The Navakij Insurance Public Company Limited

เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อร้านกระจก

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

กระบี่
กระบี่ออโต้กลาส

393/4 หมู่ที่ 11 ตำบลกระบี่น้อย

เมืองกระบี่

089-0643815,085-6494145

ร้านศรีตรังกระจกโค้ง

152/1 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่

เมืองกระบี่

075-631095,081-7887681

กรุงเทพมหานคร
บริษัท อัลฟ่าทีมส์ จำกัด

681 ถนนพระราม2 แขวงบางมด

จอมทอง

40 ซอยข้าง รร.สุรศักดิ์มนตรี ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง
228,230,232,234 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง

ดินแดง

02-8671370-2,024154363,02-41655082
081-6121345

บางเขน

02-9435900,086-3153643

293/4-5 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ

บางซื่อ

47,49,51 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน

บางบอน

02-9136466-8,0813083531,086-3122704
02-4157500,02-7893200

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระจกรถยนต์
บางบอน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีต้า กลาส แอนด์
ซาวด์
บริษัท กลาสเทค(ประเทศไทย)
จำกัด
บริษัท กลาสเซฟเวอร์ จำกัด

698-698/1 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน

บางบอน

02-8944158-9,02-4160477

121/5-8 หมู่ที่ 6 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน

บางบอน

02-4154849,02-4168607

295 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน

ประเวศ

02-7471733-4

166 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี

มีนบุรี

บริษัท ไทยออโต้กลาส จำกัด

578/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

ยานนาวา

086-9884353,025438377,092-1171413
02-2950566-9

บริษัท อัลฟ่า ออโต้ กล๊าส จำกัด
บริษัท กลาสเทค (ประเทศไทย)
จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ที
เตาปูนออโต้กลาส
บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด

บริษัท เพทายไฮเปอร์กระจกรถยนต์ 615,617 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง
ยานนาวา
จำกัด
บริษัท วินด์สกรีน จำกัด
4 ซอยลาดพร้าว 69 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง วังทองหลาง

089-8108140,037-218668-9

บริษัท ท๊อปนอท์ช กลาส จำกัด

401,403 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง

สะพานสูง

02-758-0204-6,099-541-2224

บริษัท ไทยออโต้กลาส จำกัด

70,72 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง

สะพานสูง

02-7281075-6

บริษัท เพอร์เฟคท์ ออโต้กลาส จำกัด 776 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู

หนองแขม

02-8108937, 02-8107986

บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด

299/30-32 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่

บริษัท บางกอก ออโต้กลาส จำกัด

40/79 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 8 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่
แขวงตลาดบางเขน

02-9330707

02-9828558,02-98255013,02-7893200กด1
081-8559244,02-9735537-8

กาญจนบุรี
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 17:04
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The Navakij Insurance Public Company Limited

เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อร้านกระจก

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ท๊อปกลาส

10/2 หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก

เมืองกาญจนบุรี

034-515304

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
กฤตเจริญออโต้กลาส
กำแพงเพชร
บริษัท เคพีพี กลาส จำกัด

50/4 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก

เมืองกาญจนบุรี

034-600260,085-9053537

440,442 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง

เมืองกำแพงเพชร

055-717222,091-8395259

ขอนแก่น
ชาญการช่าง

89/6 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

เมืองขอนแก่น

043-236989

บริษัท กลาสชอปส์ จำกัด

485/10-11 หมู่ที่ 9 ตำบลพระลับ

เมืองขอนแก่น

043-007294

บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด

86/24 หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง

เมืองขอนแก่น

043-243114-5

ตรีรัตน์กระจก

183 หมู่ที่ 4 ตำบลจันทนิมิต

เมืองจันทบุรี

039-324335

ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด

50/20-21 หมู่ที่ 7 ตำบลบางพระ

เมืองฉะเชิงเทรา

038-821100

ชลบุรี
บริษัท แต้ล้งฮั้ว(ทีแอลเอช)95 กรุ๊ป 40/37 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ
จำกัด
บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด
119/1-2 หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ

บางละมุง
บางละมุง

038-800440-2,086-37467613
038-221167-8

บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด

89 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกะขะ

พานทอง

038-154538-9

บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด

1/3 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี

038-056988-9

บริษัท ธรรมพุทธรักษา จำกัด

110/10 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยกะปิ

เมืองชลบุรี

038-765337-8,086-3304921

บริษัท ปลวกแดงกระจกรถยนต์
จำกัด
บริษัท ป๊อป ออโต้กลาส จำกัด

92/8-10 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัวฬ่อ

เมืองชลบุรี

089-1479249

55/2-3 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไม้แดง

เมืองชลบุรี

038-286364,039-993191

บริษัท เมืองชลกระจกรถยนต์ จำกัด 47/9-10 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด

เมืองชลบุรี

038-765667

ร้าน ขจรกลการ (2001)

24/83 หมู่ที่ 6 ถ.บายพาสชลบุรี ตำบลบ้านสวน

เมืองชลบุรี

038-799913

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อมตะกระจกรถยนต์

34/36-37 หมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า

เมืองชลบุรี

081-7625750,0899369817,038-759004

จันทบุรี

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 17:04
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่
ชื่อร้านกระจก
บริษัท แต้ล้งฮั้ว(ทีแอลเอช) 95 กรุ๊ป 129/97-98 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
จำกัด
บริษัท ไทยคาร์กลาส จำักัด
271/1-4 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อวิน

ศรีราชา

038-337707-9,085-4808881

ศรีราชา

038-345512-3

บริษัท ไทยคาร์กลาส จำักัด

ศรีราชา

038-772355,038-325488

บริษัท เมืองชลกระจกรถยนต์ จำกัด 848/39 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อวิน

ศรีราชา

038-197177

บริษัท สุพจน์กระจกรถยนต์ จำกัด

403/11 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน

ศรีราชา

081-6501741,081-6504199

ชัยนาท
บริษัท กลาสชอปส์ จำกัด

82-82/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย

เมืองชัยนาท

056-411678

ชุมพร
ทีเอสพีอะไหล่ยนต์

34/16 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่

เมืองชุมพร

081-1012460 , 061-8258007

สรศักดิ์ กระจกรถยนต์

169 หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก

เมืองชุมพร

088-444-5442

22/6 หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเวียง

เมืองเชียงราย

053-712095,089-4359129

141/1-5 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา

เมืองเชียงใหม่

053-245111,02-7893200

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระจกพัวเซ่งหลี 28 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกต

เมืองเชียงใหม่

053-241577

ตรัง
กิมอุ่นกระจกรถยนต์

64/175 ถนนพระรามหก ตำบลทับเที่ยง

เมืองตรัง

081-8949606,075218378,086-4792356

ตาก
บริษัท บางกอก ออโต้กลาส จำกัด

11/34-35 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด

แม่สอด

081-8559244,055-533267

นครปฐม
บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด

87/12 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะทอง

นครชัยศรี

034-978203-4

74/1 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลธรรมศาลา

เมืองนครปฐม

034-289886-8

13/30-32 หมู่ที่ 4 ถนนบรมราชชนนี
ตำบลบางกระทึก
60/11 หมู่ที่ 9 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ตำบลกระทุ่มล้ม

สามพราน

081-8559244,02-4821488

สามพราน

02-888-5940,086-5335844,081-3122436

เชียงราย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกระจกรถยนต์
พรประเสริฐการช่าง
เชียงใหม่
บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บ้วนเฮงเส็งเซฟตี้กลาส
บริษัท บางกอก ออโต้กลาส จำกัด
สายสี่กระจกโค้ง
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 17:04

15/103-4 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุรศักดิ์

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อร้านกระจก
อ้อมใหญ่กระจกรถยนต์

5/23 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่

สามพราน

094-8292666 , 034-102396

นครราชสีมา
บริษัท ไทยออโต้กลาส จำกัด

517/150 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง

เมืองนครราชสีมา

044-271555

บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด

2858/3 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

เมืองนครราชสีมา

044-351-699,093-190-9222

ร้านน้ำแก้วกระจกรถยนต์

3174 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

เมืองนครราชสีมา

044-213033

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ราชสีมากระจกรถยนต์
นครศรีธรรมราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
คลังกระจกรถยนต์ทุ่งสง
คลังกระจกรถยนต์นครศรี

