
ภมูภิาค จงัหวดั เขต/อ าเภอ ประเภท ชือ่ ทีต่ ัง้ โทรศพัท์

กรงุเทพฯ กรงุเทพมหานคร คันนายาว อูใ่นเครอื บรษัิท กม.9การาจ จ ากัด ถนนรามอนิทรา ซอยรามอนิทรา87  02-9430324-5

และปรมิณฑล จอมทอง อูใ่นเครอื บรษัิท ต.ชยักังวาน การาจ จ ากัด ถนนสขุสวสัดิ1์4 ซอยสขุสวสัดิ1์4/7 02-477-1118, 02-477-1105

ดนิแดง อูใ่นเครอื บรษัิท สถาพร ออโต ้การาจ จ ากัด ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย ซอยอนิทมระ44  02-277-2278, 02-276-6443

02-691-9827-8 
ทววีฒันา อูใ่นเครอื บรษัิท เดยีร ์บอดีแ้อนดเ์พ็นท(์1995)จ ากัด ถนนบรมราชชนนี ปากซอย62/6 02-408-9241-6

บางแค อูใ่นเครอื บรษัิท ท. การชา่ง ออโต เซ็นเตอร ์จ ากัด ถนนบางแวก ซอยบางแวก122 02-410-3337, 02-410-3182 

บางกอกใหญ่ อูใ่นเครอื บรษัิท พ.ี ท.ี พ ีเซอรว์สิ จ ากัด ถนนเพชรเกษม กอ่นซอยเพชรเกษม17/1 02-467-3342, 02-868-2826-7

บางกอกใหญ่ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด นวิจรัญ ถนนจรัญสนทิวงศ ์ปากซอยจรัญ 5 02-467-5872-3, 02-467-1507

บางขนุเทยีน อูใ่นเครอื บรษัิท สหรุง่โรจน์ เซอรว์สิ จ ากัด พระราม2 ถนนสะแกงาม ซอยสะแกงาม25  02-897-1123-8

บางขนุเทยีน อูใ่นเครอื บรษัิท พรเีมยีร ์ออโต ้คาร ์จ ากัด ซ.สะแกงาม30 แขวงสะแกงาม30 02-451-5949,02-451-5945     086-

321-5833

บางคอแหลม อูใ่นเครอื ธง การาจ ถนนพระราม3 ปากซอยพระราม3 ซอย3 02-291-1659, 02-920-7123

02-292-0712, 02-289-0489
บางซือ่ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด จวิรวมยนตร์ุง่เรอืง ถนนกรงุเทพ-นนทบรุ ีซอย30  02-911-4465, 02-587-2246

02-587-6583, 02-911-4622
บางบอน อูใ่นเครอื บรษัิท เฮงบอดีเ้ซอรว์สิ จ ากัด ถนนกาญจนาภเิษก ซอยกาญจนาภเิษก3

(วดัเนนิสขุาราม)

02-899-6969, 02-899-6961-7

บางพลัด อูใ่นเครอื ศรปีระชายนต ์ ถ.จรัญสนทิวงศ ์ซอยจรัญฯ42แยก5  บางยีข่ัน 02-424-5034, 02-883-3154

บงึกุม่ อูใ่นเครอื แดง ออโตโมบลิ ถนนเสรไีทย ซอยเสรไีทย27 สขุาภบิาล2 02-732-6934-5

บงึกุม่ อูใ่นเครอื บรษัิท นวมนิทร ์การาจ จ ากัด ถนนนวมนิทร ์ซอยนวมนิทร1์03  คลองกุม่ 02-949-7223-5

บงึกุม่ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด สขุสันตอ์อโตเ้ซอรว์สิ ถนนนวมนิทร ์ซอยนวมนิทร7์4แยก7  คลองกุม่ 02-947-7002-4

พญาไท อูใ่นเครอื บรษัิท เค รุง่เรอืง จ ากัด ซอยยา่นพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน 02-618-6622, 02-271-1052-3

พระโขนง อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด มฟูวิง่อัพการาจ (2012) ซอยวชัรธรรมสาธติ57 แขวงบางจาก 02-746-4244-5, 02-746-2631 

พระโขนง อูใ่นเครอื บรษัิท อู ่เอส.เอส.อนิเตอรก์รุ๊ป จ ากัด ซอยพึง่ม1ี3  ถนนสขุมุวทิ93 แขวงบางจาก 02-332-6840-3

มนีบรุี อูใ่นเครอื บรษัิท ทวีแีอล ออโต ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล ใกลส้ะพานพระยาสเุรนท1์  ถนนพระยาสเุรนทร ์ 02-540-3175-8, 02-540-3175

มนีบรุี อูใ่นเครอื บรษัิท เมธยีนต ์จ ากัด ถนนรม่เกลา้ 02-914-5791-3

มนีบรุี อูใ่นเครอื บรษัิท มลิเลีย่น คัลเลอรส์ จ ากัด ถนนรามค าแหง ซอยรามค าแหง189 02-916-6391-4, 02-916-8008 

มนีบรุี อูใ่นเครอื บรษัิท รักษ์ยนตก์าราจ จ ากัด (สาขามนีบรุ)ี ถนนสวุนิทวงศ ์แขวงแสนแสบ 02-010-3610

ยานนาวา อูใ่นเครอื มชียั ออโต ้ ซอยสาธปุระดษิฐ5์8 แขวงบางโพงพาง 02-683-5681

ราษฎรบ์รูณะ อูใ่นเครอื บรษัิท เฮง รุง่เรอืง จ ากัด ซ.สขุสวสัดิ ์33 ถ.สขุสวสัดิ ์แขวงราษฎรบ์รูณะ  02-463-4694, 02-463-4755

02-428-3705, 02-428-3707

รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG
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กรงุเทพฯ ลาดพรา้ว อูใ่นเครอื บรษัิท วลัญชช์ยั ออโตก้รุ๊ป จ ากัด ถนนลาดปลาเคา้ ซอย13 02-940-3949 

และปรมิณฑล ลาดพรา้ว อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด ซ.ีว.ีพ.ี การาจ ถนนสคุนธสวสัดิ ์ ซอยประดษิฐม์นูกจิ22 02-570-9659

วงัทองหลาง อูใ่นเครอื อูรุ่ง่เรอืงจันทมิา ถนนลาดพรา้ว ซอยลาดพรา้ว80 02-932-7094-5, 02-530-1665

02-514-1568
สวนหลวง อูใ่นเครอื บรษัิท พ.ีเอ.จ ีออโตก้าราจ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ20  02-318-2595, 02-319-2852-3

สวนหลวง อูใ่นเครอื บรษัิท มาวนิการาจเซอรว์สิ 2014 จ ากัด ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ5 02-015-7971,088-2871539

สะพานสงู อูใ่นเครอื บรษัิท เสถยีรบอดีค้ารเ์ซอรว์สิ จ ากัด 183/9 ถ.รามค าแหง 02-373-5406, 02-373-6467

สาทร อูใ่นเครอื บรษัิท พงษ์การาจ จ ากัด ถนนจันทน์ ซอยจันทน1์8/7แยก17 ทุง่วดัดอน 02-211-4364, 02-211-0455

02-212-9721
สาทร อูใ่นเครอื บรษัิท เอ็มบเีค เจแปน จ ากัด ถนนนางลิน้จี ่แขวงทุง่มหาเมฆ  02-6785513-4,02-6787714 

สายไหม อูใ่นเครอื บรษัิท ว.ีไอ.พ ียโูรคารส์เซ็นเตอร ์จ ากัด ถนนสขุาภบิาล5  ซอยจตโุชต1ิ4  ออเงนิ 02-998-2291-5

สายไหม อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ็มทพี ีบอดีโ้ปรเจ็คท์ ถนนสขุาภบิาล5 ซอย43  ออเงนิ 02-563-4277

หลักสี่ อูใ่นเครอื บรษัิท สหชยั ออโต ้เซอรว์สิ จ ากัด ซอยแจง้วฒันะ14 ถ.แจง้วฒันะ ทุง่สองหอ้ง 02-990-7788, 02-990-7887 

คลองเตย อูห่า้ง มลิเลนเนียม ออโต ้

(ศนูยบ์รกิาร BMW)

ถนนพระราม4  ซ.สขุมุวทิ24 02-663-3222 # 504,505

คลองเตย อูห่า้ง บรษัิท พระราม4 ฮอนดา้คารส์ ์กรุ๊ป จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร HONDA)

ถนนพระราม4 (ถนนจันทร)์ 02-671-9990 # 203-5

คลองเตย อูห่า้ง บรษัิท อารเ์อ็มเอ ซติี ้มอเตอรส์ จ ากัด(สาขา

พระราม4)(ศนูยF์ORD,MAZDA)

ถ.พระรามที4่ แขวงพระโขนง 02-713-6000

คันนายาว อูห่า้ง โตโยตา้ บัสส ์ **รับเฉพาะกรมธรรม ์NHI

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

สขุาภบิาล2 02-375-5775 # 217-218

คันนายาว อูห่า้ง บรษัิท เซควอญา่ มอเตอร ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร MAZDA)

ถนนรามอนิทรา 02-918-1144

คันนายาว อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้บัสส์

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ถนนรามอนิทรา 02-819-8989

จตจัุกร อูห่า้ง บรษัิท เบนซ ์บเีคเค

(ศนูยบ์รกิาร  BENZ)

ซอยวภิาวด4ี0  แขวงลาดยาว 02-930-1881-9

จตจัุกร อูห่า้ง โตโยตา้ บัสส ์**รับเฉพาะกรมธรรม ์NHI

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ถนนประเสรฐิมนูยกจิ (ถ.เกษตร-นวมนิทร)์     

แขวงเสนานคิม

02-579-5599

จตจัุกร อูห่า้ง บรษัิท เบนซ ์รามรัชโยธนิ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  BENZ)

ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว 02-939-6500-5

จตจัุกร อูห่า้ง บรษัิท สยามนสิสัน บอดี ้เซอรว์สิ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  NISSAN)

ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงลาดยาว 02-579-5157-9

จตจัุกร อูห่า้ง บรษัิท สยามนสิสัน อนิเตอรเ์ทรด จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  NISSAN)

ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงเสนานคิม 02-792-9111

จตจัุกร อูห่า้ง บรษัิท บาเซโลนา มอเตอร ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  BMW )

ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงจอมพล 02-938-7777
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กรงุเทพฯ จตจัุกร อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้บัสส ์จ ากัด สาขาวภิาวดี

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงจตจัุกร 02-080-8888

และปรมิณฑล จอมทอง อูห่า้ง โตโยตา้ เจด ีคารส์

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขนุเทยีน 02-453-1999 # 404,401

จอมทอง อูห่า้ง ดาวคะนอง ฮอนดา้คารส์์

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ถนนสขุสวสัดิ์ 02-477-0055, 02-877-0755

ดอนเมอืง อูห่า้ง เอเอเอส ออโต ้เซอรว์สิ

(ศนูยบ์รกิาร  Jaguar Porsche)

แขวงสกีัน 02-522-6655 # 500-505

ดอนเมอืง อูห่า้ง บรษัิท ออโต ้แกลเลอรี ่ดอนเมอืง จ ากัด 

(ศนูยบ์รกิาร FORD)

ซ.พหลโยธนิ79 ถ.พหลโยธนิ แขวงสนามบนิ 02-531-9944,084-920-5922

ตลิง่ชนั อูห่า้ง บรษัิท เบนซ ์ตลิง่ชนั จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  BENZ)

ถนนบรมราชชนนี 02-880-7180-9 # 200 

ตลิง่ชนั อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้ บัส จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  TOYOTA)

ถนนราชพฤกษ์ 02-119-1111

ตลิง่ชนั อูห่า้ง บรษัิท นวิตัน เซอรว์สิ เซ็นเตอร ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  NISSAN)

ถนนบรมราชชนนี แขวงฉมิพลี 02-887-6500-9

ตลิง่ชนั อูห่า้ง บรษัิท ป่ินเกลา้ ฮอนดา้คารส์ ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ถนนบรมราชชนนี แขวงฉมิพลี 02-884-1875-82

ทา่ขา้ม อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้บัสส ์สาขา พระราม2

(ศนูยบ์รกิาร  TOYOTA)

ถนนพระราม2  แขวงทา่ขา้ม 02-030-2222

ธนบรุี อูห่า้ง บรษัิท นครชยั มติซ-ูทา่พระ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  MITSUBISHI)

ถนนรัชดา-ตากสนิทา่พระ แขวงบคุคโล 02-476-9607-10

บางเขน อูห่า้ง บรษัิท มงคลออโตเ้ซลส ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  CHEVROLET)

ถนนรามอนิทรา 02-970-8576-9, 02-551-2553

บางเขน อูห่า้ง บรษัิท บางเขน ฮอนดา้คารส์์

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี์ 02-972-4455 # 132

บางเขน อูห่า้ง บรษัิท พพีเีอส อนิเตอรก์รป๊ จ ากัด ถนนรามอนิทรา แขวงทา่แรง้ 02-521-3333

บางแค อูห่า้ง บรษัิท บาเซโลนา มอเตอร ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  BMW)

ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 02-804-9000

บางแค อูห่า้ง บรษัิท เจเอ็มเค บอดีแ้อนดเ์พน้ทเ์ซอรว์สิ 

จ ากัด  (ศนูยเ์ดยีวกบับ.บาเซโลนา รบัยีห่อ้

อ ืน่นอกจากBMW)

ถนนเพชรเกษม แขวง บางแคเหนือ 02-804-9000

บางแค อูห่า้ง บ. บเีคเค ออโตเฮาส ์กาญจนาภเิษก  จก.

(ศนูยบ์รกิาร  BENZ)

ถนนกาญจนาภเิษก แขวงบางแค 02-764-4999

บางแค อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้ บัสส ์จ ากัด สาขาเพชรเกษม 

(ศนูย ์TOYOTA)

ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ  02-8628888 ตอ่ 8501-06

บางแค อูห่า้ง บรษัิท มติซ ูเอส.พ.ี กรุ๊ป จ ากัด      (ศนูย์

MITSUBISHI)

ถ.กาญจนาภเิษก แขวงบางไผ ่ 02-109-8888  

บางกอกใหญ่ อูห่า้ง (ศนูยบ์รกิาร  BMW) ยโูรปามอเตอร์

(ศนูยบ์รกิาร  BMW)

ตรงขา้มซอยจรัญ13  แขวงทา่พระ 02-864-0077-92

บางกะปิ อูห่า้ง บรษัิท มาสดา้ซติี ้จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  MAZDA)

ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก 02-718-5060 ตอ่126

บางกะปิ อูห่า้ง หา้งหุน้สว่นจ ากัด โพธิท์องบอดีเ้พน้ท์ ถนนพระราม9 02-719-6243
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รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

กรงุเทพฯ บางขนุเทยีน อูห่า้ง บรษัิท เอ็ม.เค.ออโตเซ็นเตอร ์จ ากัด ถนนพระราม2   แขวงแสมด า 02-417-0330-1, 02-417-0399 

และปรมิณฑล บางขนุเทยีน อูห่า้ง ยโูรปา คาร์

(ศนูยบ์รกิาร  BMW)

ถนนพระรามที2่  แขวงแสมด า 02-848-1111 # 116

บางขนุเทยีน อูห่า้ง บรษัิท เมโทร ออโตเ้ฮา้ส ์จ ากัด          (ศนูย์

 Benz)

ถนนพระรามที2่  แขวงแสมด า 02-119-1000

บางขนุเทยีน อูห่า้ง บ. แปซฟิิค ไทย มอรเ์ตอรส์ปอรต์ส ์จก.

