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 01  2/2001
 

00006 
0 5622 8658-60
0 5622 8661

 31/444
 

00056 
0 5532 0621-4
0 5532 0620

- 2  71-61/991
 

00076 
0 5672 5602
0 5672 5603

 5  5/814
 

00175 
0 5375 0130-2
0 5375 0134

 1/011-011
 

00004 
0 4322 5266-8, 0 4322 5116
0 4322 3724

- 21-11/032
 

00003 
0 4425 8515, 0 4425 5519, 0 4425 3513
0 4424 2451
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 623 ,423
 

00043 
0 4526 4201-4
0 4526 4205

.  02-91/33
 

00094 
0 4261 2843-4
0 4261 2845

 8-7/914
 

00014 
0 4232 6280-1
0 4224 0584

 3-2/63
 

00054 
0 4351 9187-8
0 4351 9189

1  61 ,41
 

01109 
0 7423 0640-1, 0 7434 3063
0 7422 0771

 781
 

00008 
0 7532 2030-2
0 7532 2033



11

 5  421/141
 

00048 
0 7728 9083-4, 0 7728 9119
0 7728 9086

 8-7/85
 

00038 
0 7623 9671-3
0 7623 9674

 05/434
 

00018 
0 7562 4007-8
0 7562 4009

3  771
 

00068 
0 7765 8592-3, 0 7765 8884
0 7765 8885



ยี�ห้อรถ จังหวัด รายชื�อศูนย์บริการ เบอร์โทรศัพท์ อําเภอ

กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

นนทบุรี บริษัท ทีเอสแอลออโต้เซอร์วิส จํากัด 02-5751111 ปากเกร็ด

บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จํากัด 02-9387777 จตุจักร

บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จํากัด 02-0805888 บางแค

บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

จํากัด

02-8800999 บางพลัด

บริษัท ยูโรเอเชีย เพ้นท์ช็อป จํากัด 02-5816931-2, 

087-0362358

สวนหลวง

บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

เชียงใหม่ บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จํากัด 053-306472 เมืองเชียงใหม่

นนทบุรี บริษัท ทีเอสแอลออโต้เซอร์วิส จํากัด 02-5751111 ปากเกร็ด

ปทุมธานี บริษัท ยูโรเอเชีย เพ้นท์ช็อป จํากัด 02-9345634, 

087-3617272

ลําลูกกา

บริษัท พระนคร ยนตรการ จํากัด 02-5615000 จตุจักร

บริษัท เอ็ม.เค.ออโต้เซ็นเตอร์ จํากัด 02-4170300,

02-4170399, 

081-7531880

บางขุนเทียน

บริษัท มงคลออโต้เซลส์ จํากัด 02-9708576-9, 

087-0141629

บางเขน

บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

บริษัท พระนคร ยนตรการ จํากัด 02-9918888 สายไหม

ขอนแก่น บริษัท อาร.์เอช.มอเตอร์สเซลส์ จํากัด 043-241000 เมืองขอนแก่น

เชียงราย บริษัท ชัยชนะมอเตอร์ (เชียงราย) จํากัด 053-153999 เมืองเชียงราย

เชียงใหม่ บริษัท เจริญมอเตอร์เบนซ์ จํากัด 053-217652 เมืองเชียงใหม่

นครราชสีมา บริษัท  รัตนหิรัญ ออโต้เซลส์  จํากัด 093-8795059, 

044-756696-7

โชคชัย

นครสวรรค์ บริษัท ทีวีแอล ออโต้ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด 056-228124, 

089-5666406

เมืองนครสวรรค์

นนทบุรี บริษัท เอ็ม.เค.ออโต้วัน จํากัด 02-9227077 บางบัวทอง

บริษัท พระนคร ยนตรการ จํากัด 02-5163111 คลองหลวง

บริษัท เอเลแกนซ์ ออโตโมบิล จํากัด 02-5813333 เมืองปทุมธานี

สงขลา บริษัท หาดใหญ่ อินเตอร์คาร์แอนด์เซอร์วิส จํากัด 081- 5969561, 

074-427160-2

หาดใหญ่

Audi 

BMW กรุงเทพมหานคร

Chevrolet กรุงเทพมหานคร

ปทุมธานี
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สมุทรปราการ บริษัท รุ่งเจริญ พลัส จํากัด 02-3851551 เมืองสมุทรปราการ

สมุทรสาคร บริษัท มหาชัย ออโต้ บอดี� เพ้นท์ จํากัด 034-410955, 

091-7989222

เมืองสมุทรสาคร

อุดรธานี บริษัท อุดร ออโต ซิตี� จํากัด 042-292884-8 เมืองอุดรธานี

อุบลราชธานี บริษัท ซีซีซีออโต้ จํากัด 085-6331414, 

045-280888

เมืองอุบลราชธานี

กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูโรเอเชีย เพ้นท์ช็อป จํากัด 02-5816931-2, 

087-0362358

สวนหลวง

ปทุมธานี บริษัท ยูโรเอเชีย เพ้นท์ช็อป จํากัด 02-9345634, 

087-3617272

ลําลูกกา

Fiat กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

บริษัท อาร์เอ็มเอซิตี�มอเตอร์ส จํากัด 062-4522308 คลองเตย

บริษัท อาร์เอ็มเอซิตี�มอเตอร์ส จํากัด 02-4161555, 

089-8129332

จอมทอง

บริษัท พีพีเอส.อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 02-5213333  บางเขน

บริษัท บางกอกออโตโมบิล จํากัด 094-9925246 ประเวศ

บริษัท ออโต้ แกลเลอรี� สุขุมวิท จํากัด 083-9932999, 

02-3320046-50

พระโขนง

บริษัท นที ออโตโมบิล จํากัด 02-4572288 ภาษีเจริญ

บริษัท อาร์เอ็มเอซิตี�มอเตอร์ส จํากัด 02-7136000, ยานนาวา

บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

ชลบุรี บริษัท ชลบุรี ท็อป คาร์ จํากัด 087-9420937 เมืองชลบุรี

ชุมพร บริษัท มิตรแท-้ชุมพร ยานยนต์ จํากัด 077-534005 เมืองชุมพร

นครปฐม บริษัท ช.เอราวัณนครปฐม จํากัด 02-4311000 สามพราน

นครราชสีมา บริษัท เอกสหกรุ๊ป จํากัด 098-2811030, 

044-211910-1

เมืองนครราชสีมา

นนทบุรี บริษัท ที เอส ออโต้ เซลส์ จํากัด 02-5711999, 02-

5711999

บางบัวทอง

บริษัท แม็กธัญญะ จํากัด 087-6031094 ธัญบุรี

บริษัท ออโต้ แกลเลอรี� บอดี� เพ้นท์ จํากัด 02-9758900 เมืองปทุมธานี

บริษัท พีพีเอส.ออโต้เทรด จํากัด 02-5332222 ลําลูกกา

พระนครศรีอยุธยา บริษัท พลปิยะอยุธยา จํากัด 035-880777-81, 

081-7322992, 

086-3770286

บางปะอิน

ระยอง บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จํากัด 038-915786 - 8 เมืองระยอง

Citroen

Ford กรุงเทพมหานคร

ปทุมธานี
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ลําปาง บริษัท ลัคกี�มอเตอร์ จํากัด 054-250121 เมืองลําปาง

สงขลา บริษัท พี.ว.ีเค.มอเตอร์ จํากัด 074-262640, 

085-8944896

หาดใหญ่

สมุทรปราการ บริษัท รุ่งเจริญ พลัส จํากัด 02-3851551 เมืองสมุทรปราการ

สระบุรี บริษัท ออโต้ แกลเลอรี� สระบุรี จํากัด 036-310551 เมืองสระบุรี

บริษัท เอ็มเอสเค ออโตโมบิล จํากัด 077-415658 เกาะสมุย

บริษัท เอ็มเอสเค ออโตโมบิล จํากัด 07-731-3538 เมืองสุราษฎร์ธานี

กระบี� บริษัท กระบี�ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 075-632222 เมืองกระบี�

บริษัท เท็นฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด 089-8955356, 

02-3925555

คลองเตย

บริษัท รามอินทรา ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-1811540-2 คลองสามวา

บริษัท รามอินทราฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด 02-5104545 คันนายาว

บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จํากัด (พหลโยธิน) 02-9551720-7 จตุจักร

บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จํากัด (ลาดยาว) 02-5120220 จตุจักร

บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-4770055 จอมทอง

บริษัท ปิ�นเกล้า ฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด 02-8841875 ตลิ�งชัน

บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-4322222 ตลิ�งชัน

บริษัท ซัมมิทฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-7322680 บางกะปิ

บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด 02-9411888 บางเขน

บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-6893999 บางคอแหลม

บริษัท ซัมมิทฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-3980205 บางนา

บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-3524333 บางรัก

บริษัท สาธรฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด 02-6379080-99 บางรัก

บริษัท สุวรรณภูมิฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด 02-3128888, 

088-8400047

บางเสาธง

บริษัท นวมินทร์ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-5103389 บึงกุ่ม

บริษัท ไนน์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-0335999 บึงกุ่ม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.แอล.ออโต้ บอดี� 02-5106230 บึงกุ่ม

บริษัท สยามปทุมวัน ฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด 02-6969300 ปทุมวัน

บริษัท ซัมมิทฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-3988888 ประเวศ

บริษัท อ่อนนุช ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-3203999 ประเวศ

บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จํากัด 02-2711717 พญาไท

สุราษฎร์ธานี

Honda

กรุงเทพมหานคร
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บริษัท สุวินทวงศ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-9195222 มีนบุรี

บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 

(ช่องนนทร)ี

02-2852244 ยานนาวา

บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 

(บางโพงพาง)

02-2948118 ยานนาวา

บริษัท แกรนด์ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-1812222 ลาดกระบัง

บริษัท เตชะจรัสฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-9350000 วังทองหลาง

บริษัท สุขุมวิทฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด 02-3916000 วัฒนา

บริษัท ซัมมิทฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-7109999 สวนหลวง

บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

บริษัท ฮอนด้า เฟิร์ส จํากัด 02-3185111 สวนหลวง

บริษัท สุขาภิบาล 3 ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-3739999 สะพานสูง

บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-2322888 สัมพันธวงศ์

บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด 081-8688598 สายไหม

บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จํากัด 02-1931122 สายไหม

บริษัท พระรามเก้า ฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด 02-7196830-9 ห้วยขวาง

กาฬสินธุ์ บริษัท กาฬสินธุ์ฮอนด้าคาร์ จํากัด 043-820991 เมืองกาฬสินธุ์

ชลบุรี บริษัท บายพาสชลบุรีฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด 038-780616-22 เมืองชลบุรี

ชัยนาท บริษัท ฮอนด้าคาร์ส ชัยนาท จํากัด 056-411715 เมืองชัยนาท

บริษัท แมทริกซ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 053-851000 เมืองเชียงใหม่

บริษัท เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 053-350300 สันทราย

บริษัท ฮอนด้าพาราไดซ์ เชียงใหม่ จํากัด 053-818888 สันทราย

ตรัง บริษัท ตรังฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด 075-225938-9 เมืองตรัง

บริษัท นครชัยศรีฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด 034-966555 นครชัยศรี

บริษัท พุทธมนต์ สาย 4 ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-4296363 สามพราน

นครราชสีมา บริษัท โคราช ฮอนด้า ออโต้โมบิล  จํากัด 044-282222 เมืองนครราชสีมา

นครศรีธรรมราช บริษัท ฮอนด้า เทิดพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 

จํากัด

086-4958756, 

075-355777

เมืองนครศรีธรรมราช

นนทบุรี บริษัท ราชพฤกษ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-1957000 เมืองนนทบุรี

น่าน บริษัท น่านฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด 054-741905, 

054-600763, 

089-8553397

เมืองน่าน

เชียงใหม่

นครปฐม
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บริษัท คลองหลวงฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-5242144 คลองหลวง

บริษัท ธัญบุรีฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด 02-9046591 ธัญบุรี

บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จํากัด 02-5322662 ธัญบุรี

บริษัท ฮอนด้า เฟิร์ส จํากัด 02-1505777 ธัญบุรี

บริษัท ปทุมธานี ฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด 02-5817300-8 เมืองปทุมธานี

บริษัท เคกรุ๊ปฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด 02-5328000 ลําลูกกา

บริษัท ปราณบุรี ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 032-623771-2 ปราณบุรี

บริษัท เมืองประจวบฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด 032-601555 เมืองประจวบคีรีขันธ์

บริษัท หัวหินฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด 032-547701 หัวหิน

พะเยา บริษัท พะเยาฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด 083-3217733 เมืองพะเยา

พิจิตร บริษัท พิจิตรฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด 056-652826-8 เมืองพิจิตร

พิษณุโลก บริษัท ธนรักษ์มอเตอร์ จํากัด 055-212888 เมืองพิษณุโลก

เพชรบุรี บริษัท เพชรบุรีฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด 032-708777 เมืองเพชรบุรี

เพชรบูรณ์ บริษัท เพชรบูรณ์ฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด 056-722812-3 เมืองเพชรบูรณ์

แพร่ บริษัท แพร่มิตรประสานฮอนด้าคาร์ส จํากัด 09-87484130 สูงเม่น

มุกดาหาร บริษัท มุกดาหารฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด 042-632274 เมืองมุกดาหาร

ระนอง บริษัท ระนองฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด 077-813336-9 เมืองระนอง

ราชบุรี บริษัท เกียรติศิริฮอนด้าคาร์ส์ราชบุรี จํากัด 032-317032-4 เมืองราชบุรี

ลําพูน บริษัท ลําพูนฮอนด้าคาร์ส์  จํากัด 053-525115-7 เมืองลําพูน

สกลนคร บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จํากัด 042-711913, 

089-3529999

เมืองสกลนคร

สงขลา บริษัท ซัมมิทฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 074-491950 หาดใหญ่

บริษัท เวลโกรว์ฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด 02-3388888, 

081-8899444

บางบ่อ

บริษัท เท็นฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด 02-3124444 บางพลี

บริษัท บางพลีฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด 02-3163333 บางพลี

บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-8161061 พระประแดง

บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 02-4259673 พระสมุทรเจดีย์

บริษัท ฮอนด้าคาร์ส์เทพารักษ์ จํากัด 02-7575730-40 เมืองสมุทรปราการ

สมุทรสาคร บริษัท สาครบุรีฮอนด้าออโตโมบิล จํากัด 034-441888 เมืองสมุทรสาคร

สระแก้ว บริษัท สระแก้วฮอนด้าคารส์ จํากัด 037-242328 เมืองสระแก้ว

สุโขทัย บริษัท สุโขทัย ฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด 055-621891-2, 

084-6696704

เมืองสุโขทัย

ประจวบคีรีขันธ์

สมุทรปราการ

ปทุมธานี
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บริษัท สสุ จํากัด/สนญ. 077-288880 เมืองสุราษฎร์ธานี

บริษัท สุราษฎร์ธานี ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด 077-203111 เมืองสุราษฎร์ธานี

อุตรดิตถ์ บริษัท อุตรดิตถ์ฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด 055-441863-6 เมืองอุตรดิตถ์

อุบลราชธานี บริษัท อุบลพันธุ์ทอง จํากัด 089-7160007 เมืองอุบลราชธานี

Honda รุน 

ACCORD, CRV

กรุงเทพมหานคร บริษัท ไลฟ์ อะ คาร์ เซอร์วิส จํากัด 02-0300069 ทวีวัฒนา

บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

บริษัท เอ เอ็ม จี บอดี�แอนด์เพนท์ จํากัด 02-7282929 สะพานสูง 

ขอนแก่น บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จํากัด 084-685-5044, 

043-472313

เมืองขอนแก่น

ปทุมธานี บริษัท โซล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 02-5319331 ลําลูกกา

Hyundai รุน H1 กรุงเทพมหานคร บริษัท ไลฟ์ อะ คาร์ เซอร์วิส จํากัด 02-0300069 ทวีวัฒนา

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จํากัด 02-9662000-14 จตุจักร

บริษัท อีซูซุนครหลวง จํากัด 02-8960230-2 จอมทอง

บริษัท อีซูซุนครหลวง จํากัด 02-4280036 จอมทอง

บริษัท อีซูซุนครหลวง จํากัด สาขาอุดมสุข 02-7488080 บางนา

บริษัท อีซูซุนครหลวง จํากัด 02-8953480 บางบอน

บริษัท อีซูซุนครหลวง จํากัด 02-8854433 บางพลัด

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จํากัด 02-5103628-9 บึงกุ่ม

บริษัท โค้วยู่ฮะ อีซูซุเซลส์ จํากัด 02-9153311,

02-9152138

มีนบุรี

บริษัท อีซูซุพระนคร จํากัด 02-5170999 มีนบุรี

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จํากัด 02-2559300,

02-2559320

ราชเทวี

บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

บริษัท ไทย ว.ีพี.ออโต้เซอร์วิส จํากัด 02-4206708-9 หนองแขม

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จํากัด 02-8074851-4 หนองแขม

กาญจนบุรี บริษัท เอ.บี.เอส.ออโต้ บอดี� เซอร์วิส จํากัด 034-513680-2 เมืองกาญจนบุรี

ขอนแก่น บริษัท โค้วยู่ฮะ ยานยนต์ จํากัด 083-4533003 เมืองขอนแก่น

จันทบุรี บริษัท พีเอ็มเอส ออโต้ การันตี จํากัด 039-336084 เมืองจันทบุรี

ฉะเชิงเทรา บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จํากัด 038-532900-5 บางปะกง

