราษฎร์ธานี

077-270678

222 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงสระ

เวียงสระ

077-953022

222 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลป่าเซ่า

เมืองอุตรดิตถ์

0 5544 1863-6

385 หมู่ที่ 5 ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่

เมืองอุบลราชธานี

089-7160007

อุบลราชธานี
บริษัท อุบลพันธุ์ทอง จำกัด
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

ชื่อศูนย์บริการ

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

Hyundai
กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ เอ็ม จี บอดี้แอนด์เพนท์
จำกัด
ขอนแก่น
บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จำกัด

131 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา

สะพานสูง

02-7282929

89 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า

เมืองขอนแก่น

043-472313,084-6855044

บางกรวย

02-4595990-4

นนทบุรี
บริษัท สตรีมไลน์ ออโต้โมบิล จำกัด 30/6 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูเวียง
ปทุมธานี
บริษัท โซล มอเตอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด
อุดรธานี

29 หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต

ลำลูกกา

02-5319331

บริษัท มณฑล ออโตโมบิล จำกัด

255 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเลื่อม

เมืองอุดรธานี

042-348800,089-4197519

Isuzu
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด

1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร

จตุจักร

02-9662000-14

บริษัท อีซูซุนครหลวง จำกัด

233 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 แขวงบางมด

จอมทอง

02-8960230-2

บริษัท อีซูซุนครหลวง จำกัด

579 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด

จอมทอง

02-4280036

บริษัท มงคลออโต้เซลส์ จำกัด

78/4 หมู่ที่ 4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์

บางเขน

02-9708576-9,087-0926281

บริษัท อีซูซุนครหลวง จำกัด

884 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา

บางนา

02-7488080

บริษัท อีซูซุนครหลวง จำกัด

1123 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน

บางบอน

02-8953480

บริษัท อีซูซุนครหลวง จำกัด

33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ

บางพลัด

02-8854433

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย)
จำกัด
บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด

60/145 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม

บึงกุ่ม

02-5103628-9

79/1 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี

มีนบุรี

02-5170999

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย)
จำกัด
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
จำกัด

1494 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

ราชเทวี

02-2559300, 02-2559320

7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู

หนองแขม

02-8074851-4

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56

Page 11 of 52

The Navakij Insurance Public Company Limited

เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่
ชื่อศูนย์บริการ
กาญจนบุรี
บริษัท เอ.บี.เอส.ออโต้ บอดี้ เซอร์วิส 318/34 ถนนแสงชูโตเหนือ ตำบลท่ามะขาม
จำกัด
ขอนแก่น
บริษัท คอนเน็ค คาร์บอดี้ จำกัด
359/2 หมูท่ ี่ 17 ตำบลในเมือง

เมืองกาญจนบุรี

034-513680-2,081-9862334

เมืองขอนแก่น

043-225700-11

บริษัท โค้วยู่ฮะ ยานยนต์ จำกัด

86 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า

เมืองขอนแก่น

083-4533003

50/22 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าช้าง

เมืองจันทบุรี

039-336084

59/9 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง

บางปะกง

038-532900-5

46/6 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล

บางละมุง

038-223099

บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด

46/2 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด

เมืองชลบุรี

บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด
สาขาอมตะนคร
บริษัท นนน ทิพย์ จำกัด

132 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ

เมืองชลบุรี

038-386691-710, 0898316473
038-457-2704

102/5 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี

038-387760-1

บริษัท อีซูซุ ตะวันออก ชลบุรี จำกัด 355/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน

ศรีราชา

038-346508,081-7620449

ชุมพร
บริษัท อีซูซุ สุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด 42/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา

เมืองชุมพร

077-576057-8

เชียงราย
บริษัท นกเงือกออโต้ จำกัด

255 หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย

เมืองเชียงราย

053-152555,0951450909,053-152555

เชียงใหม่
บริษัท ศาลาฟาสเตอร์เพ้นท์ จำกัด

99 หมู่ที่ 9 ตำบลข่วงเปา

จอมทอง

053-341899

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่
บริษัท ศาลาฟาสเตอร์เพ้นท์ จำกัด

114 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต

เมืองเชียงใหม่

053-243256, 053-244757

545 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจ๊อม

สันทราย

053-352888

บริษัท ศาลาฟาสเตอร์เพ้นท์ จำกัด

302 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผึ้ง

สารภี

053-249710

จันทบุรี
บริษัท พีเอ็มเอส ออโต้ การันตี
จำกัด
ฉะเชิงเทรา
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย)
จำกัด
ชลบุรี
บริษัท นนน ทิพย์ จำกัด

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อศูนย์บริการ

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

นครนายก
บริษัท นครนายกอีซูซุเซอร์วิส จำกัด 65 หมู่ที่ 10 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี

เมืองนครนายก

086-3677701

นครปฐม
บริษัท แรบบิท เซอร์วิส จำกัด

76 หมู่ที่ 1 ตำบลสระกะเทียม

เมืองนครปฐม

034-200888

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด

99 หมู่ที่ 1 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ตำบลบางเตย

สามพราน

02-4821700-11

บริษัท ยูเอ็นที บอดี้เพ้นท์ จำกัด

22/22 หมู่ที่ 7 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลกระทุ่มล้ม

สามพราน

02-1016555

403/1-5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

เมืองนครราชสีมา

044-252581

69 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง

เมืองนครศรีธรรมราช 075-313003-5

บางใหญ่

081-2510848

บริษัท อีซูซุนครหลวง จำกัด

22 หมู่ที่ 18 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ตำบลบางแม่นาง
220/2 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด

ปากเกร็ด

02-5830088

บริษัท อีซูซุนครหลวง จำกัด

122 หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า

เมืองนนทบุรี

02-9218650

ปทุมธานี
บริษัท อีซูซุนครหลวง จำกัด

54/10 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด

ธัญบุรี

02-9572800

43/5 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง

เมืองปทุมธานี

02-5818521-7

9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลลาดสวาย

ลำลูกกา

02-9945610-19,065-9155126

พระนครศรีอยุธยา
บริษัท ใช้ใจทำ จำกัด

89 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านกรด

บางปะอิน

035-880818-9

มหาสารคาม
บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด

204 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด

เมืองมหาสารคาม

043-722409, 085-6814165

266 หมู่ที่ 16 ตำบลเหนือเมือง

เมืองร้อยเอ็ด

043-511797-8,043-524166170, 098-622199

นครราชสีมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์
นครศรีธรรมราช
บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์
(1991) จำกัด
นนทบุรี
บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย)
จำกัด
บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด

ร้อยเอ็ด
บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด
(ร้อยเอ็ด)
ระยอง
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท อีซูซุตะวันออก
มอเตอร์เวอร์ค จำกัด
ราชบุรี
บริษัท แรบบิท เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

34/11 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฉาง

บ้านฉาง

038-0106701,097-9244409

79/1 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกหม้อ

เมืองราชบุรี

098-2896888,062-5544011

ลำปาง
บริษัท โค้วยู่ฮะลำปาง จำกัด

209/1 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลสวนดอก

เมืองลำปาง

054-226417

สงขลา
บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด

179 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไพล

เทพา

074-478117-8

บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด

289 หมู่ที่ 7 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลท่าช้าง

บางกล่ำ

074-457710-4

บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด

190 หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงเพชร

รัตภูมิ

074-430422

บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด

33/8 หมู่ที่ 2 ตำบลชิงโค

สิงหนคร

074-483700

บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด

456/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่

หาดใหญ่

074-457710-4, 074-457540-2

สมุทรปราการ
บริษัท เทอร์มิแนล อีซูซุ จำกัด

399 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโฉลง

บางพลี

086-5336208, 02-3125941

7 หมู่ที่ 2 ตำบลราชาเทวะ

บางพลี

02-7503030

511/4 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว

เมืองสระแก้ว

037-241639

สระบุรี
บริษัท จึงกงเฮงอีซูซุ จำกัด

181/3 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านป่า

แก่งคอย

086-4601620

บริษัท จึงกงเฮงอีซูซุ จำกัด

11 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว

เมืองสระบุรี

036-220238

สิงห์บุรี
บริษัท สิงห์บุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด

69 หมู่ที่ 11 ตำบลต้นโพธิ์

เมืองสิงห์บุรี

081-5515175

บริษัท สิงห์บุรี อีซูซุ เซลส์ จำกัด

70/62 หมู่ที่ 11 ตำบลต้นโพธิ์

เมืองสิงห์บุรี

062-5946920,0625946930,036-512788

สุราษฎร์ธานี
บริษัท ประจักษ์ บอดี้ช๊อป จำกัด

28/7 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์-พุนพิน ตำบลวัดประดู่

เมืองสุราษฎร์ธานี

077-269290, 077-269292,
081-5399358

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
จำกัด
สระแก้ว
บริษัท อีซูซุ สระแก้ว จำกัด

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท ออโต้รีแพร์บีพี จำกัด

28/7 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่

เมืองสุราษฎร์ธานี

077200070,081-5399358

อ่างทอง
บริษัท อีซูซุอ่างทองเอเซีย จำกัด

45 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านอิฐ

เมืองอ่างทอง

035-672678-80

Lexus
กรุงเทพมหานคร
บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จำกัด

14/459 หมู่ที่ 4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์

บางเขน

083-0548828,02-5211111

นนทบุรี
บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด

129 หมู่ที่ 6 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม

ปากเกร็ด

02-583-3939,02-9522999

Mazda
กระบี่
บริษัท ดุสิตออโต้พลัส จำกัด

111 ถนนศรีพังงา ตำบลกระบี่ใหญ่

เมืองกระบี่

087-6258463,075-656196

กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็ม ออโต้ การาจ จำกัด

15 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์

ทวีวัฒนา

02-4479393

บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด

2363/1 ถนนรามคำแหง(สุขุมวิท 71) แขวงหัวหมาก

บางกะปิ

02-7185060,02-7136020

บริษัท เอ็ม.เค.ออโต้เอซ จำกัด

141/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ

บางขุนเทียน

02-4160808,081-7531880

บริษัท มงคลออโต้เซลส์ จำกัด

78/4 หมู่ที่ 4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์

บางเขน

02-9708576-9,087-0926281

บริษัท ที.พี.เค.ออโต้ เพนท์ จำกัด

1557/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่

บางแค

02-4545883-4

บริษัท บางกอกออโตโมบิล จำกัด

466 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน

ประเวศ

02-7434600

บริษัท นที ยูนิตี้ มอเตอร์ จำกัด

208/2,208/3 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก

ภาษีเจริญ

02-4582288 , 094-8931595

บริษัท ซีจี ออโตโมบิล จำกัด

396/1 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง

สะพานสูง

02-3722255

บริษัท พระราม 7 กรุ๊ป จำกัด

56 ถนนเทียนร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง

ห้วยขวาง

02-0900666

บริษัท วี แอนด์ ซี ออโตโมบิล จำกัด 56 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง

ห้วยขวาง

02-8318900

เชียงใหม่
บริษัท มาสด้าเชียงใหม่ จำกัด

สารภี

053-142521-2, 061-2658822

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อศูนย์บริการ
นครปฐม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เอราวัณ
ออโตเพนท์
นครราชสีมา
บริษัท เอกสหกรุ๊ป มอเตอร์ จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

75/2 หมู่ที่ 1 ตำบลธรรมศาลา

เมืองนครปฐม

034-395337-9

688 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่

เมืองนครราชสีมา

บริษัท เอกสหกรุ๊ป ออโตโมบิล จำกัด 688 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่

เมืองนครราชสีมา

044-211911,044-049888,044-298-888,084044-211911

นครศรีธรรมราช
บริษัท นครดีซี นครศรีธรรมราช
จำกัด
นนทบุรี
บริษัท ดำรงทรัพย์มาสด้า จำกัด