(ศนูยบ์รกิาร  CHEVROLET )

ถนนพระรามที2่  แขวงแสมด า 02-848-1555

บางคอแหลม อูห่า้ง บรษัิท พระราม 3 ฮอนดา้คารส์์

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ถนนพระรามที3่  แขวงบางโคล่ 02-689-3999

บางคอแหลม อูห่า้ง บรษัิท สทิธผิลเซลส ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  MITSUBISHI)

ถนนพระรามที3่  แขวงบางโคล่ 02-292-1531-8 #24-25

บางนา อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้บอดี ้เซอรว์สิ

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ถนนศรนีครนิทร์ 02-361-5501, 02-361-5521-6

บางนา อูห่า้ง บรษัิท เยอรมัน ออโต ้จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  BMW)

ถนนบางนา-ตราด 02-396-1199, 02-1189499

บางรัก อูห่า้ง บ.พระราม3กรุ๊ป ฮอนดา้ ออโตโมบลิ(2011) 

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ถนนสรุวงศ ์แขวงสีพ่ระยา 02-266-7088

บงึกุม่ อูห่า้ง บรษัิท ว.ีโอเค กรุ๊ป จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  CHEVROLET )

ซอยโพธิแ์กว้ ถ.นวมนิทร ์แขวงคลองกุม่ 02-948-3888 # 318

บงึกุม่ อูห่า้ง บรษัิท มอเตอรอ์มิเมจ ซบูาร ุ(ปท) จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  SUBARU)

ถนนเสรไีทย แขวงคลองกุม่ 02-725-1888

บงึกุม่ อูห่า้ง บรษัิท ออโตเ้ทคนคิ (ประเทศไทย) จ ากัด ซอยนวลจันทร ์ถ.รามอนิทรา  ซอย40 02-510-3628-9

ประเวศ อูห่า้ง บรษัิท โกเทนเบริก์ ออโตโมบลิ จ ากัด ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน 02-743-4900 # 2001

ประเวศ อูห่า้ง บรษัิท บางกอก ออโตโมบลิ

(ศนูยบ์รกิาร  FORD)

ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน 02-743-4600 # 144-5

ประเวศ อูห่า้ง หา้งหุน้สว่นจ ากัด โพธิท์องบอดีเ้พน้ท์

(ศนูยซ์อ่มทกุยีห่อ้)

ถนนมอเตอรเ์วย ์ 02-719-6243

พระโขนง อูห่า้ง บรษัิท นครนิทร ์ฮอนดา้คารส์ ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ถนนศรนีครนิทร ์แขวงสวนหลวง 02-730-2017, 02-730-2019

02-730-2027
พระโขนง อูห่า้ง บรษัิท บางกอกไครสเลอร ์จ ากัด ซอยสขุมุวทิ62  แขวงบางจาก 02-332-0046-50 # 115,116

พระโขนง อูห่า้ง บรษัิท สยามนสิสันบอดี ้เซอรว์สิ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  NISSAN)

ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก 02-327-2495-3

พระโขนง อูห่า้ง บรษัิท ททีไีอ โกลเบลิ ออโตโมทฟี จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  VOLVO)

ซอยพลูสนิ ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก 02-744-9009-11

ภาษีเจรญิ อูห่า้ง บรษัิท ไทยยานยนต ์เซลส ์แอนดเ์ซอรว์สิ

(ศนูยบ์รกิาร  MITSUBISHI)

ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 02-804-9094

มนีบรุี อูห่า้ง บรษัิท ทวีแีอล ออโต ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล ซอยรามอนิทรา109 ถนนพระยาสเุรนท์ 02-540-3175-78 

มนีบรุี อูห่า้ง บ.โคว้ยูฮ่ะ อซีซูเุซลส ์จก.สาขามนีบรุ ี   

(ศนูยI์SUZU)

ถนนรม่เกลา้  แขวงมนีบรุ ี 02-915-3311,099-1539944 

ยานนาวา อูห่า้ง บรษัิท พระราม 3 ฮอนดา้คารส์์

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ถนนพระราม3  แขวงบางโพงพาง 02-294-8118
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กรงุเทพฯ ยานนาวา อูห่า้ง บรษัิท อารเ์อ็มเอ ซติี ้มอเตอรส์ จ ากัด(สาขา

พระราม3)(ศนูยF์ORD,MAZDA)

ถ.สาธปุระดษิฐ ์แขวงชอ่งนนทรี 02-674-3600

และปรมิณฑล ราชเทวี อูห่า้ง บรษัิท ออโตเ้ทคนคิ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(ศนูยบ์รกิาร SAAB และCHEVROLET)

ถนนเพชรบรุตีัดใหม ่แขวงมักสัน 02-255-9300, 02-255-9318

ลาดพรา้ว อูห่า้ง บรษัิท ด็อกเตอร ์ออโต ้คลนิกิ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิารซอ่มรถยโุรป)

แขวงจรเขบ้ัว 02-578-0261

ลาดพรา้ว อูห่า้ง บรษัิท เอกอนิทราฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ถนนประดษิฐมนูญธรรม 02-553-8000 # 8012,8014

ลาดพรา้ว อูห่า้ง บรษัิท แรงค ์พ.ีท.ีโอคอรเ์นอร ์จ ากัด 

(ศนูยบ์รกิาร  MAZDA)

ถนนพหลโยธนิ 02-513-5151 # 15

ลาดพรา้ว อูห่า้ง มลิเลนเนียม ออโต ้

(ศนูยบ์รกิาร BMWและMINI)

ถนนลาดพรา้ว 02-935-2000 # 603

ลาดพรา้ว อูห่า้ง บรษัิท เอ็นท ีอโีวลชูัน่ ออโต ้บอดี ้แอนด ์

เซอรว์สิ จ ากัด (ศนูย ์รถน าเขา้)

ซอยประเสรฐิมนูกจิ 29 ถนนประเสรฐิมนูกจิ 02-069-4848,094-9547447 

วงัทองหลาง อูห่า้ง บรษัิท เมโทรมอเตอรเ์ซลส ์แอนดเ์ซอรว์สิ

(ศนูยบ์รกิาร  MAZDA)

ถนนลาดพรา้ว 02-539-9739

วงัทองหลาง อูห่า้ง บรษัิท แรงค ์พ.ีท.ีโอคอรเ์นอร ์จ ากัด ถนนลาดพรา้ว 02-934-0470-80 # 536

วฒันา อูห่า้ง บรษัิท วาย เอส เอ็ม เซลส ์แอนด ์เซอรว์สิ

(ศนูยซ์อ่ม Chrysler Jeep Mitsubishi)

ซอยปรดีพีนมยงค2์0   แขวงพระโขนงเหนือ 02-392-0829, 02-392-0843

สวนหลวง อูห่า้ง บรษัิท โพธิท์อง บอดีเ้พนท ์แอนด ์เซอรว์สิ

(ศนูยซ์อ่มรถยนตท์กุยีห่อ้)

ถนนออ่นนุช 02-321-2822-3

สวนหลวง อูห่า้ง บรษัิท ฮอนดา้ พระราม 4 สาขาออ่นนุช

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ซอยออ่นนุช40  ถ.สขุมุวทิ77 02-742-0881-4 # 102-105

สวนหลวง อูห่า้ง บรษัิท วซิ ออโต ้เซอรว์สิ จ ากัด        (ศนูย์

Land Rover รบัรถน าเขา้ทกุยีห่อ้)

ถนนพระราม9 แขวงสวนหลวง 02-718-3909

สวนหลวง อูห่า้ง บรษัิท ฮอนดา้ เฟิรส์ จ ากัด สาขารามค าแหง

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ถนนรามค าแหง แขวงสวรหลวง 02-318-5111

สาทร อูห่า้ง บรษัิท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนดา้ ออโตโมบลิ

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์แขวงทุง่วดัดอน 02-676-9322

สายไหม อูห่า้ง โตโยตา้ สยามออโต ้ซาลอน จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  TOYOTA)

ถนนสขุาภบิาล5  แขวงออเงนิ 02-533-3600 # 300

หนองแขม อูห่า้ง บรษัิท ไทย ว.ีพ.ีออโตเ้ซอรว์สิ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  ไทยรุง่ FORD)

ถนนเพชรเกษม81 แขวงหนองคา้งพลู 02-420-6708-9

หนองแขม อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้บัสส ์สาขาเพชรเกษม

(ศนูยบ์รกิาร  TOYOTA)

ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ู 02-862-8884

02-862-8888 ตอ่8501-06
หนองแขม อูห่า้ง บรษัิท สยามนสิสัน ท.ีเค.เอฟ จ ากัด (สาขา

หนองแขม)

ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ู 02-8096701-3

หลักสี่ อูห่า้ง บรษัิท เซควอญา มาสดา้

(ศนูยบ์รกิาร  MAZDA)

ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงตลาดบางแขน 02-973-4411

หลักสี่ อูห่า้ง บรษัิท ฮนุได มอเตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากัด ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงบางเขน 02-790-1888

หว้ยขวาง อูห่า้ง บรษัิท รัชดาฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ถนนรัชดาภเิษก 02-276-6555
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รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

กรงุเทพฯ หวัหมาก อูห่า้ง บรษัิท มาสดา้ซติี ้จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  MAZDA)

ถนนรามค าแหง 02-718-5060 # 126

และปรมิณฑล ทววีฒันา อูห่า้ง บ.เอ็ม ออโตก้าราจ จก.(มาสดา้บรมราชชนน)ี 

(ศนูยM์azda)

ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ 02-4479393ตอ่4,0818299946 

จอมทอง รา้นกระจก บรษัิท อัลฟาทมีส ์จ ากัด ถนนพระราม2  แขวงบางมด 02-867-1370-2

ดนิแดง รา้นกระจก บรษัิท อัลฟ่า ออโต ้กลาส (ดนิแดง-วภิาวด)ี ถนนวภิาวด-ีรังสติ 02-692-0922-3

บางเขน รา้นกระจก บรษัิท กลาสเทค(ประเทศไทย) จ ากัด ถนนรามอนิทรา แขวงทา่แรง้ 02-943-5890-6, 02-510-2018

บางกอกใหญ่ รา้นกระจก บรษัิท ยเูนีย่น กระจกรถยนต ์จ ากัด ถนนเพชรเกษม แขวงทา่พระ 02-891-9855-6, 02-466-2710

02-466-2710
บางกอกใหญ่ รา้นกระจก บรษัิท กลาสเซพเวอร์ ถนนรม่เกลา้ แขวงมนีบรุ ี 02-891-9855-6, 02-466-2710

บางขนุเทยีน รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด กตีา้ กลาส แอนด ์ซาวด์ ถนนเอกชยั แขวงบางบอน 02-415-4849, 02-416-8607 

บางนา รา้นกระจก บรษัิท ท๊อปนอทช์ กลาส จ ากัด สขุมุวทิ105 (ซอยลาซาล) 02-744-4623-4

บางบอน รา้นกระจก บรษัิท กูด๊ชวัร ์กลาส (สาขากาญจนาภเิษก) ถนนกาจนาภเิษก 02-415-7500 

ปทมุวนั รา้นกระจก ลมุพนิีกระจกรถยนต์ ถนนพระราม4  แขวงลมุพนิี 02-252-8697-8

ประเวศ รา้นกระจก ลมุพนิีกระจกรถยนต์ 456 ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน 02-102-1788,02-102-1889,   081-

684-1135

ประเวศ รา้นกระจก เอ-วนั ออโตก้ลาส ถนนออ่นนุช ประเวศ 02-726-5764 

ยานนาวา รา้นกระจก บรษัิท เพทาย ไฮเปอร ์กระจกรถยนต ์จ ากัด ถนนพระราม3  แขวงบางโพงพาง 02-294-9326-8

ยานนาวา รา้นกระจก บรษัิท ไทยออโตก้ลาส จ ากัด ถนนพระราม3  แขวงบางโพงพาง 02-295-0566-8

สวนหลวง รา้นกระจก บรษัิท สนิไทยกระจกรถยนต(์1997) จก. ถนนพัฒนาการ(ปากซอยถาวร) 02-322-2683-5

สะพานสงู รา้นกระจก บรษัิท ไทยออโตก้ลาส จ ากัด ถนนรามค าแหง 02-728-1075-6, 02-728-1329 

สะพานสงู รา้นกระจก บรษัิท ท๊อปนอทช์ กลาส จ ากัด ปากซอยรามค าแหง179  02-917-2017

หนองแขม รา้นกระจก บรษัิท เพอรเ์ฟคท ์ออโตก้ลาส ถนนเพชรเกษม ซ.114  แขวงหนองคา้งพล ู 02-810-8973-4

หลักสี่ รา้นกระจก บรษัิท กูด๊ชวัร ์กลาส (สาขาแจง้วฒันะ) ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง 02-982-8501-4 

หลักสี่ รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด บางกอก ออโตก้ลาส ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงตลาดบางเขน 02-973-5537-8

นครปฐม สามพราน อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้ ดสิคัฟเวอรี ่จ ากัด 

(ศนูยบ์รกิาร  TOYOTA)

ต.ทรงคนอง (034) 245-388

เมอืงนครปฐม อูใ่นเครอื สริยินต(์อูก่ลาง) ถนนนครปฐม-ดอนตมู ต.มาบแค (034) 203-250-3

เมอืงนครปฐม อูใ่นเครอื อูว่นิวรายสุ (อูก่ลาง) ถนนเพชรเกษม ต.ล าพยา (034) 254-492

เมอืงนครปฐม อูใ่นเครอื บรษัิท มแีสงบัสบอดี ้จ ากัด(รับซอ่มรถบัส) ต.สระกระเทยีม (034) 286-496
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กรงุเทพฯ ก าแพงแสน อูใ่นเครอื สขุเกษม(อูก่ลาง) ถนนมาลัยแมน ต.หว้ยขวาง (034) 204-277-8

และปรมิณฑล เมอืงนครปฐม รา้นกระจก บรษัิท เอส.เค.ออโตกลาส จ ากัด ถนนเพชรเกษม (สายนอก) ต.หว้ยจรเข ้ (034) 212-900, (034) 250-324

นครชยัศรี รา้นกระจก บรษัิท กูด๊ชวัร ์กลาส จ ากัด(สาขานครปฐม) ต.ศรษีะทอง (034) 978203-4

สามพราน รา้นกระจก สายสีก่ระจกโคง้ ถนนพทุธมณฑลสาย 4ต.กระทุม่ลม้ 02-888-5940

สามพราน รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด บางกอก ออโตก้ลาส ต.บางกระทกึ 02-482-1487

นนทบรุ ี เมอืงนนทบรุี อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้ นนทบรุ ีผูจ้ าหน่ายโตโยตา้ 

(ศนูยบ์รกิาร  TOYOTA)

ถนนรัตนาธเิบศร ์ต.บางกระสอ 02-950-5000 # 4120-23

บางกรวย อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้ นนทบรุ ีผูจ้ าหน่ายโตโยตา้

(ศนูยบ์รกิาร  TOYOTA)

ถนนราชพฤกษ์ ต.บางขนุน 02-447-6666 # 1400-1402

บางบัวทอง อูห่า้ง N.C.อนิเตอรเ์นชัน่แนล ถนนรัตนาธเิบศร ์ต.บางรักพัฒนา 02-926-6869, 02-926-6858

บางบัวทอง อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้ นนทบรุ ีผูจ้ าหน่ายโตโยตา้

(ศนูยบ์รกิาร  TOYOTA)

ถนนตลิง่ชนั-สพุรรณบรุ ีต.บางบัวทอง 02-571-2299 # 400-01

บางบัวทอง อูห่า้ง บรษัิท เอ็ม.เค.ออโตว้นั จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  Chevrolet)

ถนนกาญจนาภเิษก ต.บางบัวทอง 02-922-7077 # 114

ปากเกร็ด อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้ นนทบรุ ีผูจ้ าหน่ายโตโยตา้

(ศนูยบ์รกิาร  TOYOTA)

ถนนแจง้วฒันะ ต.คลองเกลอื 02-962-6000 # 200 -203

ปากเกร็ด อูห่า้ง บรษัิท เจรญิกจิราชพฤกษ์ จ ากัด ถนนราชพฤกษ์ ต.ทา่อฐิ 02-195-2238-9

ปากเกร็ด อูห่า้ง บรษัิท นารนิ บอดีค้าร ์จ ากัด           (ศนูย์

SUBARU)

ซ.ทา่อฐิ ถ.รัตนาธเิบศร์ 02-9245400-3

บางใหญ่ อูห่า้ง บ.อซีซูสุยามซติี ้จก. สาขาบางใหญ ่   (ศนูย ์

ISUZU)

ถ.ตลิง่ชนั-สพุรรณบรุ ีต.บางแมน่าง 02-9263131-49 , 09-2119-4506

เมอืงนนทบรุี อูใ่นเครอื บรษัิท เทพพนมออโตเ้ซอรว์สิ จ ากัด ซอยตวิานนท2์4 ถ.ตวิานนท ์ต.บางกระสอ 02-950-7915, 02-968-6506

เมอืงนนทบรุี อูใ่นเครอื บรษัิท ทพิยเ์จรญิการาจ ปากซอยสามัคค1ี2  ถนนสามัคค ีต.ทา่ทราย 02-952-3223-4, 02-952-3225

บางใหญ่ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด เบนซน์นทบรุี เลยีบคลองบางไผ ่ซอยวลัดา ต.บางแมน่าง 02-190-4391-2

บางกรวย อูใ่นเครอื บรษัิท ด.ีด.ีเซอรว์สิ แอนด ์การาจ ใกลร้ร.วดัส าโรง ถนนบางกรวย-ไทรนอ้ย 02-443-0119-20

บางกรวย อูใ่นเครอื บรษัิท บัญชากลการแอนดเ์ซอรว์สิ จ ากัด ถนนบางกรวย-ไทรนอ้ยพระราม7 ต.บางกรวย 02- 446-0619, 02-446-0612

02-446-0570
บางบัวทอง อูใ่นเครอื บรษัิท ซเีอ็นอาร ์ออโตเ้ซอรว์สิ จ ากัด ทางหลวง345 ซอยบา้นล าโพ ม.12 ล าโพ 02-926-0358

บางบัวทอง อูใ่นเครอื บรษัิท เจรญิกจิ ออโต ้เซอรว์สิ จ ากัด ซ.วดัไผเ่หลอืง ต.บางรักพัฒนา 0-2921-1943-4 