บริษัท นนน ทิพย์ จํากัด 038-223099 บางละมุง

บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จํากัด 038-386691-710,

089-8316473

เมืองชลบุรี

สุราษฎร์ธานี

Hyundai กรุงเทพมหานคร

Isuzu กรุงเทพมหานคร

ชลบุรี
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บริษัท นนน ทิพย์ จํากัด 038-387760-1 เมืองชลบุรี

บริษัท อีซูซุ ตะวันออก ชลบุรี จํากัด 038-346508, 

081-7620449

ศรีราชา

ชุมพร บริษัท อีซูซุ สุพรภัณฑ์ชุมพร จํากัด 077-576057-8 เมืองชุมพร

เชียงราย บริษัท นกเงือกออโต้ จํากัด 088-1110405 เมืองเชียงราย

บริษัท ศาลาฟาสเตอร์เพ้นท์ จํากัด 053-249710 จอมทอง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ 053-243256, 

053-244757

เมืองเชียงใหม่

บริษัท ศาลาฟาสเตอร์เพ้นท์ จํากัด 053-249710 สันทราย

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ 053-352888 สันทราย

บริษัท ศาลาฟาสเตอร์เพ้นท์ จํากัด 053-249710 สารภี

นครนายก บริษัท นครนายกอีซูซุเซอร์วิส จํากัด 086-3677701 เมืองนครนายก

บริษัท แรบบิท เซอร์วิส จํากัด 034-200888 เมืองนครปฐม

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จํากัด 02-4821700-11 สามพราน

บริษัท ยูเอ็นที บอดี�เพ้นท์ จํากัด 02-1016555 สามพราน

นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจํากัด คิงส์ยนต์ 044-252581 เมืองนครราชสีมา

นครศรีธรรมราช บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991) จํากัด 075-313003-5 เมืองนครศรีธรรมราช

บริษัท อีซูซุสยามซิตี� จํากัด 085-4867925 บางใหญ่

บริษัท อีซูซุนครหลวง จํากัด 02-5830088 ปากเกร็ด

บริษัท อีซูซุนครหลวง จํากัด 02-9218650 เมืองนนทบุรี

บริษัท อีซูซุนครหลวง  จํากัด 02-9572800 ธัญบุรี

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จํากัด 02-5818521-7 เมืองปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา บริษัท ใช้ใจทํา จํากัด 035-880818-9 บางปะอิน

มหาสารคาม บริษัท โค้วยู่ฮะ มอเตอร์ จํากัด 043-722409, 085 

6814165

เมืองมหาสารคาม

ร้อยเอ็ด บริษัท โค้วยู่ฮะ มอเตอร์ จํากัด 043-511797-8, 

043-524166-170,

091-8622199

เมืองร้อยเอ็ด

ระยอง บริษัท  อีซูซุตะวันออก มอเตอร์เวอร์ค จํากัด 038-0106701, 

097-9244409

บ้านฉาง 

ลําปาง บริษัท โค้วยู่ฮะลําปาง จํากัด 054-226417 เมืองลําปาง

บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จํากัด 074-478117-8 เทพา

นนทบุรี

ปทุมธานี

สงขลา

เชียงใหม่

นครปฐม
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บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จํากัด 074-457710-4 บางกลํ�า

บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จํากัด 074-430422 รัตภูมิ

บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จํากัด 074-483700 สิงหนคร

บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จํากัด 074-457710-4, 

074-457540-2

หาดใหญ่

บริษัท เทอร์มิแนล อีซูซุ จํากัด 086-5336208, 

02-3125941

บางพลี

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จํากัด 02-750-3030 บางพลี

สระแก้ว บริษัท  อีซูซุ สระแก้ว  จํากัด 037-241639 เมืองสระแก้ว

บริษัท จึงกงเฮงอีซูซุ จํากัด 086-4601620 แก่งคอย

บริษัท จึงกงเฮงอีซูซุ จํากัด 036-220238 เมืองสระบุรี

บริษัท สิงห์บุรีอีซูซุเซลส์ จํากัด 081-5515175 เมืองสิงห์บุรี

สุราษฎร์ธานี บริษัท ประจักษ์ บอดี�ช๊อป จํากัด 077-269290, 

077-269292, 

081-5399358, 

081-8933993

เมืองสุราษฎร์ธานี

อ่างทอง บริษัท อีซูซุอ่างทองเอเซีย จํากัด 035-672678-80 เมืองอ่างทอง

Jaguar กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

Land rover กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี� จํากัด 083-0548828, 

02-5211111

บางเขน

บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

บริษัท เอ็ม ออโต้ การาจ จํากัด 02-4479393 ทวีวัฒนา

บริษัท มาสด้า ซิตี� จํากัด 02-7185060,

02-7136020

บางกะปิ

บริษัท เอ็ม.เค.ออโต้เอช จํากัด 02-4160808, 

081-7531880

บางขุนเทียน

บริษัท ท.ีพี.เค.ออโต้ เพนท์ จํากัด 02-4545883-4 บางแค

บริษัท วี แอนด์ ซี ออโตโมบิล จํากัด 02-8318900 บางซื�อ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.แอล.ออโต้ บอดี� 02-5106230 บึงกุ่ม

บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

บริษัท ซีจี ออโตโมบิล จํากัด 02-3722255 สะพานสูง

บริษัท วี แอนด์ ซี ออโตโมบิล จํากัด 02-8318900 ห้วยขวาง

นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจํากัด ช.เอราวัณ ออโตเพนท์ 034-395337-9 เมืองนครปฐม

Mazda กรุงเทพมหานคร

สมุทรปราการ

สระบุรี

Lexus กรุงเทพมหานคร
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บริษัท เอกสหกรุ๊ป จํากัด 098-2811030, 

044-211910-1

เมืองนครราชสีมา

บริษัท เอกสหกรุ๊ป มอเตอร์ จํากัด 044-211911, 

044-049-888, 

044-298-888

084-8882838

เมืองนครราชสีมา

นครศรีธรรมราช บริษัท นครดีซี นครศรีธรรมราช จํากัด 086-4761822 เมืองนครศรีธรรมราช

น่าน ห้างหุ้นส่วนจํากัด อภัยเจริญ 081-6033302, 

054-741262

เมืองน่าน

บริษัท เลอดิส คลองหลวง จํากัด 02-9019706-7 คลองหลวง

บริษัท ดํารงทรัพย์มาสด้า จํากัด 02-5776659, 

086-9919883

ธัญบุรี

บริษัท ดํารงทรัพย์มาสด้า จํากัด 02-9796773-9, 

02-5980409

เมืองปทุมธานี

พิษณุโลก บริษัท วีเอ็มดีออโต้เซลส์ จํากัด 055-986222-4 เมืองพิษณุโลก

แพร่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อภัยเจริญ 054-627406 สูงเม่น

ภูเก็ต บริษัท อนุภาษและบุตร จํากัด 076-371888-9 กะทู้

สงขลา บริษัท ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่ จํากัด 089-6583291, 

074-262222

หาดใหญ่

สุราษฏร์ธานี บริษัท มิตรแท้ออโตโมบิล จํากัด 077-600109 เมืองสุราษฏร์ธานี

บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จํากัด 02-9301881- จตุจักร

บริษัท เบนซ์ออโต เซอร์วิส จํากัด 02-9385555 จตุจักร

บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จํากัด 061-3305832, 

081-4809856

จตุจักร

บริษัท เบนซ์ ตลิ�งชัน จํากัด 02-4334336,

02-4088377

ตลิ�งชัน

บริษัท ไลฟ์ อะ คาร์ เซอร์วิส จํากัด 02-0300069 ทวีวัฒนา

บริษัท เอ็น.เค.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด 086-4147888 ทวีวัฒนา

บริษัท เมโทรออโต้เฮ้าส์ จํากัด 02-1191000 บางขุนเทียน

บริษัท เอ็มบีเอส ออโต้เซ็นตอร์ จํากัด 02-4160100-8 บางขุนเทียน

บริษัท เบนซ์พระราม3 จํากัด 02-2919797-9, 

02-2911212

บางคอแหลม

บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์  กาญจนาภิเษก จํากัด 02-7644999 บางแค

บริษัท เบนซ์บีเคเคกรุ๊ป จํากัด 02-7452222 บางนา

นครราชสีมา

ปทุมธานี

Mercedes-Benz กรุงเทพมหานคร
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บริษัท พิริยะพงศ์ จํากัด 02-4347767,

02-8800230

บางพลัด

บริษัท เบนซ์ราชครู จํากัด 02-6171212 พญาไท

บริษัท สตาร์ แฟลก จํากัด 081-9188992, 

02-2486699

พญาไท

บริษัท เบนซ์ราม - รัชโยธิน จํากัด 02-321-7171 ราชเทวี

บริษัท ออโต้ฟีนนิช จํากัด 02-5422306-7 วังทองหลาง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พันทวี ออโต้ มาสเตอร์ 02-5421269 วังทองหลาง

บริษัท กลุ่มทองหล่อ จํากัด 02-3913114,

02-7148888, 

0813526507

วัฒนา

บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จํากัด 02-322-8575 สวนหลวง

บริษัท เบนซ์ รามคําแหง กรุ๊ป จํากัด 02-3182222 สวนหลวง

บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

บริษัท สวนหลวงออโต้เฮ้าส์ จํากัด 02-3225999 สวนหลวง

บริษัท ธนบุรีพานิช จํากัด 02-6798700-3, 

02-2867139

สาทร

จันทบุรี บริษัท จันทบุรี เจพี มอเตอร์ จํากัด 039-418888 เมืองจันทบุรี

บริษัท เอ็มบี พัทยา ออโต้เฮ้าส์ จํากัด 038-223345 บางละมุง

บริษัท พลาสเทค จํากัด 038-764127 เมืองชลบุรี

เชียงใหม่ บริษัท เจริญมอเตอร์เบนซ์ จํากัด 053-217652 เมืองเชียงใหม่

นครปฐม บริษัท เบนซ์เพชรรัตน์ จํากัด 034-284381-4 เมืองนครปฐม

นครราชสีมา บริษัท เอ็มบี โคราช ออโต้เฮาส์ จํากัด 044-222777-9, 

081-3605925

เมืองนครราชสีมา

บริษัท เค้งหงษ์ทอง จํากัด 02-9626300, 

089-4458445

ปากเกร็ด

บริษัท ทีเอสแอลออโต้เซอร์วิส จํากัด 02-5751111 ปากเกร็ด

บริษัท เบนซ์เภตรา จํากัด 02-9796888 เมืองปทุมธานี

บริษัท เบนซ์เภตรา จํากัด 02-9796889 เมืองปทุมธานี

พิษณุโลก บริษัท พิษณุโลกนามทอง จํากัด 055-223999, 

055-5224053-4

เมืองพิษณุโลก

ราชบุรี บริษัท ที เอส ที เมอร์เซเดสเบนซ์ จํากัด 032-341564 บ้านโป่ง

อุดรธานี บริษัท เบนซ์อุดรธานี จํากัด 042-249416-22 เมืองอุดรธานี

อุบลราชธานี บริษัท เบนซ์ วีทีซีมอเตอร์ จํากัด 045-280695-6, 

045-317160

เมืองอุบลราชธานี

ชลบุรี

นนทบุรี

ปทุมธานี
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บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

บริษัท เอ เอ็ม จี บอดี�แอนด์เพนท์ จํากัด 02-7282929 สะพานสูง 

ขอนแก่น บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จํากัด 084-685-5044, 

043-472313

เมืองขอนแก่น

ชลบุรี บริษัท เบส ออโต้เซลส์ จํากัด 038-237117-8 สัตหีบ

ชัยภูมิ บริษัท เอ็มจี ชัยภูมิ จํากัด 044-051717 เมืองชัยภูมิ

ชุมพร บริษัท เอ็มจีชุมพร จํากัด 077-613400-1, 

077-510222, 

088-7532751

เมืองชุมพร

เชียงราย บริษัทเอ็มจี จีทีเอ จํากัด 053-166799, 

088-2687429

เมืองเชียงราย

นครปฐม บริษัท ไพร์ม ออโต้ จํากัด 034-966966 สามพราน

นครพนม บริษัท เอ็มจี รวมกิจ จํากัด 042-512525, 

091-7536725

เมืองนครพนม

นครราชสีมา บริษัท เอ็มจ.ีนครราชสีมา จํากัด 044-281111, 

086-8698993, 

081-1210999

เมืองนครราชสีมา

นครสวรรค์ บริษัท ทีวีแอล ออโต้ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด 056-228124, 

089-5666406

เมืองนครสวรรค์

ปทุมธานี บริษัท เลอดิส คลองหลวง จํากัด 02-9019706-7 คลองหลวง

พระนครศรีอยุธยา บริษัท อยุธยา แกรนด์ เอ็มจี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

 

035-913888 อุทัย

เพชรบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด มิตรศิลป์ เอ็มจี ออโต้ 081-5961222, 

056-911700

เมืองเพชรบูรณ์

เลย บริษัท  ร่วมใจเอ็มจี เมืองเลย  จํากัด 042-814655, 

088-3397764

เมืองเลย

สมุทรสาคร บริษัท มหาชัย ออโต้ บอดี� เพ้นท์ จํากัด 034-410955 , 

091-7989222

เมืองสมุทรสาคร

อุดรธานี บริษัท เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี จํากัด 042-292755, 

042-292855

เมืองอุดรธานี

Mini กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

บริษัท เอ็น.เค.ซี.อินเตอร์ จํากัด 02-4760844 ธนบุรี

บริษัท เอ็น.เค.ซี.อินเตอร์ จํากัด (รัชดา-ท่าพระ) 02-4769607-10 ธนบุรี

บริษัท สิทธิผลเซลส์ จํากัด 02-7185312-5 บางกะปิ

บริษัท สิทธิผลเซลส์ จํากัด 02-2921531-9 บางคอแหลม

MG กรุงเทพมหานคร

Mitsubishi กรุงเทพมหานคร
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บริษัท มิตซูเมโทร จํากัด 081-8688598 มีนบุรี

บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

กาญจนบุรี บริษัท ช.เอราวัณร่วมทุนธุรกิจ จํากัด 034-566305-6, 

089-8916525

ท่ามะกา

กาญจนบุรี บริษัท มิตซูกาญจนบุรี จํากัด 034-625113-5 เมืองกาญจนบุรี

กาฬสินธุ์ บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จํากัด 043-821111 เมืองกาฬสินธุ์

บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จํากัด (ประชา

สโมสร)

043-235666, 

082-4803649

เมืองขอนแก่น

บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จํากัด 

(มิตรภาพ)

043-334666 เมืองขอนแก่น

บริษัท มิตซูนครขอนแก่น จํากัด 043-472222 เมืองขอนแก่น

จันทบุรี บริษัท มิตซูจันทบุรี จํากัด 039-494164-4 ท่าใหม่

ฉะเชิงเทรา บริษัท มิตซู บีเอ็นที จํากัด 082-0500999 บางปะกง

บริษัท มิตซูชลบุรี จํากัด 038-703321, 

086-315-5900

บางละมุง

บริษัท มิตซูชลบุรี จํากัด 038-190600, 

083-0673-603

เมืองชลบุรี

บริษัท มิตซูชลบุรี จํากัด (สุขุมวิท) 038-795905-9 เมืองชลบุรี

บริษัท มิตซูชลบุรี จํากัด 038-345151-4 ศรีราชา

เชียงราย บริษัท มิตซูล้านนาบอดี�เพ้นท์ จํากัด 053-176666, 

089-4318989

เมืองเชียงราย

บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จํากัด (ฟ้าฮ่าม) 053-262299, 

053-2262444, 

053-262555

เมืองเชียงใหม่

บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จํากัด (ศรีภูม)ิ 053-211381, 

053-213017, 

053-218581

เมืองเชียงใหม่

นครปฐม บริษัท มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ จํากัด 034-395522, 

086-3371463

นครชัยศรี

นครราชสีมา บริษัท เอกสหกรุ๊ป จํากัด 098-2811030, 

044-211910-1

เมืองนครราชสีมา

บริษัท จ.วินิต จํากัด 075-420956-7, 

075-412798-9

ทุ่งสง

บริษัท จ.วินิต จํากัด 075-321532-3 เมืองนครศรีธรรมราช

ขอนแก่น

ชลบุรี

เชียงใหม่

นครศรีธรรมราช
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นครสวรรค์ บริษัท ทีวีแอล ออโต้ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด 056-228124, 

089-5666406

เมืองนครสวรรค์

บริษัท เอ็น ซี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (บางรัก

พัฒนา)

02-1945280-3, 

095-5536199

บางบัวทอง

บริษัท เอ็น ซี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (รัตนาธิ

เบศร)์

02-9266215-7 บางบัวทอง

ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ปราณบุรีพรีเมียร์ซัพพลาย จํากัด 081-6899800 ปราณบุรี