569 หมู่ที่ 5 ถนนอ้อมค่าย ตำบลปากพูน

เมืองนครศรีธรรมราช 086-4761822

14/38 หมู่ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางรักพัฒนา

บางบัวทอง

02-147-2447

น่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภัยเจริญ

7/104 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง

เมืองน่าน

081-6033302,054-741262

ปทุมธานี
บริษัท เลอดิส คลองหลวง จำกัด

96/48 หมู่ที่7 ตำบลคลองสอง

คลองหลวง

02-9019706-7

บริษัท ดำรงทรัพย์มาสด้า จำกัด

158/30 หมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต

ธัญบุรี

02-5776659,086-9919883

บริษัท เภตรา คาร์เร้น เซนเตอร์
จำกัด
บริษัท ดำรงทรัพย์มาสด้า จำกัด

158/30 หมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต

ธัญบุรี

02-5576659

140-140/1 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง

เมืองปทุมธานี

02-9796773-9,02-5980409

พิษณุโลก
บริษัท วีเอ็มดีออโต้เซลส์ จำกัด

555 หมู่ที่ 8 ตำบลสมอแข

เมืองพิษณุโลก

055-986222-4

แพร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภัยเจริญ

57/6 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงทอง

สูงเม่น

054-627406

ภูเก็ต
บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด

75/71 หมู่ที่ 1 ถนนพระภูเก็ตแก้ว ตำบลกะทู้

กะทู้

076-371888-9

เมืองสงขลา

074-447500

หาดใหญ่

089-6583291, 074-262222

สงขลา
บริษัท ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่ จำกัด 4/4 หมู่ที่ 1 ตำบลเขารูปช้าง
(สาขาสงขลา)
บริษัท ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่
108/2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองแห
จำกัด(สนญ)
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อศูนย์บริการ
สุราษฎร์ธานี
บริษัท มิตรแท้ออโตโมบิล จำกัด

ที่อยู่
4/18 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

เมืองสุราษฎร์ธานี

077-600109

Mercedes-Benz
กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด

99 ซอยวิภาวดี-รังสิต 40 แขวงลาดยาว

จตุจักร

02-9301881-99

บริษัท เบนซ์ ตลิ่งชัน จำกัด

134,136 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน

ตลิ่งชัน

02-4334336,02-4088377

บริษัท เอ็น.เค.เซอร์วิส เซ็นเตอร์
จำกัด
บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

88/5 หมู่ที่ 19 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงศาลาธรรมสพน์
137/3 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ

ทวีวัฒนา

086-4147888

บางขุนเทียน

02-1191000

บริษัท เอ็มบีเอส ออโต้เซ็นตอร์
จำกัด
บริษัท เบนซ์พระราม3 จำกัด

134 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ

บางขุนเทียน

02-4160100-8

487 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่

บางคอแหลม

02-2919797-9,02-2911212

บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์
กาญจนาภิเษก จำกัด
บริษัท เบนซ์บีเคเคกรุ๊ป จำกัด

88/1-2 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค

บางแค

02-7644999

3888 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา

บางนา

02-7452222

บริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด

84 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด

บางพลัด

02-4347767,02-8800230

บริษัท เบนซ์ราชครู จำกัด

1195 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท

พญาไท

02-6171212

บริษัท สตาร์แฟลก จำกัด

61 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน

พญาไท

081-9188992,02-2486699

บริษัท เบนซ์ราม - รัชโยธิน จำกัด

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 19 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน
2595 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์

ราชเทวี

02-321-7171

วังทองหลาง

02-5421514

วัฒนา

02-3913114, 02-7148888

บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด

540/5,6,8 ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
2265,2297 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ

สวนหลวง

02-3228575

บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด

1240 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง

สวนหลวง

02-3184690-94

บริษัท เบนซ์ รามคำแหง กรุ๊ป จำกัด 1386 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

สวนหลวง

02-3182222

บริษัท สวนหลวงออโต้เฮ้าส์ จำกัด

สวนหลวง

02-3225999

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันทวี ออโต้
มาสเตอร์
บริษัท กลุ่มทองหล่อ จำกัด

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ
สาทร

02-6798700-3,02-2867139

จันทบุรี
บริษัท จันทบุรี เจพี มอเตอร์ จำกัด 28/11 หมู่ที่ 11 ตำบลพลับพลา

เมืองจันทบุรี

039-418888

ชลบุรี
บริษัท พลาสเทค จำกัด

74/5 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด

เมืองชลบุรี

038-764127

เชียงใหม่
บริษัท เจริญมอเตอร์เบนซ์ จำกัด

3 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลศรีภูมิ

เมืองเชียงใหม่

053-217652

นครปฐม
บริษัท เบนซ์เพชรรัตน์ จำกัด

499 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้

เมืองนครปฐม

034-284381-4

1111 หมู่ที่ 1 ตำบลสุรนารี

เมืองนครราชสีมา

044-222777-9, 081-3605925

108/78 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด

ปากเกร็ด

02-9626300,089-4458445

ปทุมธานี
บริษัท เบนซ์เภตรา จำกัด

140/11 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง

เมืองปทุมธานี

02-9796889

บริษัท เบนซ์เภตรา จำกัด

146 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง

เมืองปทุมธานี

02-9796888

พิษณุโลก
บริษัท พิษณุโลกนามทอง จำกัด

342/3 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข

เมืองพิษณุโลก

055-223999, 055-5224053-4

95 หมู่ที่ 5 ถนนทรงพล ตำบลหนองอ้อ

บ้านโป่ง

032-341564

155/5 หมู่ที่ 14 ตำบลหมากแข้ง

เมืองอุดรธานี

042-249416-22

365 หมู่ที่ 14 ตำบลขามใหญ่

เมืองอุบลราชธานี

045-475222,081-7604777

นครราชสีมา
บริษัท เอ็มบี โคราช ออโต้เฮาส์
จำกัด
นนทบุรี
บริษัท เค้งหงษ์ทอง จำกัด

ราชบุรี
บริษัท ที เอส ที เมอร์เซเดสเบนซ์
จำกัด
อุดรธานี
บริษัท เบนซ์ อุดรธานี จำกัด
อุบลราชธานี
บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ อุบลราชธานี
จำกัด

1024 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เบอร์โทรศัพท์

MG
กรุงเทพมหานคร
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56

Page 18 of 52

The Navakij Insurance Public Company Limited

เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท เอ็น.เค.ซี.อินเตอร์ จำกัด

1213/28 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล

ธนบุรี

02-4769606

บริษัท เอ็น.เค.ซี.อินเตอร์ จำกัด

154/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล

ธนบุรี

02-4769607-10

บริษัท เอ็นเคซี ออโต้ จำกัด

26/71-74 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ

บางกอกใหญ่

02-8680636,086-3321967

บริษัท เบส ออโต้เซลส์ จำกัด

1687/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง

บางแค

02-4442333

บริษัท เอ็มจี รุ่งเจริญ จำกัด

578/9 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ลาดกระบัง

02-0345000,097-9182954

บริษัท เอ เอ็ม จี บอดี้แอนด์เพนท์
จำกัด
ขอนแก่น
บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จำกัด

131 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา

สะพานสูง

02-7282929

89 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า

เมืองขอนแก่น

043-472313,084-6855044

ชลบุรี
บริษัท เบส ออโต้เซลส์ จำกัด

365 หมู่ที่ 3 ตำบลนาจอมเทียน

สัตหีบ

038-237117-8

ชัยภูมิ
บริษัท เอ็มจี ชัยภูมิ จำกัด

199 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนาแซง

เมืองชัยภูมิ

044-051717

ชุมพร
บริษัท เอ็มจีชุมพร จำกัด

55,56 หมู่ที่ 5 ตำบลขุนกระทิง

เมืองชุมพร

077-613400-401,077510222,088-7532751

เชียงราย
บริษัทเอ็มจี จีทีเอ จำกัด

149/9 หมู่ที่ 5 ตำบลริมกก

เมืองเชียงราย

053-166799, 088-2687429

เชียงใหม่
บริษัท ทีโอเอ ออโต้ เซลส์ จำกัด

107 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด

เมืองเชียงใหม่

089-7581816,053-296161

บริษัท เบส ออโต้เซลส์ จำกัด

107 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด

เมืองเชียงใหม่

089-7581816 ,053-296161

ตรัง
บริษัท ชาญศิริ ออโต้เซลส์ จำกัด

62/11 หมู่ที่ 4 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านควน

เมืองตรัง

075-228033-5,0896464730

นครปฐม
บริษัท ท็อปทรี ออโต้ จำกัด

235 หมู่ที่ 1 ตำบลยายชา

สามพราน

034-966966 , 098-8985555

นครพนม
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท เอ็มจี รวมกิจ จำกัด

62/1 ถนนสารภาณนิมิตร ตำบลหนองญาติ

เมืองนครพนม

042-512525,091-7536725

นครราชสีมา
บริษัท เอ็มจี.นครราชสีมา จำกัด

2300 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

เมืองนครราชสีมา

บริษัท เอ็มจี อนันตภัณฑ์ ออโตเซลส์
จำกัด
นครสวรรค์
บริษัท ทีวีแอล ออโต้
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นนทบุรี
บริษัท เอ็น ซี อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด
บริษัท เอ็น ซี อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด
ปทุมธานี
บริษัท เลอดิส คลองหลวง จำกัด

409 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ

เมืองนครราชสีมา

044-281111,0868698993,081-1210999
044-372244

1351/2 หมู่ที่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก
ตำบลนครสวรรค์ตก

เมืองนครสวรรค์

056-228124,089-5666406

88/34 หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา

บางบัวทอง

02-1945280-3,095-5536199

144/1-4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา

บางบัวทอง

02-9266215-7

96/48 หมู่ที่7 ตำบลคลองสอง

คลองหลวง

02-9019706-7

บริษัท เอ็มจี นครหลวง จำกัด

69 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง

คลองหลวง

02-0376885

48/11 หมู่ที่ 7 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู

พระนครศรีอยุธยา

035-913888

555 หมู่ที่ 8 ตำบลสมอแข

เมืองพิษณุโลก

055-986222-4

129 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโตก

เมืองเพชรบูรณ์

081-5961222, 056-911700

1040 ถนนนครสรรค์ ตำบลตลาด

เมืองมหาสารคาม

277 หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเลิงจาน

เมืองมหาสารคาม

043-750618-9,0973146230,0973146305
043-777457,095-1802929

517/1-6 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง

เมืองยโสธร

045-715555

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง

เมืองราชบุรี

032-912222,032-914444

พระนครศรีอยุธยา
บริษัท อยุธยา แกรนด์ เอ็มจี เซลส์
แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
พิษณุโลก
บริษัท วีเอ็มดีออโต้เซลส์ จำกัด
เพชรบูรณ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรศิลป์ เอ็มจี
ออโต้
มหาสารคาม
บริษัท สยามนิสสันมหาสารคาม
จำกัด
บริษัท อารีมิตร เอ็มจี จำกัด
ยโสธร
บริษัท เอ็มจี ยโสธร จำกัด
ราชบุรี
บริษัท เอ็มจี ก้องกังวาล ราชบุรี
จำกัด
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อศูนย์บริการ

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

เลย
บริษัท ร่วมใจเอ็มจี เมืองเลย จำกัด 91 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง

เมืองเลย

042-814655,088-3397764

สกลนคร
บริษัท อาร์ เอ็ม จี มอเตอร์ส จำกัด 222/29 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