ปากเกร็ด อูใ่นเครอื บรษัิท เบนซ ์สามารถมอเตอรเ์ซอรว์สิ จ ากัด 115/5-115/6  ม.3  ถ.ตวิานนท ์ต.บา้นใหม่ 02-961-4400

ปากเกร็ด อูใ่นเครอื บรษัิท น าสมัยเซอรว์สิ จ ากัด ถ.ตวิานนท ์ซอยตวิานนท-์ปากเกร็ด22 บางพดู 02-964-1648-9, 02-582-2225

เมอืงนนทบรุี รา้นกระจก บรษัิท กลาสเทค(ประเทศไทย) จ ากัด ถนนรัตนาธเิบศน์ 02-527-5850, 02-969-8223 

เมอืงนนทบรุี รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด ตวิานนท ์วนิดส์กรนี ต.บางกระสอ 02-950-3373
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กรงุเทพฯ บางบัวทอง รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด กตีา้กลาสแอนดซ์าวด์ ถนนตลิง่ชนั-สพุรรณบรุ ีต.บางรักพัฒนา 02-925-2491-2

และปรมิณฑล ปากเกร็ด รา้นกระจก เมอืงทองกระจกรถยนต์ ถนนแจง้วฒันะ36  ต.คลองเกลอื 02-984-4708, 02-984-5758

ปากเกร็ด รา้นกระจก บรษัิท กูด๊ชวัร ์กลาส สาขา (ราชพฤกษ์) ถนนราชพฤกษ์ ต.ออ้มเกร็ด 02-924-4280-3

ปทมุธานี เมอืงปทมุธานี อูห่า้ง บรษัิท ออโตเ้ทคนคิ (ประเทศไทย) จ ากัด ถนนลาดหลมุแกว้ ต.บา้นชา้ง 02-581-8521-7

เมอืงปทมุธานี อูห่า้ง บรษัิท นวซซูกู ิปทมุธานี จ ากัด        (ศนูย์

SUZUKI)

ถนนปทมุสามโคก  ต าบลบางปรอก  02-581-4288,089-254-6601  

เมอืงปทมุธานี อูห่า้ง บรษัิท ออโต ้แกลเลอรี ่บอดี ้เพน้ท ์จ ากัด 

(ศนูยF์ORD)

ต.บา้นฉาง 02-975-8900

คลองหลวง อูห่า้ง บรษัิท เอเบลิ มอเตอร ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  MITSUBISHI)

ถนนพหลโยธนิ ต.คลองหนึง่ 02-908-6001-7

ล าลกูกา อูห่า้ง บรษัิท พพีเีอสออโตเ้ทรด จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร FORD)

ถนนพหลโยธนิ-ล าลกูกาคลอง4  02-533-2222 # 124

ล าลกูกา อูห่า้ง บ.ซซี ีออโต ้จก. (ศนูยS์ubaru) ต.ลาดสวาย  02-5332028,099-1211444 

เมอืงปทมุธานี อูใ่นเครอื บรษัิท ชยัมงคล345 เซอรว์สิ จ ากัด ถนนหลวงหมายเลข345   ต.บางควูดั 02-976-7007, 02-976-7006

02-337-6055
เมอืงปทมุธานี อูใ่นเครอื บรษัิท พรีุง่เรอืง จ ากัด ซอยวดัดาวเรอืง ถนนรังสติ-ปทมุธานี 02-959-5600-5

คลองหลวง อูใ่นเครอื ศนูยซ์อ่มมาตรฐานคลอง2 การาจ ซอย รังสติ-นครนายก31 ต.คลองสอง 02-533-0198

ธัญบรุี อูใ่นเครอื บรษัิท ยอดการชา่งพัฒนา ถนนรังสติ-นครนายก27 02-996-0936, 02-996-2152

02-533-0389
ล าลกูกา อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด ต.รุง่เรอืงออโตเ้ซอรว์สิ ถนนล าลกูกา11 ซอยเป็นสขุ ต.คคูต 02-987-5096

ล าลกูกา อูใ่นเครอื บรษัิท ธนธิารณ์ บอดี ้จ ากัด 9/15 ม.9 ต.ลาดสวาย 02-1475365,082-7901405 

คลองหลวง รา้นกระจก บรษัิท กลาสเทค(ประเทศไทย) จ ากัด ถนนพหลโยธนิ ต.คลองหนึง่ 02-902-8995-6

คลองหลวง รา้นกระจก หจก.บางกอก ออโตก้ลาส (ปทมุธาน)ี ถนนพหลโยธนิ ต.คลองหนึง่ 02-529-1332,081-849-8372

คลองหลวง รา้นกระจก บรษัิท กูด๊ชวัรก์ลาส (สาขาธรรมศาสตรรั์งสติ) ถนนพหลโยธนิ ต.คลองหนึง่ 02-902-8682-4, 02-902-8684

สมทุรปราการ เมอืงสมทุรปราการ อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้แอท ยไูนเต็ด

(ศนูยบ์รกิาร  TOYOTA)

ต.ทา้ยบา้น 02-701-2121 # 142-144

เมอืงสมทุรปราการ อูห่า้ง บรษัิท สมทุรปราการ ฮอนดา้คารส์์

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ถนนศรนีครนิทร ์ต.บางเมอืง 02-385-6161-8 # 117

เมอืงสมทุรปราการ อูห่า้ง บรษัิท ฮอนดา้ พรเีมยีร ์แพรกษา จ ากัด  

(ศนูยH์ONDA)

995 ม.2 ต.แพรกษาใหม่ 02-1362155ตอ่103

บางเสาธง อูห่า้ง บรษัิท สยามนสิสัน บอดีเ้ซอรว์สิ

(ศนูยบ์รกิาร  NISSAN)

ถนนบางนา-ตราดกม.22 02-740-1414

พระประแดง อูห่า้ง บรษัิท พระราม3 กรุ๊ป ฮอนดา้ ออโตโมบลิ 

จ ากัด

ถนนสขุสวสัดิ ์ต.บางจาก 02-816-1061-4

บางพลี อูห่า้ง บรษัิท เบนซ ์เอส ดับบลวิ มอเตอร ์จ ากัด ถนนบางนา-ตราด ปากทางเขา้สนามกอลฟ์
ซัมมทิกรนีวลิล ์บางพลใีหญ ่02-316-1555
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กรงุเทพฯ เมอืงสมทุรปราการ อูใ่นเครอื บรษัิท พ.ีเอ.เอ็ม บอดีเ้ซอรว์สิ จ ากัด ถนนศรนีครนิทร ์ซอยศรดีา่น3 ส าโรงเหนือ 02-749-9386-8

และปรมิณฑล เมอืงสมทุรปราการ อูใ่นเครอื บรษัิท เคทอีอโต ้เซอรว์สิ จ ากัด ซอยสขุมุวทิ76  ต.ส าโรงเหนือ 02-745-1820

เมอืงสมทุรปราการ อูใ่นเครอื บรษัิท เจรญิชา่งยนต ์จ ากัด ซอยเทพารักษ์96 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ 02-754-8819, 02-754-9180

บางพลี อูใ่นเครอื บรษัิท รุง่เรอืงออโตไ้ฮเทค จ ากัด ถนนบัวนครนิทร ์ซอย8 ต.บางแกว้ 02-753-6810-3

พระประแดง อูใ่นเครอื บรษัิท เคทอีอโต ้เซอรว์สิ จ ากัด (สนญ.) ถนนรางรถไฟเกา่ ปากซอยสขุมุวทิ78  ส าโรง 02-748-3754-6

เมอืงสมทุรปราการ รา้นกระจก บรษัิท กูด๊ชวัร ์กลาส (สาขาศรนีครนิทร์) ต.ส าโรงเหนือ 02-757-2917-9 , 02-7572912

เมอืงสมทุรปราการ รา้นกระจก บรษัิท อัลฟ่าเซลล ์จ ากัด ถนนศรนีครนิทร ์ต.ส าโรงเหนือ 02-748-6656-9 

บางพลี รา้นกระจก บรษัิท บวรออโตก้รุ๊ป ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลใีหญ ่ 02-755-3990,085-226-4182 

บางพลี รา้นกระจก บรษัิท ไทยออโตก้ลาส จ ากัด ถนนกิง่แกว้ ต.ราชาเทวะ 02-175-2034-7 

บางพลี รา้นกระจก บรษัิท สวุรรณภมู ิกลาส เวริค์ส จ ากัด ถนนกิง่แกว้ ต.ราชาเทวะ 02-738-8208

บางพลี รา้นกระจก รา้นซกิมา่กระจกรถยนต(์สาขาบางนา) ถนนบางนา-ตราดกม.5  ต.บางแกว้ 02-743-1500-2

เหนอืตอนบน เชยีงใหม่ เมอืงเชยีงใหม่ อูห่า้ง บรษัิท ธารา จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  ISUZU)

ถนนเชยีงใหม-่หางดง ต.สเุทพ (053) 203-623-7

(สงักดัสาขาเชยีงใหม)่ เมอืงเชยีงใหม่ อูห่า้ง บรษัิท สยามนสิสันเชยีงใหม ่จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  NISSAN)

ต.ทา่ศาลา (053) 850-136

เมอืงเชยีงใหม่ อูห่า้ง บรษัิท เจรญิมอเตอรเ์บนซ ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  BENZ)

ถนนรัตนโกสนิทร ์ต.ศรภีมู ิ (053) 217-652

เมอืงเชยีงใหม่ อูห่า้ง บรษัิท บาเซโลนามอเตอร ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร BMW)

ถนนเชยีงใหม-่ล าปาง ต.ฟ้าฮา่ม (053) 306-472

เมอืงเชยีงใหม่ อูห่า้ง บรษัิท แสงชยัมอเตอรเ์ซลส ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  MITSUBISHI)

ถนนราชด าเนนิ ต.ศรภีมู ิ (053) 262-444 ตอ่222

เมอืงเชยีงใหม่ อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้ เชยีงใหม ่จ ากัด            

(ศนูยT์OYOTA)

ถนนมหดิล ต.สเุทพ  (053) 277-888

ฝาง อูห่า้ง บรษัิท วชริะออโตเซลส ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  MITSUBISHI)

ถนนสาย 107 ต.แมข่า่ (053) 884-952-5

สันทราย อูห่า้ง บรษัิท ทวีแีอล ออโตอ้นิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด 

**รบัซอ่ม Chev, Mitsubishi, Hyundai,

 MG, Mazda)

ถนนสาย1001 ระหวา่งกม 3-4 ต.หนองจอ้ม (053) 345-282

สันทราย อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้รชิ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  TOYOTA)

ต.สันพระเนตร (053) 998-588

สันทราย อูห่า้ง บรษัิท เชยีงใหมฮ่อนดา้ออโตโมบลิ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ถนนเชยีงใหม-่ดอยสะเก็ด (053) 350-300 

สารภี อูห่า้ง บรษัิท ศาลาฟาสเตอรเ์พน้ท ์จ ากัด (สาขา

ดอนจ่ัน)(ศนูยบ์รกิาร  ISUZU)

ต.หนองผึง้ (053) 249-710

สารภ ี อูห่า้ง บรษัิท วคิตอรีอ่อโตค้ารส์ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  SUBARU)

ต.ไชยสถาน (053) 850-826
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ภมูภิาค จงัหวดั เขต/อ าเภอ ประเภท ชือ่ ทีต่ ัง้ โทรศพัท์

รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

เหนอืตอนบน เมอืงเชยีงใหม่ อูใ่นเครอื บรษัิท ว.ีเอ็น ออโตบ้อดี ้จ ากัด ตรงขา้มศนูยเ์วชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุ

ถนนเชยีงใหม-่หางดง ต.แมเ่หยีะ

(053) 805-900, (053) 806-900

(สงักดัสาขาเชยีงใหม)่ เมอืงเชยีงใหม่ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด สมานการชา่ง ถนนเชยีงใหม-่ล าพนู ต.วดัเกตุ (053) 244-559, (053) 249-250

(053) 302-885

เมอืงเชยีงใหม่ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด นครพงิคเ์วอรค์ช็อพไฮเวย์ ถนนซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ทา่ศาลา (053) 850-911-2, (053) 266-144

เมอืงเชยีงใหม่ อูใ่นเครอื บรษัิท นวิไดมอนด ์จ ากัด ต.สันผเีสือ้ (053) 110-804-5

เมอืงเชยีงใหม่ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด นัมเบอรว์นัเซอรว์สิ สาย1141 เยือ้งพรอมเมนาดา ต.ทา่ศาลา (053) 245-688,(053)245-688

เมอืงเชยีงใหม่ อูใ่นเครอื บรษัิท เซฟเวยอ์อโตเ้ซอรว์สิ จ ากัด ถนนมหดิล ต.ชา้งคลาน (053) 200-629-30

ฝาง อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด ยิง่เจรญิรุง่เกยีรตโิชคชยั ต.แมข่า่ (053) 884-591-2

(053) 885-266-7

ฝาง อูใ่นเครอื บรษัิท เชยีงใหมส่ยามรุง่เรอืงฝาง จ ากัด ต.เวยีง 093-134-0262

สันทราย อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด เซ็นทรัลคาร์ ต.สันทรายนอ้ย (053) 396-429-30

สันทราย อูใ่นเครอื บรษัิท นครพงิคเ์วอรค์ช็อพ จ ากัด ถนนเชยีงใหม-่ดอยสะเก็ด ต.สันนาเม็ง (053) 491-777, (053) 491-972

(053) 398-541-2

สารภี อูใ่นเครอื บรษัิท สรพันธเ์ซอรว์สิ จ ากัด ต.ทา่วงัตาล (053) 816-655, (053) 124-454

สารภ ี อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด เศรษฐศักดิบ์รกิาร ถนนเชยีงใหม-่ล าพนู ต.หนองผึง้ (053) 321-225(053) 321-225,(053) 

325-291,09-3140-1567

สารภ ี อูใ่นเครอื บ.อูตู่อ่ะไหลย่นต ์จก. 47 ม.6 ต.หนองผึง้ (053) 321-702

สันป่าตอง อูใ่นเครอื หจก.โจ ้39 ช็อป (2561) บา้นโรงววั ม.1 ต.น ้าบอ่หลวง 086-1161175,093-1688425

เมอืงเชยีงใหม่ รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด เซ็นเตอรก์ลาสมารเ์ก็ตติง้ ถนนซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ฟ้าฮา่ม (053) 246-324

เมอืงเชยีงใหม่ รา้นกระจก บรษัิท กูด๊ชวัรก์ลาส จ ากัด ถนนซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ทา่ศาลา (053) 245-111

เมอืงเชยีงใหม่ รา้นกระจก ศนูยร์วมกระจกรถเชยีงใหม่ ถนนซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ทา่ศาลา (053) 248-480

เมอืงเชยีงใหม่ รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด กระจกพัวเซง่หลี ถนนบ ารงุราษฎร ์ต.วดัเกต ุ (053) 241-577, (053) 244-372

เชยีงราย เมอืงเชยีงราย อูห่า้ง บรษัิท เอ็ม.อาร.์เอ็ม.คารส์.์เชยีงราย

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ต.รอบเวยีง (053) 716-266

เมอืงเชยีงราย อูใ่นเครอื อูเ่ทคนคิ ต.สันทราย (053) 774-335, (053) 702-360

เมอืงเชยีงราย อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด เชยีงราย ว.ีอาร ์มอเตอร์ ถนนพหลโยธนิ ต.นางแล (053) 705-406-7
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ภมูภิาค จงัหวดั เขต/อ าเภอ ประเภท ชือ่ ทีต่ ัง้ โทรศพัท์

รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

เหนอืตอนบน เมอืงเชยีงราย อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด เชยีงราย วอีารม์อเตอร ์สาขา1ต.รมิกก (052) 029-203-4

(สงักดัสาขาเชยีงใหม)่ เมอืงเชยีงราย อูใ่นเครอื สพีายพั ถนนสันคอกชา้ง ต.รอบเวยีง (053) 715-374

เมอืงเชยีงราย อูใ่นเครอื บรษัิท เกษมมอเตอร ์จ ากัด ต.สันทราย (053) 152-592

เมอืงเชยีงราย อูใ่นเครอื เจ.พ.ีเซอรว์สิ ต.สันทราย (053) 774-075, (053) 774-911

แมจั่น อูใ่นเครอื ธนัทยนตรกจิ ต.ป่าตงึ (053) 660-691

เมอืงเชยีงราย อูใ่นเครอื บรษัิท เอส เค โปรแอดทฟี จ ากัด ต.รอบเวยีง (053) 602-623,(053) 602-646

เมอืงเชยีงราย รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด เซ็นเตอรก์ลาสมารเ์ก็ตติง้ ถนนพหลโยธนิ ต.เวยีง (053) 744-035

เมอืงเชยีงราย รา้นกระจก หจก. กระจกยนตพ์รประเสรฐิการชา่ง ถนนพหลโยธนิ (053) 712-095