พัทลุง บริษัท มิตซูไทยยนต์กลการ จํากัด 074-612087,       

 085-2169370

เมืองพัทลุง

พิษณุโลก บริษัท วีกรุ๊ปมิตซูออโต้เซลล์ จํากัด 055-338777-9 เมืองพิษณุโลก

บริษัท มิตซูชะอํา (สิทธิภัณฑ)์ จํากัด 032-471009, 

099-1129888

ชะอํา

บริษัท เพชรมิตซู จํากัด 032-771515 เมืองเพชรบุรี

บริษัท มิตซูเพชรบุรี จํากัด 081 9048666 เมืองเพชรบุรี

เพชรบูรณ์ บริษัท มิตซูออโต้เพชรบูรณ์ จํากัด 097-2303717 เมืองเพชรบูรณ์

มหาสารคาม บริษัท มิตซูมหาสารคาม จํากัด 043-723498 เมืองมหาสารคาม

มุกดาหาร บริษัท มิตซูมุกดาหาร มอเตอร์ส จํากัด 042-661033, 

082-4803649, 

081-2822738

เมืองมุกดาหาร

ร้อยเอ็ด บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จํากัด 043-522666 เมืองร้อยเอ็ด

บริษัท สยาม ว.ีพี. ออโต้เซลล์  จํากัด 077-823109 เมืองระนอง

บริษัท มิตซูระยอง จํากัด 038-623508-9 เมืองระยอง

ลําปาง บริษัท มิตซูเชียงใหม่ จํากัด 054-328069 เกาะคา

เลย บริษัท มิตซูเลย จํากัด 042-812389, 

042-811045

เมืองเลย

ศรีสะเกษ บริษัท มิตซูศรีสะเกษทีทีออโต้ จํากัด 045-634000, 

045-634080

เมืองศรีสะเกษ

สกลนคร บริษัท มิตซู บิ�กชาญ จํากัด 042-716759 เมืองสกลนคร

สงขลา บริษัท จ.วินิต จํากัด 074-457453-4 หาดใหญ่

บริษัท กวงไถ่ มอเตอร์เซลส์ จํากัด 02-3168387-91 บางพลี

บริษัท มิตซูรุ่งเจริญ จํากัด 02-7557000 เมืองสมุทรปราการ

บริษัท รุ่งเจริญ พลัส จํากัด 02-3851551 เมืองสมุทรปราการ

สมุทรสงคราม บริษัท มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ จํากัด 034-773555, 

091-7111131, 

081-8580304

เมืองสมุทรสงคราม

ระนอง

สมุทรปราการ

นนทบุรี

เพชรบุรี
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สระบุรี บริษัท มิตซู สระบุรี มอเตอร์เซลส์ จํากัด 036-358209 แก่งคอย

สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจํากัด อู่ส้มอัครา 055-620082, 

0949519565

เมืองสุโขทัย

สุพรรณบุรี บริษัท มิตซู ช.เอราวัณ สุพรรณบุรี จํากัด 035-526002-5, 

081-6269256

เมืองสุพรรณบุรี

สุราษฎร์ธานี บริษัท มิตซูสุราษฎร์ จํากัด 077-285046, 

077225135, 

077235038-40

เมืองสุราษฎร์ธานี

หนองคาย บริษัท มิตซูหนองคาย จํากัด 042-407441-2 เมืองหนองคาย

หนองบัวลําภู บริษัท  มิตซูออโต้  หนองบัวลําภู  จํากัด 089-4184747, 

042-313044

เมืองหนองบัวลําภู

อุดรธานี บริษัท  มิตซูชาญออโต้  บ้านผือ  จํากัด 092-4693866, 

042-282338

บ้านผือ

กระบี� บริษัท สยาม นิสสัน มอเตอร์ กระบี� จํากัด 089-4745333 เมืองกระบี�

บริษัท สยามนิสสัน บอดี� จํากัด 02-5795157-9 จตุจักร

บริษัท สยามนิสสัน มหานคร จํากัด 02-7929111 จตุจักร

บริษัท สยามนิสสันรถดีพระราม 2 จํากัด 02-6908500-7 ดินแดง

บริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด 02-8876500-9 ตลิ�งชัน

บริษัท กวงไถ่ ออโตโมบิล จํากัด 02-5772288 , 02-

577-2288

บางกะปิ

บริษัท สยามนิสสัน บอดี� จํากัด 02-7361441-2 บางกะปิ

บริษัท สยามนิสสันรถดีพระราม 2 จํากัด 02-4170777 บางขุนเทียน

บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จํากัด 02-9889255, 

098-308070

บางเขน

บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จํากัด 02-9435600-14 บางเขน

บริษัท เอ็มเพอร์เรอร์ ออโต้ จํากัด 02-4556789 บางแค

บริษัท สยามนิสสัน บอดี� จํากัด 02-3327257-9 พระโขนง

บริษัท สยามนิสสันรถดีพระราม 2 จํากัด 02-4580967-70 ภาษีเจริญ

บริษัท โยโกตะ มอเตอร์ ( ไทยแลนด์ ) จํากัด 02-2950081 ยานนาวา

บริษัท โยโกตะ มอเตอร์ ( ไทยแลนด์ ) จํากัด 

(ช่องนนทร)ี

02-2870081-84 ยานนาวา

บริษัท ออโต้สไมล์ จํากัด 02-6789080, 

089-6848180

ยานนาวา

บริษัท ไพร์ม มอเตอร์ จํากัด 02-7378000 ลาดกระบัง

บริษัท สยาม ไอ.บี.ออโตโมบิล จํากัด 02-3605050 ลาดกระบัง

Nissan

กรุงเทพมหานคร
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บริษัท สยามนิสนิสสัน เอส.เอ็ม.ท.ีบริการ จํากัด 02-7228486 สวนหลวง

บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

บริษัท อิมเพรสชั�น ออโต้ จํากัด 02-3737120-1 สะพานสูง

บริษัท สยามนิสสัน ท.ีเค.เอฟ. จํากัด 02-8096701-3, 

063-2064479

หนองแขม

กาญจนบุรี บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์ กาญจนบุรี จํากัด 034-4520320-2 เมืองกาญจนบุรี

กาฬสินธุ์ บริษัท สยามนิสสันกาฬสินธุ์ จํากัด 043-821010-2 เมืองกาฬสินธุ์

บริษัท เคเคที ขอนแก่น จํากัด 043-232888 เมืองขอนแก่น

บริษัท สยามขอนแก่น ออโต้เพ้นท์ จํากัด 043-348141, 

088-5573398

เมืองขอนแก่น

บริษัท จีที ออโต้คาร์ จํากัด 082-0500999, 

038 530853

บางปะกง

บริษัท สิม ออโต เทรดดิ�ง จํากัด 038-225137, 02-

5633222

เมืองฉะเชิงเทรา

บริษัท มอเตอร์สเอ็กซคลูซีฟ จํากัด 038-443666 บ้านบึง

บริษัท ชลบุรี มอเตอร์ เอ็กซ์เพรส จํากัด 083-4225915 เมืองชลบุรี

บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จํากัด 038-384509-11, 

038-385196

เมืองชลบุรี

บริษัท พัทยาออโตโมบิล จํากัด 038-255800 สัตหีบ

ชัยภูมิ บริษัท สยามนิสสันชัยภูมิ จํากัด 086-8793286, 

044-811744

เมืองชัยภูมิ

ชุมพร บริษัท สยามนิสสัน ชุมพร จํากัด 077-501401 เมืองชุมพร

เชียงราย บริษัท แองเจิลเวย์ จํากัด 054-482900-2 เมืองเชียงราย

บริษัท นอร์ทเวฟ จํากัด 053-201999 เมืองเชียงใหม่

บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จํากัด 053-850140 เมืองเชียงใหม่

บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จํากัด (เจริญเมือง) 053-245702-3, 

053-302240

เมืองเชียงใหม่

ตรัง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็มที เจริญยนต์ 075-211560 เมืองตรัง

ตาก บริษัท สยามนิสสัน แม่สอด จํากัด 055-533299 แม่สอด

บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์ นครปฐม จํากัด 088-3378877 เมืองนครปฐม

บริษัท ไพร์มกรุ๊ป จํากัด 034-966999 สามพราน

บริษัท สยามนิสสัน โคราช จํากัด 044-256678 , 

0865822467

เมืองนครราชสีมา 

ขอนแก่น

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

เชียงใหม่

นครปฐม

นครราชสีมา
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บริษัท เอกสหกรุ๊ป ออโตโมบิล จํากัด 044-211911 เมืองนครราชสีมา

นครศรีธรรมราช บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จํากัด 057-323334 พระพรหม

นครสวรรค์ บริษัท สยามนิสสัน นครสวรรค์ จํากัด 056-371281 เมืองนครสวรรค์

บริษัท สยามนิสสัน ปทุมธานี จํากัด 02-9234533-6 บางบัวทอง

บริษัท เอส.เค. ชัวร์ จํากัด 02-9230555 บางบัวทอง

น่าน บริษัท สยามนิสสันเมืองน่าน จํากัด 054-750606, 

054-710276, 

093-2796394

เมืองน่าน

บึงกาฬ บริษัท พี�น้องเพชรออโต้ จํากัด 042-403490, 

042-490700

เมืองบึงกาฬ

บุรีรัมย์ บริษัท สยามนิสสันบุรีรัมย(์2006) จํากัด 044-602173-5, 

090-2604936

เมืองบุรีรัมย์

บริษัท เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ จํากัด 02-5013535 เมืองปทุมธานี

บริษัท เอเลแกนซ์ วีฮิเคิล จํากัด 02-5815555 เมืองปทุมธานี

บริษัท จิรวงศ์ มอเตอร์ จํากัด 061-8582969, 

02-1505645-7

ลําลูกกา

อู่ดํารงค์ การช่าง 032-844259 เมืองประจวบคีรีขันธ์

บริษัท เบ๊เจริญอินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 032-520555 หัวหิน

ปราจีนบุรี บริษัท สยามนิสสันบูรพาปราจีน จํากัด 084-5265700, 

037-288310-11

กบินทร์บุรี

ปัตตานี บริษัท สยามนิสสันปัตตาน(ี2000)จํากัด 073-450730-2 หนองจิก

พระนครศรีอยุธยา บริษัท เอ พี เอ็ม คาร์มาร์ท จํากัด 035-880900-3 บางปะอิน

พะเยา บริษัท แองเจิลเวย์ (1994) จํากัด 054-482900 เมืองพะเยา

พิจิตร บริษัท สยามนิสสัน พิจิตร จํากัด 056-611999 เมืองพิจิตร

บริษัท สยามนิสสันพิษณุโลก จํากัด 055-304111 เมืองพิษณุโลก

บริษัท สยามนิสสันพิษณุโลก จํากัด (ท่าทอง) 055-334091 เมืองพิษณุโลก

เพชรบุรี บริษัท สยามนิสสันเพชร จํากัด 032-437784 ท่ายาง

เพชรบูรณ์ บริษัท สยามนิสสัน เพชรบูรณ์ จํากัด 056-701698-9, 

056-711039

หล่มสัก

ภูเก็ต บริษัท สยามนิสสัน เอ.อาร.์ จํากัด 076-217953-8 เมืองภูเก็ต

ร้อยเอ็ด บริษัท สยามนิสสันร้อยเอ็ด จํากัด 043-511150, 

043-524072-4

เมืองร้อยเอ็ด

บริษัท สยามนิสสันตะวันออก จํากัด 038-624777-88 เมืองระยอง

นนทบุรี

ปทุมธานี

ประจวบคีรีขันธ์

พิษณุโลก

ระยอง
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บริษัท สยามนิสสันตะวันออก จํากัด (สุขุมวิท) 038-623222 เมืองระยอง

บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์ ราชบุรี จํากัด 032-919919 บ้านโป่ง

บริษัท สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์ จํากัด 032-337590 เมืองราชบุรี

บริษัท สี�เสียงราชบุรี มอเตอร์ จํากัด 032-320818 เมืองราชบุรี

ลําปาง บริษัท ฮิปโปร พาวเวอร์ จํากัด 054-231222 เมืองลําปาง

ลําพูน บริษัท สยามนิสสันลําพูน จํากัด 053-511786, 

053-562594

เมืองลําพูน

ศรีสะเกษ บริษัท สยามนิสสันศรีสะเกษ จํากัด 045-611588 เมืองศรีสะเกษ

บริษัท สกลนคร นิสสัน เซลส์ จํากัด 042-714133 เมืองสกลนคร

บริษัท ชาญออโต้คาร์ จํากัด 042-737111-2 สว่างแดนดิน

บริษัท สยามนิสสันปัตตาน(ี2000)จํากัด 074-365999 หาดใหญ่

บริษัท หาดใหญ่ มอเตอร์ จํากัด 074-258888 หาดใหญ่

บริษัท สยามนิสสัน พีทูเอ็ม จํากัด 02-7385448 บางพลี

บริษัท สยามนิสสัน พีทูเอ็ม จํากัด (กิ�งแก้ว) 02-7150450 บางพลี

บริษัท สยามนิสสัน บอดี� จํากัด 02-8155442-3 พระสมุทรเจดีย์

บริษัท รุ่งเจริญ คาร์ จํากัด 02-7031000 เมืองสมุทรปราการ

บริษัท รุ่งเจริญ พลัส จํากัด 02-3851551 เมืองสมุทรปราการ

บริษัท สยามนิสสัน บีเคเค จํากัด 02-7533555, 

089-7956115

เมืองสมุทรปราการ

บริษัท สยามนิสสัน พีทูเอ็ม จํากัด 02-7385448 เมืองสมุทรปราการ

บริษัท สยามนิสสัน ท.ีเค.เอฟ. จํากัด 034-846717-8 กระทุ่มแบน

บริษัท  สยามนิสสัน สมุทรสาคร  จํากัด 034-422317 เมืองสมุทรสาคร

สระแก้ว บริษัท สยามนิสสันสระแก้ววัฒนา จํากัด 037-242501-2 เมืองสระแก้ว

บริษัท สยามนิสสันสระบุรี จํากัด 036-358219, 

092-9827095

แก่งคอย

บริษัท สยามนิสสันสระบุรี จํากัด 036-225344 เมืองสระบุรี

สุพรรณบุรี บริษัท สยามนิสสันสุพรรณบุรี จํากัด 035-524130-3 เมืองสุพรรณบุรี

บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จํากัด 062-2451265 เกาะสมุย

บริษัท สยามนิสสันสุราษฎร์ธานี จํากัด 077-200560-2 เมืองสุราษฎร์ธานี

บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จํากัด 081-780-4199, 

077-212-222

เมืองสุราษฎร์ธานี

สุรินทร์ บริษัท สยามนิสสัน สุรินทร์ จํากัด 085-4141233, 

044-538888

เมืองสุรินทร์

สกลนคร

สงขลา

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

สระบุรี

สุราษฎร์ธานี

ราชบุรี
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อ่างทอง บริษัท สยามนิสสัน อ่างทอง จํากัด 081-9478185 เมืองอ่างทอง

บริษัท ณัฐออโต้คาร์ จํากัด 042-323555 เมืองอุดรธานี

บริษัท สยามนิสสันอุดรธานี จํากัด 042-340054-62 เมืองอุดรธานี

อุตรดิตถ์ บริษัท สยามนิสสันอุตรดิตถ์ จํากัด 055-442127 เมืองอุตรดิตถ์

อุทัยธานี บริษัท สยามนิสสันอุทัยธานี 44 จํากัด 056-571888 หนองขาหย่าง

อุบลราชธานี บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จํากัด 045-283621-7 เมืองอุบลราชธานี

กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูโรเอเชีย เพ้นท์ช็อป จํากัด 02-5816931-2, 

087-0362358

สวนหลวง

ปทุมธานี บริษัท ยูโรเอเชีย เพ้นท์ช็อป จํากัด 02-9345634, 

087-3617272

ลําลูกกา

กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

นนทบุรี บริษัท ทีเอสแอลออโต้เซอร์วิส จํากัด 02-5751111 ปากเกร็ด

Proton กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

บริษัท เอ เอ็ม จี บอดี�แอนด์เพนท์ จํากัด 02-7282929 สะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

ขอนแก่น บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จํากัด 084-685-5044, 

043-472313

เมืองขอนแก่น

เชียงใหม่ บริษัท ทีโอเอ ออโต้ เซลส์ จํากัด 089-7581816, 

053-296161

เมืองเชียงใหม่

ตาก บริษัท บ.ีเค. ออโต้ โมบิล จํากัด 083-6215596 แม่สอด

ปทุมธานี บริษัท นวซูซูกิปทุมธานี จํากัด 02-5814288 เมืองปทุมธานี

ลําปาง บริษัท ลัคกี�มอเตอร์ จํากัด 054-250121 เมืองลําปาง

สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจํากัด อู่ส้มอัครา 055-620082, 

0949519565

เมืองสุโขทัย

บริษัทโตโยต้าอันดามัน กระบี� จํากัด 075-627777, 

075-627778

เมืองกระบี�

บริษัทโตโยต้าอันดามัน กระบี� จํากัด 075-701645 เหนือคลอง

บริษัท โตโยต้านฤมิตร จํากัด 02-9157777 คลองสามวา

บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จํากัด 089-4794313 คันนายาว

บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จํากัด 02-5193333 คันนายาว

 บริษัท โตโยต้าบัสส์ จํากัด ( รามอินทรา ) 02-8198989 คันนายาว

 บริษัท โตโยต้าบัสส์ จํากัด ( เสรีไทย ) 02-3755775 คันนายาว

บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จํากัด 02-5309999 จตุจักร

Toyota กระบี�

กรุงเทพมหานคร

อุดรธานี

Peugeot

Porsche

Subaru กรุงเทพมหานคร

Suzuki
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 บริษัท โตโยต้าบัสส์ จํากัด ( ประเสริฐมนูกิจ ) 02-5795599 จตุจักร