1284/4 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

เมืองนครราชสีมา

044-242624

115/3 หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย

ทุ่งสง

075-420022

7/4 หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร

เมืองนครศรีธรรมราช 075-432285,088-8860637

บริษัท นครเซฟตี้กลาส จำกัด

186/24 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง

เมืองนครศรีธรรมราช 075-345553

นครสวรรค์
บริษัท กลาสชอปส์ จำกัด

1176/69-71 หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก

เมืองนครสวรรค์

056-224000,056-228880

605/397 หมู่ที่ 10 ถนนสายเอเชีย
ตำบลนครสวรรค์ตก

เมืองนครสวรรค์

056-225457

37/21 หมู่ที่ 2 ตำบลบางขุนกอง

บางกรวย

02-4222157-8

62/13-14 หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมเกร็ด

ปากเกร็ด

02-9244280-2,02-7893200-4

25/22-23 หมู่ที่ 9 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำบลบางกระสอ
125/19-20 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระสอ

เมืองนนทบุรี

02-9698223,02-5275850

เมืองนนทบุรี

02-9503373,0818301304,0819930592

4 ถนนราชัยศรี ตำบลบางนาค

เมืองนราธิวาส

073-512223,0888298380,086-8854945

46/35 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง

คลองหลวง

02-9028995-6

84/10 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง

คลองหลวง

02-9028800,02-902-86823,02-789-3200กด3

ร้านน้ำแก้วกระจกรถยนต์
นนทบุรี
บริษัท กลาสเทค (ประเทศไทย)
จำกัด
บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด
บริษัท กลาสเทค(ประเทศไทย)
จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำักัด
ติวานนท์วินด์สกรีน
นราธิวาส
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระการกระจก
ปทุมธานี
บริษัท กลาสเทค (ประเทศไทย)
จำกัด
บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 17:04
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อร้านกระจก
บริษัท บางกอก ออโต้กลาส จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

38/21-22 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง

คลองหลวง

199 หมู่ที่ 3 ตำบลรังสิต

ธัญบุรี

081-8559244,02-90868078,02-5291332
02-9042331

333,335 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์

ธัญบุรี

02-9960084-6,02-7893200

ประจวบคีรีขันธ์
ปราณบุรีกระจกรถยนต์

1/9-10 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย

ปราณบุรี

032-623269,081-4334718

เอสพีกระจกรถยนต์

3/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาแต้ม

ปราณบุรี

082-955-8999

ปราจีนบุรี
บริษัท บางกอก ออโต้กลาส จำกัด

81/16-17 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกี่

กบินทร์บุรี

081-8559244,037-204885

บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด

352/18-20 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม

ศรีมหาโพธิ

037-414672-3

บริษัท เพทายไฮเปอร์กระจกรถยนต์ 223/10-11 ตำบลท่าตูม
จำกัด
พระนครศรีอยุธยา
บริษัท บางกอก ออโต้กลาส จำกัด 165/14-16 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู

ศรีมหาโพธิ

037-218668-9

พระนครศรีอยุธยา

081-8559244,035-346588

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ศิวกรกระจกรถยนต์
พังงา
พังงากระจกยนต์

120/3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู

พระนครศรีอยุธยา

035-329176

68/4 หมู่ที่ 3 ถนนพังงา - ทับปุด ตำบลถ้ำน้ำผุด

เมืองพังงา

093-5758272

พิจิตร
บริษัท กลาสชอปส์ จำกัด

1/96 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง

เมืองพิจิตร

056-032225

พิษณุโลก
กระจกรถยนต์วังทอง

459/16-17 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข

เมืองพิษณุโลก

055-241010,089-5663331

บริษัท บางกอก ออโต้กลาส จำกัด

8/11-12 หมู่ที่ 5 ตำบลสมอแข

เมืองพิษณุโลก

081-8559244,055-906158

สุทนการช่าง

401/181-2 ตำบลในเมือง

เมืองพิษณุโลก

055-244158,055-221983

เพชรบุรี
ร้านเพชรบุรีกระจกรถยนต์

222/1 หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ส้ม

เมืองเพชรบุรี

032-401428

บริษัท กลาสเทค (ประเทศไทย)
จำกัด
บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด

เพชรบูรณ์
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 17:04
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อร้านกระจก
บริษัท กลาสชอปส์ จำกัด