แพร่ เมอืงแพร่ อูใ่นเครอื เป๊ียกการชา่ง ต.รอ่งฟอง (054) 622-086, (054) 524-020

เมอืงแพร่ อูใ่นเครอื บรษัิท แพรอ่อโตเ้ซอรว์สิ ต.ทุง่โฮง้ (054) 624-522

เมอืงแพร่ อูใ่นเครอื อู ่สมบัตกิารชา่ง ต.ทุง่โฮง้ (054) 622-400, 081-602-3800

สงูเมน่ อูใ่นเครอื ป่าผึง้สยีนต ์(อูป่่าผึง้) ต.หวัฝาย 089-951-3311, 086-185-8848

084-612-8387

แมฮ่อ่งสอน เมอืงแมฮ่อ่งสอน อูใ่นเครอื บรษัิท สนิอนันตม์อเตอร ์จ ากัด ต.ปางหมู (053) 611-485

นา่น เมอืงน่าน อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด แพรก่ระจกยนต์ ต.กองควาย (054) 741-861

เมอืงน่าน อูใ่นเครอื บรษัิท น่านบอดีเ้พน้ทแ์อนดเ์ซอรว์สิ จ ากัด ถนนมหายศ ต.ในเวยีง (054) 775-808, (054) 711-669

ภเูพยีง อูใ่นเครอื ประเดมิรวมธรุกจิ ต.ฝายแกว้ (054) 783-689

เมอืงน่าน รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด แพรก่ระจกยนต์ ต.กองควาย (054) 741-861

เมอืงน่าน รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด เซ็นเตอรก์ลาสมารเ์ก็ตติง้ ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน 086-175-9571, 092-526-6582

086-900-6417

พะเยา เมอืงพะเยา อูห่า้ง บรษัิท พะเยาฮอนดา้คารส์ ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ถนนพหลโยธนิ ต.แมต่ า๋ 083-321-7733

เมอืงพะเยา อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอส.พ.ีเซอรว์สิ ถนนแมต่ า่ ต.แมต่ า่ (054) 413-430

เมอืงพะเยา อูใ่นเครอื วไีอพ ีพะเยา ต.จ าป่าหวาย (054) 413-785
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ภมูภิาค จงัหวดั เขต/อ าเภอ ประเภท ชือ่ ทีต่ ัง้ โทรศพัท์

รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

เหนอืตอนบน เมอืงพะเยา อูใ่นเครอื เศวตยนต ์(อูก่ลาง) ถนนประตชูยั ต.เวยีง (054) 481-701

(สงักดัสาขาเชยีงใหม)่ เชยีงค า อูใ่นเครอื ชยัมงคลเซอรว์สิ ต.เชยีงบาน (054) 451-342, (054) 882-338

ล าปาง เมอืงล าปาง อูใ่นเครอื ยนัตรการ (อูก่ลาง) ถนนบญุวาทย ์ขา้งเรอืนจ ากลาง (054) 224-548

เมอืงล าปาง อูใ่นเครอื เฉลมิเกยีรติ ถนนล าปาง-เชยีงใหม ่ต.ปงแสนทอง (054) 324-108

เมอืงล าปาง อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด ยนตช์ยัการชา่ง ถนนทา่คราวนอ้ย ต.สบตุย๋ (054) 222-077 กด13

เมอืงล าปาง รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด เซ็นเตอรก์ลาสมารเ์ก็ตติง้ ต.ชมพู (054) 424-521

ล าพนู เมอืงล าพนู อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอเชยีบอดีเ้พน้ท์ ถนนเชยีงใหม-่ล าปาง ต.เวยีงยอง (053) 525-075

เมอืงล าพนู อูใ่นเครอื ทเีอ็นเพน้ท ์เซอรว์สิ ต.ป่าสัก (053) 584-878

เมอืงล าพนู รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด บางกอกออโตก้ลาส ต.เวยีงยอง (053) 510-118

อตุรดติถ ์ เมอืงอตุรดติถ์ อูใ่นเครอื อตุรดติถบ์างกอกยนต์ ต.คุง้ตะเภา (055) 448-927

ภาคเหนอืตอนลา่ง พษิณุโลก เมอืงพษิณุโลก อูห่า้ง บรษัิท นธิบิรูณ์ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  BMW)

ต.ทา่โพธิ์ (055) 002-024

(สงักดัสาขาพษิณุโลก) เมอืงพษิณุโลก อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้เมอืงสองแคว จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  TOYOTA)

ต.สมอแข (055) 229-999

เมอืงพษิณุโลก อูห่า้ง บรษัิท อซีซูคุารเ์ตอรเ์พน้ท ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  ISUZU)

ถนนศรสีหวฒัน์ ต.บา้นคลอง (055) 244-753-4

เมอืงพษิณุโลก อูห่า้ง บรษัิท สยามนสิสันพษิณุโลก จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  NISSAN)

ต.ทา่ทอง (055) 334-091

เมอืงพษิณุโลก อูห่า้ง บรษัิท พษิณุโลกนามทอง จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร Benz)

ถนนมติรภาพ ต.สมอแข (055) 223-999, (055) 224-053 

เมอืงพษิณุโลก อูห่า้ง บรษัิท วเีอ็มดอีอโตเ้ซลส ์(ศนูย ์MAZDA) ใกลส้ีแ่ยกอนิโดจนี ต.สมอแข (055) 986-222-24 

เมอืงพษิณุโลก อูห่า้ง บรษัิท ว ีกรุ๊ป มติซอูอโตเ้ซลล ์จ ากัด (ศนูย ์

Mitsubishi)

ถนนมติรภาพ ต.สมอแข 055-338777,093-5844249 

เมอืงพษิณุโลก อูห่า้ง บรษัิท รถยนตด์ ีจ ากัด 

(ศนูยบ์รกิาร FORD) /รบัเบีย้อูไ่ด ้

ต.อรัญญกิ (055) 000-888, (055) 000-892-3

เมอืงพษิณุโลก อูใ่นเครอื ก.การชา่ง ถนนพษิณุโลก-บงึพระ ปากซอยจ าปาทอง 

ต.บงึพระ

(055) 245-784, 081-707-9640

เมอืงพษิณุโลก อูใ่นเครอื สเุทพยนตรการ ใกลส้ายแยกเรอืนแพ ถนนมติรภาพ ต.ในเมอืง (055) 266-127, (055) 221-655
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ภมูภิาค จงัหวดั เขต/อ าเภอ ประเภท ชือ่ ทีต่ ัง้ โทรศพัท์

รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

ภาคเหนอืตอนลา่ง เมอืงพษิณุโลก อูใ่นเครอื สามารถการชา่ง ตรงขา้มการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคเขต2 ต.สมอแข (055) 223-911

(สงักดัสาขาพษิณุโลก) เมอืงพษิณุโลก อูใ่นเครอื ว.ีไอ.พ ีปรดีา 2 เยือ้งโรบนิสันพษิณุโลก ถนนสงิหวฒัน์ (055) 336-211

เมอืงพษิณุโลก อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด ศรสีหวฒัน์การชา่ง (เยือ้งวดัจันทรต์ะวนัออก)  ต.ในเมอืง (055) 245-577, (055) 246-949

(055) 246-781

เมอืงพษิณุโลก รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด บางกอกออโตก้ลาส ต.สมอแข (055) 906-158

เมอืงพษิณุโลก รา้นกระจก กระจกรถยนตว์งัทอง ถนนมติรภาพ ต.สมอแข (055) 338-838

เมอืงพษิณุโลก รา้นกระจก สทุนการชา่ง ถนนมติรภาพ (055) 221-783, (055) 253-767

เพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์ อูห่า้ง บรษัิท มติซอูอโตเ้พชรบรูณ์ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร MITSUBISHI)

ต.บา้นโตก 097-230-3717, 086-458-5599

เมอืงเพชรบรูณ์ อูห่า้ง บรษัิท เพชรบรูณ์ฮอนดา้คารส์ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร HONDA)

ต.สะเดยีง (056) 722-812-3

เมอืงเพชรบรูณ์ อูห่า้ง โตโยตา้เพชรบรูณ์ ผูแ้ทนจ าหน่ายโตโยตา้

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ถนนสระบรุ-ีหลม่สัก ต.ซอนไพร (056) 713-250-8

เมอืงเพชรบรูณ์ อูใ่นเครอื รา้นแจม่ศรพีนูทรัพยย์นต์ ต.นาง่ัว (056) 713-444, 081-533-1093, 081-

4743786

เมอืงเพชรบรูณ์ อูใ่นเครอื เบญจรงคก์ารชา่ง ถนนสาย 2275 ต.นาป่า 086-212-0015, 08-7317-9031

บงึสามพันธ์ รา้นกระจก บรษัิท กลาสชอปส ์จ ากัด(สาขาเพชรบรูณ์) ต.ซับสมอทอด 056-731075

ตาก เมอืงตาก อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้เมอืงตาก จ ากัด แมส่อด

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ถนนพหลโยธนิ ต.หนองหลวง (055) 514-400 ตอ่126

แมส่อด อูห่า้ง บรษัิท ตากฮอนดา้คารส์ ์จ ากัด ถ.สายเอเซยี ต.แมส่อด (055) 531-111

เมอืงตาก อูใ่นเครอื หจก.มานะคารเ์ซอรว์สิ ซอยโรงฆา่สัตวเ์ทศบาลเมอืงตาก ต.วงัหนิ (055) 891-056

เมอืงตาก อูใ่นเครอื บรษัิท จรัญ ออโต ้กรุ๊ป จ ากัด ตรงขา้มบิ๊กซตีาก ต.น ้ารมึ (055) 512-126

แมส่อด อูใ่นเครอื ส.บัญญัตสิี ต.พระธาตผุาแดง 081-886-1686, 081-888-7654

082-394-6554

แมส่อด รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด บางกอกออโตก้ลาส ถนนสายเอเชยี ต.แมส่อด (055) 533-267

พจิติร เมอืงพจิติร อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นสามัญ อูส่ดีาบแขก ถนนสระหลวง ต.ในเมอืง (056) 650-929

เมอืงพจิติร อูใ่นเครอื ธานีคารบ์อดีก้าราจ  ต. หนองพยอม (056) 621-427
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ภมูภิาค จงัหวดั เขต/อ าเภอ ประเภท ชือ่ ทีต่ ัง้ โทรศพัท์

รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

ภาคเหนอืตอนลา่ง เมอืงพจิติร รา้นกระจกบรษัิท กลาสชอปส ์จ ากัด(สาขาพจิติร) ถนนสระหลวง ต.ในเมอืง (056) 032-225

(สงักดัสาขาพษิณุโลก) สโุขทยั เมอืงสโุขทัย อูห่า้ง บรษัิท สโุขทัยฮอนดา้คารส์ ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร HONDA)

ต.บา้นหลมุ 089-702-6999

เมอืงสโุขทัย อูห่า้ง หา้งหุน้สว่นจ ากัด อูส่ม้อัครา

(ศนูยซ์อ่มทกุยีห่อ้)

ต.ปากแคว 083-545-6429, 063-821-3248

เมอืงสโุขทัย อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้ เอ็กซเ์ซลเลนท ์จ ากัด   (รับ

เบีย้อูแ่ละหา้ง)

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ต.บา้นสวน (055) 609-300

เมอืงสโุขทัย อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด พ.ีซ.ี การาจ 

**อู ่ศนูยบ์รกิาร มาสดา้ สโุขทัย

ซอยขา้งโรงเรยีนเทศบาลวดัไทยชมุพล

ถนนราษฎรอ์ทุศิ ต.ธานี

(055) 621-475, 081-888-2527

เมอืงสโุขทัย อูใ่นเครอื สมัยกลกจิ ถนนสโุขทัย-บางระก า ต.ยางซา้ย (055) 614-644

เมอืงสโุขทัย อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด สโุขทัยช านาญการชา่ง ถนนบายพาส ต.ปากแคว (055) 612-387

ภาคเหนอืตอนลา่ง นครสวรรค ์ เมอืงนครสวรรค์ อูห่า้ง บรษัิท ทวีแีอล ออโต ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

(ศนูยบ์รกิาร Chevrolet)/รบัเบีย้อูไ่ด ้

ต.นครสวรรคต์ก (056) 233-269-74

(สงักดัสาขานครสวรรค)์ เมอืงนครสวรรค์ อูห่า้ง บรษัิท มติซเูจรญิชยัเซ็นเตอร ์จ ากัด  

(ศนูยบ์รกิาร MITSUBISHI)/รบัเบีย้อูไ่ด ้

ต.วดัไทร (056) 803-795-6,086-4458462

เมอืงนครสวรรค์ อูห่า้ง บรษัิท สยามนสิสันนครสวรรค ์จ ากัด 

(ศนูยบ์รกิาร NISSAN)/รบัเบีย้อูไ่ด ้

ต.บางมว่ง (056) 371-281

เมอืงนครสวรรค์ อูห่า้ง บรษัิท เอฟ นครสวรรค(์2002) จ ากัด 

(ศนูยบ์รกิาร FORD) /รบัเบีย้อูไ่ด ้

ต.บางมว่ง 091-028-7335, 086-591-5315

โกรกพระ อูห่า้ง บ.โตโยตา้ เจา้พระยา นครสวรรค ์จก. 

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA) /รบัเบีย้อูไ่ด ้

ต.ยางตาล (056) 219-799 

ตาคลี อูห่า้ง บ.โตโยตา้เจา้พระยานครสวรรค ์จก.(สาขาตา

คล)ี(ศนูยบ์รกิารTOYOTA)/รบัเบีย้อูไ่ด ้

ถนนพหลโยธนิ ต.ตาคลี (056) 261-999

เมอืงนครสวรรค์ อูใ่นเครอื อูส่ทิธโิชค ซอยสวรรคว์ถิ2ี4 ถนนสวรรคว์ถิี 081-953-4190, 087-843-9311

085-619-8982
เมอืงนครสวรรค์ อูใ่นเครอื ศริยินต์ ซอยถนนมหาเทพ ถนนสายเอเชยี (056) 222-691

เมอืงนครสวรรค์ อูใ่นเครอื เพน้ทช์็อพ ต.วดัไทร (056) 225-845, (056) 225-792

เมอืงนครสวรรค์ อูใ่นเครอื บรษัิท อูน่ครสวรรค ์พ.ีซ.ีซ ีจ ากัด กอ่นถงึส านักงาน คปภ นครสวรรค ์ต.บางมว่ง (056) 227-585

เมอืงนครสวรรค์ อูใ่นเครอื บรษัิท จเีอ็มซเีอส จก. (GMCS Co.,Ltd.) เยือ้ง บขส.นครสวรรค ์ถนนพหลโยธนิ

ต.นครสวรรคต์ก

(056)227-591, 099-152-9295 

เมอืงนครสวรรค์ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด ธงชยัออโตเ้พน้ท์ ใกล ้สนง.บังคับคดนีครสวรรค ์ต.นครสวรรคต์ก (056) 882-107

ตาคลี อูใ่นเครอื รุง่รัตน์ ถนนพหลโยธนิ หนา้วดัเขา ต.ตาคลี (056) 261-634

พยหุครีี อูใ่นเครอื อูรุ่ง่เพชร ต.พยหุะ (056) 342-153, (056) 342-718
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ภมูภิาค จงัหวดั เขต/อ าเภอ ประเภท ชือ่ ทีต่ ัง้ โทรศพัท์

รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

ภาคเหนอืตอนลา่ง ลาดยาว อูใ่นเครอื ศภุชยัรุง่เรอืงการชา่ง ต.ลาดยาว (056) 271-176, 081-962-3716

(สงักดัสาขานครสวรรค)์ เมอืงนครสวรรค์ รา้นกระจก น ้าแกว้กระจกยนต์ ต.นครสวรรคต์ก (056) 225-457, (056) 312-795 

เมอืงนครสวรรค์ รา้นกระจก บรษัิท กลาสชอปส ์จ ากัด ส านักงานใหญ่ ถนนรังสโิยทัย  ต.นครสวรรคต์ก (056) 224-000, (056) 228-880 

พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา อูห่า้ง บ.โตโยตา้อยธุยา จก. (ส านักงานใหญ)่

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ต.คลองสวนพลู (035) 334-000ตอ่ 1313

 ลาดบัวหลวง อูห่า้ง บ.โตโยตา้อยธุยา จก. (สาขาลาดบัวหลวง)

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ต.สามเมอืง (035) 334-455ตอ่ 5302

พระนครศรอียธุยา อูใ่นเครอื ไพศาลยนต(์อูก่ลาง) ถนนโรจนะ ต.หอรัตนชยั (035) 241-898, (035) 242-256

(035) 321-367
บางปะอนิ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด อูส่หมติรยนตรกจิ ถนนสาย 3056 ต.คุง้ลาน (035) 331-144-5, (035) 226-556 