เมืองสกลนคร

042-716554,088-3400505

88/1 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง

บางกล่ำ

074-802588,098-9328899

3456 หมู่ที่ 6 ตำบลเทพารักษ์

เมืองสมุทรปราการ

065-9981796,02-7557799

32/8 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย

เมืองสมุทรสาคร

034-410955,091-7989222

159 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าระหัด

เมืองสุพรรณบุรี

035-960351

89,89/1-2 หมู่ที่ 2 ตำบลวัดประดู่

เมืองสุราษฎร์ธานี

077-201301-4

277 หมู่ที่ 2 ตำบลไก่คำ

เมืองอำนาจเจริญ

0917769757, 045-984984

909 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านจั่น

เมืองอุดรธานี

042-292755,042-292855

157/3 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกินเพล

วารินชำราบ

062-9914195

เมืองกระบี่

075-650919,0864747677,062-2432126

จอมทอง

02-8960901-3

ธนบุรี

02-4769606

สงขลา
บริษัท เดอะลักซูรี่ ซุปเปอร์คาร์
จำกัด
สมุทรปราการ
บริษัท เอ็มจี รุ่งเจริญ จำกัด
สมุทรสาคร
บริษัท มหาชัย ออโต้ บอดี้ เพ้นท์
จำกัด
สุพรรณบุรี
บริษัท เอ็น.วี.เอ็ม.มอเตอร์เซลส์
จำกัด
สุราษฎร์ธานี
บริษัท ทีวีแอล ออโต้
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อำนาจเจริญ
บริษัท เอ็มจีดีเลิศ ออโต้คาร์ จำกัด
อุดรธานี
บริษัท เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี
จำกัด
อุบลราชธานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทู
มอเตอร์สปอร์ต

Mitsubishi
กระบี่
บริษัท มิตซู ชูเกียรติยนต์ กระบี่
266 หมู่ที่ 2 ตำบลกระบี่น้อย
จำกัด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไลเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 605 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
บริษัท เอ็น.เค.ซี.อินเตอร์ จำกัด

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท เอ็น.เค.ซี.อินเตอร์ จำกัด

154/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล

ธนบุรี

02-4769607-10

บริษัท สิทธิผลเซลส์ จำกัด

156 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก

บางกะปิ

02-7185312-5

บริษัท สิทธิผลเซลส์ จำกัด

468 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่

บางคอแหลม

02-2921531-9

บริษัท มิตซู เอส.พี.กรุ๊ป จำกัด

1631/7-9 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่

บางแค

02-1098888

บริษัท มิตซูสาธร จำกัด

40/1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

บางรัก

02-2919478-9,02-6338092-5

บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด

288 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี

มีนบุรี

081-8688598

บริษัท มิตซู อิมเพรสชั่น จำกัด

95 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง

สะพานสูง

02-3737120-1

บริษัท ช.เอรวัณร่วมทุนธุรกิจ จำกัด 31/2-7 หมู่ที่ 8 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าไม้

ท่ามะกา

034-566305-6, 089-8916525

บริษัท มิตซูกาญจนบุรี จำกัด

133/1 ถนนแสงชูโตเหนือ ตำบลท่ามะขาม

เมืองกาญจนบุรี

034-625113-5

211 ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์

เมืองกาฬสินธุ์

043-821111

154 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง

เมืองขอนแก่น

043-235666,082-4803649

21-25 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

เมืองขอนแก่น

043-334666

491 หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเก่า

เมืองขอนแก่น

043-472222

จันทบุรี
บริษัท มิตซูจันทบุรี จำกัด

69 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลเขาบายศรี

ท่าใหม่

039-494164-4

ฉะเชิงเทรา
บริษัท มิตซู บีเอ็นที จำกัด

99/1 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร

บางปะกง

082-0500999

ชลบุรี
บริษัท มิตซูชลบุรี จำกัด

16/54 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล

บางละมุง

038-703321,086-315-5900

บริษัท มิตซูชลบุรี จำกัด

19/39 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี

038-190600,083-0673-603

กาญจนบุรี

กาฬสินธุ์
บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์
จำกัด
ขอนแก่น
บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์
จำกัด
บริษัท มิตซู ขอนแก่นยนต์ไพบูลย์
จำกัด
บริษัท มิตซูนครขอนแก่น จำกัด

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท มิตซูชลบุรี จำกัด

4/4 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี

038-795905-9

บริษัท มิตซูชลบุรี จำกัด

285 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน

ศรีราชา

038-345151-4

บริษัท มิตซู พัทยา จำกัด

222/2 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน

สัตหีบ

038-255999

เชียงราย
บริษัท มิตซูล้านนาบอดี้เพ้นท์ จำกัด 88 หมู่ที่ 8 ตำบลนางแล

เมืองเชียงราย

053-176666,089-4318989

เชียงใหม่
บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด

30 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ

เมืองเชียงใหม่

บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด

207 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบลฟ้าฮ่าม

เมืองเชียงใหม่

บริษัท มิตซูเชียงใหม่ จำกัด

123/1 หมู่ที่ 11 ถนนเชียงใหม่-หางดง
ตำบลหนองควาย

หางดง

053-211381, 053-213017,
053-218581
053-262299, 053-2262444,
053-262555
053-432111,0623107008,062-3107009

นครปฐม
บริษัท มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ จำกัด

59/9 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลศรีษะทอง

นครชัยศรี

034-395522,086-3371463

นครราชสีมา
บริษัท ปฐพีทองหัวทะเล จำกัด

348 หมู่ที่ 1 ตำบลปรุใหญ่

เมืองนครราชสีมา

044-282448, 081-2036043

บริษัท เอกสหกรุ๊ป ออโตโมบิล จำกัด 688 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่

เมืองนครราชสีมา

044-211911

นครศรีธรรมราช
บริษัท จ.วินิต จำกัด

239 หมู่ที่ 2 ตำบลชะมาย

ทุ่งสง

075-420956-7,075-412798-9

บริษัท จ.วินิต จำกัด

20 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช 075-321532-3

นครสวรรค์
บริษัท ทีวีแอล ออโต้
1351/2 หมู่ที่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตำบลนครสวรรค์ตก
บริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จำกัด 125/14 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร
นนทบุรี
บริษัท เอ็น ซี อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด
บริษัท เอ็น ซี อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด
ปทุมธานี
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56

เมืองนครสวรรค์

056-228124,089-5666406

เมืองนครสวรรค์

056-803798,0864458462,086-4456579

144/1-4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา

บางบัวทอง

02-9266215-7

88/34 หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา

บางบัวทอง

02-1945280-3,095-5536199
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ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด

94/2 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง

คลองหลวง

02-5161199

บริษัท สิทธิผลเซลส์ จำกัด

89/9 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย

ลำลูกกา

02-5633025-30

629 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย

ปราณบุรี

081-6899800

109-109/1-2 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามิหรำ

เมืองพัทลุง

074-612087,085-2169370

9/5 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองคะเชนทร์

เมืองพิจิตร

056-990297

999 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข

เมืองพิษณุโลก

055-338777-9

เพชรบุรี
บริษัท มิตซูชะอำ (สิทธิภัณฑ์) จำกัด 329/1 ถนนเพชรเกษม(ชะอำ) ตำบลชะอำ

ชะอำ

032-471009,099-1129888

บริษัท เพชรมิตซู จำกัด

73 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวสะพาน

เมืองเพชรบุรี

032-771515

บริษัท มิตซู เพชรบุรี จำกัด

75 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลต้นมะม่วง

เมืองเพชรบุรี

081-9048666

เพชรบูรณ์
บริษัท มิตซูออโต้เพชรบูรณ์ จำกัด

9/9 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโตก

เมืองเพชรบูรณ์

097-2303717

มหาสารคาม
บริษัท มิตซูมหาสารคาม จำกัด

135 หมู่ที่ 11 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขวา

เมืองมหาสารคาม

043-723498,092-0100100

92 ถนนชยางกูร ข. ตำบลมุกดาหาร

เมืองมุกดาหาร

042-661033, 082-4803649,
081-2822738

322 หมู่ที่ 10 ตำบลเหนือเมือง

เมืองร้อยเอ็ด

043-522666

333 หมู่ที่ 16 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเหนือเมือง

เมืองร้อยเอ็ด

085-7443434

เมืองระนอง

077-823109

ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท ปราณบุรีพรีเมียร์ซัพพลาย
จำกัด
พัทลุง
บริษัท มิตซูไทยยนต์กลการ จำกัด
พิจิตร
บริษัท มิตซูพิจิตร จำกัด
พิษณุโลก
บริษัท วีกรุ๊ปมิตซูออโต้เซลล์ จำกัด

มุกดาหาร
บริษัท มิตซู มุกดาหาร มอเตอร์ส
จำกัด
ร้อยเอ็ด
บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์
จำกัด
บริษัท ร้อยเอ็ดมิตซู จำกัด

ระนอง
บริษัท สยาม วี.พี. ออโต้เซลล์ จำกัด 415 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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ชื่อศูนย์บริการ

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ระยอง
บริษัท มิตซู ระยอง จำกัด

588 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ

เมืองระยอง

038-623508-9

ราชบุรี
บริษัท ตระการมอเตอร์ จำกัด

422 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ

เมืองราชบุรี

032-911111-3

ลำปาง
บริษัท มิตซูเชียงใหม่ จำกัด

270/2 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลา

เกาะคา

054-328069

เลย
บริษัท มิตซูเลย จำกัด

444 หมู่ที่ 10 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน

เมืองเลย

042-812389,042-811045

ศรีสะเกษ
บริษัท มิตซูศรีสะเกษทีทีออโต้ จำกัด 80 หมู่ที่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง

เมืองศรีสะเกษ

045-614444

สกลนคร
บริษัท มิตซู บิ๊กชาญ จำกัด

92 หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุนาเวง

เมืองสกลนคร

042-716759

1451 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง (สายเอเชีย)
ตำบลควนลัง
222 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์

หาดใหญ่

074-457453-4

หาดใหญ่

074-219999,088-7826263

บางพลี

02-3168387-91

บริษัท รุ่งเจริญ พลัส จำกัด

84/1 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.13
ตำบลบางโฉลง
ชั้นที่ 1 เลขที่ 42/5 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง

บางเสาธง

02-7055500

บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จำกัด

3011 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์

เมืองสมุทรปราการ

02-7557000

บริษัท รุ่งเจริญ พลัส จำกัด

1540 หมู่ที่ 6 ตำบลเทพารักษ์

เมืองสมุทรปราการ

02-3851551

สมุทรสงคราม
บริษัท มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ จำกัด

167 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลบางแก้ว

เมืองสมุทรสงคราม

034-773555,0917111131,081-8580304

424 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป่า

แก่งคอย

036-358209

สงขลา
บริษัท จ.วินิต จำกัด
บริษัท นิวมิตซูหาดใหญ่ จำกัด
สมุทรปราการ
บริษัท กวงไถ่มอเตอร์เซลส์ จำกัด

สระบุรี
บริษัท มิตซู สระบุรี มอเตอร์เซลส์
จำกัด
สุพรรณบุรี
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท มิตซู ช.เอราวัณ สุพรรณบุรี
จำกัด
สุราษฎร์ธานี
บริษัท มิตซูสุราษฎร์ จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

257/3 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าระหัด

เมืองสุพรรณบุรี

035-526002-5, 081-6269256

37/5 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง

เมืองสุราษฎร์ธานี

077-285046, 077-225135,
077-235038-40

หนองคาย
บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด 185 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ชัย

เมืองหนองคาย

บริษัท มิตซูหนองคาย จำกัด

185 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย

เมืองหนองคาย

042-010512 , 081-5453836 ,
081-9653072
042-407441-2

หนองบัวลำภู
บริษัท มิตซูออโต้ หนองบัวลำภู
จำกัด
อุดรธานี

299/1 หมู่ที่ 10 ถนนอุดร-เลย ตำบลลำภู

เมืองหนองบัวลำภู

089-4184747,042-313044

บริษัท มิตซูชาญออโต้ บ้านผือ จำกัด 88/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านผือ

บ้านผือ

092-4693866,042-282338

บริษัท มิตซูอุดร จำกัด

บ้านผือ

042-282111 , 062-1967999

บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด 555/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว

เมืองอุดรธานี

บริษัท มิตซูอุดร บอดี้แอนด์เพ้นท์
จำกัด
อุตรดิตถ์
บริษัท มิตซูยูบีพี จำกัด

81/1 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านโนนยาง ถนนทหาร
ตำบลหมากแข้ง