 บริษัท โตโยต้าบัสส์ จํากัด (วิภาวด-ีรังสิต) 02-080-8888 จตุจักร

บริษัท โตโยต้า เจดีคาร์ส จํากัด 02-4531999 จอมทอง

บริษัท โตโยต้าบางกอก จํากัด 02-9980217-9 ดอนเมือง

บริษัท โตโยต้ามหานคร จํากัด 081-8063926, 

02-0218000

ดอนเมือง

บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จํากัด 02-5109999, 

088-4224463

ตลิ�งชัน

 บริษัท โตโยต้าบัสส์ จํากัด (ราชพฤกษ์) 02-1191111 ตลิ�งชัน

บริษัท โตโยต้าเอ็มไพร์ส จํากัด 02-4488222 ตลิ�งชัน

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จํากัด 02-1068815 ทวีวัฒนา

บริษัท โตโยต้า ธนบุรี ยูสคาร์ จํากัด 092-5904553, 

02-4413599

ทวีวัฒนา

บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด 02-8882999 ทวีวัฒนา

บริษัท วรจักร์ยนต์ จํากัด 02-8900851-6 ธนบุรี

บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั�นแนล จํากัด 02-3107777, 02-

3141434-5

บางกะปิ

บริษัท โตโยต้านครธน จํากัด 02-4522555-66, 

081-5579007

บางขุนเทียน

 บริษัท โตโยต้าบัสส์ จํากัด (พระราม 2) 02-3755775 บางขุนเทียน

บริษัท วรจักร์ยนต์ จํากัด 02-8941000 บางขุนเทียน

บริษัท โตโยต้า ลิบรา จํากัด 02-5199000 บางเขน

บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด 02-5226859 บางเขน

บริษัท โตโยต้าบางกอก จํากัด 02-6730670-1 บางคอแหลม

 บริษัท โตโยต้าบัสส์ จํากัด (เพชรเกษม) 02-8628888 บางแค

บริษัท โตโยต้ามหานคร จํากัด 02-8034375-9, 

02-0218000

บางแค

บริษัท โตโยต้าเอ็มไพร์สยูซฟูลคาร์ส จํากัด 02-4133999 บางแค

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จํากัด 02-3158888 บางนา

บริษัท โตโยต้า บอดี� เซอร์วิส จํากัด 02-3615501-20 บางนา

บริษัท โตโยต้ามหานคร จํากัด 02-3994059,

02-3980695

บางนา

บริษัท โตโยต้าบางกอก จํากัด 02-4172816,

02-4531682

บางบอน

บริษัท โตโยต้าเอ็มไพร์ส จํากัด 02-4488222 บางบอน
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บริษัท พาราวินเซอร์  จํากัด 02-2345021,

02-7205430

บางรัก

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.แอล.ออโต้ บอดี� 02-5106230 บึงกุ่ม

บริษัท  เจริญไทยมอเตอร์เซลส์  จํากัด 02-7433555, 

081-9251671

ประเวศ

บริษัท โตโยต้าซัมมิท จํากัด 02-7217711 ประเวศ

บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จํากัด 02-3282288 ประเวศ

บริษัท วรจักร์ยนต์ จํากัด 02-6293000 พระนคร

บริษัท โตโยต้า สยามออโต้ซาลอน จํากัด 02-454-9988 ภาษีเจริญ

บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จํากัด 02-9195911 มีนบุรี

บริษัท โตโยต้ามหานคร จํากัด 02-6425044-64 ราชเทวี

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จํากัด 02-3298961 ลาดกระบัง

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จํากัด 02-9068803-7, 

02-9068888

ลาดกระบัง

บริษัท โตโยต้า ลิบรา จํากัด 02-5532222 ลาดพร้าว

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จํากัด 02-7420334-7 สวนหลวง

บริษัท พาราวินเซอร์ จํากัด 02-6875517 สวนหลวง

บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จํากัด 02-3298872 สะพานสูง

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จํากัด 02-51803034, 

02-518073

สะพานสูง

บริษัท โตโยต้ามหานคร จํากัด 02-6944333 สายไหม

บริษัท โตโยต้า สยามออโต้ซาลอน จํากัด 02-767-7999 สายไหม

บริษัท โตโยต้าสุวรรณภูมิ จํากัด (หนองค้างพลู) 02-8623888 หนองแขม

บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จํากัด 02-5482855 หนองจอก

บริษัท โตโยต้าซัมมิท จํากัด 02-6430011 ห้วยขวาง

บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จําหน่ายโตโยต้า

 จํากัด

034-514222 ท่าม่วง

บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จําหน่ายโตโยต้า

 จํากัด

034-566244 ท่ามะกา

กาฬสินธุ์ บริษัท โตโยต้ากาฬสินธุ์ จํากัด 043-873205 เมืองกาฬสินธุ์

กําแพงเพชร บริษัท โตโยต้ากําแพงเพชร(ฮั�วเฮงหล)ีจํากัด 055-799321-4 เมืองกําแพงเพชร

บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 043-251596-7 กระนวน

กาญจนบุรี

ขอนแก่น
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บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 043-384888 ชุมแพ

บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 043-415555 พล

บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จํากัด 043-381444 มัญจาคีรี

บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จํากัด (ในเมือง) 043-333444 เมืองขอนแก่น

บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จํากัด (มิตรภาพ) 043-347444 เมืองขอนแก่น

บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 043-008888 เมืองขอนแก่น

บริษัท โตโยต้าอมตะ จํากัด 043-240333, 

089-7105947

เมืองขอนแก่น

บริษัท โตโยต้าจันทบุร(ี1972) ผู้จําหน่ายโตโยต้า 

จํากัด

098-2511051 นายายอาม

บริษัท โตโยต้าจันทบุร(ี1972) ผู้จําหน่ายโตโยต้า 

จํากัด

039-418555 เมืองจันทบุรี

ฉะเชิงเทรา บริษัท โตโยต้าวัน จํากัด 038-511776 เมืองฉะเชิงเทรา

บริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี จํากัด 038-719999 บางละมุง

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 038-702462 บางละมุง

บริษัท โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบุรี จํากัด 038-719999 พานทอง

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จํากัด 038-381863 เมืองชลบุรี

บริษัท โตโยต้านครชลบุรี จํากัด 033-037777 เมืองชลบุรี

บริษัท โตโยต้าอินเตอร์ยนต์ ชลบุร(ี1999) จํากัด 038-798833 เมืองชลบุรี

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 082-4691203, 

038-795932-42

เมืองชลบุรี

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 

(หนองมนบางพระ)

038-316666 เมืองชลบุรี

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จํากัด 038-326382-5 ศรีราชา

บริษัท โตโยต้าอินเตอร์ยนต์ ชลบุร(ี1999) จํากัด 038-355222-33 ศรีราชา

บริษัท โตโยต้าเจริญยนต์ชลบุรี จํากัด 038-255663 สัตหีบ

บริษัท โตโยต้าชัยนาท 2015 จํากัด 098-0157008, 

056-412888

มโนรมย์

บริษัท โตโยต้าชัยทอง ชัยนาท จํากัด 056-421226-7 เมืองชัยนาท

บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ  จํากัด 044-817718 เมืองชัยภูมิ

จันทบุรี

ชลบุรี

ชัยนาท

ชัยภูมิ
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บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จํากัด (แยกโนนไฮ) 044-837094-6 เมืองชัยภูมิ  

บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี จํากัด 044-811888 เมืองชัยภูมิ

ชุมพร บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 077-534534 เมืองชุมพร

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จํากัด (ซุปเปอร์ไฮเวย)์ 053-755199 เมืองเชียงราย

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จํากัด (พหลโยธิน) 053-702788 เมืองเชียงราย

บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จํากัด 053-451555 ฝาง

บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จํากัด 053-277888 เมืองเชียงใหม่

บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จํากัด (สาขาไฮเวย)์ 053-247222 เมืองเชียงใหม่

บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จํากัด 053-850911-2 เมืองเชียงใหม่

บริษัท โตโยต้าริช จํากัด 053-998588 เมืองเชียงใหม่

บริษัท โตโยต้า ล้านนา จํากัด 053-408999 เมืองเชียงใหม่

บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 

(โคกหล่อ)

075-228140-8 เมืองตรัง

บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 

(ทับเที�ยง)

075-201111-149,

089-6521384

เมืองตรัง

บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 075-240643-4 ย่านตาขาว

บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 075-260260-1 รัษฎา

บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 075-296066 วังวิเศษ

บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 075-271413-4 ห้วยยอด

ตราด บริษัท โตโยต้าตราดผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 039-523000 เมืองตราด

บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จํากัด 055-513314-5 เมืองตาก

บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จํากัด 055-534289 แม่สอด

บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จํากัด 055-800088 สามเงา

บริษัท โตโยต้านครนายก จํากัด 037-312042 เมืองนครนายก

บริษัท โตโยต้านครนายก จํากัด 061-7760065, 

061-7760067

องครักษ์

บริษัท โตโยต้านครปฐม ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 034-351524 กําแพงแสน

บริษัท โตโยต้าท่าจีน (ผู้จําหน่ายโตโยต้า) จํากัด 034-200203-4 เมืองนครปฐม

เชียงใหม่

ตรัง

ตาก

นครนายก

นครปฐม

เชียงราย
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บริษัท โตโยต้านครปฐม ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 034-293211-3 เมืองนครปฐม

บริษัท โตโยต้าดิสคัฟเวอรี� จํากัด 034-245358 สามพราน

บริษัท โตโยต้าท่าจีน (ผู้จําหน่ายโตโยต้า) จํากัด 

(กระทุ่มล้ม)

02-4822921 สามพราน

บริษัท โตโยต้าท่าจีน (ผู้จําหน่ายโตโยต้า) จํากัด 

(ยายชา)

034-322311-22 สามพราน

บริษัท โตโยต้านครปฐม ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 034-881555 สามพราน

บริษัท โตโยต้า เจริญศรี จํากัด 042-539555 เมืองนครพนม

บริษัท โตโยต้านครพนม จํากัด 042-522205 เมืองนครพนม

บริษัท โตโยต้าเขาใหญ่ จํากัด  (ปักธงชัย) 044-756500-1, 

091-6763098

ปักธงชัย

บริษัท โตโยต้าเขาใหญ่ จํากัด  (กลางดง) 044-362152-3 ปากช่อง

บริษัท โตโยต้าทองรวยสีมา จํากัด 044-276164 เมืองนครราชสีมา

บริษัท โตโยต้าไทยเย็น  จํากัด 044-252200 เมืองนครราชสีมา

บริษัท โตโยต้าเป็นหนึ�ง จํากัด 095-1791578, 

044-701888

เมืองนครราชสีมา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โตโยต้าโคราช (1988) 044-324049 เมืองนครราชสีมา

บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จํากัด 044-411595 สีคิ�ว

บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จํากัด 075-315324-7 เมืองนครศรีธรรมราช

บริษัท โตโยต้าเมืองคอน จํากัด 075-340888 เมืองนครศรีธรรมราช

บริษัท โตโยต้าเจ้าพระยานครสวรรค์ จํากัด 056-219799 โกรกพระ

บริษัท โตโยต้าเจ้าพระยานครสวรรค์ จํากัด 056-2197999 ตาคลี

บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ 1981 จํากัด (บางม่วง) 056-371291-4 เมืองนครสวรรค์

บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ 1981 จํากัด (วัดไทร) 056-231911-6 เมืองนครสวรรค์

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 02-4476666 บางกรวย

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 02-5712299 บางบัวทอง

บริษัท โตโยต้า เอกนิมิตไทย จํากัด (กาญจนาภิเษก) 02-5945999 บางบัวทอง

นครราชสีมา

นครศรีธรรมราช

นครสวรรค์

นนทบุรี

นครพนม
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บริษัท โตโยต้า เอกนิมิตไทย จํากัด (รัตนาธิเบศร)์ 02-5951234 บางบัวทอง

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 

(คลองเกลือ)

02-9845550 ปากเกร็ด

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 

(ปากเกร็ด)

02-9626000 ปากเกร็ด

บริษัท โตโยต้า เอกนิมิตไทย จํากัด 02-5833333 ปากเกร็ด

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 02-0979555 เมืองนนทบุรี

บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด สาขาสุริยะประดิษฐ์ 073-513131, 

073-521666

เมืองนราธิวาส

บริษัท พิธาน พาณิชย์ จํากัด 073-618190-2 สุไหงโกลก

น่าน ห้างหุ้นส่วนจํากัด โตโยต้าน่าน ผู้จําหน่ายโตโยต้า 054-771359, 

054-775882

เมืองน่าน

บึงกาฬ บริษัท โตโยต้าบึงกาฬ จํากัด 042-492171 เมืองบึงกาฬ

บริษัท โตโยต้านางรอง จํากัด 044-631367 นางรอง

บริษัท โตโยต้านางรอง จํากัด 044-689300 พุทไธสง

บริษัทโตโยต้าบุรีรัมย์ ผู้จําหน่ายโตโยต้า 2529 

จํากัด

044-611254, 

044-690101-3

เมืองบุรีรัมย์

บริษัท โตโยต้าพนมรุ้ง จํากัด 044-111888 เมืองบุรีรัมย์

บริษัท โตโยต้านางรอง จํากัด 044-660458 ลําปลายมาศ

บริษัท โตโยต้าพาราก้อน มอเตอร์ จํากัด 02-5168000 คลองหลวง

บริษัท โตโยต้าเฟรนส์ชิบ จํากัด (คลองสาม) 02-5242099, 02-

5242094

คลองหลวง

บริษัท โตโยต้าเฟรนส์ชิบ จํากัด (คลองหนึ�ง) 02-9944217 คลองหลวง

บริษัท โตโยต้าพาราก้อน มอเตอร์ จํากัด 02-9571111 ธัญบุรี

บริษัท โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จํากัด 02-5331666 ธัญบุรี

บริษัท โตโยต้าเฟรนส์ชิบ จํากัด 02-5986424 เมืองปทุมธานี

บริษัท โตโยต้า เภตรา จํากัด 02-9796111 เมืองปทุมธานี

บริษัท โตโยต้า เภตรา จํากัด (ในเมือง) 02-5811177 เมืองปทุมธานี

บริษัท โตโยต้า เภตรา จํากัด 02-9776644 ลาดหลุมแก้ว

บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 02-5238824,

02-5165133-9

ลําลูกกา

บริษัท โตโยต้าเฟรนส์ชิบ จํากัด 02-9944377 ลําลูกกา

บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จํากัด 032-601770-6 เมืองประจวบคีรีขันธ์

ปทุมธานี

ประจวบคีรีขันธ์

นราธิวาส

บุรีรัมย์
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บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จํากัด 032-522760 หัวหิน

บริษัท โตโยต้าปราจีนบุร(ี1993) ผู้จําหน่ายโตโยต้า

 จํากัด

037-210888 กบินทร์บุรี

บริษัท โตโยต้าปราจีนบุร(ี1993) ผู้จําหน่ายโตโยต้า

 จํากัด

037-216777 เมืองปราจีนบุรี

บริษัท โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ จํากัด 035-725997 บางปะอิน

บริษัท โตโยต้าอยุธยา จํากัด 035-229510-7 พระนครศรีอยุธยา

บริษัท โตโยต้าอยุธยา จํากัด 035-334-455 ลาดบัวหลวง

บริษัท โตโยต้าประตูนํ�าพระอินทร์ จํากัด 035-315777 วังน้อย

พะเยา บริษัท โตโยต้าพะเยา(1994)ผู้จําหน่ายโตโยต้า 

จํากัด

054-414999 เมืองพะเยา

พัทลุง บริษัท โตโยต้าพัทลุง(1988)ผู้จําหน่ายโตโยต้า 

จํากัด

074-671888 เมืองพัทลุง

บริษัท อลีนกิจสยาม จํากัด 056-903099 บึงนาราง

บริษัท อลีนกิจสยาม จํากัด 056-990998-9 เมืองพิจิตร

พิษณุโลก บริษัท โตโยต้า พรีเมี�ยม พิษณุโลก จํากัด 055-005555 , 

0817402647

เมืองพิษณุโลก

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 

(ท่าทอง)

055-215483-9 เมืองพิษณุโลก

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 

(สมอแข)

088-2938851, 

055-215483

เมืองพิษณุโลก

บริษัท โตโยต้า เมืองสองแคว จํากัด 055-229999 เมืองพิษณุโลก

บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จํากัด 032-421888 ชะอํา

บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จํากัด 085-9629607 ท่ายาง

บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จํากัด 032-708997-9 เมืองเพชรบุรี

บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จํากัด 032-708555 เมืองเพชรบุรี

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 056-732680-3 บึงสามพัน

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 056-713250-8 เมืองเพชรบูรณ์

บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 056-701877 หล่มสัก

แพร่ บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล ผู้จําหน่ายโตโยต้า

 จํากัด

054-660111 เมืองแพร่

เพชรบุรี

เพชรบูรณ์

ปราจีนบุรี

พระนครศรีอยุธยา

พิจิตร

พิษณุโลก
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บริษัท โตโยต้า เน๊กซ์ จํากัด 076-201100 ถลาง

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 

(เกาะแก้ว)

076-302200 เมืองภูเก็ต

บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด (รัษ

ภา)

076-377600 เมืองภูเก็ต

บริษัท โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส จํากัด 076-360555, 