บางปะอนิ อูใ่นเครอื อารเ์อส ออโตก้าราจ ต.คลองจกิ (035) 274-399, (035) 274-401-2

เสนา อูใ่นเครอื ช.รุง่เรอืง(อูก่ลาง) ถนนเสนา-อยธุยา ต.บางนมโค (035) 246-449, 081-648-1680

พระนครศรอียธุยา รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด บางกอกออโตก้ลาส ต.คลองสวนพลู (035) 329-082

พระนครศรอียธุยา รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด ศวิกรกระจกรถยนต์ ต.คลองสวนพลู (035) 329-176, (035)329-192

ก าแพงเพชร เมอืงก าแพงเพชร อูใ่นเครอื หน่อยการชา่ง ถนนราชด าเนนิ1  ต.ในเมอืง (055) 716-496

เมอืงก าแพงเพชร อูใ่นเครอื ไกก่ารชา่ง-อนันตค์ารเ์ซ็นเตอร ์ สาย112 จากแยกทุง่เศรษฐ ี1.2กม. ต.นครชมุ (055) 840-810

เมอืงก าแพงเพชร รา้นกระจก บรษัิท เคพพีกีลาส จ ากัด ถนนเจรญิสขุ ต.ในเมอืง (055) 717-222-3

ชยันาท เมอืงชยันาท อูใ่นเครอื บรษัิท วฒันชยัคารเ์ซอรว์สิ จ ากัด ใกลส้วนนกชยันาท ต.บา้นกลว้ย (056) 412-333

มโนรมย์ อูใ่นเครอื เจรญิยนต ์2000 จากสีแ่ยกหางน ้าสาครไปทางสงิหบ์รุ ี400 ม. (056) 012-627-8

เมอืงชยันาท รา้นกระจก บรษัิท กลาสชอปส ์จ ากัด ถนนพหลโยธนิ ต.บา้นกลว้ย (056) 411-678-9

ลพบรุ ี เมอืงลพบรุี อูห่า้ง บรษัิท เฉลมิชยัออโตเ้ซลล ์จ ากัด (รับเบีย้อู)่ ต.เขาสามยอด (036) 627-777-9

เมอืงลพบรุี อูใ่นเครอื 999 วเิชยีรเซอรว์สิ ซอยศรอีนิทราฑติ(วดัถนนใหญ)่ ต.ทะเลชบุศร (036) 413-670

เมอืงลพบรุี อูใ่นเครอื ศักดิด์าบอดีเ้ซอรว์สิ (อูก่ลาง) ถนนลพบรุ-ีสงิหบ์รุ ีต.พรหมมาสตร์ (036) 424-565, (036) 776-348

เมอืงลพบรุี อูใ่นเครอื เล็กการชา่ง ถนน อบจ.ลพบรุ ี3103 ต.ทะเลชบุศร (036) 420-063

เมอืงลพบรุี อูใ่นเครอื บรษัิท ศักดิเ์ฮงกลการ(1999) ถนนสาย311 ต.เขาพระงาม (036) 486-949
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ภาคเหนอืตอนลา่ง เมอืงลพบรุี อูใ่นเครอื ทา่หนิยนตรก์าร ถนนสรศักดิ ์ต.ทา่หนิ (036) 420-923, (036) 411-470

(สงักดัสาขานครสวรรค)์ เมอืงลพบรุี รา้นกระจก บรษัิท กลาสชอปส ์จ ากัด ต.ทา่ศาลา (036) 616-100-1, 093-136-3999

เมอืงลพบรุี รา้นกระจก รม่เย็นกระจกรถยนต์ ต.เขาสามยอด (036) 424-526, 081-423-6555 

สระบรุ ี เมอืงสระบรุี อูห่า้ง บรษัิท สยามนสิสัน สระบรุี

(ศนูยบ์รกิาร NISSAN)

ถนนพหลโยธนิ ต.ปากขา้วสาร (036) 225-344-5

เมอืงสระบรุี อูห่า้ง บรษัิท สระบรุจีรญูรัตน์ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร MITSUBISHI)

ถนนพหลโยธนิ ต.ปากเพรยีว (036) 214-444-8

เมอืงสระบรุี อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้สระบรุ ีจ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ถนนพหลโยธนิ ต.ปากเพรยีว (036) 248-295-6

เมอืงสระบรุี อูใ่นเครอื ศักดิก์าราจสระบรุี ซอยโรงแรมเกาะเย็น ต.ปากขา้วสาร (036) 212-904, (036) 212-984,098-

5242352
พระพทุธบาท อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด พ.พระบาทยนตรการ ถนนพหลโยธนิ ต.พคุ าจาน (036) 266-445

วหิารแดง อูใ่นเครอื สขุไพศาล(เฉพาะรถใหญต่ัง้แต ่6ลอ้ขึน้ไป) ถนนสวุรรณศร ซอยคลองไทร ต.คลองเรอื (036) 277-645-6

หนองแค อูใ่นเครอื ฉัตรยนต ์(อูก่ลาง) ถนนสวุรรณศร ต.โคกแย ้ (036) 387-269, (036) 387-268

หนองแค อูใ่นเครอื กมิการชา่ง (อูก่ลาง) แยกหนิกอง ต.หว้ยขมิน้ (036) 387-318-9

หนองแค อูใ่นเครอื พ.ีท.ี มอเตอร2์ ต.หว้ยทราย (036) 337-730-2

เมอืงสระบรุี รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด ศวิกรกระจกรถยนต์ ถนนมติรภาพ ต.ปากเพรยีว (036) 212-793

เมอืงสระบรุี รา้นกระจก รา้นสทีอ่ไอเสยี-กระจก ถนนพหลโยธนิ ต.ปากเพรยีว (036) 220-229

เมอืงสระบรุี รา้นกระจก เฮงกระจกรถยนต์ ต.ดาวเรอืง (036) 220-142 

สงิหบ์รุ ี เมอืงสงิหบ์รุี อูห่า้ง บรษัิท สยามนสิสันสงิหบ์รุ ีจ ากัด

(ศนูยบ์รกิารNISSANและรบัซอ่มทกุยีห่อ้)

กม.143  ถนนสายเอเชยี ต.บางมัญ (036) 813-681-3

เมอืงสงิหบ์รุี อูห่า้ง บรษัิท สงิหบ์รุฮีอนดา้คารส์ ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร HONDA)

ถนนสายเอเชยี ต.มว่งหมู่ (036) 699-306

เมอืงสงิหบ์รุี อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้สงิหบ์รุ ีจ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ต.บางมัญ (036) 699-399

เมอืงสงิหบ์รุี รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด สงิหบ์รุกีระจกรถยนต ์ ถนนสงิหบ์รุ-ีบางพาน ต.บางพทุรา (036) 511899

สพุรรณบรุ ี เมอืงสพุรรณบรุี อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด มาลาโกสมุเซอรว์สิ ถนนมาลัยแมน ซอยตนีสะพานคลองวดัป่า 

ต.รัว้ใหญ่

(035) 555-521

เมอืงสพุรรณบรุี อูใ่นเครอื บรษัิท พรสวสัดิ ์บอดีค้าร ์จ ากัด ถนนบางบัวทอง-สพุรรณบรุ ีตดิโลตัสสพุรรณ

ต.ทาระหดั

(035) 502-543 ตอ่ 401,402

เมอืงสพุรรณบรุี อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด บ ีบลสิ การาจ ถนนสพุรรณ-บางบัวทอง เยือ้งแมคโครสพุรรณ 

ต.สนามชยั

(035) 546-664
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ภมูภิาค จงัหวดั เขต/อ าเภอ ประเภท ชือ่ ทีต่ ัง้ โทรศพัท์

รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

ภาคเหนอืตอนลา่ง สองพีน่อ้ง อูใ่นเครอื สองพีน่อ้ง เซอรว์สิรุง่เรอืง เยือ้งวดัดงตาล ต.บางพลับ (035) 532-619

(สงักดัสาขานครสวรรค)์ สามชกุ อูใ่นเครอื อูส่ถริะ (อูก่ลาง) หลักกมที ่125 ถนนสพุรรณบรุ-ีชยันาท 

ต.ยา่นยาว

086-302-6707

เมอืงสพุรรณบรุี รา้นกระจก บรษัิท กลาสชอปส ์จ ากัด ถนนมาลัยแมน ต.ทา่ระหดั (035) 511-433-4 

อา่งทอง เมอืงอา่งทอง อูใ่นเครอื (ศนูยซ์อ่มทกุยีห่อ้)  บรษัิท สยามนสิสัน 

อา่งทอง 

ถนนอยธุยา-อา่งทอง ต.บา้นอฐิ (055) 850-777

อทุยัธานี เมอืงอทัุยธานี อูใ่นเครอื หจก.อรนไพลนิยนต์ ถนนรักการด ี(สายหนองยาว-อทัุย) (056) 524-871

เมอืงอทัุยธานี รา้นกระจก บรษัิท กลาสชอปส ์จ ากัด ถนนรักการด ีต.อทัุยใหม่ (056) 042-626

ภาคตะวนัออก ชลบรุ ี เมอืงชลบรุี อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้พัทยา(1998) (บางแสน)

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ถนนสขุมุวทิ ต.หว้ยกะปิ (038) 381-863

(สงักดัสาขาชลบรุ)ี เมอืงชลบรุี อูห่า้ง บรษัิท ชลบรุที๊อปคาร ์จ ากัด 

(ศนูยบ์รกิาร FORDและซอ่มทกุยีห่อ้)

ถนนสขุมุวทิ ต.หว้ยกะปิ (038) 765-376-8

เมอืงชลบรุี อูห่า้ง บรษัิท เนลสัน ออโตเ้ฮาส์

(ศนูยบ์รกิาร BMW)

ถนนสขุมุวทิ ใกลโ้ลตัสชลบรุ ีต.เสม็ด (038) 288-859

เมอืงชลบรุี อูห่า้ง บรษัิท ไทยยนตช์ลบรุ ีผูจ้ าหน่ายโตโยตา้ 

จ ากัด(ส านักงานใหญ)่ (ศนูยT์OYOTA)

ถ.สขุมุวทิ ต.บา้นสวน (038) 797-680, 082-4691203

บางละมงุ อูห่า้ง บรษัิท นนนทพิย์

(ศนูยบ์รกิาร ISUZU)

ถนนสขุมุวทิ ต.หนองปลาไหล 086-325-3276, 086-827-1246

บางละมงุ อูห่า้ง บรษัิท ไทยยนตช์ลบรุ ีจ ากัด (พัทยา)

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ตรงขา้มสภอ.บางละมงุ ถนนสขุมุวทิ ต.นาเกลอื (038) 702-462-6, (038) 222-335

บางละมงุ อูห่า้ง บรษัิท รอยด ์ออโตเ้ฮา้ส ์จ ากัด (พัทยา)

(ศนูยบ์รกิาร  SUBARU)

ต.หนองปรอื (038) 197-886-8

ศรรีาชา อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้พัทยา(1998) จ ากัด สาขาบอ่

วนิ 

สาย331 ต.บอ่วนิ 081-936-6737 

สัตหบี อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้พัทยา(1998) จ ากัด สาขาสัต

หบี

ใกลส้ีแ่ยกเจ ถนนสขุมุวทิ ต.สัตหบี 081-936-6737 

สัตหบี อูห่า้ง บรษัิท พัทยา ออโตโมบลิ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  NISSAN)

ถนนสขุมุวทิ ต.นาจอมเทยีน (038) 255-800ตอ่ 403

เมอืงชลบรุี อูใ่นเครอื บรษัิท อูส่นุทรการชา่ง จ ากัด (อูก่ลาง) ถนนสขุมุวทิ หลักกมที ่101-102 ต.เสม็ด (038) 381-559, (038) 384-879

เมอืงชลบรุี อูใ่นเครอื แสงไทย ถนนชลบรุ-ีบา้นบงึ ซอย12 ต.หนองรี (038) 283-848, (038) 287-372

เมอืงชลบรุี อูใ่นเครอื บรษัิท วลนิอนิเตอรย์นต ์จ ากัด ซอยวดัจรญูราษฎร ์ต.หว้ยกะปิ (038) 192-21, (038) 192-107 

เมอืงชลบรุี อูใ่นเครอื พ.ีเอส.สัณ การาจ ต.บา้นสวน (038) 795-220-1

บางละมงุ อูใ่นเครอื บรษัิท ทพี ีบอดีเ้พนท1์995 จ ากัด ถนนเลยีบทางรถไฟ ต.นาเกลอื (038) 223-440

บางละมงุ อูใ่นเครอื รุง่อนันตเ์ซอรว์สิ ตดิโรงเรยีนเมอืงพัทยา3 ถนนสขุมุวทิ นาเกลอื (038) 427-437

บางละมงุ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นสามัญ มงคลเซอรว์สิ 2004 ถนนสขุมุวทิ ใกลไ้ฟแดงโรงโป๊ะขาเขา้พัทยา 081-940-3843, 081-759-2233 
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ภมูภิาค จงัหวดั เขต/อ าเภอ ประเภท ชือ่ ทีต่ ัง้ โทรศพัท์

รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

ภาคตะวนัออก บางละมงุ อูใ่นเครอื อูช่า่งวทิย์ ถนนสขุมุวทิ พัทยากลาง ต.หนองปรอื 061-774-7426

(สงักดัสาขาชลบรุ)ี พนัสนคิม อูใ่นเครอื บรษัิท ป.ปรญิญา การาจ จ ากัด ถนนชลบรุ-ีพนัสนคิม ต.กฎุโงง้ (038) 464-544

ศรรีาชา อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด อา่วอดุมการชา่ง (สขุมุวทิ) (ตรงขา้ม ม.เกษตร)  ต.ทุง่สขุลา (038) 351-735, 082-469-1309

ศรรีาชา อูใ่นเครอื บรษัิท อูธ่วชัชยัออโตเ้ซอรว์สิ จ ากัด ในซอยวดันาพรา้ว ต.สรุศักดิ์ (038) 338-353, (038) 338-726

ศรรีาชา อูใ่นเครอื ช.กจิทวทีรัพย ์ สาย 331 ต.บอ่วนิ (038) 245-669 

สัตหบี อูใ่นเครอื คันธมาทน์การาจ ซอยวดัคันธมาทน์ ต.สัตหบี (038) 436-217

เมอืงชลบรุี รา้นกระจก ขจรกลการ ถนนสายบายพาส ต.บา้นสวน (038) 270-399, (038) 799-913

เมอืงชลบรุี รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด เมอืงชลกระจกรถยนต์ ตรงขา้มแฮปป้ีเวริล์ ถนนสขุมุวทิ ต.เสม็ด (038) 765-667 

เมอืงชลบรุี รา้นกระจก ไฮเทคเซฟตีก้ลาส ตรงขา้มโลตัสชลบรุี (033) 031-234

เมอืงชลบรุี รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด ชลบรุเีซฟตีก้ลาส สายบายพาส ต.หนองไมแ้ดง (038) 203-325,  (038) 203-323

เมอืงชลบรุี รา้นกระจก ป๊อปออโตก้ลาส (ส านักงานใหญ)่ ถนนบายพาส ต.หนองไมแ้ดง (038) 286-364,  (038) 203-377

(038) 286-364 
เมอืงชลบรุี รา้นกระจก หจก.เมอืงชลกระจกรถยนต ์(นคิมอมตะนคร) ต.บา้นเกา่ (038) 717-569

บางละมงุ รา้นกระจก บจก. แตล้ง้ฮัว้(ทแีอลเอช) 95 กรุ๊ป (พัทยา) ถนนสขุมุวทิ ต.หนองปรอื (038) 377-286-7

บางละมงุ รา้นกระจก กรงุเทพพัทยาแอร์ ถนนสขุมุวทิ ปากทางเขา้รพกรงุเทพ-พัทยา (038) 424-724

บางละมงุ รา้นกระจก ป๊อปออโตก้ลาส (สาขาพัทยา) ถนนสขุมุวทิ โคง้นาเกลอื (038) 286-364, (038) 203-377

ศรรีาชา รา้นกระจก บจก. แตล้ง้ฮัว้(ทแีอลเอช) 95 กรุ๊ป (บอ่วนิ) สาย331 ต.บอ่วนิ (038) 337-707-9

ศรรีาชา รา้นกระจก ไทยคารก์ลาส (สาขา บอ่วนิ) สาย331 ต.บอ่วนิ (038) 345-512-3

ศรรีาชา รา้นกระจก ป๊อปออโตก้ลาส (สาขาแหลมฉบัง) ต.ทุง่สขุลา (038) 494-301

ศรรีาชา รา้นกระจก ไทยคารก์ลาส (สาขา ศรรีาชา) ถนนสขุมุวทิ ต.สรุศักดิ์ (038) 325-488

ฉะเชงิเทรา เมอืงฉะเชงิเทรา อูใ่นเครอื เจ.ซ ีเซ็นเตอรเ์ซอรว์สิ ถนนฉะเชงิเทรา-บางปะกง สาย 314กม.18 (038) 821-917-8