เมืองอุดรธานี

042-126032-3 ,061-0204999
,061-0183959
080-8544517

165 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าเซ่า

เมืองอุตรดิตถ์

055-817898 , 082-6037951

เมืองกระบี่

089-4745333

จตุจักร

02-5795157-9

88/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านผือ

Nissan
กระบี่
บริษัท สยาม นิสสัน มอเตอร์ กระบี่ 128 หมู่ที่ 11 ถนนเพชรเกษม ตำบลกระบี่น้อย
จำกัด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด
80 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
บริษัท เอ-ลิสต์ มอเตอร์ จำกัด

8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม

จตุจักร

02-0560188,095-3641411

บริษัท กวงไถ่ ออโตโมบิล จำกัด

855 ซอยลาดพร้าว 87(จันทราสุข) แขวงคลองจั่น

บางกะปิ

02-5772288,02-577-2288

บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด

2993/1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น

บางกะปิ

02-7361441-2

บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด

350 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง

บางเขน

02-9435600-14

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท เอ็มเพอร์เรอร์ ออโต้ จำกัด

38 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค

บางแค

02-4556789

บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จำกัด

818 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม

บึงกุ่ม

02-9889255,098-3080700

บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด

3077/5 ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก

พระโขนง

02-3327257-9

บริษัท โยโกตะ มอเตอร์ ( ไทยแลนด์ 181 ถนนยานนาวา แขวงบางโพงพาง
) จำกัด
บริษัท โยโกตะ มอเตอร์ ( ไทยแลนด์ 5,5/1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี
) จำกัด
บริษัท ออโต้สไมล์ จำกัด
2288 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี

ยานนาวา

02-2950081

ยานนาวา

02-2870081-84

ยานนาวา

02-6789080, 089-6848180

บริษัท ไพร์ม มอเตอร์ จำกัด

ลาดกระบัง

02-7378000

บริษัท สยาม ไอ.บี.ออโตโมบิล จำกัด 666/6 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว

ลาดกระบัง

02-3605050

บริษัท สยามนิสนิสสัน
729 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เอส.เอ็ม.ที.บริการ จำกัด
บริษัท สยามนิสสัน ที.เค.เอฟ. จำกัด 293 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู

สวนหลวง

02-7228486

หนองแขม

02-8096701-3,063-2064479

444 หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะขาม

เมืองกาญจนบุรี

034-4520320-2

168/1 ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์

เมืองกาฬสินธุ์

043-821010-2

ขอนแก่น
บริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด

88/8 หมู่ที่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลพระลับ

เมืองขอนแก่น

043-232888

บริษัท สยามนครขอนแก่น จำกัด

119/49 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

เมืองขอนแก่น

043-247244,043-244222

ฉะเชิงเทรา
บริษัท จีที ออโต้คาร์ จำกัด

99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางสมัคร

บางปะกง

082-0500999, 038-530853

บริษัท จีที ออโต้คาร์ จำกัด

6/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตีนเป็ด

เมืองฉะเชิงเทรา

038-088222

บริษัท สิม ออโต เทรดดิ้ง จำกัด

20/4 หมู่ที่ 8 ตำบลบางไผ่

เมืองฉะเชิงเทรา

038-225137, 02-5633222

บ้านบึง

038-443666

กาญจนบุรี
บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์
กาญจนบุรี จำกัด
กาฬสินธุ์
บริษัท สยามนิสสันกาฬสินธุ์ จำกัด

222/2 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ

ชลบุรี
บริษัท มอเตอร์สเอ็กซคลูซีฟ จำกัด 99/99 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตำบลบ้านบึง
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56

Page 27 of 52

The Navakij Insurance Public Company Limited

เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท ชลบุรี มอเตอร์ เอ็กซ์เพรส
จำกัด
บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จำกัด

220/7 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน

เมืองชลบุรี

083-4225915

144 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี

038-384509-11,038-385196

บริษัท พัทยาออโตโมบิล จำกัด

222 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน

สัตหีบ

038-255800

ชัยนาท
บริษัท ฟีนิกซ์ คาร์ จำกัด

929 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกล้วย

เมืองชัยนาท

056-414424

ชัยภูมิ
บริษัท สยามนิสสันชัยภูมิ จำกัด

275/1 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ -สีคิ้ว ตำบลในเมือง

เมืองชัยภูมิ

086-8793286,044-811744

ชุมพร
บริษัท สยามนิสสัน ชุมพร จำกัด

265 หมู่ที่ 1 ถนนชุมพร-ระนอง ตำบลวังไผ่

เมืองชุมพร

077-501401

เชียงราย
บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด

460 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลริมกก

เมืองเชียงราย

054-482900-2

เชียงใหม่
บริษัท นอร์ทเวฟ จำกัด

227 ถนนมหิดล ตำบลช้างคลาน

เมืองเชียงใหม่

053-280888,053-201999

บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด 383/4 ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกต

เมืองเชียงใหม่

053-245702-3, 053-302240

บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด 151 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา

เมืองเชียงใหม่

053-850140,053-261126

ตาก
บริษัท สยามนิสสัน แม่สอด จำกัด

แม่สอด

055-533299,097-9180183

นครปฐม
บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์ นครปฐม 109/3 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลธรรมศาลา
จำกัด
บริษัท ไพร์มกรุ๊ป จำกัด
232 หมูท่ ี่ 1 ตำบลยายชา

เมืองนครปฐม

088-3378877,092-2715775

สามพราน

034-966999

นครราชสีมา
บริษัท สยามนิสสัน นครราชสีมา
จำกัด
บริษัท ปฐพีทองหัวทะเล จำกัด

441 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองน้ำแดง

ปากช่อง

044-365315

348 หมู่ที่ 1 ตำบลปรุใหญ่

เมืองนครราชสีมา

044-282448, 081-2036043

บริษัท สยามนิสสัน โคราช จำกัด

311/12 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทะเล

เมืองนครราชสีมา

044-256678,086-5822467
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ที่อยู่
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท สยามนิสสัน มาสเตอร์เซลส์ 438/288 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง
จำกัด
บริษัท เอกสหกรุ๊ป ออโตโมบิล จำกัด 688 หมู่ท่ี 5 ตำบลบ้านใหม่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

เมืองนครราชสีมา

044 - 272888 , 063-3436074

เมืองนครราชสีมา

044-211911

นครศรีธรรมราช
บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด

333/9 หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร

พระพรหม

057-323334

นครสวรรค์
บริษัท เอ็มวันนครสวรรค์ จำกัด

168 หมู่ที่ 11 ตำบลบางม่วง

เมืองนครสวรรค์

098-7487111,056-371281

นนทบุรี
บริษัท สยามนิสสัน ปทุมธานี จำกัด 14/6 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
บางบัวทอง
ตำบลบางรักพัฒนา
บริษัท เอส.เค.ชัวร์ จำกัด
63/8 หมู่ที่ 13 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางบัวทอง บางบัวทอง

02-9234533-6
02-9230555

น่าน
บริษัท สยามนิสสันเมืองน่าน จำกัด 75/5 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง

เมืองน่าน

054-750606,054710276,093-2796394

บึงกาฬ
บริษัท พี่น้องเพชรออโต้ จำกัด

เมืองบึงกาฬ

042-403490,042-490700

นางรอง

044-666699 ,065-9649254

381 หมู่ที่ 1 ถนนหนองคาย-นครพนม ตำบลวิศิษฐ์

บุรีรัมย์
บริษัท นางรองเอ็นพีมอเตอร์ จำกัด 198/49 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง
บริษัท สยามนิสสันบุรีรัมย์ (2006)
จำกัด
ปทุมธานี
บริษัท เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์
จำกัด
บริษัท เอเลแกนซ์ วีฮิเคิล จำกัด

345 หมู่ที่ 8 ตำบลชุมเห็ด

เมืองบุรีรัมย์

044-602173-5, 090-2604936

59/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่

เมืองปทุมธานี

02-5013535

99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง

เมืองปทุมธานี

02-5815555

บริษัท จิรวงศ์ มอเตอร์ จำกัด

55/60 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย

ลำลูกกา

061-8582969,02-1505645-7

ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท เบ๊เจริญอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

55/55 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน

หัวหิน

032-520555

234 หมู่ที่ 8 ตำบลกบินทร์

กบินทร์บุรี

084-5265700,037-288310-11

ปราจีนบุรี
บริษัท สยามนิสสันบูรพาปราจีน
จำกัด
ปัตตานี
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท
สยามนิสสันปัตตานี(2000)จำกัด
พระนครศรีอยุธยา
บริษัท เอ พี เอ็ม คาร์มาร์ท จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

159/1 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนรัก

หนองจิก

073-450730-2

99 หมู่ที่ 3 ถนนเอเซีย ตำบลบ้านกรด

บางปะอิน

035-880900-3

พะเยา
บริษัท แองเจิลเวย์ (1994) จำกัด

403/8 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ

เมืองพะเยา

054-482900,093-1346799

พิจิตร
บริษัท สยามนิสสัน พิจิตร จำกัด

9/9 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง

เมืองพิจิตร

056-611999

พิษณุโลก
บริษัท สยามนิสสันพิษณุโลก จำกัด 191/10 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทอง

เมืองพิษณุโลก

055-334091

บริษัท สยามนิสสัน พิษณุโลก จำกัด 691/39-41 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

เมืองพิษณุโลก

055-334091

บริษัท เอ็มวันพิษณุโลก จำกัด

191/10 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทอง

เมืองพิษณุโลก

055-334091 , 0821381418

เพชรบุรี
บริษัท สยามนิสสันเพชร จำกัด

171 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ายาง

ท่ายาง

032-437784

เพชรบูรณ์
บริษัท สยามนิสสัน เพชรบูรณ์ จำกัด 147 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไขว่

หล่มสัก

056-701698-9,0982928291

แพร่
บริษัท นิวเจน มอเตอร์ จำกัด

144/1-3 หมู่ที่ 7 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลป่าแมต

เมืองแพร่

054-523196

ภูเก็ต
บริษัท สยามนิสสัน เอ.อาร์. จำกัด

81/8 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต

เมืองภูเก็ต

076-217953-8

1040 ถนนนครสรรค์ ตำบลตลาด

เมืองมหาสารคาม

043-750618-9,0973146230,0973146305

99 หมู่ที่ 15 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเหนือเมือง

เมืองร้อยเอ็ด

043-514480,043511150,043-524072-4

เมืองระยอง

038-623222

มหาสารคาม
บริษัท สยามนิสสันมหาสารคาม
จำกัด
ร้อยเอ็ด
บริษัท สยามนิสสันร้อยเอ็ด จำกัด

ระยอง
บริษัท สยามนิสสันตะวันออก จำกัด 558/2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท สยามนิสสันตะวันออก จำกัด 88 หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา
ราชบุรี
บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์ ราชบุรี 91 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอ้อ
จำกัด
บริษัท สยามนิสสัน ราชบุรีมอเตอร์ 26/9 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง
จำกัด
บริษัท สี่เสียงราชบุรี มอเตอร์ จำกัด 494 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

เมืองระยอง

038-624777-88

บ้านโป่ง

032-919919

เมืองราชบุรี

032-337590

เมืองราชบุรี

032-320818

ลำปาง
บริษัท ฮิปโปร พาวเวอร์ จำกัด

22 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลชมพู

เมืองลำปาง

054-231222

บริีัษัท นิวเจน มอเตอร์ จำกัด

22 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลชมพู

เมืองลำปาง

054-231222

53/1 หมู่ที่ 10 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลเหมืองง่า

เมืองลำพูน

053-511786,053-562594

ศรีสะเกษ
บริษัท สยามนิสสันศรีสะเกษ จำกัด 144 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์

เมืองศรีสะเกษ

045-611588

สกลนคร
บริษัท สกลนคร นิสสัน เซลส์ จำกัด 688 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