130 หมู่ที่ 4 ตำบลซับสมอทอด

บึงสามพัน

056-731075

456 เจริญยนต์

7/12 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง

เมืองเพชรบูรณ์

056-711711,086-4485009

บริษัท บางกอก ออโต้กลาส จำกัด

199/20-21 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง

เมืองเพชรบูรณ์

081-8559244,02-9735537-8

90/15 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต

เมืองภูเก็ต

076-363150-2

158 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่

เมืองภูเก็ต

076-213453-4,076354157-9

90/15 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต

เมืองภูเก็ต

076-363-152

24/147-149 หมู่ที่ 2 ตำบลรัษฎา

เมืองภูเก็ต

076-239116

เอ็ม.ที.เซฟตี้กลาส

38,40 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ

เมืองภูเก็ต

076-246356,081-5351990

ร้อยเอ็ด
ร้านร้อยเอ็ดกระจกยนต์

317/4 ถนน รณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง

เมืองร้อยเอ็ด

083-5512266,084-9548822

36/56 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน

เมืองระนอง

089-4740925,065-3599624

90/20-22 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง

บ้านฉาง

089-1479249

159/13 หมู่ที่ 6 ตำบลปลวกแดง

ปลวกแดง

037-010877-8

625/45-47 หมู่ 1 ตำบลปลวกแดง

ปลวกแดง

086-6009715

28/27-28 ถนนบายพาส ตำบลเชิงเนิน

เมืองระยอง

038-873325,038-613888

บริษัท แต้ล้งฮั้ว(ทีแอลเอช) 95 กรุ๊ป 58/9-10 หมู่ที่ 8 ตำบลทับมา
จำกัด
บริษัท แต้ล้งฮั้ว(ทีแอลเอช) 95 กรุ๊ป 135/12-14 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่
จำกัด
บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด
222 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด

เมืองระยอง

038-026367-8

เมืองระยอง

038-800440

เมืองระยอง

038-691789-90

บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด

เมืองระยอง

038-948555,083-6875644

ภูเก็ต
บริษัท อนุภาษธุรกิจและการค้าภูเก็ต
จำกัด
บริษัท อนุภาษธุรกิจและการค้าภูเก็ต
จำกัด
บริษัท อนุภาษธุรกิจและการค้าภูเก็ต
จำกัด
บริษัท อาณาจักรกระจกโค้ง จำกัด

ระนอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.มอเตอร์
สุราษฎร์ธานี
ระยอง
บริษัท ปลวกแดงกระจกรถยนต์
จำกัด
บริษัท ไทยคาร์กลาส จำักัด
บริษัท ปลวกแดงกระจกรถยนต์
จำกัด
เจ.พี.แแอร์กระจกรถยนต์

วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 17:04
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ชื่อร้านกระจก
บริษัท สุพจน์กระจกรถยนต์ จำกัด

ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

55/47 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงเนิน

เมืองระยอง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส
ออโต้กลาส
ห้างหุ้นส่วนสามัญ วาสุกรี
กระจกรถยนต์
ราชบุรี
บริษัท ก้องกังวาล กระจก จำกัด

131/48-49 หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา

เมืองระยอง

1/30 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ

เมืองระยอง

038-865082,0816501741,081-6504199
086-3177001,0863776581,091-0037404
038-686288,081-6635235

8/88 หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตะโก

เมืองราชบุรี

032-338888

ศเชษฐ์กระจกรถยนต์

81/34 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนตะโก

เมืองราชบุรี

032-319776,081-9107139

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
กฤตเจริญออโต้กลาส
ลพบุรี
บริษัท กลาสชอปส์ จำกัด

76/10 หมู่ืั้ที่ 5 ตำบลโคกหม้อ

เมืองราชบุรี

032-910479,094-4951651

41/34-35 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา

เมืองลพบุรี

036-616100

ร้านร่มเย็นกระจกยนต์

142/12 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามยอด

เมืองลพบุรี

081-4236555,036-424526

ลำปาง
บริษัท บี กลาส 2559 จำกัด

152/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแฮ้ว

เมืองลำปาง

054-209660

ร้านเซ็นเตอร์กลาส มาร์เก็ตติ้ง

422/4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลชมพู

เมืองลำปาง

054-324521

ลำปางออโต้กลาส

1069/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท

เมืองลำปาง

054-209517,089-4316682

เลย
บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด

72/21 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง

เมืองเลย

042-815384

สกลนคร
บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด

12/2 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

เมืองสกลนคร

042-713149,094-5252155

สงขลา
ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็ม.ที.เซฟตี้กลาส 82/2 หมู่ที่ 1 ตำบลพะวง