เมอืงฉะเชงิเทรา อูใ่นเครอื อูปิ่ยะการาจ ถนนฉะเชงิเทรา-บางปะกง ต.หนา้เมอืง (038) 515-812

เมอืงฉะเชงิเทรา อูใ่นเครอื บรษัิท รักษ์ยนตก์าราจ จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ ถนนวสวุนิทวงศ ์ต.หนา้เมอืง (038) 515-288-9

บางปะกง อูใ่นเครอื บรษัิท ออโตรั้กเซอรว์สิ จ ากัด เยือ้ง รพ.จฬุารัตน์11 ถนนบางนา-ตราด บางววั (038) 540-333-5

เมอืงฉะเชงิเทรา รา้นกระจก ไทยคารก์ลาส (สาขา ฉะเชงิเทรา) ต.บางพระ (038) 090-975

เมอืงฉะเชงิเทรา รา้นกระจก พัฒนาประดับยนต์ ใกลแ้ยกคอมเพล็กซ ์ถนนสวุนิทวงศ-์ปราจนีบรุี (038) 090-997
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ภมูภิาค จงัหวดั เขต/อ าเภอ ประเภท ชือ่ ทีต่ ัง้ โทรศพัท์

รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

ภาคตะวนัออก เมอืงฉะเชงิเทรา รา้นกระจก บรษัิท ป๊อบออโตก้ลาส จ ากัด(สาขาแปดริว้) ถนนสขุประยรู ต.หนา้เมอืง (038) 086-507 

(สงักดัสาขาชลบรุ)ี ปราจนีบรุ ี เมอืงปราจนีบรุี อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด โอแอนดย์กูาราจ เลย3แยกหนองชะอมไปทางนครนายก 2 กม 086-355-8594

นาดี อูใ่นเครอื อู ่ชยัรุง่เรอืงยนตน์าดี ต.ทุง่โพธิ์ (037) 401-143

ประจันตคาม อูใ่นเครอื P.S. Garage ใกล ้3แยกประจันตคาม ต.โพธิง์าม (037) 291-665

กบนิทรบ์รุี รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด บางกอกออโตก้ลาส ต.หนองกี่ (037) 204-885

ศรมีหาโพธิ รา้นกระจก บรษัิท เพทายไฮเปอรก์ระจกรถยนต ์จ ากัด ต.ทา่ตมู (037) 218-668-9

ศรมีหาโพธิ รา้นกระจก ไทยคารก์ลาส (สาขา คลองรัง้ ) ต.ทา่ตมู (037) 414-672-3 

นครนายก เมอืงนครนายก อูใ่นเครอื หจก.วงษ์ดเีซอรว์สิ 60/3ม.10 ถนนสวุรรณศร ต.พรหมณี (037) 311650

ภาคตะวนัออก ระยอง เมอืงระยอง อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้ วชิัน่ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ถนนบายพาส ต.เชงิเนนิ (038) 915-666 

(สงักดัสาขาระยอง) เมอืงระยอง อูห่า้ง บรษัิท สยามนสิสันตะวนัออก จ ากัด (ถนน

สขุมุวทิ) 

(ศนูยบ์รกิารNISSANและรบัซอ่มรถยนต์

ทกุยีห่อ้)

ถนนสขุมุวทิ ต.เนนิพระ (038) 623222

เมอืงระยอง อูห่า้ง บรษัิท มติซรูะยอง จ ากัด 

(ศนูยบ์รกิาร MITSUBISHI)

ถนนสขุมุวทิ ต.เนนิพระ (038) 623499 ตอ่ 401-405

เมอืงระยอง อูห่า้ง บรษัิท มาสดา้ดรมีคาร ์จ ากัด 

(ศนูยบ์รกิาร MAZDA และรบัซอ่มรถยนต์

ใกลโ้คง้กรอกยายชา ถนนสขุมุวทิ ต.เนนิพระ (038) 967-250-4

ปลวกแดง อูห่า้ง บ.โตโยตา้พาวลิเลีย่น ระยอง (2005) จก.

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ต.มาบยองพร (038) 667-777

บา้นฉาง อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้ นครระยอง จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ถนนสขุมุวทิ ต.พลา (033) 683-456

เมอืงระยอง อูใ่นเครอื ระยองอนิเตอรก์าราจ ซอยครัวแกงเผ็ด ต.เชงิเนนิ (038) 991-686-7

เมอืงระยอง อูใ่นเครอื บรษัิท อ.มายเฟรนด2์545 จ ากัด เยือ้งทางเขา้ ร.พัน7 ถนนสขุมุวทิ  ต.ตะพง (038) 018-440, (038) 022-841

(038) 898-457
เมอืงระยอง อูใ่นเครอื บรษัิท ระยองสหมติร จ ากัด ถนนสขุมุวทิ ต.เนนิพระ (038) 624-137, (038) 624-139

เมอืงระยอง อูใ่นเครอื บรษัิท เค.ว ีออโตก้าราจ จ ากัด ต.เชงิเนนิ 087-584-5828, 081-861-5494

เมอืงระยอง อูใ่นเครอื บรษัิท สยามออโตเ้พน้ท(์ระยอง) จ ากัด ต.ทับมา (038) 023-506

แกลง อูใ่นเครอื บรษัิท ชยัณรงคแ์กลง(2008) จ ากัด ถนนบา้นบงึ-แกลง ต.ทางเกวยีน (038) 677-803

บา้นฉาง อูใ่นเครอื อู ่เป๊ียกเซอรว์สิ ต.ส านักทอ้น (038) 603-488

บา้นฉาง อูใ่นเครอื บรษัิท บา้นฉางออโตค้ารก์าราจ จ ากัด ต.บา้นฉาง (038) 029-365

เมอืงระยอง รา้นกระจก ไทยคารก์ลาส (สาขา ระยอง) ถนนบา้นแลง ต.เชงิเนนิ (038) 948-555 

เมอืงระยอง รา้นกระจก บรษัิท แตล้ง้ฮัว้(ทแีอลเอช) 95 กรุ๊ป จ ากัด ถนนสขุมุวทิ ต.ทา่ประดู่ (038) 026-367-8
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ภาคตะวนัออก เมอืงระยอง รา้นกระจก เจ.พ.ีแอรก์ระจกยนต์ ถนนบายพาส ต.เชงิเนนิ (038) 873-325

(สงักดัสาขาระยอง) เมอืงระยอง รา้นกระจก บจก. แตล้ง้ฮัว้(ทแีอลเอช)95 กรุ๊ป (สาย36) ถนนบายพาส ต.ทับมา (038) 026-367-8

จนัทบรุ ี เมอืงจันทบรุี อูใ่นเครอื บรษัิท อาร.์เอส. การาจ(2007) จ ากัด ถนนพระยาตรัง ต.ทา่ชา้ง (039) 303-344

เมอืงจันทบรุี อูใ่นเครอื บรษัิท ชยัณรงคจั์นทบรุ(ี1993) จ ากัด ถนนรักศักดิช์มลู ต.ทา่ชา้ง (039) 324-817

เมอืงจันทบรุี รา้นกระจก คณะบคุคลตรรัีตน์กระจก ตรงขา้ม รพ.สริเิวช ต.จันทนมิติ (039) 324-335

ตราด เมอืงตราด อูใ่นเครอื วชิยัการชา่ง ถนนสขุมุวทิ ต.วงักระแจะ  (039) 520-886

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้ทองรวยสมีา จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ต.บา้นเกาะ (044) 276-164-5

(สงักดัสาขานครราชสมีา) เมอืงนครราชสมีา อูห่า้ง หา้งหุน้สว่นจ ากัด โตโยตา้โคราช 1988

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ถนนมติรภาพ-หนองคาย  ต าบลในเมอืง (044)294-444

เมอืงนครราชสมีา อูห่า้ง บรษัิท เชดิชยั ออโตเ้ฮา้ส ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิารซอ่ม BMWและอืน่ๆ)

ถนนมติรภาพ  ต าบลในเมอืง (044)282-785-8

เมอืงนครราชสมีา อูห่า้ง บรษัิท เอกสหกรุ๊ปออโตโมบลิ 

(ศนูยบ์รกิารNISSANและรบัซอ่มFORD)

ต.บา้นใหม ่   (044) 282-785-8, (044) 211-911

เมอืงนครราชสมีา อูห่า้ง บรษัิท เอกสหกรุ๊ป มอเตอร ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร MAZDA)

ต.บา้นใหม ่   (044) 049-855 ตอ่ 8143,8144

เมอืงนครราชสมีา อูห่า้ง บรษัิท โคราช ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร HONDA)

ถนนมติรภาพ  ต.ในเมอืง (044) 282-222  

เมอืงนครราชสมีา อูห่า้ง บรษัิท เอ็ม บ ีโคราช   

(ศนูยบ์รกิาร BENZ)

ต.สรุนารี (044) 222-777-9, 088-006-7288

เมอืงนครราชสมีา อูห่า้ง บรษัิท เทพนคร บอดี ้เพน้ท ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิารChevroletและHyundai,KIA)

ต.จอหอ (044) 952-292

เมอืงนครราชสมีา อูห่า้ง บรษัิท ปฐพทีองหวัทะเล จ ากัด 

(ศนูยบ์รกิารNISSANและMITSUBISHI)

ต.ปรใุหญ่ (044)282-447-99ตอ่114

เมอืงนครราชสมีา อูใ่นเครอื หจก.ชนิวฒัน์บรกิาร ถนนมติรภาพ ต.ในเมอืง (044) 243-866, (044) 245-491

เมอืงนครราชสมีา อูใ่นเครอื บรษัิท พวงยนต(์1999)  จ ากัด ถนนยมราช ต.ในเมอืง (044) 242-542, (044) 241-773

เมอืงนครราชสมีา อูใ่นเครอื เอส.พ.ีเซอรว์สิ ถนนสรุนารายณ์ ต.บา้นเกาะ 081-879-1536

เมอืงนครราชสมีา อูใ่นเครอื อูม่ติรภาพ ต.บา้นใหม่ (044) 465-411

เมอืงนครราชสมีา อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด ธรีะ คารเ์ซอรว์สิ (อูกุ่ย่) ถนนมติรภาพ ต.บา้นใหม่ (044) 214-887, (044) 214-224

เมอืงนครราชสมีา อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด อูเ่พชรการาจ (2002) ซอยมติรภาพ4   ต.ในเมอืง (044) 300-337
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ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เมอืงนครราชสมีา อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด คลาสสคิ การาจ (อูก่ลาง) ต.สรุนารี (044) 299-333, (044) 299-003

(สงักดัสาขานครราชสมีา) เมอืงนครราชสมีา อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด อู ่ช.ดวงใจ ถนนมติรภาพ-หนองคาย ต.ในเมอืง (044) 241-577

เมอืงนครราชสมีา อูใ่นเครอื บรษัิท เครานครราชสมีา กรุ๊ป จ ากัด(อูก่ลาง) ถนนมติรภาพ ต.ในเมอืง (044) 299-617-9

ปากชอ่ง อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด อูท่วผีล ถนนมติรภาพ ต.หนองสาหรา่ย (044) 312-658

เมอืงนครราชสมีา รา้นกระจก น ้าแกว้กระจกรถยนต์ ถนนมติรภาพ ต.ในเมอืง (044) 213-033, (044) 281-344 

เมอืงนครราชสมีา รา้นกระจก บรษัิท ไทยออโตก้ลาส จ ากัด ถนนมติรภาพ-หนองคาย ต.ในเมอืง (044) 271-555, (044)293-723-4 

เมอืงนครราชสมีา รา้นกระจก อดุรกระจกรถยนต ์(สาขานครราชสมีา) ถนนมติรภาพ ต.ในเมอืง 089-7102227,(044) 351-699

ชยัภมู ิ เมอืงชยัภมูิ อูห่า้ง บรษัิท นววาจติร ส าราญ ออโต ้จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  SUBARU)

ต.ในเมอืง (044) 056-161

เมอืงชยัภมูิ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด ช านาญการชา่ง ถนนชยัภมู-ิบา้นเขวา้ ต.ในเมอืง (044) 836-048

เมอืงชยัภมูิ อูใ่นเครอื หจก.อูเ่พชร การาจ ชยัภมู ิ ต.หนองนาแซง (044) 056-811,095-5159044-5

บรุรีมัย ์ เมอืงบรุรัีมย์ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด อู ่สเถยีร ถนนจริะ ต.ในเมอืง (044) 617-255, (044) 621-098

นางรอง อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด ศณูยส์ทีรัพยท์วี ถนนโชคชยั-เดชอดุม ต.หนองโบสถ์ (044) 657-246-7

ศรสีะเกษ เมอืงศรสีะเกษ อูใ่นเครอื อูร่าชา ถนนศรสีะเกษ-กันทรลักษณ์ ต.โพนขา่ (045) 612-419, (045) 610-179

เมอืงศรสีะเกษ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด วลัลภ ออโตค้ารเ์ซอรว์สิ ซอยวดับา้นบก บา้นกดุโงง้ ต.โพนขา่ (045) 633-308

กันทรลักษ์ อูใ่นเครอื หจก.อู ่พ ีพ ีกันทรลักษ์ หมูบ่า้นบกใต ้ม.12 ต.หนองหญา้ลาด (045) 962-233,088-5843853

กันทรารมย์ อูใ่นเครอื นอ้ยการชา่ง ถนนอบุล-ศรสีะเกษ ต.ดนู (045) 651-720

สรุนิทร ์ เมอืงสรุนิทร์ อูใ่นเครอื อูรุ่ง่สริเิบญจ ถนนสรุนิทร-์สังขะ ต.สลักได (044) 041-007, (044) 041-075

เมอืงสรุนิทร์ อูใ่นเครอื สมานบรกิารคารแ์คร์ ถนนหลักเมอืง ต.ในเมอืง (044) 539-072, (043) 515-896

เมอืงสรุนิทร์ อูใ่นเครอื อูส่รุนิทรร์วมชา่ง ถนนปัทมานนท ์ต.ในเมอืง (044) 538-879

เมอืงสรุนิทร์ รา้นกระจก บ.อดุรกระจกรถยนต ์จก.(สาขาสรุนิทร)์ ต.นอกเมอืง  (044) 512-708,091-0189292 

อบุลราชธานี เมอืงอบุลราชธานี อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้ดเียีย่ม จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ถนนชยางกรู ต.ขามใหญ่ (045) 313-999

เมอืงอบุลราชธานี อูห่า้ง บรษัิท ท.ีเพนท ์ศนูย ์มติซู

(ศนูยบ์รกิาร MITSUBISHI,รบัเบีย้หา้ง

และอู ่ทกุยีห่อ้)

ถนนชยางกลู ต.ในเมอืง (045) 284-181-2 
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ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เมอืงอบุลราชธานี อูใ่นเครอื อูอ่นันตอ์บุล ถนนอบุล-ตระการ (045) 283-434

(สงักดัสาขานครราชสมีา) เมอืงอบุลราชธานี อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด สามารถอะไหลย่นต์ ถนนเลีย่งเมอืง ต.แจระแม (045) 311-098

เมอืงอบุลราชธานี อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด เจ เอส ออโตแ้คร์ ถนนชวาลานอก ต.ในเมอืง (045) 262-498-9

เมอืงอบุลราชธานี รา้นกระจก อดุรกระจกรถยนต ์(สาขาอบุลราชธาน)ี ถนนเลยีงเมอืง ต.ในเมอืง (045) 314-557 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ อูห่า้ง บรษัิท สกายออโตเ้พน้ท์

(ศนูยบ์รกิาร BMWและMINI)

ถนนมะลวิลัย ์ต.ในเมอืง (043)-333-456

(สงักดัสาขาขอนแกน่) เมอืงขอนแกน่ อูห่า้ง บรษัิท ราชามอเตอรบ์า้นไผ ่จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร HONDA)

ถนนมติรภาพ ต.บา้นไผ่ 044-374699 

เมอืงขอนแกน่ อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้แกน่นคร (สาขาหนองไผ)่

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ถนนมติรภาพ ต.ศลิา (043) 347-444

เมอืงขอนแกน่ อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้แกน่นคร จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ถนนมติรภาพ ต.ในเมอืง (043) 333-444 

เมอืงขอนแกน่ อูห่า้ง บรษัิท ฮอนดา้มะลวิลัย ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร HONDA)

ต.บา้นทุม่ (043) 306-444

เมอืงขอนแกน่ อูห่า้ง บรษัิท ออโตโพลสิ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร BENZ)

ถนนมะลวิลัย ์ต.บา้นเป็ด (043) 344-333

เมอืงขอนแกน่ อูห่า้ง บรษัิท อาร.์เอช.มอเตอรเ์ซลส ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิารChevroletและทกุยีห่อ้)

ถนนมติรภาพ ต.ในเมอืง (043) 241-000

เมอืงขอนแกน่ อูห่า้ง บรษัิท สกายออโตเ้ฮาส ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร BMW)