081-272-3111

เมืองภูเก็ต

บริษัท โตโยต้ามหาสารคาม(1992) จํากัด 043-791128-30 พยัคฆภูมิพิสัย

บริษัท โตโยต้ามหาสารคาม(1992) จํากัด 043-711459 เมืองมหาสารคาม

มุกดาหาร บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร (1993) ผู้จําหน่ายโตโยต้า

 จํากัด

042-631355 เมืองมุกดาหาร

บริษัท โตโยต้ายโสธร จํากัด 045-724222 เมืองยโสธร

บริษัท โตโยต้ายโสธร จํากัด 045-782888 เลิงนกทา

บริษัท โตโยต้าสาเกตนคร จํากัด 043-501999 ธวัชบุรี

บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 043-511721 เมืองร้อยเอ็ด

ระนอง บริษัท โตโยต้าระนองผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 077-822822 เมืองระนอง

บริษัท โตโยต้า นครระยอง จํากัด 038-603888 บ้านฉาง

บริษัท โตโยต้าพาวิลเลี�ยนระยอง(2005)  จํากัด 038-667777 ปลวกแดง

บริษัท โตโยต้าพาวิลเลี�ยนระยอง(2005) จํากัด 038-011111 เมืองระยอง

บริษัท โตโยต้าระยอง ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 038-688222 เมืองระยอง

บริษัท โตโยต้าวิชั�น จํากัด 038-915777 เมืองระยอง

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุร(ี1961) จํากัด 032-719990 จอมบึง

บริษัท โตโยต้า ธีรชัยราชบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า 

จํากัด

032-241551 ดําเนินสะดวก

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุร(ี1961) จํากัด (ทรง

พล)

032-719990 บ้านโป่ง

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุร(ี1961) จํากัด 

(หนองอ้อ)

032-223500 บ้านโป่ง

บริษัท โตโยต้า ธีรชัยราชบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า 

จํากัด

032-358505 ปากท่อ

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุร(ี1961) จํากัด (บ้าน

ฆ้อง)

032-719970 โพธาราม

ระยอง

ราชบุรี

ภูเก็ต

มหาสารคาม

ยโสธร

ร้อยเอ็ด
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บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุร(ี1961) จํากัด 

(หนองโพ)

032-389742 โพธาราม

บริษัท โตโยต้า ธีรชัยราชบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า 

จํากัด

032-719888 เมืองราชบุรี

ลพบุรี บริษัท โตโยต้านารายณ์แกรนด์ จํากัด 081-9472174, 

036-461243, 

036461244

ชัยบาดาล

ลพบุรี บริษัท โตโยต้าลพบุรีอุดมชัย ผู้จําหน่ายโตโยต้า 

จํากัด

081-8516129 เมืองลพบุรี

บริษัท โตโยต้านอร์ทเทิร์น(ลําปาง) จํากัด (ชมพ)ู 054-336666 เมืองลําปาง

บริษัท โตโยต้านอร์ทเทิร์น(ลําปาง) จํากัด (พระ

บาท)

054-355555 เมืองลําปาง

บริษัท โตโยต้าลําปาง จํากัด 054-324579-83 เมืองลําปาง

บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จํากัด 053-561356 เมืองลําพูน

บริษัท โตโยต้า ล้านนา จํากัด 053-582111 เมืองลําพูน

บริษัท โตโยต้าเมืองเลย จํากัด 061-0286226 ด่านซ้าย

บริษัท โตโยต้าเมืองเลย จํากัด 042-812182 เมืองเลย

ศรีสะเกษ บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ(1993) ผู้จําหน่ายโตโยต้า

 จํากัด

045-612736, 

045-612226

เมืองศรีสะเกษ

บริษัท โตโยต้า เบสท์ ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 042-734412-14 พังโคน

บริษัท โตโยต้าสกลนคร จํากัด 042-162087-9, 

088-5621505

เมืองสกลนคร

บริษัท โตโยต้า เบสท์ ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 042-721811-3 สว่างแดนดิน

บริษัท พิธาน พาณิชย์ จํากัด (นาทว)ี 074-371568-9 นาทวี

บริษัท พิธาน พาณิชย์ จํากัด (หาดใหญ่ยูสคาร)์ 074-457383-4 บางกลํ�า

บริษัท พิธาน พาณิชย์ จํากัด (สงขลา) 074-325062-4 เมืองสงขลา

บริษัท พิธาน พาณิชย์ จํากัด (สะเดา) 074-365555 สะเดา

บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 074-422040-5 หาดใหญ่

บริษัท พิธาน พาณิชย์ จํากัด (ลพบุรีราเมศร)์ 074-426575-6 หาดใหญ่

บริษัท พิธาน พาณิชย์ จํากัด (หาดใหญ)่ 074-235816-8, 

074-366034-7

หาดใหญ่

สตูล บริษัท พิธาน พาณิชย์ จํากัด (สตูล) 081-5430691 เมืองสตูล

บริษัท โตโยต้านครธน จํากัด 02 3381888 บางบ่อ

บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จํากัด 02-3126666 บางพลี

สงขลา

สมุทรปราการ

ลําปาง

ลําพูน

เลย

สกลนคร
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บริษัท โตโยต้าซัมมิท จํากัด 02-7599631-35 บางพลี

บริษัท โตโยต้าสุวรรณภูมิ จํากัด (บางปลา) 02-7063888 บางพลี

บริษัท โตโยต้าสุวรรณภูมิ จํากัด (ราชาเทวะ) 02-7383888 บางพลี

บริษัท โตโยต้านครธน จํากัด 02-3855555,  02 

4509555

บางพลีใหญ่

บริษัท โตโยต้าแอทยูไนเต็ด จํากัด 02-7225708 พระประแดง

บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด 02-0212222 พระสมุทรเจดีย์

บริษัท โตโยต้าซัมมิท จํากัด 02-7599999 เมืองสมุทรปราการ

บริษัท โตโยต้าซัมมิท จํากัด (บางเมือง) 02-0560288 เมืองสมุทรปราการ

บริษัท โตโยต้าแอทยูไนเต็ด จํากัด 02-7012121, 

086-8965606

เมืองสมุทรปราการ

บริษัท โตโยต้าแอทยูไนเต็ด จํากัด 02-7532161 เมืองสมุทรปราการ

บริษัท วรจักร์ยนต์ จํากัด 02-7439555 เมืองสมุทรปราการ

บริษัท วรจักร์ยนต์ จํากัด (ศรีนครินทร)์ 02-7025000 เมืองสมุทรปราการ

สมุทรสงคราม บริษัท โตโยต้าสมุทรสงคราม จํากัด 034-723054-9 เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสาคร บริษัท โตโยต้าสมุทรสาคร จํากัด 034-833300-4 เมืองสมุทรสาคร

สระแก้ว บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 037-220889, 

037-240888, 

037-240898

เมืองสระแก้ว

บริษัท โตโยต้าสระบุรี จํากัด 036-358570-5 แก่งคอย

บริษัท โตโยต้าสระบุรี จํากัด 036-240555 เมืองสระบุรี

บริษัท โตโยต้าสระบุรี จํากัด 036-381481-5 หนองแค

สิงห์บุรี บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จํากัด 036-532765 เมืองสิงห์บุรี

บริษัท โตโยต้าสุโขทัย ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 055-211203-5, 

061-4936193

เมืองสุโขทัย

บริษัท โตโยต้า เอ็กซ์เซลเลนท์ จํากัด 055-609300, 

088-2820923

เมืองสุโขทัย

บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 088-2770392 ด่านช้าง

บริษัท โตโยต้าเมืองสุพรรณ ผู้จําหน่ายโตโยต้า 

จํากัด

035-514888 เมืองสุพรรณบุรี

บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 035-523001-4 เมืองสุพรรณบุรี

บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 035-564777 อู่ทอง

สระบุรี

สุโขทัย

สุพรรณบุรี
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สุราษฎร์ธานี บริษัท โตโยต้าตาปี จํากัด 077-225999 เมืองสุราษฎร์ธานี

สุรินทร์ บริษัท โตโยต้าสุรินทร(์1991) จํากัด 044-710555 เมืองสุรินทร์

หนองคาย บริษัท โตโยต้าหนองคาย ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 042-990771 เมืองหนองคาย

อ่างทอง บริษัท โตโยต้าโฆสิตอ่างทอง ผู้จําหน่ายโตโยต้า 

จํากัด

035-850850 เมืองอ่างทอง

อํานาจเจริญ บริษัท โตโยต้าอํานาจเจริญ จํากัด 045-270510-11 เมืองอํานาจเจริญ

บริษัท โตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี จํากัด 042-215555 เมืองอุดรธานี

บริษัท  โตโยต้า  ไทยธานี  จํากัด 088-5630983,

042-305-888

เมืองอุดรธานี

บริษัท โตโยต้าอุดรธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 042-342222 เมืองอุดรธานี

อุตรดิตถ์ บริษัท โตโยต้าอุตรดิตถ์ จํากัด 055-429429, 

055-429111

เมืองอุตรดิตถ์

อุทัยธานี บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด 056-539535 บ้านไร่

บริษัท โตโยต้าดีเยี�ยม จํากัด 045-313999 เมืองอุบลราชธานี

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โตโยต้าอุบลราชธานี            ผู้

จําหน่ายโตโยต้า

045-261856-64, 

045-262222

เมืองอุบลราชธานี

บริษัท โตโยต้าดีลักซ์ จํากัด 081-9797979, 

080-7777777

วารินชําราบ

Toyota รุ่น 

CAMRY,  

FORTUNER

กรุงเทพมหานคร บริษัท ไลฟ์ อะ คาร์ เซอร์วิส จํากัด 02-0300069 ทวีวัฒนา

Toyota Alphat นนทบุรี บริษัท ทีเอสแอลออโต้เซอร์วิส จํากัด 02-5751111 ปากเกร็ด

Toyota Vellfire นนทบุรี บริษัท ทีเอสแอลออโต้เซอร์วิส จํากัด 02-5751111 ปากเกร็ด

Volkswagen กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

บริษัท ทีทีไอ โกลเบิล ออโตโมทีฟ จํากัด 02-7449009-11 พระโขนง

บริษัท สยามเอสแบรนด์ จํากัด 02-7213111 สวนหลวง

บริษัท ไลฟ์ อะ คาร์ เซอร์วิส จํากัด 02-0300069 ทวีวัฒนา

บริษัท เจเอ็มเค บอดี�แอนด์เพ้นท์ เซอร์วิส จํากัด 02-8049000, 

090-8806794

บางแค

บริษัท ทีทีไอ โกลเบิล ออโตโมทีฟ จํากัด 02-7449009-11 พระโขนง

อุบลราชธานี

Volvo กรุงเทพมหานคร

ซ่อมทุกยี�ห้อ กรุงเทพมหานคร

อุดรธานี

40



บริษัท โพธิ�ทอง บอดี�เพนท์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 02-3212822-3 สวนหลวง

ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ต มอเตอร์ จํากัด 076-313340, 

089-9787345

ถลาง

ร้อยเอ็ด บริษัท เอ บอดี� แอนด์ เพ้นท์ จํากัด 043-515788, 

091-7703172

เมืองร้อยเอ็ด

สมุทรสาคร บริษัท พรโชค จํากัด 034-837307-9 เมืองสมุทรสาคร

บริษัท เบนซ์ออโต เซอร์วิส จํากัด 02-9385555 จตุจักร

บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จํากัด 061-3305832, 

081-4809856

จตุจักร

บริษัท วิน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 02-2701911-4 พญาไท

บริษัท ยูโรเอเชีย เพ้นท์ช็อป จํากัด 02-5816931-2, 

087-0362358

สวนหลวง

ปทุมธานี บริษัท ยูโรเอเชีย เพ้นท์ช็อป จํากัด 02-9345634, 

087-3617272

ลําลูกกา

รถนําเข้ายุโรป กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ เอ็ม จี บอดี�แอนด์เพนท์ จํากัด 02-7282929 สะพานสูง 

รถนําเข้า กรุงเทพมหานคร
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รายชื่ออู เบอรโทรศัพท ตําบล/แขวง อําเภอ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

บริษัท พี.เจ.การาจ จํากัด 02-8625044-6 บางลําภูลาง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

อู พี.ซี.เซอรวิส 02-7318838 , 02-7364919 คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

บริษัท เขมเจริญยนต จํากัด 081-0333768 รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

บริษัท ต.ชัยกังวาน การาจ จํากัด 02-4771105,02-4771118 จอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

บริษัท 9 มอเตอรเวิรคส จํากัด 02-8937606-7,092-9042198 บางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

บริษัท หมง 2002 จํากัด 02-9295922, 081-4883422 ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

อูโกสุมรวมใจ 02-5659248-9,

083-1221128,080-9383821

ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ออโต บอดี้ คลินิค จํากัด 02-6918272,086-3774894 ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

บริษัท หญิงรวย การาจ 2009 จํากัด 02-4114959 บางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

บริษัท เดียรบอดี้แอนดเพ็นท(1995)

จํากัด

02-4089241-6 ศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

หางหุนสวนจํากัด เอชเอช การาจ 02-8693743,

081-1737188,086-328-0814

บางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร

บริษัท เยี่ยมศรี จํากัด 02-4768022,02-4768782 ดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

บริษัท จรัลยนตเซอรวิส จํากัด 02-4110863,02-4111866 บางขุนศรี เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร

หางหุนสวนจํากัด นิวจรัล 02-4671507,02-4675872-3 วัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร

ธีระยนต การาจ 02-3744417,02-7310931 คลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

บริษัท คารเซอรเคิล แอนด เซอรวิส 

จํากัด

02-4516334,02-4516927-8 แสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

บริษัท สหรุงโรจนเซอรวิส (2545) 

จํากัด

02-8971123-28 แสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

หางหุนสวนจํากัด ชอบ.การาจ 02-8920982-3 แสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

บริษัท เจ.อาร.คาร.โมดิไฟด จํากัด 02-9731201-5 อนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

บริษัท สถิตพร ออโตบอดี้ จํากัด 02-5226166-8 อนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

บริษัท จักรพันธการาจ จํากัด 02-8030463-4 บางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

บริษัท นิววิรัตนการชาง จํากัด 02-7468944-6,02-3935616 บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

หางหุนสวนจํากัด อินเตอรเทค ออโต

เซอรวิส

02-3939768-9 บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

หางหุนสวนจํากัด อูชัยยนตบางนา 02-7474581,02-7474654, 081-

3761765

บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท ตงเจริญยนต (3) จํากัด 02-892-5515-7 บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
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บริษัท เรดดี้มอเตอรส จํากัด 02-4530100 บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

บริษัท ส.ยนตรการ การาจ จํากัด 02-8943150-3 บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

บริษัท แสงประดิษฐการาจ จํากัด 02-8950730-2 บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

บริษัท อูเสริมศักดิ์ จํากัด 02-4331276,02-4230715 บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

อูศรีประชายนต 02-4245034,02-8833154 บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

บริษัท บูรณะมอเตอรคาร จํากัด 02-5090476-7,02-5090490 คลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร

บริษัท ลีออโตเซอรวิส จํากัด 02-7528802-3 ดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

บริษัท ส.พงษมิลเลเนี่ยมเซอรวิส จํากัด 02-7262348-9 ดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไพชยนตการาจ จํากัด 02-3114864,02-7417643 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

บริษัท อูเอส.เอส.อินเตอรกรุป จํากัด 02-3326840-3 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอกกิจ ออโต การาจ จํากัด 02-8047273-4 บางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

บริษัท เมธียนต จํากัด 02-9145791-3 มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

หางหุนสวนจํากัด ศูนยซอมมาตรฐาน

 บอดี้คาร

02-9176191,061-9825355 มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

บริษัท นิวแสงทอง การาจ จํากัด 02-6832151-2 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

รานอัญชลียนต 02-2151565,02-2164686 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

หางหุนสวนจํากัด ชอเส็ง บอดี้ เซอรวิส 02-4287888 บางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร

อูมอการชาง 02-4761857,02-4685529, 081-

5528860

บางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร

บริษัท เจริญกาวหนาคารเซอรวิส จํากัด 02-9345789,02-5394279 พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

หางหุนสวนจํากัด อัมรินทรยนต 02-5397320-1 พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท เจเอส ยนตเซอรวิส 2011 จํากัด 02-3211101 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

หางหุนสวนจํากัด พี.เอส.อาร.การาจ 

(1998)

02-3329952 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

หางหุนสวนจํากัด สันติภาพ การาจ 02-3002639,02-7177169 สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไทย ออโต สมารท ซิสเต็ม จํากัด 084-5949516 สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

บริษัท อู ส.วัฒนายนต จํากัด 02-2861944,02-6784259 ทุงมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ศรีสยามเอนเตอรไพรส จํากัด 02-5311655, 084-3273939, 

084-3268787

สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
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บริษัท ตามออโต เซอรวิส จํากัด 02-807-4447-48 หนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

บริษัท รถไทยการาจ จํากัด 02-8089326-7 หนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

บริษัท สหชัยออโตเซอรวิส จํากัด 02-9907788.02-9907887 ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษัท ถาวรมงคล จํากัด 02-2748813-4 สามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

หางหุนสวนจํากัด กุยเฮงพัฒนา 02-2777868,02-2752169 หวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

กระบี่

หางหุนสวนจํากัด สิงหทองออโตเพนท 081-8942976,075-817208 เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่