เมืองสกลนคร

042-714133

บริษัท ชาญออโต้คาร์ จำกัด

999/1 หมู่ที่ 1 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

042-737111-2

สงขลา
บริษัท
สยามนิสสันปัตตานี(2000)จำกัด
บริษัท หาดใหญ่ มอเตอร์ จำกัด

800 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่

หาดใหญ่

074-365999

1388 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่

หาดใหญ่

074-258888

สมุทรปราการ
บริษัท รุ่งเจริญ คาร์ จำกัด

77/1 หมู่ที่ 1 ตำบลราชาเทวะ

บางพลี

02-3168899

บริษัท สยามนิสสัน พีทูเอ็ม จำกัด

888 หมู่ที่ 14 ตำบลราชาเทวะ

บางพลี

02-7385448

บริษัท สยามนิสสัน พีทูเอ็ม จำกัด

88/8 หมู่ที่ 7 ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี ตำบลบางพลีใหญ่

บางพลี

02-7150450

บริษัท รุ่งเจริญ คาร์ จำกัด

52 หมู่ที่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

บางเสาธง

02-7400799

บริษัท รุ่งเจริญ คาร์ จำกัด

52 หมู่ที่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

บางเสาธง

02-7400799

ลำพูน
บริษัท สยามนิสสันลำพูน จำกัด
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท รุ่งเจริญ พลัส จำกัด
บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด
บริษัท สยามนิสสันรถดีพระราม 2
จำกัด
บริษัท รุ่งเจริญ พลัส จำกัด
บริษัท สยามนิสสัน บีเคเค จำกัด

ที่อยู่
ชั้นที่ 1 เลขที่ 42/5 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง

เขต/อำเภอ
บางเสาธง

เบอร์โทรศัพท์
02-7055500

86 ซอยไทยเสรี 2 ถนนสุขสวัสดิ์
พระสมุทรเจดีย์
ตำบลในคลองบางปลากด
86 หมู่ที่ 11 ซอยสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์

02-8155442-3

1540 หมู่ที่ 6 ตำบลเทพารักษ์

เมืองสมุทรปราการ

02-3851551

99/99 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์

เมืองสมุทรปราการ

089-7956115

กระทุ่มแบน

034-846717-8

สมุทรสาคร
บริษัท สยามนิสสัน ที.เค.เอฟ. จำกัด 121 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ

02-4258046

บริษัท สยามนิสสัน สมุทรสาคร
จำกัด
สระแก้ว
บริษัท สยามนิสสันสระแก้ววัฒนา
จำกัด
สระบุรี
บริษัท สยามนิสสันสระบุรี จำกัด

927/24 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย

เมืองสมุทรสาคร

034-422317

88/1 หมู่ที่ 8 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว

เมืองสระแก้ว

037-242501-2

27 ถนนมิตรภาพ ตำบลแก่งคอย

แก่งคอย

036-358219

บริษัท สยามนิสสันสระบุรี จำกัด

193/1 หมู่ที่ 1 ตำบลปากข้าวสาร

เมืองสระบุรี

036-225344-5

สุพรรณบุรี
บริษัท สยามนิสสันสุพรรณบุรี จำกัด 789/2 หมู่ที่ 6 ตำบลอู่ทอง

อู่ทอง

035-505290-1

สุราษฎร์ธานี
บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด

108/2 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเมือง

เกาะสมุย

062-2451265

บริษัท สยามนิสสัน สุราษฎร์ธานี
จำกัด
บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด

48/3 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์-พุนพิน ตำบลวัดประดู่

เมืองสุราษฎร์ธานี

077-200560-2

74/17 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามเตี้ย

เมืองสุราษฎร์ธานี

081-7804199,077-212222

บริษัท สยามนิสสัน สุราษฎร์ธานี
จำกัด
สุรินทร์
บริษัท เอกสหออโต้ จำกัด

67/9 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงสระ

เวียงสระ

077-361225

495 หมู่ที่ 9 ตำบลนอกเมือง

เมืองสุรินทร์

085-4141233,044-538888

339-340 หมู่ที่ 10 ถนนอุดร-เลย ตำบลลำภู

เมืองหนองบัวลำภู

093-321-2245,087-432-3993

หนองบัวลำภู
บริษัท สยามนิสสัน
เมืองหนองบัวลำภู จำกัด
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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ที่อยู่

ชื่อศูนย์บริการ

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

อ่างทอง
บริษัท สยามนิสสัน อ่างทอง จำกัด

9 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลบ้านอิฐ

เมืองอ่างทอง

081-9478185

อุดรธานี
บริษัท ณัฐออโต้คาร์ จำกัด

256/60 หมู่ที่ 6 ซอยบ้านเดื่อ ตำบลหมากแข้ง

เมืองอุดรธานี

042-323555

594 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านหนองขอนกว้าง
ตำบลหมากแข้ง

เมืองอุดรธานี

042-340054-62,0616942277,061-6942727

อุตรดิตถ์
บริษัท สยามนิสสันอุตรดิตถ์ จำกัด

145 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าเซ่า

เมืองอุตรดิตถ์

055-442127

อุทัยธานี
บริษัท ฟีนิกซ์ คาร์ จำกัด

99 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพ

หนองขาหย่าง

056-514415

569 หมู่ที่ 18 ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่

เมืองอุบลราชธานี

086-4657655,0831254287,045-283621-7

131 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา

สะพานสูง

02-7282929

348 หมู่ที่ 1 ตำบลปรุใหญ่

เมืองนครราชสีมา

044-282448, 081-2036043

เมืองราชบุรี

032-320818

บริษัท สยามนิสสันอุดรธานี จำกัด

อุบลราชธานี
บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี
จำกัด

Subaru
กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ เอ็ม จี บอดี้แอนด์เพนท์
จำกัด
นครราชสีมา
บริษัท ปฐพีทองหัวทะเล จำกัด

ราชบุรี
บริษัท สี่เสียงราชบุรี มอเตอร์ จำกัด 494 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่

Suzuki
ขอนแก่น
บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จำกัด

89 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า

เมืองขอนแก่น

043-472313,084-6855044

เชียงใหม่
บริษัท ทีโอเอ ออโต้ เซลส์ จำกัด

107 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด

เมืองเชียงใหม่

089-7581816,053-296161

บริษัท เบส ออโต้เซลส์ จำกัด

107 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด

เมืองเชียงใหม่

089-7581816 ,053-296161

ตาก
บริษัท บี.เค. ออโต้ โมบิล จำกัด

111 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด

แม่สอด

083-6215596

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56

Page 33 of 52

The Navakij Insurance Public Company Limited

เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อศูนย์บริการ
นนทบุรี
บริษัท นวออโตโมบิล บางใหญ่
จำกัด
ปทุมธานี
บริษัท นวซูซูกิปทุมธานี จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

59 หมู่ที่ 15 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง

บางใหญ่

02-9247788,080-0955580

56/2 ถนนปทุมสามโคก ตำบลบางปรอก

เมืองปทุมธานี

02-5814288,089-2546601

ร้อยเอ็ด
บริษัท แหล่งรถร้อยเอ็ด จำกัด

89 หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน

เมืองร้อยเอ็ด

043-512077-8

ลำปาง
บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด

380/4 หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู

เมืองลำปาง

054-250121

อุดรธานี
บริษัท ซูซูกิเจียงอุดร จำกัด

100 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจั่น

เมืองอุดรธานี

061-6941119,098-2434694

175 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลกระบี่น้อย

เมืองกระบี่

075-627777,075-627778

399 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลอง

เหนือคลอง

075-701645

1501 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน

คลองสามวา

02-9157777

บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จำกัด

491 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา

คันนายาว

089-4794313

บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำกัด

111 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงรามอินทรา

คันนายาว

02-5193333

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด

คันนายาว

02-3755775

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด

888 หมู่ 12 ถนนเสรีไทย 34-36 (สุขาภิบาล 2)
แขวงคันนายาว
899 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว

คันนายาว

02-8198989

บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จำกัด

2368 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

จตุจักร

02-5309999

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด

2 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม

จตุจักร

02-5795599

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด

999 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร

จตุจักร

02-080-8888

บริษัท โตโยต้า เจดีคาร์ส จำกัด

18/7-9 หมู่ที่ 8 แขวงบางขุนเทียน

จอมทอง

02-4531999

Toyota
กระบี่
บริษัท โตโยต้าอันดามัน กระบี่
จำกัด
บริษัท โตโยต้าอันดามัน กระบี่
จำกัด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท โตโยต้านฤมิตร จำกัด
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท โตโยต้าบางกอก จำกัด

42/3-4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน

ดอนเมือง

02-9980217-9

บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด

35,35/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน

ดอนเมือง

081-8063926,02-0218000

บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จำกัด

128/9 ถนนบรมราชชนี แขวงตลิ่งชัน

ตลิ่งชัน

02-5109999,088-4224463

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด

55 ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน

ตลิ่งชัน

02-1191111

บริษัท โตโยต้าเอ็มไพร์ส จำกัด

38/3 หมู่ที่ 11 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี แขวงตลิ่งชัน ตลิ่งชัน

02-4488222

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด

8/8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์

ทวีวัฒนา

02-1068815

บริษัท โตโยต้า ธนบุรี ยูสคาร์ จำกัด 401 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์

ทวีวัฒนา

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด

67 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์

ทวีวัฒนา

092-5904553,024413599ต่อ301
02-8882999

บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด

524 ถนนประชาธิปก แขวงหิรัญรูจี

ธนบุรี

02-8900851-6

บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล
จำกัด
บริษัท โตโยต้านครธน จำกัด

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก

บางกะปิ

02-3107777,02-3141434-5

79/99 หมู่ที่ 4 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ

บางขุนเทียน

02-4522555-66,081-5579007

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด

36 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม

บางขุนเทียน

02-3755775

บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด

319 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ

บางขุนเทียน

02-8941000

บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด

300 ถนนสุขาภิบาล5 แขวงท่าแร้ง

บางเขน

02-5199000

บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด

300 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง

บางเขน

02-5199000

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด

80 ซอยรามอินทรา 31 แขวงอนุสาวรีย์

บางเขน

02-5226859

บริษัท โตโยต้าบางกอก จำกัด

48 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่

บางคอแหลม

02-6730670

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด

584 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ

บางแค

02-8628888

บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด

22,22/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค

บางแค

02-8034375-9,02-0218000

บางแค

02-4133999

บางนา

02-3158888

บริษัท โตโยต้าเอ็มไพร์สยูซฟูลคาร์ส 1177/2 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ
จำกัด
บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
1306,1308 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56

Page 35 of 52

The Navakij Insurance Public Company Limited
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ที่อยู่
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส จำกัด 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาใต้

บางนา

02-0290770

บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด

3604 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา

บางนา

บริษัท โตโยต้าบางกอก จำกัด

87/521-522 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน

บางบอน

02-3994059,02-3980695,020218000
02-4172816,02-4531682

บริษัท โตโยต้าเอ็มไพร์ส จำกัด

1281/6 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน

บางบอน

02-4488222

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

968 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม

บางรัก

02-2345021,02-7205430

บริษัท เจริญไทย มอเตอร์เซลส์
จำกัด
บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จำกัด

69/63 หมู่ที่ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน

ประเวศ

02-7433555,081-9251671

388 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน

ประเวศ

02-3282288

บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด

257 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม

พระนคร

02-6293000

บริษัท โตโยต้า สยามออโต้ซาลอน
จำกัด
บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จำกัด

680/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า

ภาษีเจริญ

02-4549988

141 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ

มีนบุรี

02-9195911

บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด 1091 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี

ยานนาวา

02-6781444,086-3046390

บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด

539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท

ราชเทวี

02-6425044-64

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด

318,318/1-3 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ลาดกระบัง

02-3298961

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

141 หมู่ที่ 5 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ

ลาดกระบัง

02-9068803-7,02-9068888

บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด

574,576 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว

ลาดพร้าว

02-9311501-2,084-4393611

บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด

650 ถนนประดิษฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว

ลาดพร้าว

02-5532222

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

1023 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง

สวนหลวง

02-7420334-7

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

817 ถนนศรีนคริทร์ แขวงพัฒนาการ

สวนหลวง

02-6875517

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด

7,7/1 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง

สะพานสูง

02-3298872

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

197 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา

สะพานสูง

02-5180303,02-5180736

บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด

777 ถนนสายไหม แขวงสายไหม

สายไหม

02-6944333,02-0218000

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท โตโยต้า สยามออโต้ซาลอน
จำกัด
บริษัท โตโยต้าสุวรรณภูมิ จำกัด

167 หมู่ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน

สายไหม

02-7677999

821 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู

หนองแขม

02-8623888

บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จำกัด

88 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย

หนองจอก

02-5482855

บริษัท โตโยต้าซัมมิท จำกัด

44 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

ห้วยขวาง

02-6430011

22 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าล้อ

ท่าม่วง

034-514222

39 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนขมิ้น

ท่ามะกา

034-566244

99 ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์

เมืองกาฬสินธุ์

043-873205

98 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครชุม

เมืองกำแพงเพชร

055-799321-4

278 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโก

กระนวน

043-251596-7

888 หมู่ที่ 9 ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ

ชุมแพ

043-384888

111 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล

พล

043-415555

333 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหม่อน

มัญจาคีรี

043-381444

บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด

888 หมู่ที่ 24 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา

เมืองขอนแก่น

043-347444

บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด

359/888 หมู่ที่ 17 ตำบลในเมือง

เมืองขอนแก่น

043-333444

บริษัท โตโยต้าขอนแก่น
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าอมตะ จำกัด

548 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า

เมืองขอนแก่น

043-008888

88/8 หมู่ที่ 7 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง

เมืองขอนแก่น

043-240333,089-7105947

98/9 หมู่ที่ 8 ตำบลนายายอาม

นายายอาม

098-2511051

59 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองนารายณ์

เมืองจันทบุรี

039-418555

กาญจนบุรี
บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
กาฬสินธุ์
บริษัท โตโยต้ากาฬสินธุ์
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
กำแพงเพชร
บริษัท
โตโยต้ากำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี)จำกัด
ขอนแก่น
บริษัท โตโยต้าขอนแก่น
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าขอนแก่น
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าขอนแก่น
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด

จันทบุรี
บริษัท โตโยต้าจันทบุรี(1972)
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าจันทบุรี(1972)
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
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ชื่อศูนย์บริการ
ฉะเชิงเทรา
บริษัท โตโยต้าวัน จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

357 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลหน้าเมือง

เมืองฉะเชิงเทรา

038-511776,038-500599

18/4 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง

บางละมุง

038-719999

288 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ

บางละมุง

038-702462

168/88 ถนนบ้านบึง - แกลง ตำบลบ้านบึง

บ้านบึง

038-229999 , 082-2575551

บริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี
จำกัด
บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี
จำกัด
บริษัท โตโยต้านครชลบุรี จำกัด

48 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกะขะ

พานทอง

038-719999

64/8 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี

038-381863

44/9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน

เมืองชลบุรี

033-037777

บริษัท โตโยต้าอินเตอร์ยนต์
ชลบุรี(1999) จำกัด
บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี
จำกัด
บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี
(1999) จำกัด (อ่าวอุดม-แหลมฉบัง)
บริษัท โตโยต้าเจริญยนต์ชลบุรี
จำกัด
ชัยนาท
บริษัท โตโยต้าชัยนาท 2015 จำกัด

24/99 หมู่ที่ 6 ถนนบายพาส ตำบลบ้านสวน

เมืองชลบุรี

038-798833

เลขที่ 659 ถนนสุขุมวิท ตำบลเหมือง

เมืองชลบุรี

038-316666

103 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน

เมืองชลบุรี

082-4691203,038-795932-42

137/27 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา

ศรีราชา

038-326382-5

88-88/1 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสุขลา

ศรีราชา

038-355222-33

102/34 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน

สัตหีบ

038-255663

168 หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ตะเภา

มโนรมย์

098-0157008,056-412888

บริษัท โตโยต้าชัยทอง ชัยนาท จำกัด 204 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกล้วย

เมืองชัยนาท

056-421226-7

ชัยภูมิ
บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จำกัด

195/1 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลในเมือง

เมืองชัยภูมิ

044-837094-6

บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จำกัด

105-106 หมู่ที่ 14 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง

เมืองชัยภูมิ

044-817718

บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี จำกัด

88/8 หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง

เมืองชัยภูมิ

044-811888

ชลบุรี
บริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี
จำกัด
บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้า เมืองชล จำกัด

ชุมพร
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ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท โตโยต้าชุมพร
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เชียงราย
บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

123/4 หมู่ที่ 9 ถ.ชุมพร-ระนอง ตำบลตากแดด

เมืองชุมพร

077-534534

99/2 หมู่ที่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง

เมืองเชียงราย

053-755199

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด

199 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลนางแล

เมืองเชียงราย

053-702788

เชียงใหม่
บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด

578 หมู่ที่ 9 ตำบลข่วงเปา

จอมทอง

053-341666

บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด

473 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงดาว

เชียงดาว

053-046777

บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด

159 หมู่ที่ 15 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลสันทราย

ฝาง

053-451555

บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด

62/1 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ

เมืองเชียงใหม่

053-277888

บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด
(สี่แยกไฮเวย์)
บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่
จำกัด
บริษัท โตโยต้าริช จำกัด

484 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา

เมืองเชียงใหม่

053-247222

130/555 หมู่ที่ 9 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ

เมืองเชียงใหม่

053-850911-2

28 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก

เมืองเชียงใหม่

053-998588

บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด

62 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก

เมืองเชียงใหม่

053-408999

209 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกหล่อ

เมืองตรัง

075-228140-8

392/1 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง

เมืองตรัง

303 หมู่ที่ 1 ตำบลย่านตาขาว

ย่านตาขาว

075-201111-149,0896521384
075-240643-4

251 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองปาง

รัษฎา

075-260260-1

314 หมู่ที่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ

วังวิเศษ

075-296066

159 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขากอบ

ห้วยยอด

075-271413-4

154-154/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ

เมืองตราด

039-523000

ตรัง
บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ตราด
บริษัท
โตโยต้าตราดผู้จำหน่ายโตโยต้า
ตาก
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ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จำกัด

1/13 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง

เมืองตาก

055-513314-5

บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จำกัด

1 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด

แม่สอด

055-534289

บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จำกัด

61/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังหมัน

สามเงา

055-800088

นครนายก
บริษัท โตโยต้านครนายก จำกัด

34 หมู่ที่1 ตำบลท่าช้าง

เมืองนครนายก

037-312042-44

บริษัท โตโยต้านครนายก จำกัด

188 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองใหญ่

องครักษ์

061-7760065,061-7760067

144 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพงแสน

กำแพงแสน

034-351524

29/1 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลสระกะเทียม

เมืองนครปฐม

034-200203-4

55/5 หมู่ที่ 5 ตำบลธรรมศาลา

เมืองนครปฐม

034-293211-3

1/9 หมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง

สามพราน

034-245358

บริษัท โตโยต้าท่าจีน
(ผู้จำหน่ายโตโยต้า) จำกัด
บริษัท โตโยต้าท่าจีน
(ผู้จำหน่ายโตโยต้า) จำกัด
บริษัท โตโยต้านครปฐม
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
นครพนม
บริษัท โตโยต้า เจริญศรี จำกัด

33/9 หมู่ที่ 3 ตำบลยายชา

สามพราน

034-322311-22

99 หมู่ที่ 6 ตำบลกระทุ่มล้ม

สามพราน

02-4822921

5/5 หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดจินดา

สามพราน

034-881555

28 ถนนพิทักษ์สันติ ตำบลหนองญาติ

เมืองนครพนม

042-539555

บริษัท โตโยต้านครพนม (1992)
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้านครพนม จำกัด

206 ถนนนิตโย ตำบลในเมือง

เมืองนครพนม

042-522205

399/6 ถนนนิตโย ตำบลหนองญาติ

เมืองนครพนม

042-522205

นครราชสีมา
บริษัท โตโยต้าเขาใหญ่ จำกัด

78 หมู่ที่ 9 ตำบลธงชัยเหนือ

ปักธงชัย

044-756500-1,091-6763098

บริษัท โตโยต้าเขาใหญ่ จำกัด

29 หมู่ที่ 12 ตำบลกลางดง

ปากช่อง

044-362152-3

บริษัท โตโยต้าทองรวยสีมา จำกัด

283 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ

เมืองนครราชสีมา

044-276164

นครปฐม
บริษัท โตโยต้านครปฐม
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าท่าจีน
(ผู้จำหน่ายโตโยต้า) จำกัด
บริษัท โตโยต้านครปฐม
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าดิสคัฟเวอรี่ จำกัด
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ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด

699 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

เมืองนครราชสีมา

044-252200

บริษัท โตโยต้าเป็นหนึ่ง จำกัด

3114 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

เมืองนครราชสีมา

095-1791578,044-701888

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช
(1988)
บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด

399/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง

เมืองนครราชสีมา

044-324049

216 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ

สีคิ้ว

044-411595

2 ถนนเอเซีย ตำบลโพธิ์เสด็จ

เมืองนครศรีธรรมราช 075-315324-7

15/2 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช 075-340888

168 หมู่ 8 ตำบลยางตาล

โกรกพระ

056-219799

804 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี

ตาคลี

056-2197999

124/3 หมู่ที่10 ตำบลวัดไทร

เมืองนครสวรรค์

056-231911-6

119/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง

เมืองนครสวรรค์

056-371291-4

8/9 หมู่ที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขนุน

บางกรวย

02-4476666

นครศรีธรรมราช
บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช
จำกัด
บริษัท โตโยต้าเมืองคอน จำกัด
นครสวรรค์
บริษัท โตโยต้าเจ้าพระยานครสวรรค์
จำกัด
บริษัท โตโยต้าเจ้าพระยานครสวรรค์
จำกัด
บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ 1981
จำกัด
บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ 1981
จำกัด
นนทบุรี
บริษัท โตโยต้านนทบุรี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้านนทบุรี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้า เอกนิมิตไทย จำกัด

99/9 หมู่ที่ 13 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
บางบัวทอง
ตำบลบางบัวทอง
89 หมู่ที่ 11 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา บางบัวทอง

02-5712299

บริษัท โตโยต้า เอกนิมิตไทย จำกัด

45 หมู่ที่ 5 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่

บางบัวทอง

02-5951234

บริษัท โตโยต้านนทบุรี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้านนทบุรี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด

50/29 หมู่ที่ 4 ตำบลปากเกร็ด

ปากเกร็ด

02-9626000

34/48 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเกลือ

ปากเกร็ด

02-9845550

129 หมู่ที่ 6 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม

ปากเกร็ด

02-583-3939,02-9522999

บริษัท โตโยต้า เอกนิมิตไทย จำกัด

89 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่

ปากเกร็ด

02-5833333

บริษัท โตโยต้านนทบุรี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

245 และ 247 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ

เมืองนนทบุรี

02-0979555
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ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

นราธิวาส
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด

104/2 ถนนสุริยะประดิศฐ์ ตำบลบางนาค

เมืองนราธิวาส

073-513131, 073-521666

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด

111 ถนนประเวศชลธี ตำบลสุไหงโก-ลก

สุไหงโกลก

073-618190-2

266 หมู่ที่ 1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้

เมืองน่าน

054-771359,054775882,088-2583428

488 หมู่ที่ 1 ตำบลวิศิษฐ์

เมืองบึงกาฬ

042-492171

บุรีรัมย์
บริษัท โตโยต้านางรอง จำกัด

222/16 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง

นางรอง

044-631367

บริษัท โตโยต้านางรอง จำกัด

89 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแวง

พุทไธสง

044-689300

บริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์
ผู้จำหน่ายโตโยต้า 2529 จำกัด
บริษัท โตโยต้าพนมรุ้ง จำกัด