เมืองสงขลา

074-592715,086-4980321

บริษัท เอ.พี.กระจกโค้ง จำกัด

หาดใหญ่

074-221501,074342050,088-3998994
074-356312,066-927795

33/3 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
279 ถนนศรีภูวนาถ ตำบลหาดใหญ่
หาดใหญ่อาณาจักรอะไหล่ยนต์
ห้างหุ้นส่วนสามัญเอ็ม.ที.เซฟตี้กลาส 365 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตำบลหาดใหญ่

หาดใหญ่
หาดใหญ่

074-368334,074592715,086-4912729

สมุทรปราการ
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 17:04
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อร้านกระจก
บริษัท บางกอก ออโต้กลาส จำกัด

234/9-10 หมู่ที่ 1 ถนนรัตนราช ตำบลบางบ่อ

บางบ่อ

081-8559244,02-3381405

บริษัท ซิกม่า กระจกรถยนต์ จำกัด

12/667 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว

บางพลี

02-7431502,083-1135050

บริษัท ไทยออโต้กลาส จำกัด

89,89/1 หมู่ที่ 7 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ

บางพลี

02-1751234-5,02-1752034-7

บริษัท ปลวกแดงกระจกรถยนต์
จำกัด
บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด

12/16 หมู่ที่ 5 ตำบลราชาเทวะ

บางพลี

086-6009715

238,238/1,238/2 หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรงเหนือ

เมืองสมุทรปราการ

บริษัท ท๊อปนอท์ช กลาส จำกัด

465/3 หมู่ที่ 3 ตำบลเทพารักษ์

เมืองสมุทรปราการ

02-7585544,02-75729179,02-7893200กด0
02-7580204-06

บริษัท อัลฟ่า เซลส์ จำกัด

417/28-29 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์
ตำบลสำโรงเหนือ

เมืองสมุทรปราการ

02-7486656-9

ศรีมงคลกระจกยนต์

63/12 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดใหญ่

เมืองสมุทรสงคราม

081-4328666,089-6987715

สมุทรสาคร
บริษัท บางกอก ออโต้กลาส จำกัด

57/48 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม

เมืองสมุทรสาคร

081-8559244,034-423889

สระแก้ว
บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด

47/80-81 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว

เมืองสระแก้ว

038-948555

413/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว

เมืองสระบุรี

036-212793

572,574,576 ถนนมาลัยแมน ตำบลท่าระหัด

เมืองสุพรรณบุรี

035-511433

สุราษฎร์ธานี
ที.ที.กระจกรถยนต์

1/45 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย

เมืองสุราษฎร์ธานี

093-5811897,089-5881397

ร้าน พ.กระจกรถยนต์

84/22-23 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย

เมืองสุราษฎร์ธานี

077-282969

สุราษฎร์กระจกรถยนต์

234/22 หมู่ที่ 1 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย

เมืองสุราษฎร์ธานี

094-6394619,0818916987,084-1475873

สุรินทร์
บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด

618 หมู่ที่ 19 ตำบลนอกเมือง

เมืองสุรินทร์

044-512708,091-0189292

สมุทรสงคราม

สระบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ศิวกรกระจกรถยนต์
สุพรรณบุรี
บริษัท กลาสชอปส์ จำกัด

อุดรธานี
วันที่พิมพ์ : 08/07/2020 17:04
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เครือข่ายบริการสินไหมฯ
ที่อยู่

เขต/อำเภอ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อร้านกระจก
บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด

235/1-2 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหมากแข้ง

เมืองอุดรธานี

042-211248-9,042211258,042-211260

อุตรดิตถ์
วังทองกระจกรถยนต์(อุตรดิตถ์)

138/5 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าเซ่า

เมืองอุตรดิตถ์

087-9998542,086-2044598

อุทัยธานี
บริษัท กลาสชอปส์ จำกัด

18/10 ถนนรักกาดี ตำบลอุทัยใหม่

เมืองอุทัยธานี

056-042626

อุบลราชธานี
บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด

69 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง

เมืองอุบลราชธานี

045 314557
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