หางหุนสวนจํากัด สิงหทองออโตเพนท 081-8942976,075-817208 เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่

ศูนยซอมสีรถยนตดรากอน ออโตเพนท 075-623993,099-7962646, 

081-8942976, 084-9011492

ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่

ศูนยซอมสีรถยนตดรากอน ออโตเพนท 075-623993,099-7962646, 

081-8942976, 084-9011492

ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่

อู สามพี่นองการชาง 075-613249 ,075-613251 ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่

อู สามพี่นองการชาง 075-613249 ,075-613251 ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่

อูบิ้วเซอรวิส 075-700160-1 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่

อูบิ้วเซอรวิส 075-700160-1 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่

ณัฐวุฒิออโตเพนท 098-6714681 อาวลึกเหนือ อาวลึก กระบี่

ณัฐวุฒิออโตเพนท 098-6714681 อาวลึกเหนือ อาวลึก กระบี่

อูสามารถเซอรวิส 081-9786940 อาวลึกเหนือ อาวลึก กระบี่

อูสามารถเซอรวิส 081-9786940 อาวลึกเหนือ อาวลึก กระบี่

กาญจนบุรี

อู ช.รุงเรืองบริการ 034-604522, 034514768 ทาลอ อําเภอทามวง กาญจนบุรี

หางหุนสวนจํากัด สองพี่นองการาจ 083-3107424, 098-9143381 ทามะกา อําเภอทามะกา กาญจนบุรี

หางหุนสวนจํากัด นาราพรรธน บอดี้ 

แอนด เพนท

034-551128,086-4135662, 

061-6839803

แกงเสี้ยน อําเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

หางหุนสวนจํากัด เขาตอง เจริญยนต 034-600838,089-5514000 ปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

อูชางไก ออโต คาร 081-5270045 , 0917527118 ปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

กาฬสินธุ

อูวิไลเจริญยนต 043-822139, 089-5394564 กาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

บริษัท เคเอชซีออโตเซอรวิส จํากัด 043-833611,096-0894698 ยางตลาด อําเภอยางตลาด กาฬสินธุ
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กําแพงเพชร

บริษัท ประกายเพชรเซอรวิส 2559 

จํากัด

089-9614179 เทพนคร อําเภอเมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

หางหุนสวนจํากัด เสกสรรคการาจ

เซอรวิส

088-2791142 นครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

ขอนแกน

อูไชยบุรีการชาง 043-386085,089-5736722, 

084-2600055

ไชยสอ อําเภอชุมแพ ขอนแกน

บริษัท กฤษฎิ์ ออโตเพนท จํากัด 043-001310,089-4000039 ในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน ขอนแกน

บริษัท มิตรอารียขอนแกน(2009)  จํากัด 043-236104,043-238775 ในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน ขอนแกน

อูเยี่ยมสี 043-239237 ในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน ขอนแกน

หางหุนสวนจํากัด ที พี ออโต เทรด 043-223710,081-2611552 บานเปด อําเภอเมืองขอนแกน ขอนแกน

หางหุนสวนจํากัด อภิภัทร การาจ 081-4712800,043-345513 บานเปด อําเภอเมืองขอนแกน ขอนแกน

หางหุนสวนจํากัด กิตพงศพันธุเคาะ

พนสี

043-227640,043-223426 เมืองเกา อําเภอเมืองขอนแกน ขอนแกน

จันทบุรี

ชินวัตร 039-311447,086-3227119 ทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

หางหุนสวนจํากัด พี่พูล มอเตอร 099-4141389,039-609859 ทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

อู ส.จันทบุรีการาจ 039-498664 ทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

หางหุนสวนจํากัด เอ็น พี เค การาจ 

(2010)

039-419039 พลับพลา อําเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

พลิ้วคารแคร 039-458682,039-434153 พลิ้ว อําเภอแหลมสิงห จันทบุรี

ฉะเชิงเทรา

บริษัท ออโต รัก เซอรวิส จํากัด 038-540333-5,

092-4999898, 092-4488282, 

0926518558

บางวัว อําเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา

บริษัท แหลม เซอรวิส อีควิปเมนท 

จํากัด

081-8633962 เมืองเกา อําเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

บริษัท อูเอสพี ออโตเซอรวิส จํากัด 038-824525,081-3469620 คลองนา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

บริษัท พี.พี.เอส.อินเตอร ทรัค จํากัด 038-584455-6 บางไผ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
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บริษัท มิตรบางพระ อินเตอรยนต 

จํากัด

081-9275182,038-512044 บางพระ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

บริษัท ซ.ีพี.พัทยา การาจ จํากัด 095-2536863,089-1883396 ตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง ชลบุรี

บริษัท บางละมุง 31 เซอรวิส จํากัด 038-241890,089-8151110 ตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง ชลบุรี

บริษัท อูปเจริญ จํากัด 038-205000 นาปา อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

บริษัท ลัคกี้มอเตอร ออโตเทคนิค จํากัด 081-6531586,091-7382208, 

094-4985889

บานสวน อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

บริษัท หมองการาจ จํากัด 098-9787441 บานสวน อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

อูอิ๊วการาจ 038-192327,089-9363273 บานสวน อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

บริษัท อูสุนทรการชาง จํากัด 081-8354320 เสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

บริษัท กรณัฐ ออโต เซอรวิส จํากัด 038-393610-1 แสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

บริษัท นิวัฒน ออโตคาร จํากัด 086-3361201,038-392560, 

038-392743

แสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

บริษัท เอสเอส ออโตเวิรค จํากัด 038-392744 แสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

หางหุนสวนจํากัด ซีเอสเอ็น เซอรวิส 038-393610-1 แสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

บริษัท หนองรี การาจ จํากัด 038-476421 หนองรี อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

บริษัท สุเมธการาจ จํากัด 038-198045-6,098-5454415, 

099-4956516

หวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

บริษัท หวยกะป 13 เซอรวิส จํากัด 038-382792-3 หวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

บริษัท อาออโตการาจ จํากัด 038-110974 หวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

หางหุนสวนจํากัด อาวอุดมการชาง 038-766102,082-4631309, ทุงสุขลา อําเภอศรีราชา ชลบุรี

หางหุนสวนจํากัด อาวอุดมการชาง 038-354110-1,

0824691310-11

ทุงสุขลา อําเภอศรีราชา ชลบุรี

บริษัท เคเคบอดี้เซอรวิส จํากัด 094-547-8235,081-636-4526 บอวิน อําเภอศรีราชา ชลบุรี

บริษัท บางแสนออโตเวิรค จํากัด 038-110113-4,

089-1627035, 086-8300902

บางพระ อําเภอศรีราชา ชลบุรี

อู ซี. เอ.ศูนยซอมรถยนต 038-341228 บางพระ อําเภอศรีราชา ชลบุรี

บริษัท อนันตเซอรวิส แอนด ออโต

พารท จํากัด

086-8445933,086-7849818, 

086-8384681

บึง อําเภอศรีราชา ชลบุรี

บริษัท ศรีราชาออโต(2007) จํากัด 038-312519 สุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา ชลบุรี

บริษัท อู 99 ออโตคาร การาจ จํากัด 081-4119444,038-238262 นาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ ชลบุรี

ชัยนาท

บริษัท วัฒนชัยคารเซอรวิส จํากัด 056-412333, 088-1440370-1 บานกลวย อําเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท
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ชัยภูมิ

บริษัท เคราบริการเรโวลูชั่น จํากัด 044-836134 , 0929956946 ในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

หางหุนสวนจํากัด ชํานาญการชาง  

ชัยภูมิ

081-6600486,044-836048 ในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

หางหุนสวนจํากัด อูเพชร การาจ ชัยภูมิ 095-5159044 ในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

อูวิวัฒนการชาง 044-817818 ในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

ชุมพร

อู พี.เค.การาจ 081-7876336 ขุนกระทิง อําเภอเมืองชุมพร ชุมพร

ผูใหญหมึกการชาง 077-596703,081-4742151 วังไผ อําเภอเมืองชุมพร ชุมพร

อู อุดมศักดิ์การชาง 077-534-149 วังไผ อําเภอเมืองชุมพร ชุมพร

บริษัท ป.พรทวี การาจ จํากัด 077-541999,077-541977 วังตะกอ อําเภอหลังสวน ชุมพร

เชียงราย

หางหุนสวนจํากัด เชียงราย วีอาร 

มอเตอร

053-705406 -7 นางแล อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย

อูปาหาเซอรวิส 081-7837748,053-176155 นางแล อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย

บริษัท เอสเคโปรแอดทีฟ จํากัด 053-602623 รอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย

บริษัท แองเจิลเวย จํากัด 084-6103215,053-750283 ริมกก อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย

หางหุนสวนจํากัด เชียงรายวีอารมอ

เตอร

052-029203-4 ริมกก อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย

อู พี เอ็น บอดี้เซอรวิส/สนญ. 081-4697282 ริมกก อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย

บริษัท เกษมมอเตอร จํากัด 053-152592 , 0908939960 สันทราย อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย

หางหุนสวนจํากัด ธนัทยนตรกิจ 096-6909229,053-660691 ปาตึง อําเภอแมจัน เชียงราย

เชียงใหม

หางหุนสวนจํากัด ยิ่งเจริญรุงเกียรติ

โชคชัย

086-9156444,053-885266 แมขา อําเภอฝาง เชียงใหม

บริษัท ว-ีเพนทออโตเซอรวิส จํากัด 053-122929 ชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม เชียงใหม

หางหุนสวนจํากัด นครพิงค

เวอรคช็อพไฮเวย

053-850911 ทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม เชียงใหม

อู สมานการชาง 053-249250 วัดเกต อําเภอเมืองเชียงใหม เชียงใหม

หางหุนสวนจํากัด หมื่นการชาง 053-338707 ตนเปา อําเภอสันกําแพง เชียงใหม

หางหุนสวนจํากัด อูยิ่งเจริญ 081-6710806 สันกลาง อําเภอสันกําแพง เชียงใหม

หางหุนสวนจํากัด เซ็นทรัลคาร 053-491518-9,

088-2633822, 088-2633823

สันทรายนอย อําเภอสันทราย เชียงใหม
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หางหุนสวนจํากัด โจ 39 ช็อป(2561) 086-1161175 , 093-1688425 น้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง เชียงใหม

หางหุนสวนจํากัด ชัยเจริญดี 999 053-963589, 086-9156444 ปาบง อําเภอสารภี เชียงใหม

อูเศรษฐศักดิ์ บริการ 053-322871,081-8826786 หนองผึ้ง อําเภอสารภี เชียงใหม

ตรัง

อู สกุลมอเตอร 075-222675-6 ทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง ตรัง

อูบริการการชาง 087-4702744, 0894786068 นาทามเหนือ อําเภอเมืองตรัง ตรัง

อู วิเศษกุลตรัง 075-212842 บานควน อําเภอเมืองตรัง ตรัง

ตราด

วิชัย การชาง 039-520886 ,092-5590088 วังกระแจะ อําเภอเมืองตราด ตราด

หางหุนสวนจํากัด ตราดเจริญยนต 

เซอรวิส

039-674829,081-7828788 วังกระแจะ อําเภอเมืองตราด ตราด

หางหุนสวนจํากัด สุขุมวิทยนตกิจ 039-531228,039-510886 วังกระแจะ อําเภอเมืองตราด ตราด

ตาก

หางหุนสวนจํากัด มานะคารเซอรวิส 055-891078, 081-8862872 วังหิน อําเภอเมืองตาก ตาก

ส.บัญญัติ สี 082- 3946554 พระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด ตาก

นครนายก

บริษัท จิตติบอดี้ เซอรวิสบานนา จํากัด 037-381590,081-3451578 พิกุลออก อําเภอบานนา นครนายก

หางหุนสวนจํากัด วงษดีเซอรวิส 037-311650, 085-1008310, 

084-925488

พรหมณี อําเภอเมืองนครนายก นครนายก

นครปฐม

อู ปอเซอรวิส 081-0074040,081-00076363 สระสี่มุม อําเภอกําแพงแสน นครปฐม

บริษัท ดีท.ีมอเตอร จํากัด 089-7700466,034-371163 สามงาม อําเภอดอนตูม นครปฐม

อู ประณีตยนต 034-395390-1 ธรรมศาลา อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

อูนครปฐมการชาง 034-219502-3,081-3783782 บางแขม อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

บริษัท อูวัฒนกิจ จํากัด 034-284062-3 พระประโทน อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

อูชํานาญการชาง 034-258880 ลําพยา อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

อู ชาลีเซอรวิส 034-243067 สนามจันทร อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

หางหุนสวนจํากัด วีเอ็มพี คารเซอรวิส 02-8102625, 081-4923060 ไรขิง อําเภอสามพราน นครปฐม

นครพนม

อูทองบริการ 042-522344 , 081-5451774 ในเมือง อําเภอเมืองนครพนม นครพนม

อูเฉลิมการชาง 081-8716491,042-502188-9 หนองญาติ อําเภอเมืองนครพนม นครพนม

บริษัท อู ยนตการ เซอรวิส จํากัด 042-513150,089-5727972, 

089-5697006, 081-1171015

อาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม นครพนม

48



อูชางโผน 042-579249 โพนทอง อําเภอเรณูนคร นครพนม

นครราชสีมา

หางหุนสวนจํากัด อูทวีผล 044-312658 หนองสาหราย อําเภอปากชอง นครราชสีมา

หางหุนสวนจํากัด อูเพชร การาจ 044-953219 โคกสูง อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

บริษัท สมยศ การาจ จํากัด 044-370181,088-2756712 จอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

บริษัท เครานครราชสีมา กรุป จํากัด 044-299617 ในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

บริษัท อูพวงยนต(1999) จํากัด 044-241773,091-6619265 ในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

บริษัท อู พีซีซี นครราชสีมา จํากัด 044-927044 ในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

หางหุนสวนจํากัด โคราช ทรัค เซอรวิส 044-213250,081-9672009 ในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

หางหุนสวนจํากัด เพชรการาจ(2002) 044-300337 ในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

บริษัท อู เอส พี คารเซอรวิส จํากัด 044-372455 บานเกาะ อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

บริษัท เครากลการ จํากัด 044-465318 สุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

หางหุนสวนจํากัด อูโคราช วี.ไอ.พี 044-342719,044-342787 หนองบัวศาลา อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

บริษัท สมยศ การาจ จํากัด 044-271091 หมื่นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

นครศรีธรรมราช

อูสิทธิ์เซนเตอรเซอรวิส 075-529341 ขนอม อําเภอขนอม นครศรีธรรมราช

อูพรเทพกลการ 087-6239450,075-330533 ทาศาลา อําเภอทาศาลา นครศรีธรรมราช

เพชรเกษมทุงสง 075-421640,081-9395944 ชะมาย อําเภอทุงสง นครศรีธรรมราช

อูเจริญการชาง 075-412522 ปากแพรก อําเภอทุงสง นครศรีธรรมราช

อูเขาแกวการชาง 075-368038,081-8957897 ทายาง อําเภอทุงใหญ นครศรีธรรมราช

หางหุนสวนจํากัด รัชฎาการาจ 075-321002,075-345347 คลัง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

อูไขการชาง 075-345226,0819580970 ทาวัง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

อูภักดีการชาง 075-321020 ในเมือง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

อูวิศวเซอรวิส 075-322997 ในเมือง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

อูแววการชาง 075-344556 081-9708669 ในเมือง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

อูหนุย 075-321295 ในเมือง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

อูใหญเจริญเซอรวิส 075-320386,081-6776828 ในเมือง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

หางหุนสวนจํากัด อูนางนวลการชาง 084-3058802,075-355041 รอนพิบูลย อําเภอรอนพิบูลย นครศรีธรรมราช

อูจอมพิบูลยการชาง 075-335136 ทุงปรัง อําเภอสิชล นครศรีธรรมราช

นครสวรรค

อูรุงรัตน 056-261634 ตาคลี อําเภอตาคลี นครสวรรค

รานอูมงคลไพศาล 086-5092218 ตะเคียนเลื่อน อําเภอเมืองนครสวรรค นครสวรรค
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บริษัท จีเอ็มซีเอส จํากัด 099-1529295,085-6199150 นครสวรรคตก อําเภอเมืองนครสวรรค นครสวรรค

อูศิริยนต 056-222691 นครสวรรคตก อําเภอเมืองนครสวรรค นครสวรรค

อูนครสวรรค พ.ีซี.ซี. 056-227585 บางมวง อําเภอเมืองนครสวรรค นครสวรรค

อูนอยการชาง 056-334132,086-9315618 วัดไทร อําเภอเมืองนครสวรรค นครสวรรค

อูศุภชัยรุงเริองการชาง 056-271176 ลาดยาว อําเภอลาดยาว นครสวรรค

นนทบุรี

บริษัท ดีดี เซอรวิส แอนด การาจ จํากัด 02-4430120,08-17264339 บางกรวย อําเภอบางกรวย นนทบุรี

บริษัท บัญชากลการแอนดเซอรวิส 

จํากัด

02-4460612,02-4460619 บางกรวย อําเภอบางกรวย นนทบุรี

บริษัท เอ็มอีซี 2009 การาจ จํากัด 02-9231939,086-3161209, 

086-3368609

บางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

บริษัท มนฑกานต กรุป จํากัด 02-9799245-6 พิมลราช อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