140 หมู่ที่10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ

เมืองบุรีรัมย์

044-690099,044-690101-103

555 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านบัว

เมืองบุรีรัมย์

044-111888

บริษัท โตโยต้านางรอง จำกัด

65-66 หมู่ที่ 5 ตำบลลำปลายมาศ

ลำปลายมาศ

044-660458

ปทุมธานี
บริษัท โตโยต้าพาราก้อน มอเตอร์
จำกัด
บริษัท โตโยต้าเฟรนส์ชิบ จำกัด

88 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง

คลองหลวง

02-5168000

1/88 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสาม

คลองหลวง

02-5242099,02-5242094

บริษัท โตโยต้าเฟรนส์ชิบ จำกัด

58/846 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง

คลองหลวง

02-9944217

บริษัท โตโยต้าพาราก้อน มอเตอร์ 41/1 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด
จำกัด
บริษัท โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ 763 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์
จำกัด
บริษัท โตโยต้าเฟรนส์ชิบ จำกัด
99/9 หมู่ที่ 7 ถนนปทุมธานี-นนทบุรี ตำบลบางคูวัด

ธัญบุรี

02-9571111

ธัญบุรี

02-5331666

เมืองปทุมธานี

02-5986424

บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด

149 หมู่ที่ 2 ถนนปทุมธานี-รังสิต ตำบลบ้านกลาง

เมืองปทุมธานี

02-9796111

บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด

67 หมู่ที่ 3 ถนนกรุงเทพฯ-ปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง

เมืองปทุมธานี

02-5811177

บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด

119,119/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าไม้

ลาดหลุมแก้ว

02-9776644

น่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าน่าน
ผู้จำหน่ายโตโยต้า
บึงกาฬ
บริษัท โตโยต้าบึงกาฬ จำกัด

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56

Page 42 of 52

The Navakij Insurance Public Company Limited

เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท โตโยต้าปทุมธานี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าเฟรนส์ชิบ จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

650-652 หมู่ที่ 8 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต

ลำลูกกา

02-5165757,081-9127582

1/10 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย

ลำลูกกา

02-9944377

239/1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเกาะหลัก

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032-601770-6

60/18 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน

หัวหิน

032-522760

111/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเก่า

กบินทร์บุรี

432/4 ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง

เมืองปราจีนบุรี

037-210888, 037-216777 ต่อ
104
037-216777

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด

7/25 หมู่ที่ 7 ตำบลตะลุโบะ

เมืองปัตตานี

073-710733,0885871362,088-5871363

พระนครศรีอยุธยา
บริษัท โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้
จำกัด
บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด

104 หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งลาน

บางปะอิน

035-725997

111 ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู

พระนครศรีอยุธยา

035-229510-7

บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด

111/111 หมู่ที่ 5 ตำบลสามเมือง

ลาดบัวหลวง

035-334455

บริษัท โตโยต้าประตูน้ำพระอินทร์
จำกัด
พะเยา
บริษัท
โตโยต้าพะเยา(1994)ผู้จำหน่ายโตโย
พังงา
บริษัท โตโยต้า แชมป์
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
พัทลุง
บริษัท
โตโยต้าพัทลุง(1988)ผู้จำหน่ายโตโย
พิจิตร
บริษัท อลีนกิจสยาม จำกัด

125 หมู่ที่ 2 ตำบลลำไทร

วังน้อย

035-315777

403/11 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ

เมืองพะเยา

054-414999

3/33 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย

เมืองพังงา

076-43888

53 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาเจียก

เมืองพัทลุง

074-671888

47/1 หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทรงาม

บึงนาราง

056-903099

บริษัท อลีนกิจสยาม จำกัด

22/39 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง

เมืองพิจิตร

056-990998-9

ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์
จำกัด
บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์
จำกัด
ปราจีนบุรี
บริษัท โตโยต้าปราจีนบุรี(1993)
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าปราจีนบุรี(1993)
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ปัตตานี
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พิษณุโลก
บริษัท โตโยต้า พรีเมี่ยม พิษณุโลก
จำกัด
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้า เมืองสองแคว จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

555 หมู่ที่ 3 ตำบลพลายชุมพล

เมืองพิษณุโลก

055-005555,081-7402647

284 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าทอง

เมืองพิษณุโลก

055-215483-9

2222 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข

เมืองพิษณุโลก

088-2938851,055-215483

111/22 หมู่ที่ 4 ตำบลสมอแข

เมืองพิษณุโลก

055-229999

เพชรบุรี
บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จำกัด

888 ถนนเพชรเกษม(บ่อแขม) ตำบลชะอำ

ชะอำ

032-421888

บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด

248 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ายาง

ท่ายาง

085-9629607

บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จำกัด

99 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวสะพาน

เมืองเพชรบุรี

032-708997-9

บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด

88/8 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านหม้อ

เมืองเพชรบุรี

032-708555

11/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสามพัน

บึงสามพัน

056-732680-3

182 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ม.10 ตำบลชอนไพร

เมืองเพชรบูรณ์

056-713250-8

32/7 ถนนคชเสนีย์ ตำบลหล่มสัก

หล่มสัก

056-701877

375-379 ถนนเจริญเมือง ตำบลในเวียง

เมืองแพร่

054-511088,054-521840

333 หมู่ที่ 8 ตำบลเทพกระษัตรี

ถลาง

076-201100

61/11 หมู่ที่ 2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ตำบลเกาะแก้ว
16/1 หมู่ที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา

เมืองภูเก็ต

076-302200

เมืองภูเก็ต

076-377600

56 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดเหนือ

เมืองภูเก็ต

076-360555,081-272-3111

99 ถนนนิวซีแลนด์ ตำบลปะหลาน

พยัคฆภูมิพิสัย

043-791128-30

เพชรบูรณ์
บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
แพร่
บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ภูเก็ต
บริษัท โตโยต้า เน๊กซ์ จำกัด
บริษัท โตโยต้าเพิร์ล
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าเพิร์ล
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส
จำกัด
มหาสารคาม
บริษัท โตโยต้ามหาสารคาม (1992)
จำกัด
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บริษัท โตโยต้ามหาสารคาม(1992)
จำกัด
มุกดาหาร
บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร (1993)
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
แม่ฮ่องสอน
บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

95-99 ถนนแจ้งสนิท ตำบลตลาด

เมืองมหาสารคาม

043-711459

99/3 ถนนชยางกูร ข ตำบลมุกดาหาร

เมืองมุกดาหาร

042-631355

109 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ

เมืองแม่ฮ่องสอน

053-611600

ยโสธร
บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด

82 หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ

เมืองยโสธร

045-724222

บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด

234 หมู่ที่ 2 ตำบลสามแยก

เลิงนกทา

045-782888

บริษัท โตโยต้าสาเกตนคร จำกัด

333 หมู่ที่ 7 ตำบลมะอึ

ธวัชบุรี

043-501999

บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ระนอง
บริษัท
โตโยต้าระนองผู้จำหน่ายโตโยต้า
ระยอง
บริษัท โตโยต้า นครระยอง จำกัด

75/1-2 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง

เมืองร้อยเอ็ด

043-511721

9/10-11 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน

เมืองระนอง

077-822822

111 หมู่ที่ 2 ตำบลพลา

บ้านฉาง

038-603888

บริษัท
โตโยต้าพาวิลเลี่ยนระยอง(2005)
บริษัท โตโยต้า พาวิลเลี่ยน ระยอง
(2005) จำกัด
บริษัท โตโยต้าระยอง
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าวิชั่น จำกัด

55/11 หมู่ที่ 4 ตำบลมาบยางพร

ปลวกแดง

038-667777

88/8 หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา

เมืองระยอง

038-011111

12/8-10 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ

เมืองระยอง

038-688222

111 หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงเนิน

เมืองระยอง

038-915777

90/100 หมู่ที่ 8 ตำบลจอมบึง

จอมบึง

032-719990

307 หมู่ที่ 3 ตำบลท่านัด

ดำเนินสะดวก

032-241551

196 ถนนทรงพล ตำบลบ้านโป่ง

บ้านโป่ง

032-719990

83 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอ้อ

บ้านโป่ง

032-223500

ร้อยเอ็ด

ราชบุรี
บริษัท โตโยต้าเจริญค้า
ราชบุรี(1961) จำกัด
บริษัท โตโยต้า ธีรชัยราชบุรี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าเจริญค้า
ราชบุรี(1961) จำกัด
บริษัท โตโยต้าเจริญค้า
ราชบุรี(1961) จำกัด
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ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท โตโยต้า ธีรชัยราชบุรี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าเจริญค้า
ราชบุรี(1961) จำกัด
บริษัท โตโยต้าเจริญค้า
ราชบุรี(1961) จำกัด
บริษัท โตโยต้า ธีรชัยราชบุรี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ลพบุรี
บริษัท โตโยต้านารายณ์แกรนด์
จำกัด
บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุดมชัย
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ลำปาง
บริษัท โตโยต้านอร์ทเทิร์น(ลำปาง)
จำกัด
บริษัท โตโยต้านอร์ทเทิร์น(ลำปาง)
จำกัด
บริษัท โตโยต้าลำปาง จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

120/2 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนทราย

ปากท่อ

032-358505

132 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฆ้อง

โพธาราม

032-719970

299 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโพ

โพธาราม

032-389742

178 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรเกษม ตำบลโคกหม้อ

เมืองราชบุรี

032-719888

89 ถนนพหลโยธิน (ซ.15) ตำบลเขาสามยอด

เมืองลพบุรี

036-680888

154 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลกกโก

เมืองลพบุรี

081-8516129

110/5 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท

เมืองลำปาง

054-355555

24 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลชมพู

เมืองลำปาง

054-336666

138/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสบตุ๋ย

เมืองลำปาง

054-324579-83

ลำพูน
บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด

99/1 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลเหมืองง่า

เมืองลำพูน

053-561356

บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด

163 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง

เมืองลำพูน

053-582111

เลย
บริษัท โตโยต้าเมืองเลย จำกัด

588 หมู่ที่ 3 ตำบลด่านซ้าย

ด่านซ้าย

061-0286226

บริษัท โตโยต้าเมืองเลย จำกัด

88 หมู่ที่ 10 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน

เมืองเลย

042-812182

190/10 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์
ตำบลโพนข่า

เมืองศรีสะเกษ

045-612736, 045-612226

434 หมู่ที่ 8 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน

พังโคน

042-707806,092-7848970

51 หมู่ที่ 10 ตำบลฮางโฮง

เมืองสกลนคร

042-162087-9,088-5621505

652 หมู่ที่ 1 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

042-721811-3

ศรีสะเกษ
บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ (1993)
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
สกลนคร
บริษัท โตโยต้า เบสท์
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด
บริษัท โตโยต้า เบสท์
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
สงขลา
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ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท โตโยต้าสงขลา
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

127 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา

จะนะ

074-536430

172-172/1 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาทวี

นาทวี

074-371568-9

311, 311/1, 312 หมู่ที่ 7 ถนนลพบุรีราเมศวร์
ตำบลท่าช้าง
822 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง

บางกล่ำ

074-457383-4

เมืองสงขลา

074-334700-5

97/57-58 หมู่ที่ 10 ตำบลเขารูปช้าง

เมืองสงขลา

074-325062-4

บริษัท โตโยต้าสงขลา
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท พิธาน พาณิชย์ จำกัด

119/2 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแตระ

ระโนด

074-454018

14/19 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลสะเดา

สะเดา

074-365555

บริษัท โตโยต้าสงขลา
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าสงขลา
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด

1487 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่

หาดใหญ่

074-422040-5

74 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่

หาดใหญ่

074-238870,074-244701

114 หมู่ที่ 3 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลคลองแห

หาดใหญ่

074-426575-6

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด

456 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่

หาดใหญ่

074-235816-8, 074-366034-7

สตูล
บริษัท โตโยต้าสงขลา
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด

270 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขุด

เมืองสตูล

074-730521-3

324 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด

เมืองสตูล

081-5430691

สมุทรปราการ
บริษัท โตโยต้านครธน จำกัด

459/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ

บางบ่อ

02-3381888

บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำกัด

21/3 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง

บางพลี

02-3126666

บริษัท โตโยต้าซัมมิท จำกัด

15/1 หมู่ที่ 4 ถนนบางนาตราด ตำบลบางพลีใหญ่

บางพลี

02-7599631-35

บริษัท โตโยต้านครธน จำกัด

55/99 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่

บางพลี

02-4509555, 3855555

บริษัท โตโยต้าสุวรรณภูมิ จำกัด

188,188/1,188/2 หมู่ที่ 14 ตำบลราชาเทวะ

บางพลี

02-7383888

บริษัท โตโยต้าสุวรรณภูมิ จำกัด

62/2 หมู่ที่ 9 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา

บางพลี

02-7033888

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด
บริษัท โตโยต้าสงขลา
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด
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ที่อยู่
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด 55/22 หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีใหญ่

บางพลี

063-5253360-1

บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด 55/20 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรง

พระประแดง

02-7225708

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด

438,438/1-2 หมู่ที่ 1 ตำบลปากคลองบางปลากด

พระสมุทรเจดีย์

02-0212222

บริษัท โตโยต้าซัมมิท จำกัด

18 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเมือง

เมืองสมุทรปราการ

02-7599999

บริษัท โตโยต้าซัมมิท จำกัด

89/91 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเมือง

เมืองสมุทรปราการ

02-0560288

บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด 149 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์

เมืองสมุทรปราการ

02-7532161

บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด 55 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลท้ายบ้าน

เมืองสมุทรปราการ

02-7012121,086-8965606

บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด

545/36 ถนนสุมุมวิท ตำบลปากน้ำ

เมืองสมุทรปราการ

02-7025000

บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด

1/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ

เมืองสมุทรปราการ

02-7439555

เมืองสมุทรสงคราม

034-723054-9

เมืองสมุทรสาคร

034-833300-4

47/1 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว

เมืองสระแก้ว

037-220889,037240888,037-240898

156 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว

แก่งคอย

036-358570-5

บริษัท โตโยต้าสระบุรี จำกัด

9 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว

เมืองสระบุรี

036-240555

บริษัท โตโยต้าสระบุรี จำกัด

19 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองไข่น้ำ

หนองแค

036-381481-5

สิงห์บุรี
บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด

109 หมู่ที่ 1 ตำบลบางมัญ

เมืองสิงห์บุรี

036-532765

105/1 หมู่ที่ 4 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี

เมืองสุโขทัย

055-211203-5,061-4936193

สมุทรสงคราม
บริษัท โตโยต้าสมุทรสงคราม จำกัด 78 ซอยบางจะเกร็ง 1 ถนนราชญาติรักษา
ตำบลแม่กลอง
สมุทรสาคร
บริษัท โตโยต้าสมุทรสาคร จำกัด
23/17 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ
สระแก้ว
บริษัท โตโยต้าสระแก้ว
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
สระบุรี
บริษัท โตโยต้าสระบุรี จำกัด

สุโขทัย
บริษัท โตโยต้าสุโขทัย
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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ที่อยู่
ชื่อศูนย์บริการ
บริษัท โตโยต้า เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด 199 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสวน
สุพรรณบุรี
บริษัท
โตโยต้าสุพรรณบุรีผู้จำหน่ายโตโยต้า
บริษัท โตโยต้าเมืองสุพรรณ
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
สุราษฎร์ธานี
บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
บริษัท โตโยต้าตาปี จำกัด

055-609300,088-2820923

999/9 หมู่ที่ 19 ตำบลหนองมะค่าโมง

ด่านช้าง

088-2770392

222 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าระหัด

เมืองสุพรรณบุรี

035-514888

279 หมู่ที่ 5 ถนนสุพรรณบุรี-กรุงเทพมหานคร
ตำบลท่าระหัด
1639 ถนนมาลัยแมน ตำบลอู่ทอง

เมืองสุพรรณบุรี

035-523001-4

อู่ทอง

035-564777,088 2864206

87/9 หมู่2 ตำบลทุ่งกง

กาญจนดิษฐ์

077-277900

205/8 หมู่1 ตำบลตลิ่งงาม

เกาะสมุย

077-415600

59/42-44 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง

เมืองสุราษฎร์ธานี

077-225999

เมืองสุรินทร์

044-710555

444 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย

เมืองหนองคาย

042-990771

79/1 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเซีย ตำบลบ้านอิฐ

เมืองอ่างทอง

035-850850

13 หมู่ที่ 19 ตำบลบุ่ง

เมืองอำนาจเจริญ

045-270510-11

เมืองอุดรธานี

042-215555

เมืองอุดรธานี

088-5630983, 042-305888

77 หมู่ที่ 7 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง

เมืองอุดรธานี

042-342222

131 หมู่ที่ 1 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลคุ้งตะเภา

เมืองอุตรดิตถ์

055-429429,055-429111

อุดรธานี
บริษัท โตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี 999 ถนนเลี่ยงเมืองหนองคาย - สกลนคร
จำกัด
ตำบลหมากแข้ง
บริษัท โตโยต้า ไทยธานี จำกัด
8 ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง
บริษัท โตโยต้าอุดรธานี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
อุตรดิตถ์
บริษัท โตโยต้าอุตรดิตถ์ จำกัด

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56

เบอร์โทรศัพท์

เมืองสุโขทัย

สุรินทร์
บริษัท โตโยต้าสุรินทร์(1991) จำกัด 370-378 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง
หนองคาย
บริษัท โตโยต้าหนองคาย
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
อ่างทอง
บริษัท โตโยต้าโฆสิตอ่างทอง
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
อำนาจเจริญ
บริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด

เขต/อำเภอ
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อุทัยธานี
บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
อุบลราชธานี
บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โตโยต้าอุบลราชธานี
บริษัท โตโยต้าดีลักซ์ จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

555 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่

บ้านไร่

056-539535

99 ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่

เมืองอุบลราชธานี

045-313999

155-165 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง

เมืองอุบลราชธานี

045-261856-64, 045-262222

88 หมู่ที่ 20 ตำบลแสนสุข

วารินชำราบ

081-9797979, 080-7777777

พระโขนง

02-7449009-11

ทวีวัฒนา

02-0300069

Volvo
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ทีทีไอ โกลเบิล ออโตโมทีฟ
จำกัด

1739/1 ถนนสุขุมวิท 66/1 แขวงพระโขนงใต้

ซ่อมทุกยี่ห้อ
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไลฟ์ อะ คาร์ เซอร์วิส จำกัด 80/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
บริษัท เจเอ็มเค บอดี้แอนด์เพ้นท์
เซอร์วิส จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.แอล.ออโต้
บอดี้
บริษัท ทีทีไอ โกลเบิล ออโตโมทีฟ
จำกัด
บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด

548 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ

บางแค

02-8049000,090-8806794

18/36 หมู่ที่ 3 แขวงคลองกุ่ม

บึงกุ่ม

02-5106230

1739/1 ถนนสุขุมวิท 66/1 แขวงพระโขนงใต้

พระโขนง

02-7449009-11

288 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี

มีนบุรี

081-8688598

บริษัท โพธิ์ทอง บอดี้เพนท์ แอนด์
เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอ เอ็ม จี บอดี้แอนด์เพนท์
จำกัด
นครราชสีมา
บริษัท เอกสหกรุ๊ป จำกัด

1640 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง

สวนหลวง

02-3212822-3

131 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา

สะพานสูง

02-7282929

523 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ

เมืองนครราชสีมา

098-2811030,044-211910-1

นนทบุรี
บริษัท ทีเอสแอลออโต้เซอร์วิส จำกัด 88 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ

ปากเกร็ด

02-5751111

พิษณุโลก
บริษัท วีเอ็มดีออโต้เซลส์ จำกัด

เมืองพิษณุโลก

055-986222-4

555 หมู่ที่ 8 ตำบลสมอแข

ภูเก็ต
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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บริษัท ภูเก็ต มอเตอร์ จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

8 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี

เบอร์โทรศัพท์

ถลาง

076-313340,089-9787345

บริษัท ทีเอสแอลออโต้เซอร์วิส จำกัด 24/13,24/15,24/32 ตำบลรัษฎา

เมืองภูเก็ต

076-610046-50

ร้อยเอ็ด
บริษัท เอ บอดี้ แอนด์ เพ้นท์ จำกัด 449 หมู่ที่ 16 ตำบลเหนือเมือง

เมืองร้อยเอ็ด

043-515788,091-7703172

สมุทรปราการ
บริษัท รุ่งเจริญ พลัส จำกัด

1540 หมู่ที่ 6 ตำบลเทพารักษ์

เมืองสมุทรปราการ

02-3851551

สมุทรสาคร
บริษัท พรโชค จำกัด

99/9 หมู่ที่ 8 ถนนพระราม 2 กม.28 ตำบลท่าทราย เมืองสมุทรสาคร

034-837307-9

99/8 ถนนบายพาส หมู่ที่ 1 ตำบลปากแคว

เมืองสุโขทัย

055-620082, 094-9519565

สุโขทัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ส้มอัครา

รถนำเข้า
กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบนซ์ออโต เซอร์วิส จำกัด

78 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

จตุจักร

02-9385555

บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

25/49 หมู่ที่ 8 แขวงจันทรเกษม

จตุจักร

061-3305832,081-4809856

บริษัท วิน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส
จำกัด
บริษัท เบนซ์ราม - รัชโยธิน จำกัด

110/27 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน

พญาไท

02-2701911-4

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 19 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน
1368 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

ราชเทวี

02-321-7171

สวนหลวง

02-5816931-2, 087-0362358

131 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา

สะพานสูง

02-7282929

51/699 หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต

ลำลูกกา

02-9345634, 087-3617272

359/2 หมู่ที่ 17 ตำบลในเมือง

เมืองขอนแก่น

043-225719

441 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำแดง

ปากช่อง

044-365315

บริษัท ยูโรเอเชีย เพ้นท์ช็อป จำกัด
บริษัท เอ เอ็ม จี บอดี้แอนด์เพนท์
จำกัด
ปทุมธานี
บริษัท ยูโรเอเชีย เพ้นท์ช็อป จำกัด

ไม่ระบุ
ขอนแก่น
บริษัท คอนเน็ค คาร์บอดี้ จำกัด
นครราชสีมา
บริษัท สยามนิสสัน นครราชสีมา
จำกัด
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56
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ที่อยู่

ชื่อศูนย์บริการ
ลพบุรี
บริษัท โตโยต้านารายณ์แกรนด์
จำกัด
เลย
บริษัท คอนเน็ค คาร์บอดี้ จำกัด
สมุทรปราการ
บริษัท รุ่งเจริญ คาร์ จำกัด
บริษัท สยามนิสสันรถดีพระราม 2
จำกัด
บริษัท สยามนิสสันรถดีพระราม 2
จำกัด

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 16:56

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

316 หมู่ที่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลชัยนารายณ์

ชัยบาดาล

036-461244, 036-461243

82/4 ตำบลกุดป่อง

เมืองเลย

042-810217-20

52 หมู่ที่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

บางเสาธง

02-7400799

279/2 หมู่ที่ 1 ตำบลปากคลองบางปลากด

พระสมุทรเจดีย์

02-4258046

86 หมู่ที่ 11 ซอยสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์

02-4258046
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