ถนนมะลวิลัย ์ต.ในเมอืง (043) 333-798-9

เมอืงขอนแกน่ อูห่า้ง บรษัิท มติซนูครขอนแกน่ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร MITSUBISHI )

ต.เมอืงเกา่ (043) 472-222

เมอืงขอนแกน่ อูห่า้ง บรษัิท เคเคท ีขอนแกน่ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร NISSAN )

ถนนศรจัีนทร ์ต.พระลับ (043) 232-888

เมอืงขอนแกน่ อูห่า้ง บรษัิท ววีชิญอ์อโตเ้ซลส ์จ ากั         (ศนูย์

SUBARU)

ต าบลในเมอืง (043) 245-544, 091-8927777 

เมอืงขอนแกน่ อูใ่นเครอื อูก่ติพงษ์พันธ์ ถนนเลีย่งเมอืง ต.เมอืงเกา่ (043) 223-426

เมอืงขอนแกน่ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอส.ซ.ีการาจ ถนนมติรภาพ ต.ศลิา (043) 465-678

เมอืงขอนแกน่ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด มติรหลวง ถนนมะลวิลัย ์ต.บา้นเป็ด (043) 468-285

เมอืงขอนแกน่ อูใ่นเครอื วรตุมอ์อโตเ้พนท์ ถนนเลีย่งเมอืง (043) 467-329

เมอืงขอนแกน่ อูใ่นเครอื บรษัิท มติรอารยีข์อนแกน่ (2009) จ ากัด ถนนเทพารักษ์ (043) 236-104, (044) 238-775

เมอืงขอนแกน่ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด อภภัิทรการาจ ถนนศรจัีนทร ์ต.บา้นเป็ด (043) 345-513

เมอืงขอนแกน่ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด เสมยีนการชา่ง ถนนกลางเมอืง ต.เมอืงเกา่ (043) 341-455
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รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เมอืงขอนแกน่ อูใ่นเครอื เป๊ียกการชา่ง ถนนศลิปสนทิ ต.ในเมอืง (043) 348-471 

(สงักดัสาขาขอนแกน่) เมอืงขอนแกน่ อูใ่นเครอื จเีอ็มการาจ ถนนมติรภาพ ต.ในเมอืง (043) 348-899

เมอืงขอนแกน่ อูใ่นเครอื อูส่วุรรณเซอรว์สิ สาย228 จากโรงพยาบาลชมุแพ 400 เมตร 

ต.ชมุแพ

(043) 384-684

บา้นไผ่ อูใ่นเครอื อูว่ฒันะเซอรว์สิ ถนนเจา้เงาะ ต.ในเมอืง (043) 272-675

เมอืงขอนแกน่ รา้นกระจก S C กระจกรถยนต์ ถนนมติรภาพ ต.ในเมอืง (043) 468473-4

เมอืงขอนแกน่ รา้นกระจก บรษัิท กลาสชอปส ์จ ากัด(สาขาขอนแกน่) ต.พระลับ (043) 007-294

เมอืงขอนแกน่ รา้นกระจก อดุรกระจกรถยนต ์(สาขาขอนแกน่) ถนนมะลวิลัย ์ต.ในเมอืง (043) 237-224, (043)243-114-5 

ชมุแพ รา้นกระจก พ.ีเอส.กระจกรถยนต์ ถ.มะลวิลัย ์ต.ชมุแพ (043) 311-563

กาฬสนิธุ ์ เมอืงกาฬสนิธุ์ อูใ่นเครอื ส.บญุเฮงการชา่ง (อูก่ลาง) บา้นหว้ยศรธีน ถนนกาฬสนิธุ-์สหสัขันธ์ (043) 873-500, (043) 873-502

เมอืงกาฬสนิธุ์ อูใ่นเครอื รา้น ส.เจรญิยนต์ ถนนผังเมอืง (043) 810-844

ยางตลาด อูใ่นเครอื บรษัิท เคเอชซ ีออโตเ้ซอรว์สิ จ ากัด ถนนขอนแกน่-โพนทอง เยือ้งโรงเรยีนยางตลาด (043) 891-517-8

มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้มหาสารคาม(1992)

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ถนนแจง้สนทิ ต.ตลาด (043) 722-722

เมอืงมหาสารคาม อูห่า้ง บรษัิท มติซนูานามหาสารคาม จ ากัด   (ศนูย์

 MITSUBISHI)

แยกแกง่เลงิจาน ต.แกง่เลงิจาน (043) 777-880,081-4004937

เมอืงมหาสารคาม อูห่า้ง บรษัิท สกาย ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ ากัด  

(ศนูย ์Honda)

363 ม.1 ต.ทา่สองตอน (043) 023-222,090-9292222 

เมอืงมหาสารคาม อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด ถาวรการชา่ง(อูก่ลาง) ถนนนครสวรรค ์ต.ตลาด (043) 723-464, (043) 722-262

มกุดาหาร เมอืงมกุดาหาร อูใ่นเครอื สหกจิ คารเ์ซอรว์สิ แอนด ์ยางยนต์ ถนนชยางกลู ต.มกุดาหาร (042) 612-082

เมอืงมกุดาหาร อูใ่นเครอื หจก. อูท่พิยเ์ซอรว์สิ 2010 ต.ค าอาฮวน (042) 640-123 ,094-2653656

ยโสธร เมอืงยโสธร อูห่า้ง บรษัิท ฮอนดา้เลาเจรญิยโสธร จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร HONDA)

ต.ส าราญ (045) 756-888

เมอืงยโสธร อูใ่นเครอื อูส่มศักดิย์นต์ ถนนแจง้สนทิ ต.เขือ่งค า (045) 712-004

รอ้ยเอ็ด เมอืงรอ้ยเอ็ด อูห่า้ง บรษัิท เอ บอดี ้แอนด ์เพน้ท ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  Chevrolet)

ต.เหนือเมอืง (043) 525-841

เมอืงรอ้ยเอ็ด อูห่า้ง บ.โตโยตา้รอ้ยเอ็ด ผูจ้ าหน่ายโตโยตา้ จก. 

(ศนูยT์oyota)

ถ.เทวาภบิาล ต.ในเมอืง (043) 511-555,(043) 525-888 

เมอืงรอ้ยเอ็ด อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด กอ้งศาตน์ ถนนแจง้สนทิ ต.เหนือเมอืง (043) 624-200
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ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เมอืงรอ้ยเอ็ด อูใ่นเครอื รุง่เรอืงบรกิาร ถนนบายพาส ต.ดงลาน (043) 514-871

(สงักดัสาขาขอนแกน่) เชยีงขวญั อูใ่นเครอื ส.ยทุธชยัเซอรว์สิ ถนนรอ้ยเอ็ด-โพนทอง ต.หมูม่น้ (043) 513-351

อ านาจเจรญิ เมอืงอ านาจเจรญิ อูใ่นเครอื อูอ่ านาจคลนีคิยนต์ ถนนชยางกรู ต.บุง่ (045) 980-359

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื อดุรธานี เมอืงอดุรธานี อูห่า้ง เอ็ม.มอเตอร ์เซอรว์สิ

(ศนูยบ์รกิาร HYUNDAI KIA VOLK)

ถนนรอบเมอืง ต.บา้นเลือ่ม (042) 348-801-4

(สงักดัสาขาอดุรธาน)ี เมอืงอดุรธานี อูห่า้ง บรษัิท เบนซอ์ดุรธานี จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร BENZ)

ถนนนติโย ต.หมากแขง้ (042) 147-084-5

เมอืงอดุรธานี อูห่า้ง บรษัิท ณัฐบาวาเลยีน

(ศนูยบ์รกิาร BMW)

ถนนรอบเมอืง ต.หมากแขง้ (042) 327-555 

เมอืงอดุรธานี อูห่า้ง บรษัิท ฑฆีเจรญิ จ ากัด (สาขาบา้นจ่ัน)

(ศนูยบ์รกิาร  FORD)

ถนนมติรภาพ ต.บา้นจ่ัน (042) 292-444

เมอืงอดุรธานี อูห่า้ง บรษัิท ฑฆีเจรญิ จ ากัด (ส านักงานใหญ)่

(ศนูยบ์รกิาร  FORD)

ถนนมติรภาพ ต.นาขา่ (042) 218-188

เมอืงอดุรธานี อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้ ชณิณ์ นนท ์อดุรธานี จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ถนนเลีย่งเมอืงหนองคาย-สกลนคร ต.หมากแขง้ (042) 215-555

เมอืงอดุรธานี อูห่า้ง บรษัิท มติซอูดุร บอดีแ้อนดเ์พน้ท ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร MITSUBISHI )            รับ

เบีย้อูแ่ละหา้ง

ต.หมากแขง้ (042) 237-333

เมอืงอดุรธานี อูห่า้ง (ศนูยM์itsubishi)บรษัิท มติซเูจยีง

หนองคาย จ ากัด(สาขาอดุร)

ต.หนองบัว (042)126-031 

เมอืงอดุรธานี อูใ่นเครอื บรษัิท ว.ีเอ็น มอเตอร ์(1993)  จ ากัด ถนนทหาร ต.หมากแขง้ (042) 340-131-3

เมอืงอดุรธานี อูใ่นเครอื เอ็นด ีบอดีเ้ซอรว์สิ ชนุชนไกเ่ถือ่น1 ต.หมมูน่ (042) 930-545 -7  

เมอืงอดุรธานี อูใ่นเครอื อูส่รัุตน์เซอรว์สิ ถนนอดุร-สกล ต.หนองขอนกวา้ง (042) 246-889

เมอืงอดุรธานี อูใ่นเครอื อดุรเพราเวอร ์(อูเ่จ การาจ)(อูก่ลาง) ถนนประชารักษา ต.หมากแขง้ (042) 348-811, (042) 348-052

เมอืงอดุรธานี อูใ่นเครอื ซเีจ ออโตเ้ซอรว์สิ ถนนอดลุยเดช ต.หมากแขง้ (042) 320-145

เมอืงอดุรธานี อูใ่นเครอื อูอ่ัมรนิทร ์ ถนนมติรภาพ ตรงขา้มซอยถนนมติรเจรญิ 

ต.บา้นจ่ัน

(042) 292-343, 081-954-4669   

เมอืงอดุรธานี อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด อูตุ่ย๋(อูก่ลาง) ถนนอดุร-เลย ต.นคิมสงเคราะห์ (042) 201-075, (044) 201-080

เมอืงอดุรธานี อูใ่นเครอื บรษัิท อดุรออโตซ้ติี ้จ ากัด ถนนรอบเมอืง ต.หนองขอนกวา้ง (042) 292-884-8

เมอืงอดุรธานี อูใ่นเครอื กเีซอรว์สิ ซอยบา้นคงอดุม ถนนรอบเมอืง (042) 323-352
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รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เมอืงอดุรธานี อูใ่นเครอื โชคเจรญิเซอรว์สิ ต.หนองบัว (042) 247-406

(สงักดัสาขาอดุรธาน)ี เมอืงอดุรธานี อูใ่นเครอื บรษัิท ว.ีเอ็น.มอเตอร ์(1993) จ ากัด ต.หมากแขง้ (042) 340-131-3,(081)965-3131

เมอืงอดุรธานี อูใ่นเครอื บรษัิท ย.ูด.ีออโตโ้ซน จ ากัด ซอยบา้นดงวดั ต.หมากแขง้ (042) 247-838

เมอืงอดุรธานี อูใ่นเครอื บรษัิท ณัฐออโตค้าร ์จ ากัด ถนนรอบเมอืง ต.หมากแขง้ (042) 323-555

เมอืงอดุรธานี รา้นกระจก บ.อดุรกระจกรถยนต ์จก.(ส านักงานใหญ)่ ถนนเลีย่งเมอืง ต.หนองบัว (042) 204-115-6

เลย เมอืงเลย อูห่า้ง บรษัิท เมอืงเลย ฮอนดา้คาร์

(ศนูยบ์รกิาร HONDA)

ถนนมะลวิลัย ์ต.นาโป่ง (042) 804-075-77

เมอืงเลย อูห่า้ง บรษัิท รว่มใจเอ็มจเีมอืงเลย จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร MG) /รับเบีย้อูไ่ด ้

ถนนมลวิรรณ ต.กดุป่อง (042) 814-655

เมอืงเลย อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด ปรดีา เซอรว์สิ ถนนเลย-ดา่นซา้ย ต.กดุป่อง (042) 815-449, (042) 815-450

เมอืงเลย อูใ่นเครอื อูอ่นิเตอรเ์ซอรว์สิ ถนนฟากเลย-นาดว้ง ต.ในเมอืง (042) 830-082

เมอืงเลย รา้นกระจก อดุรกระจกรถยนต ์(สาขาเลย) ถนนมลวิรรณ ต.กดุป่อง (042) 815-384

นครพนม เมอืงนครพนม อูห่า้ง (ศนูย ์TOYOTA)บรษัิท โตโยตา้เจรญิศร ีจ ากัด ถนนพทัิกษ์สันต ิต.หนองญาติ 065-264-1693

เมอืงนครพนม อูใ่นเครอื อูเ่ฉลมิการชา่ง ถนนประชารว่มมติร ต.หนองญาติ (042) 502-188

เมอืงนครพนม อูใ่นเครอื อูท่องบรกิาร ซอย ส.วฒันาอทุศิ ถ.อภบิาลบัญชา 084-515-0060

เมอืงนครพนม อูใ่นเครอื สมานคารแ์คร์ ถนนโพธิศ์ร ีต.ในเมอืง (042) 512-498, (043) 522-456

บงึกาฬ เมอืงบงึกาฬ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด เลง้บงึกาฬเซอรว์สิ ถนนบงึกาฬ-บา้นแพง ต.บงึกาฬ (042) 492-747

สกลนคร สวา่งแดนดนิ อูห่า้ง (ศนูย ์TOYOTA)บรษัิท โตโยตา้เบสท ์ผู ้

จ าหน่ายโตโยตา้ จ ากัด

652 ม.1 ถ.นติโย ต.สวา่งแดนดนิ (042) 737-777,098-6101739

พังโคน อูห่า้ง (ศนูย ์TOYOTA)บรษัิท โตโยตา้เบสท ์ผู ้

จ าหน่ายโตโยตา้ จ ากัด(สาขาพังโคน)

 ถ.นติโย ต.พังโคน (042) 707806 

เมอืงสกลนคร อูใ่นเครอื เลศิสกลการชา่ง (อูก่ลาง) ถนนสกล-กาฬสนิธ ์ต.หว้ยยาง (042) 747-227

เมอืงสกลนคร อูใ่นเครอื วจิติรศลิป์ ถนนสกล-กาฬสนิธ ์ต.ธาตเุชงิชมุ (042) 732-386

สวา่งแดนดนิ อูใ่นเครอื หจก.ว.ชา่งยนต ์ ถ.สวา่งแดนดนิ-สอ่งดาว ต.สวา่งแดนดนิ (042) 721-850,081-9654198

สวา่งแดนดนิ อูใ่นเครอื บรษัิท ชาญออโตค้าร ์จ ากัด ถนนนติโย ต.สวา่งแดนดนิ (042) 737-111-2 
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ภมูภิาค จงัหวดั เขต/อ าเภอ ประเภท ชือ่ ทีต่ ัง้ โทรศพัท์

รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เมอืงสกลนคร รา้นกระจก บ.อดุรกระจกรถยนต ์จก.(สาขาสกลนคร) ถ.นติโย ต.ธาตเุชงิชมุ  (042) 713-149,095-6700230 

(สงักดัสาขาอดุรธาน)ี หนองคาย เมอืงหนองคาย อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด หนองคายอนิเตอรเ์ซอรว์สิ ถนนมติรภาพ ต.หนองกอมเกาะ (042) 465-123

เมอืงหนองคาย อูใ่นเครอื อูท่องเจรญิยนตส์าขาหนองคาย ต.หาดค า (042) 012-766, 082-317-1771 

ทา่หนิ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด พ.ีท.ีคารเ์ซอรว์สิ ทา่บอ่ ถนนจรดลสวรรค ์ต.ทา่บอ่ (042) 431-077

หนองบวัล าภู เมอืงหนองบัวล าภู อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด อมรชยัเซอรว์สิ ถนนอดุร-เลย ต.หนองภัยศนูย์ 080-191-5958, 084-203-2199

ภาคใต ้ ภเูก็ต เมอืงภเูก็ต อูห่า้ง บรษัิทสยามนสิสัน เอ.อาร ์จ ากัด 

(ศนูยบ์รกิารNISSANและรบัซอ่มรถยนต์

ถนนเจา้ฟ้าตะวนัตก ต.วชิติ (076) 217-953-8

(สงักดัสาขาภเูก็ต) เมอืงภเูก็ต อูห่า้ง บรษัิทโตโยตา้ภเูก็ตมอเตอรส์ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร TOYOTA)

ถนนแมห่ลวน (076) 360-555

เมอืงภเูก็ต อูห่า้ง บรษัิท ทเีอสแอลออโตเ้ซอรว์สิ จ ากัด 

(ศนูยบ์รกิารซอ่มรถยนตน์ าเขา้ทกุยีห่อ้)