บริษัท ซีเอ็นอาร ออโต เซอรวิส จํากัด 089-7132653,092-8832668 ลําโพ อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

บริษัท บ.ีพี.บอดี้ เซอรวิส จํากัด 02-967-7914-6 บางมวง อําเภอบางใหญ นนทบุรี

บริษัท นาริน บอรดี้คาร  จํากัด 02-9245400-3 ทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี

บริษัท ทิพยเจริญ การาจ จํากัด 02-9523223-4,081-8756630 

,081-913-1682

ทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

บริษัท มนฑกานตยนต จํากัด 02-5913228,02-9525314-5 บางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

บริษัท อูนําชัยรัตนาธิเบศร จํากัด 02-9655510-5 บางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

หางหุนสวนจํากัด พีแอนดอารบอดี้กา

ราจ

02-930-4300 , 081-9470974 บางกราง อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

บริษัท รุงนิธิกลการ จํากัด 02-4431029 บางไผ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

นราธิวาส

อูจรัญการชาง 073-530565 , 085-0774275 สุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส

นาน

บริษัท ประเดิมรวมธุรกิจ จํากัด 054-783689 ฝายแกว อําเภอภูเพียง นาน

หางหุนสวนจํากัด นานออโตเซอรวิส 054-783953,084-7529894 ฝายแกว อําเภอภูเพียง นาน

บึงกาฬ

หางหุนสวนจํากัด เลงบึงกาฬเซอรวิส 042-492747 บึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

บุรีรัมย

บริษัท ศูณยสีทรัพยทวี  จํากัด 044-690246,044-657246 หนองโบสถ อําเภอนางรอง บุรีรัมย
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หางหุนสวนจํากัด อูเสถียร 044-621098, 044617255 ในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

บริษัท ศูณยสีทรัพยทวี  จํากัด 044-634657,081-5797949 บานบัว อําเภอเมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

หางหุนสวนจํากัด ป.ประเสริฐยนต 044-666464,081-5479840 อิสาณ อําเภอเมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

ปทุมธานี

บริษัท ศูนยซอมมาตรฐานคลอง 2 กา

ราจ จํากัด

02-533-0198,092-2328795 คลองสอง อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

บริษัท จิตติบอดี้ เซอรวิสบานนา จํากัด 02-5461646 , 061-6765757 ลําผักกูด อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

หางหุนสวนจํากัด ว.บางพูนออโต

เทคนิค

02-5672175,02-9589117 บางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

หางหุนสวนจํากัด โชติดํารง เซอรวิส 02-9870308-9 บึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

บริษัท บิ๊กโฟร ธุรกิจ จํากัด 02-0179005 ลาดสวาย อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

บริษัท อินเตอรเทค ปทุมธานี ออโต

เซอรวิส จํากัด

081-6157845,02-9945585-6 ลาดสวาย อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

ประจวบคีรีขันธ

พี เอ็น เซอรวิส 093-2625639,032-81611 ชัยเกษม อําเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

อูปราณบุรีคารเซ็นเตอร 032-651789 หนองตาแตม อําเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

อูประดิษฐยนตการชาง 032-578249 หวยทราย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

บริษัท ทวีศักดิ์ออโตเซอรวิส จํากัด 032-900200 หัวหิน อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ

ปราจีนบุรี

บริษัท นําเจริญยนต จํากัด 037-480998 เมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี ปราจีนบุรี

อูชัยรุงเรืองยนตนาดี 089-2342-773,

087-9199-868 ,037-401143

ทุงโพธิ์ อําเภอนาดี ปราจีนบุรี

หางหุนสวนจํากัด แกววิเชียรเซอรวิส 086-3453061,090-9587444, 

037-218741

หนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

ปตตานี

เค.เจ.บอดี้การาจ 087-6311339 , 084-9954468 อาเนาะรู อําเภอเมืองปตตานี ปตตานี

พระนครศรีอยุธยา

บริษัท เอส แอนด เอ็น การาจเซอรวิส 

จํากัด

081-5667468 ไมตรา อําเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา

หางหุนสวนจํากัด สหมิตรยนตรกิจ 035-331444 , 0875396044 คุงลาน อําเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พะเยา

อูมนตรีมอเตอร 084-7402047,081-0316539, 

054-884557

ทุงผาสุข อําเภอเชียงคํา พะเยา
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หางหุนสวนจํากัด เอส.พี.เซอรวิส

พะเยา

054-413430 แมต๋ํา อําเภอเมืองพะเยา พะเยา

หางหุนสวนจํากัด อูเศวตยนต พะเยา 054-481701,089-8518146, 

081-6028509

เวียง อําเภอเมืองพะเยา พะเยา

พังงา

บริษัท อูประเสริฐการชาง จํากัด 076-670722 นาเตย อําเภอทายเหมือง พังงา

หางหุนสวนจํากัด หนุยการชาง 083-5917574,088-7850-090 ถ้ําน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา พังงา

พัทลุง

อูรุงเจริญ 081-0946772,081-7667006 เขาเจียก อําเภอเมืองพัทลุง พัทลุง

อูเบญเซอรวิส 074-616382,093-5838331 ควนมะพราว อําเภอเมืองพัทลุง พัทลุง

อูพัทลุงการาจ 074-616386,089-6555051 คูหาสวรรค อําเภอเมืองพัทลุง พัทลุง

พิจิตร

โชคชัยเซอรวิส 056-623527,081-1317782 งิ้วราย อําเภอตะพานหิน พิจิตร

บริษัท ธานีคารบอดี้การาจ จํากัด 056-621427 หนองพยอม อําเภอตะพานหิน พิจิตร

หางหุนสวนจํากัด ทีเอ็นเจริญการชาง 084-5958159 ทาหลวง อําเภอเมืองพิจิตร พิจิตร

หางหุนสวนจํากัด อูสีดาบแขก 056-650929,086-4456191 ในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร พิจิตร

พิษณุโลก

หางหุนสวนจํากัด ทีเอ็นเจริญการชาง 084-5958159,088-1707849 บึงพระ อําเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

บริษัท วีไอพี ปรีดาซุปเปอรคาร จํากัด 055-334060 วัดจันทร อําเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

บริษัท พี.พี.เซอรวิส พิษณุโลก จํากัด 055-987145,086-9300081 สมอแข อําเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

อูสุเทพการชาง 055-223091-2 สมอแข อําเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

เพชรบุรี

บริษัท อูเพชรการชาง จํากัด 062-9829954 , 032-440397 ไรมะขาม อําเภอบานลาด เพชรบุรี

ตอมการชาง 032-419916-7,032-400561 ไรสม อําเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

อูทวีผล 032-425831 ไรสม อําเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

เพชรบูรณ

บริษัท แจมศรีพูลทรัพยยนต จํากัด 056-713444 นางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

อูเบญจรงคการชาง 056-720240 นาปา อําเภอเมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

บริษัท แจมศรีพูลทรัพยยนต จํากัด 056-713444 ในเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

หางหุนสวนจํากัด ประจักษเซอรวิส 

1984

056-721569 สะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
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หางหุนสวนจํากัด เพชรบูรณ จ.การชาง 056-721753-12 สะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

อู ท.รุงเรืองการาจ 056-791090,089-7031491 ทาโรง อําเภอวิเชียรบุรี เพชรบูรณ

หางหุนสวนจํากัด เจริญมอเตอร 

(วิเชียรบุร)ี

056-020377,063-5533000 สระประดู อําเภอวิเชียรบุรี เพชรบูรณ

บริษัท สยามนิสสัน เพชรบูรณ จํากัด 056-701698-9,056-711039 หนองไขว อําเภอหลมสัก เพชรบูรณ

หางหุนสวนจํากัด ชัยเจริญยนตคาร

เซอรวิส

088-1774133,056-701888 หลมสัก อําเภอหลมสัก เพชรบูรณ

หางหุนสวนจํากัด หลมสักออโตเซลล 056-701808 หลมสัก อําเภอหลมสัก เพชรบูรณ

แพร

อูสมบัติการชาง 054-622400 ,081-6023800 ทุงโฮง อําเภอเมืองแพร แพร

อู เอส.พี เทคนิค แพร 054-530501 นาจักร อําเภอเมืองแพร แพร

หางหุนสวนจํากัด ศิริมนตชัยเมืองแพร 054-523752,054-652570 แมหลาย อําเภอเมืองแพร แพร

อูเปยกการชาง 054-622086,086-4214794 รองฟอง อําเภอเมืองแพร แพร

ภูเก็ต

บริษัท อูประเสริฐการชาง จํากัด 076-319347, 086-4763641, 

086-4763692

กะทู อําเภอกะทู ภูเก็ต

อาคม เซอรวิส 086-4702748 เกาะแกว อําเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

อู อารซี เซอรวิส(ภูเก็ต) 076-261-145,081-9709646 รัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

มหาสารคาม

หางหุนสวนจํากัด กิติเคาะพนสี 043-995777-8 ทาขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม

หางหุนสวนจํากัด อูเพิ่มพูนเพนท 

เซอรวิสเซ็นเตอร

043-790099 , 096-7900048 ลานสะแก อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

บริษัท อูถาวรการชาง 2015 จํากัด 043-723464 แวงนาง อําเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

มุกดาหาร

หางหุนสวนจํากัด อูทิพยเซอรวิส 2010 042-640188 คําอาฮวน อําเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

บริษัท ธนาพรพรรณ การาจ จํากัด 042-615403-4 มุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

แมฮองสอน

อูศรีปาย 084-8067938 ทุงยาว อําเภอปาย แมฮองสอน

หางหุนสวนจํากัด แซมเตอยนตเคาะ

พนสี

081-3869444,053-613067 ปางหมู อําเภอเมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
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ยโสธร

อูสมศักดิ์ยนต 045-712004 เขื่องคํา อําเภอเมืองยโสธร ยโสธร

เค เค ยโสธรเซอรวิส 099-0344054 ในเมือง อําเภอเมืองยโสธร ยโสธร

หางหุนสวนจํากัด ส.เลิงนกทา คาร

เพนท

045-781234,081-8784122 สามแยก อําเภอเลิงนกทา ยโสธร

ยะลา

หางหุนสวนจํากัด มาร มอเตอรคาร 073-245932 ยะรม อําเภอเบตง ยะลา

รอยเอ็ด

หางหุนสวนจํากัด  อู ส.ยุทธชัยเซอรวิส 043-513351 หมูมน อําเภอเชียงขวัญ รอยเอ็ด

อูคูณทรัพยอะไหล 086-2223955,089-9435511, 

087-8719630

หนองพอก อําเภอธวัชบุรี รอยเอ็ด

หางหุนสวนจํากัด  พวงปญญาการาจ 083-1999535,092-6585738 โพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง รอยเอ็ด

หางหุนสวนจํากัด ดี เอส อาร คารเซ็น

เตอร

098-5645056 สระนกแกว อําเภอโพนทอง รอยเอ็ด

หางหุนสวนจํากัด ส.ทวีชัย เซอรวิส 081-0568918,089-8400068 ขอนแกน อําเภอเมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

อูรุงเรืองบริการ 043-514871 ดงลาน อําเภอเมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

หางหุนสวนจํากัด อูชัยการชาง 2017 043-511-968.081-4409310 ในเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

หางหุนสวนจํากัด กองศาตน 043-624200,081-9655404 เหนือเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

อูเล็กเซอรวิส 043-624209,043-624259 เหนือเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

ตองลักษณออโตคารแคร 043-581475,089-5692423, 

081-7688123

สระคู อําเภอสุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

อูโชคชัยยนตเซอรวิส แอนด คารแคร 043-580181 สระคู อําเภอสุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

ระนอง

อูโรจนการชาง 081-4775562, 084-8410215 บางริ้น อําเภอเมืองระนอง ระนอง

หางหุนสวนจํากัด เบนซคารเพนท

แอนดแคร

038-642043 , 089-2447382 หนองละลอก อําเภอบานคาย ระยอง

บริษัท ระยองออโตพารท จํากัด 038-612225,081-8614493, 

086-2528998

ตะพง อําเภอเมืองระยอง ระยอง

บริษัท ระยองยนต จํากัด 038-808413-4 ทับมา อําเภอเมืองระยอง ระยอง
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อูถนอมชัยการชาง 038-616193 เนินพระ อําเภอเมืองระยอง ระยอง

อูคชสาร การาจ 086-9901199,038-683434 หวยโปง อําเภอเมืองระยอง ระยอง

ราชบุรี

อูประสิทธิ์ยนต 032-327978, 081-9237270 ดอนตะโก อําเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี

ลพบุรี

บริษัท ศักดิ์เฮงกลการ(1999) จํากัด 036-486949 เขาพระงาม อําเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี

บริษัท ภัควัฒน บอดี้ เซอรวิส จํากัด 036-421496, 096-6342248 ทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี

ลําปาง

บริษัท ดี เพนท (ลําปาง) จํากัด 090-3275959 ชมพู อําเภอเมืองลําปาง ลําปาง

หางหุนสวนจํากัด อูพรศักดิ์ 054-227384 ชมพู อําเภอเมืองลําปาง ลําปาง

หางหุนสวนจํากัด อูยนตชัย(เขมินท 

ตรอ.)

054-352140,081-5308350 ปงแสนทอง อําเภอเมืองลําปาง ลําปาง

หางหุนสวนจํากัด อูเอส.ซี.เทคนิค

ลําปาง

054-352614 ปงแสนทอง อําเภอเมืองลําปาง ลําปาง

ลําพูน

บริษัท ต.เจริญยนต บอดี้เพนท จํากัด 053-092334,088-2586967, 

061-2757390

ตนธง อําเภอเมืองลําพูน ลําพูน

บริษัท ลําพูนเทคแครคาร จํากัด 053-582558 , 088-2574722 เวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน ลําพูน

หางหุนสวนจํากัด อูทานการชาง ลําพูน 053-561438, 053-560517 เวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน ลําพูน

เลย

หางหุนสวนจํากัด  ไฮเทคยนต 042-811723,042-812653,  

081-9659771

กุดปอง อําเภอเมืองเลย เลย

ศรีสะเกษ

หางหุนสวนจํากัด ทวีการชาง2514 045-661879,081-6003550 หนองหญาลาด อําเภอกันทรลักษ ศรีสะเกษ

อูนอยการชาง 081-7257041 ดูน อําเภอกันทรารมย ศรีสะเกษ

หางหุนสวนจํากัด วัลลภ ออโตคาร

เซอรวิส

045-810288, 093-4267919

,093-327-0003

โพนขา อําเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

อูยนตไพศาล 045-611865, 081-5490322, 

045-611863,081-3892181

หนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

สกลนคร

อูวิจิตรศิลปการชาง 042-732386 ธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร สกลนคร

อูทันเซอรวิส 042-743122,042-743889 ฮางโฮง อําเภอเมืองสกลนคร สกลนคร

สงขลา

หางหุนสวนจํากัด พิชัยเซอรวิส 074-499759,084-1999945 สะกอม อําเภอจะนะ สงขลา
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สงขลาเจริญการชาง 074-321479,081-2766620 เขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา สงขลา

อูพัฒนทรัพยการชาง 089-6581768,083-1943620 เขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา สงขลา

อูณัฐวุฒิเซอรวิส 074-800112,091-

8342384,089-8769027

ปากแตระ อําเภอระโนด สงขลา

บริษัท อูซิตี้ คาร เซอรวิส จํากัด 074-552313,083-5123776 ควนลัง อําเภอหาดใหญ สงขลา

บริษัท แดงออโตการาจ จํากัด 089-8768667,099-4037534 หาดใหญ อําเภอหาดใหญ สงขลา

บริษัท มณีวงค ออโต คัลเลอร เซอรวิซ

 จํากัด

074-248279, 095-5355459, 

089-8700632

หาดใหญ อําเภอหาดใหญ สงขลา

สตูล 

อูยนตรการสตูล 074-721051 คลองขุด อําเภอเมืองสตูล สตูล 

อู ส.เจริญยนต 074-721454 คลองขุด อําเภอเมืองสตูล สตูล

สมุทรปราการ

หางหุนสวนจํากัด ทรัพยรุงเรือง

เซอรวิส 2000

02-3855204,02-7597676 บางพลีใหญ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

บริษัท ออโต ลาวี่ 02-3979342-5 บางเสาธง อําเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

บริษัท เคทีออโต เซอรวิส จํากัด 02-7483754-6 สําโรง อําเภอพระประแดง สมุทรปราการ

บริษัท ไนน ออโต จํากัด 02-4250386 ปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

หางหุนสวนจํากัด เจดีย ออโต เซอรวิส 02-8155801 ปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

บริษัท เอ.พี.เซอรวิส(1994) จํากัด 02-7599474,02-7599959,  

086-3020758

บางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

บริษัท เอสแอนดทีบอดี้เซอรวิส

อินเตอรกรุป จํากัด

02-7576217-7 บางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

บริษัท ทิพยสุวรรณกลการ จํากัด 02-8109697-8 ออมนอย อําเภอกระทุมแบน สมุทรสาคร

อูทันสมัย 034-412436,034-810397, 034-

412436

มหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

สระแกว

หางหุนสวนจํากัด สระแกวการาจ 086-3558594,098-5532423 สระแกว อําเภอเมืองสระแกว สระแกว

บริษัท วังน้ําเย็นการาจ จํากัด 086-8636522 วังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น สระแกว

สระบุรี

หางหุนสวนจํากัด อู น.พุแคเจริญยนต 098-2861167, 098-2861176 พุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

หางหุนสวนจํากัด อูเอนกการชาง 087-1031307,                   

081-9870846, 036-730839

มิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก สระบุรี
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หางหุนสวนจํากัด ฉัตรยนต 036-387269,036-601173, 081-

8521345,092-2736667

โคกแย อําเภอหนองแค สระบุรี

หางหุนสวนจํากัด พี.ท.ีมอเตอร2 081-7959955,081-7596556 หวยทราย อําเภอหนองแค สระบุรี

สุโขทัย

หางหุนสวนจํากัด สุโขทัยชํานาญการ

ชาง

055-612387 ปากแคว อําเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย

อูสมัยกลกิจ 055-614644,081-7855665 ยางซาย อําเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย

สุพรรณบุรี

อูสุชาติการชาง 035-589229,0819022828 ทุงคอก อําเภอสองพี่นอง สุพรรณบุรี

อูวันเพ็ญรุงเรือง 081-0180372,092-8983818 กระจัน อําเภออูทอง สุพรรณบุรี

สุราษฎรธานี

อูอูฐการชาง 077-234130,088-7660235 ตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุย สุราษฎรธานี

อูทองแกวการชาง 077-224433,081-9783425 บางกุง อําเภอเมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

อูศรีชฎาการชาง 086-2823848 บางกุง อําเภอเมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

อู พงศกรการชาง 077-437110,077-221916 มะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

สุรินทร

หางหุนสวนจํากัด รุงสิริเบญจ 044-041007 สลักได อําเภอเมืองสุรินทร สุรินทร

อูเฉลิมชัยเซอรวิส 081-8798332, 086-2587381 แสลงพันธ อําเภอเมืองสุรินทร สุรินทร

หนองคาย

บริษัท ไทยเจริญแมคคานิคคัล จํากัด 042-495144,081-

9756596,081-8729872

โพธิ์ชัย อําเภอเมืองหนองคาย หนองคาย

หางหุนสวนจํากัด หนองคายอินเตอร

เซอรวิส

042-412919,081-9743424 หนองกอมเกาะ อําเภอเมืองหนองคาย หนองคาย

หนองบัวลําภู

หางหุนสวนจํากัด  เกรียงไกรเจริญ

การชาง

065-2570562,093-3252498, 

091-2203212

โพธิ์ชัย อําเภอเมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

หางหุนสวนจํากัด อมรชัยเซอรวิส 042-315899,080-

1915958,081-6496532

ลําภู อําเภอเมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

อํานาจเจริญ

หางหุนสวนจํากัด วิชัย24 การชาง 045-451738 บุง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

หางหุนสวนจํากัด วิชัย24 การชาง 045-451738 บุง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

บริษัท อํานาจออโตกรุป จํากัด 0981562921 , 

0999076076,045-525878

โคกกลาง อําเภอลืออํานาจ อํานาจเจริญ
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อุดรธานี

บริษัท ธีระพงษ  แผนเจริญทรัพย  

จํากัด

042-138241 , 098-6709551 บานดุง อําเภอบานดุง อุดรธานี

หางหุนสวนจํากัด ยนตนิมิตรเซอรวิส 042-931197,081-

6617366,088-5643566

นาดี อําเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

หางหุนสวนจํากัด  อู จรัสเรือง  เซอรวิส 093-1307229,083-3049707 หนองขอนกวาง อําเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

บริษัท ว.ีเอ็น.มอเตอร(1993) จํากัด 042-340131-3 หมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

บริษัท อุดรพาวเวอร 3 จํากัด 042-348811 หมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

หางหุนสวนจํากัด กี่เซอรวิส 042-323352 หมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

หางหุนสวนจํากัด เอ็นดี บอดี้เซอรวิส 042-930545-7 หมูมน อําเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

อุตรดิตถ

หางหุนสวนจํากัด อุตรดิตถอูบางกอก

ยนต

055-479766 คุงตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

อุทัยธานี

หางหุนสวนจํากัด อุทัย ออโต 056-040286,084-

6886461,081-4757416

อุทัยใหม อําเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

อุบลราชธานี

อุบลออโตเซอรวิส 045-313961,086-4600539 ขามใหญ อําเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

อูสีรุงเรือง 087-9889670,045-281750 แจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

บริษัท อูอนันตอุบล จํากัด 045-435169, 045-435284, 

081-7607460

ไรนอย อําเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

อู สันติภาพออโตสปอรต 045-313853 ไรนอย อําเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
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รายชื่อรานกระจก โทรศัพท ตําบล/แขวง อําเภอ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

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

02-41655082

บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

บริษัท อัลฟา ออโต กลาส จํากัด 081-6121345 ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

บริษัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จํากัด 02-9435900,086-3153643 ทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หางหุนสวนจํากัด เจ ที เตาปูนออโตกลาส 02-9136466-8,081-

3083531,086-3122704

บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

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

หางหุนสวนจํากัด กระจกรถยนต บางบอน 02-8944158-9,02-4160477 บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

หางหุนสวนจํากัด กีตา กลาส แอนด ซาวด 02-4154849,02-4168607 บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

บริษัท กลาสเทค(ประเทศไทย) จํากัด 02-7471733-4 หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

อิศราชัยพานิช 02-2222331 บานบาตร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร

บริษัท กลาสเซฟเวอร จํากัด 086-9884353,02-5438377, 

092-1171413

มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไทยออโตกลาส จํากัด 02-2950566-9 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

บริษัท เพทายไฮเปอรกระจกรถยนต จํากัด 089-8108140,037-218668-9 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

บริษัท วินดสกรีน จํากัด 02-9330707 วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

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

บริษัท ไทยออโตกลาส จํากัด 02-7281075-6 สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 02-9735537-8 ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

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

02-7893200กด1

ทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กระบี่

กระบี่ออโตกลาส 089-0643815,085-6494145 กระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่ กระบี่

รานศรีตรังกระจกโคง 075-631095, 081-7887681 กระบี่ใหญ อําเภอเมืองกระบี่ กระบี่

กาญจนบุรี

ทอปกลาส 034-515304 ปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

หางหุนสวนจํากัด กฤตเจริญออโตกลาส 034-600260,085-9053537 ปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

กําแพงเพชร

บริษัท เคพีพี กลาส จํากัด 055-717222,091-8395259 ในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
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ขอนแกน

ชาญการชาง 043-236989 ในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน ขอนแกน

บริษัท อุดรกระจกรถยนต จํากัด 043-243114-5 ในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน ขอนแกน

บริษัท กลาสชอปส  จํากัด 043-007294 พระลับ อําเภอเมืองขอนแกน ขอนแกน

จันทบุรี

ตรีรัตนกระจก 039-324335 จันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

ฉะเชิงเทรา

บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 038-821100 บางพระ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 038-221167-8 นาเกลือ อําเภอบางละมุง ชลบุรี

บริษัท แตลงฮั้ว (ทีแอลเอช) 95 กรุป จํากัด 038-800440-2,

086-3746761-3

หนองปรือ อําเภอบางละมุง ชลบุรี

บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 038-154538-9 หนองกะขะ อําเภอพานทอง ชลบุรี

หางหุนสวนจํากัด อมตะกระจกรถยนต 081-7625750,

089-9369817,038-759004

นาปา อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

รานขจรกลการ (2001) 038-799913 บานสวน อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

บริษัท เมืองชลกระจกรถยนต จํากัด 038-765667 เสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

บริษัท ปอป ออโตกลาส จํากัด 038-286364,039-993191 หนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 

บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 038-056988-9 หวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

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

บริษัท แตลงฮั้ว(ทีแอลเอช) 95 กรุป จํากัด 038-337707-9,085-4808881 บอวิน อําเภอศรีราชา ชลบุรี

บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 038-345512-3 บอวิน อําเภอศรีราชา ชลบุรี

บริษัท สุพจนกระจกรถยนต จํากัด 081-6501741,081-6504199 บอวิน อําเภอศรีราชา ชลบุรี

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

บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 038-772355,038-325488 สุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา ชลบุรี

ชัยนาท

บริษัท กลาสชอปส  จํากัด 056-411678 บานกลวย อําเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท

ชุมพร

สรศักดิ์ กระจกรถยนต 088-444-5442 บางหมาก อําเภอเมืองชุมพร ชุมพร

เชียงราย

หางหุนสวนจํากัด กระจกรถยนต พร

ประเสริฐการชาง

053-712095,089-4359129 รอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย
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เชียงใหม

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

หางหุนสวนจํากัด กระจกพัวเซงหลี 053-241577 วัดเกต อําเภอเมืองเชียงใหม เชียงใหม

ตรัง

กิมอุนกระจกยนต 081-8949606,075-218378 ทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง ตรัง

ตาก

บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 055-533267 แมสอด อําเภอแมสอด ตาก

นครปฐม

บริษัท กูด ชัวร กลาส จํากัด 034-978203-4 ศรีษะทอง อําเภอนครชัยศรี นครปฐม

หางหุนสวนจํากัด บวนเฮงเส็งเซฟตี้กลาส 034-289886-8 ธรรมศาลา อําเภอเมืองนครปฐม นครปฐม

สายสี่กระจกโคง 02-888-5940,

086-533-5844,081-3122436

กระทุมลม อําเภอสามพราน นครปฐม

บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 02-4821488 บางกระทึก อําเภอสามพราน นครปฐม

นครราชสีมา

บริษัท ไทยออโตกลาส จํากัด 044-271555 ในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

บริษัท อุดรกระจกรถยนต จํากัด 044-351-699,093-190-9222 ในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

รานน้ําแกวกระจกรถยนต 044-213033 ในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

หางหุนสวนจํากัด ราชสีมากระจกรถยนต 044-242624 ในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

นครศรีธรรมราช

หางหุนสวนจํากัด คลังกระจกรถยนตทุงสง 075-420022 ชะมาย อําเภอทุงสง นครศรีธรรมราช

บริษัท นครเซฟตี้กลาส จํากัด 075-345553 ทาวัง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

คลังกระจกรถยนตนครศรี 075-432285,088-8860637 ปากนคร อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

นครสวรรค

บริษัท กลาสชอปส จํากัด 056-224000,056-228880 นครสวรรคตก อําเภอเมืองนครสวรรค นครสวรรค

รานน้ําแกวกระจกรถยนต 056-225457 นครสวรรคตก อําเภอเมืองนครสวรรค นครสวรรค

นนทบุรี

บริษัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จํากัด 02-4222157-8 บางขุนกอง อําเภอบางกรวย นนทบุรี

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

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

หางหุนสวนจํากัด ติวานนทวินดสกรีน 02-9503372-3,

081-8301304,0819930592

บางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
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นราธิวาส

หางหุนสวนจํากัด ธีระการกระจก 073-512223, 088-8298380, 

086-8854945

บางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส

ปทุมธานี

บริษัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จํากัด 02-9028995-6 คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

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

02-789-3200กด3

คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

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

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

บริษัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จํากัด 02-9042331 รังสิต อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี

บริษัท เจริญ ออโตกลาส จํากัด 02-9756829, 098-3939546 บานกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

ประจวบคีรีขันธ

ปราณบุรีกระจกรถยนต 032-623269,081-4334718 เขานอย อําเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

เอสพีกระจกรถยนต 082-955-8999 หนองตาแตม อําเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

ปราจีนบุรี

บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 037-204885 หนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี ปราจีนบุรี

บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 037-414672-3 ทาตูม อําเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

บริษัท เพทายไฮเปอรกระจกรถยนต จํากัด 037-218668-9 ทาตูม อําเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

พระนครศรีอยุธยา

บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 035-346588 คลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

หางหุนสวนจํากัด ศิวกรกระจกรถยนต 035-329176 คลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

พังงา

พังงากระจกยนต 093-5758272 ถ้ําน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา พังงา

พิจิตร

บริษัท กลาสชอปส จํากัด 056-032225 ในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร พิจิตร

พิษณุโลก

สุทนการชาง 055-244158,055-221983 ในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

กระจกรถยนตวังทอง 055-241010,089-5663331 สมอแข อําเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 055-906158 สมอแข อําเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

เพชรบุรี

รานเพชรบุรีกระจกรถยนต 032-401428 (คุณมด) ไรสม อําเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
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เพชรบูรณ

บริษัท กลาสชอปส  จํากัด 056-731075 ซับสมอทอด อําเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ

456 เจริญยนต 056-711711,086-4485009 สะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 02-9735537-8 สะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

ภูเก็ต

เอ็ม.ท.ีเซฟตี้กลาส 076-246356,081-5351990 ตลาดเหนือ อําเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

บริษัท อนุภาษธุรกิจและการคาภูเก็ต จํากัด 076-213453-4,076354157-9 ตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

บริษัท อาณาจักรกระจกโคง จํากัด 076-239116 รัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

บริษัท อนุภาษธุรกิจและการคาภูเก็ต จํากัด 076-363-152 วิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ระยอง

บริษัท ปลวกแดงกระจกรถยนต จํากัด 089-1479249 บานฉาง อําเภอบานฉาง ระยอง

บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 037-010877-8 ปลวกแดง อําเภอปลวกแดง ระยอง

บริษัท ปลวกแดงกระจกรถยนต จํากัด 089-1479249 ปลวกแดง อําเภอปลวกแดง ระยอง

เจ.พี.แแอรกระจกรถยนต 038-873325,038-613888 เชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง ระยอง

บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 038-948555,083-6875644 เชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง ระยอง

บริษัท สุพจนกระจกรถยนต จํากัด 038-865082,

081-6501741,081-6504199

เชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง ระยอง

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

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

091-0037404

ทับมา อําเภอเมืองระยอง ระยอง

บริษัท แตลงฮั้ว(ทีแอลเอช) 95 กรุป จํากัด 038-026367 ทาประดู อําเภอเมืองระยอง ระยอง

หางหุนสวนสามัญ วาสุกรี กระจกรถยนต 038-686288 , 081-6635235 เนินพระ อําเภอเมืองระยอง ระยอง

บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 038-691789-90 มาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง ระยอง

ราชบุรี

หางหุนสวนจํากัด กฤตเจริญออโตกลาส 032-910479,094-4951651 โคกหมอ อําเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี

ศเชษฐกระจกรถยนต 032-319776,081-9107139 ดอนตะโก อําเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี

ลพบุรี

รานรมเย็นกระจกยนต 081-4236555,036-621771 เขาสามยอด อําเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี

บริษัท กลาสชอปส  จํากัด 036-616100 ทาศาลา อําเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี

ลําปาง

รานเซ็นเตอรกลาส มารเก็ตติ้ง 054-324521 ชมพู อําเภอเมืองลําปาง ลําปาง

บริษัท บี กลาส 2559 จํากัด 054-209660 บอแฮว อําเภอเมืองลําปาง ลําปาง

ลําปางออโตกลาส 054-209517 , 08-9431-6682 พระบาท อําเภอเมืองลําปาง ลําปาง
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เลย

บริษัท อุดรกระจกรถยนต จํากัด 042-815384 กุดปอง อําเภอเมืองเลย เลย

สกลนคร

บริษัท อุดรกระจกรถยนต จํากัด 081-7177643, 094-5252155 ธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร สกลนคร

สงขลา

หางหุนสวนสามัญ เอ็ม.ท.ีเซฟตี้กลาส 074-592715, 086-4980321 พะวง อําเภอเมืองสงขลา สงขลา

หางหุนสวนจํากัด หาดใหญอาณาจักรอะไหล

ยนต

074-356312, 066-927795 หาดใหญ อําเภอหาดใหญ สงขลา

หางหุนสวนสามัญ เอ็ม.ท.ีเซฟตี้กลาส 074-368334, 074-592715,   

086-4912729

หาดใหญ อําเภอหาดใหญ สงขลา

สมุทรปราการ

บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 02-3381405 บางบอ อําเภอบางบอ สมุทรปราการ

บริษัท ซิกมา กระจกรถยนต จํากัด 02-7431502,083-1135050 บางแกว อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

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

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

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

02-7893200กด0

สําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

บริษัท อัลฟา เซลส จํากัด 02-7486656-9 สําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

สมุทรสงคราม

ศรีมงคลกระจกยนต 081-4328666, 089-6987715 ลาดใหญ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร

บริษัท บางกอก ออโตกลาส จํากัด 081-8559244, 034-423889 โคกคาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

สระแกว

บริษัท ไทยคารกลาส จํากัด 037-421701-2 สระแกว อําเภอเมืองสระแกว สระแกว

สระบุรี

หางหุนสวนจํากัด ศิวกรกระจกรถยนต 036-212793 ปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี สระบุรี

สุพรรณบุรี

บริษัท กลาสชอปส จํากัด 035-511433 ทาระหัด อําเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

สุราษฎรธานี

ราน พ.กระจกรถยนต 077-282969 มะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

สุราษฎรกระจกรถยนต 094-6394619,081-8916987, 

084-1475873

มะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 

สุรินทร

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

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

042-211260

หมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

อุตรดิตถ

วังทองกระจกรถยนต(อุตรดิตถ) 087-9998542,086-2044598 ปาเซา อําเภอเมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

อุทัยธานี

บริษัท กลาสชอปส จํากัด 056-042626 อุทัยใหม อําเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

อุบลราชธานี

บริษัท อุดรกระจกรถยนต จํากัด 045 314557 ในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
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