ถนนเฉลมิพระกยีรต ิต.รัษฏา (076) 610-049-50

เมอืงภเูก็ต อูห่า้ง บรษัิท เอส.ย.ูเซอรว์สิ เซนเตอร ์จ ากัด ถนนสรุนิทร ์ต.ตลาดใหญ่ (076) 222-360

เมอืงภเูก็ต อูห่า้ง บรษัิท กระจา่งเจา้ฟ้า จ ากัด ถนนเจา้ฟ้าตะวนัตก ต.วชิติ (076) 212-681

เมอืงภเูก็ต อูห่า้ง บรษัิท มลิเลนเนียมออโตก้รุ๊ป จ ากัด 

(ศนูยบ์รกิาร  BMW)

ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิต.รัษฏา (076) 201-900

เมอืงภเูก็ต อูห่า้ง หา้งหุน้สว่นจ ากัด พรพชิยัการชา่ง ถนนรัตนโกสนิทร ์200ปี ต.ตลาดเหนือ (076) 211-112

เมอืงภเูก็ต อูห่า้ง บรษัิท หาดใหญอ่อโตโ้มบลิ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร VOLVO)

ต.รัษฎา (076) 373-123 ตอ่115 (บ/ช) 

(076) 373-123 ตอ่114 (ชา่ง)
กะทู ้ อูห่า้ง ศนูยซ์อ่มสอีนุภาษ (รับซอ่มทกุยีห่อ้)

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA )

ถนนพระภเูก็ตแกว้ (076) 668-165

ถลาง อูห่า้ง บรษัิท ภเูก็ตมอเตอร ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  NISSAN)

ถนนเทพกระษัตร ีต.เทพฯ (076) 313-129

ถลาง อูห่า้ง บรษัิท วกีรุ๊ปมติซอูอโตเ้ซลล ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิารMitsubishiและChevrolet)

ต.ศรสีนุทร (076) 617-700

เมอืงภเูก็ต อูห่า้ง บรษัิท เยอรมัน ออโต ้คัลเลอร ์ภเูก็ต จ ากัด

(ศนูยร์ถยโุรป รบัเบีย้อูไ่ด)้

ต.รัษฏา (076) 601-192

เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื หกเหลีย่ม ถนนเจา้ฟ้าตะวนัตก ต.ฉลอง (076) 280-618

เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื อูเ่อซซีอ๊ปบราเธอรส์ ถนนเทพกระษัตร ีต.รัษฎา (076)212-553

เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื นาคาการชา่ง ถนนเจา้ฟ้าตะวนัตก ต.วชิติ (076) 248-162, (076) 248-200

เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื เคเคซกีาราจ ถนนตะกั่วป่า (076) 215-631, (076) 221-024

(076) 220764
เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื บรษัิท ทวีแีอลออโต ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ต.รัษฎา (076) 261-490

เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื เฟรนคารก์รุ๊ป ต.รัษฏา (076) 523-366
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ภมูภิาค จงัหวดั เขต/อ าเภอ ประเภท ชือ่ ทีต่ ัง้ โทรศพัท์

รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

ภาคใต ้ เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื ส.เจรญิยนต์ ถนนเจา้ฟ้าใน ต.วชิติ (076) 224-808

(สงักดัสาขาภเูก็ต) เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื เอส.พ ีออโตค้ัลเลอร์ ถนนศักดเิดช ต.วชิติ (076) 211-890

เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื ชนลิการชา่ง ถนนหลวงพอ่ชว่ง ต.ฉลอง (076) 367-031

เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื ภเูก็ตการาจ ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9   ต.รัษฎา (076) 526-039

เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื R.C.เซอรว์สิ (ภเูก็ต) ถนนสะป า-สามกอง ต.รัษฎา (076) 376-121

เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื อาคมเซอรว์สิ ถนนเทพกษัตรยิ ์ต.เกาะแกว้ (076) 238-874

เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื เจีย้วบรกิาร ถนนเจา้ฟ้า ต.วชิติ (076) 220-901

เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื มงคลการชา่ง ซอยธนติธรุกจิ 6   ถนนศักดเิดช (076) 242-881

เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื บรษัิท เอกวนิช านาญกจิ จ ากัด ถนนเยาวราช ต.รัษฎา (076) 523-041

เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื บรษัิท เทพกระษัตร ีภเูก็ต กรุ๊ป จ ากัด ถนนเทพกระษัตร ีต.รัษฎา (076) 216-253

เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นสามัญ ธนกฤต เซอรว์สิ ซอยป่าหลา่ย ต.ฉลอง (076) 374-008

เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื บรษัิท เออซี ีออโตโ้มทฟี จ ากัด ต.วชิติ (076) 685-309

เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื บรษัิท ทเวนตีท้ร ีออโตโมทฟี จ ากัด ต.เกาะแกว้ (076) 684-781

เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื ใสยวนเซอรว์สิ ต.ราไวย์ (076) 383-028

เมอืงภเูก็ต อูใ่นเครอื บรษัิท รชิ แมนส ์ทอย ภเูก็ต (2016) จ ากัด ต.รัษฎา (076) 612-545, 081-5566553

กะทู ้ อูใ่นเครอื บรษัิท บซี ีโปร การร์าจ จ ากัด ถนนพระภเูก็ตแกว้ ต.กะทู ้ (076) 530-399,0946272115

กะทู ้ อูใ่นเครอื ประเสรฐิการชา่ง ถนนพระภเูก็ตแกว้ ต.กะทู ้ (076) 319-347

กะทู ้ อูใ่นเครอื สมนกึการชา่ง ถนนวชิติสงคราม ต.กะทู ้ (076) 319-152

กะทู ้ อูใ่นเครอื ศักดิก์ารชา่ง ถนนพระบารม ีต.ป่าตอง 081-719-1070

ถลาง อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด โชตกิารชา่ง ถนนเทพกระษัตร ีต.ศรสีนุทร (076) 434-513

ถลาง อูใ่นเครอื ถลางเซอรว์สิ(1999) ต.ศรสีนุทร (076) 313-366, (076) 313-355

เมอืงภเูก็ต รา้นกระจก บรษัิท อาณาจักรกระจกโคง้ จ ากัด ถนนเทพกระษัตร ีต.รัษฎา (076) 239-116

เมอืงภเูก็ต รา้นกระจก เอส.ซ.ีกระจกกรุ๊ป ถนนเทพกระษัตร ีต.เกาะแกว้ (076) 239-038

เมอืงภเูก็ต รา้นกระจก คลังกระจกรถยนต์ ถนนเทพกระษัตร ีต.เกาะแกว้ (076) 377-655

กระบี่ เมอืงกระบี่ อูใ่นเครอื บิว้เซอรว์สิ ถนนเพชรเกษม เยือ้งมัสยดิกลางจังหวดักระบี ่ (075) 700-160-1

เมอืงกระบี่ อูใ่นเครอื ดว้งการชา่ง ใกลว้ดัถ ้าเสอื ต.กระบีน่อ้ย (075) 701-197-8

อา่วลกึ อูใ่นเครอื อูศ่รตีรังการาจ ถนนสาย4009 จากขนสง่อา่วลกึ 400 เมตร (075) 619-738
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ภมูภิาค จงัหวดั เขต/อ าเภอ ประเภท ชือ่ ทีต่ ัง้ โทรศพัท์

รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

ภาคใต ้ เมอืงกระบี่ รา้นกระจก ศรตีรังกระจกโคง้ ถนนศรตีรัง ต.กระบีใ่หญ ่ (075) 631-095

(สงักดัสาขาภเูก็ต) พงังา เมอืงพังงา อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด หนุ่ยการชา่ง (พังงา) ต.ถ ้าน ้าผดุ (076) 481-606

ตะกั่วทุง่ อูใ่นเครอื R.C.เซอรว์สิ (พังงา) ถนนเพชรเกษม ต.โคกกลอย (076) 673-975

ตะกั่วทุง่ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นสามัญ โชตกิารชา่ง ต.โคกกลอย (076) 410-205

ตะกั่วป่า อูใ่นเครอื โอก๋ารชา่ง ต.บางมว่ง (076) 461-233

ตะกั่วป่า อูใ่นเครอื ต.การชา่ง (อูก่ลาง) ต.โคกเคยีน (076) 471-416

ตะกั่วป่า อูใ่นเครอื หจก. ว ีไอ พ ีออโตเ้พน้ท์ ต.บางมว่ง  076-671219, 081-2734516 

ทา้ยเหมอืง อูใ่นเครอื ประเสรฐิการชา่ง (พังงา) ถนนเพชรเกษม ต.นาเตย (076) 670-722

ภาคใต ้ สรุาษฎรธ์านี เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูห่า้ง บรษัิท มติซสูรุาษฎร ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  MITSUBISHI)

ถนนกาญจนวถิ ีต.บางกุง้ (077) 285-038-40

(สงักดัสาขาสรุาษฏรธ์าน)ี เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูห่า้ง บรษัิท ทวีแีอลออโตอ้นิเตอรเ์นชัน่แนล

(ศนูยบ์รกิาร  CHEVROLET)

ต.วดัประดู่ (077) 201-301-4

เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูห่า้ง บรษัิท สรุาษฎรธ์านี ฮอนดา้ออโตโมบลิ 

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ถนนกาญจนวถิ ีต.บางกุง้ (077) 224-777

เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูห่า้ง บรษัิท มติรแทอ้อโตโมบลิ จ ากัด 

(ศนูยบ์รกิารซอ่มMAZDA และFORD)

ถนนเลีย่งเมอืง ต.บางกุง้ (077) 600-109, (077) 600-071

เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูห่า้ง บรษัิท ฮอนดา้ไดมอนด ์สรุาษฎรธ์านี จ ากัด 

(ศนูยบ์รกิาร HONDA)

ต.วดัประดู่ (077) 951-155

เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้ตาปี จ ากัด ถนนเลีย่งเมอืง ต.บางกุง้ (077) 225-999

เกาะสมยุ อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้สรุาษฎรธ์านี 

ผูจ้ าหน่ายโตโยตา้ จ ากัด สาขาเกาะสมยุ

ต.ตลิง่งาม (077) 415-600 ตอ่ 114

เกาะพะงัน อูใ่นเครอื ทเีจ2009 ต.เกาะพะงัน (077) 377-842,0836324576

เกาะสมยุ อูใ่นเครอื อฐูการชา่ง (เกาะสมยุ) ต.ตลิง่งาม (077) 234-130

เกาะสมยุ อูใ่นเครอื จพี ีการาจ ม.1 ต.แมน่ ้า (077) 270-714

เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด สรุาษฎรย์านยนต์ ถนนกาญจนวถิ ีต.บางกุง้ (077) 286-617-8

เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูใ่นเครอื อูโ่กหนาย ถนนวดัโพธิ-์บางใหญ ่ต.มะขามเตีย้ (077) 223-539 

เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูใ่นเครอื ก.เกยีรตกิารชา่ง ถนนเลีย่งเมอืง ต.มะขามเตีย้ (077) 285-306

เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูใ่นเครอื จ าเรญิการชา่ง ซอยรอบเมอืง2   ต.มะขามเตีย้ (077) 220-676

เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูใ่นเครอื สี ่ก.การชา่ง ถนนศรวีชิยั (077) 272-722

เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูใ่นเครอื ไกเ่ซอรว์สิ ต.วดัประดู่ (077) 269-318

เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูใ่นเครอื คารฟ์อรย์บูอรด์ี้ ต.วดัประดู่ (077) 200-542
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รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

ภาคใต ้ เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูใ่นเครอื พงษ์กรการชา่ง ถนนบายพาส ต.มะขามเตีย้ (077) 221-916, (077) 220-771

(สงักดัสาขาสรุาษฏรธ์าน)ี เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูใ่นเครอื แมนการชา่ง ถนนบายพาส ต.มะขามเตีย้ 081-597-4365

เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูใ่นเครอื ทองแกว้การชา่ง ต.บางกุง้ (077) 224-433

เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูใ่นเครอื บ.พอี ีเจรญิยนต ์จก.(เดมิป้อมเพชรการชา่ง) ถนนศรวีชิยั ต.มะขามเตีย้ (077) 603-236,083-6341748

เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูใ่นเครอื ไพโรจน์การชา่ง ต.บางกุง้ (077) 284-248,0818922322

เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูใ่นเครอื บรษัิท อู ่สวุทิยก์ารชา่ง จ ากัด ถนนเลีย่งเมอืง ต.มะขามเตีย้ (077) 218-158,0819709339

เมอืงสรุาษฎรธ์านี อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด พทีเีอ็ม บอดีก้รุ๊ป ถนนเลีย่งเมอืง ต.มะขามเตีย้ (077) 295-191-3

เมอืงสรุาษฏรธ์านี อูใ่นเครอื เกยีรตสิธุรรมการชา่ง ต.วดัประดู่ (077) 200-273

เมอืงสรุาษฏรธ์านี อูใ่นเครอื สองพีน่อ้ง บอดีเ้ซอรว์สิ ถนนเลีย่งเมอืง ต.มะขามเตีย้ (077) 313-843

เวยีงสระ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอ็น.เค.ยนตรกจิ ต.ทุง่หลวง (077) 363-366

ทา่ชนะ อูใ่นเครอื ชยัเจรญิยนตอ์อโตเ้ซอรว์สิ ต.สมอทอง (077) 381-480,08-9871-1400

พนม อูใ่นเครอื ชา่งเลีย้งออโตเ้ซอรว์สิ ต.ตน้ยวน 081-367-5498, 081-363-2495

พนม อูใ่นเครอื ศริเิซอรว์สิคาร์ ต.ตน้ยวน (077) 929-392-3

พนม อูใ่นเครอื บรษัิท ดกุรวมชา่ง จ ากัด ต.ตน้ยวน 080-526-9903, 083-596-1226

พนุพนิ อูใ่นเครอื แดงเซอรว์สิ ถนนธราธบิด ีต.ทา่ขา้ม (077) 240-414

กาญจนดษิฐ์ อูใ่นเครอื บรษัิท อูป่ระยงคก์ารชา่ง จ ากัด (อูร่ถใหญ)่ ต.ทา่ทองใหม่ (077) 452-525

เมอืงสรุาษฎรธ์านี รา้นกระจก พ.กระจกรถยนต์ ถนนศรวีชิยั ต.มะขามเตีย้ (077) 282-969, (077) 283-299 

ชุมพร เมอืงชมุพร อูห่า้ง บรษัิท มติซชูมุพร จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  MITSUBISHI)

ถนนเพชรเกษม ต.วงัไผ่ (077) 502-877-8, (077) 502-225

เมอืงชมุพร อูห่า้ง บรษัิท ชมุพร ฮอนดา้ออโตโมบลิ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ต.วงัไผ่ (077) 576-465-6

เมอืงชมุพร อูใ่นเครอื อูบ่รกิารมาสดา้ ถนนพศิษิฐพยาบาล ต.ทา่ตะเภา (077) 571-505

เมอืงชมุพร อูใ่นเครอื อูช่มุพรบอดีเ้พน้ท์ ต.นาชะอัง (077) 658-342,0896510673 

เมอืงชมุพร อูใ่นเครอื หจก.ไพรัตน์ชมุพร(2560) ต.วงัไผ่ (077) 596-779

หลังสวน อูใ่นเครอื กติตสิริยิางยนต์ ถนนเพชรเกษม ต.ขันเงนิ (077) 545-260

เมอืงชมุพร รา้นกระจก กบกระจกรถยนต์ ต.ขนุกระทงิ (077) 576-708

นครศรธีรรมราช เมอืง อูห่า้ง บรษัิท มาสดา้ นครดซี ีจ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  MAZDA)

ถนนออ้มคา่ยวชริาวธุ ต.ปากพนู (075) 312-383-6

เมอืง อูใ่นเครอื วศิวเซอรว์สิ ซอยตาปู่ ช ีถนนพัฒนาการคขูวาง (075) 322-997
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ภมูภิาค จงัหวดั เขต/อ าเภอ ประเภท ชือ่ ทีต่ ัง้ โทรศพัท์

รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

ภาคใต ้ เมอืง อูใ่นเครอื อูพ่ระเวยีงกลการ ถนนราชด าเนนิ ต.ในเมอืง (075) 466-586

(สงักดัสาขาสรุาษฏรธ์าน)ี ทุง่ใหญ่ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด เอส.เอส.กลการ ต.ปรกิ (075) 489-242,089-1964086 

ทุง่สง อูใ่นเครอื เพชรเกษมทุง่สง ถนนสายเอเชยี ต.ชะมาย (075) 421-640

เมอืง รา้นกระจก บ.นครเซฟตีก้ลาส จ ากัด ถนนออ้มคา่ยวชริาวธุ ต.ทา่วงั (075) 345-553

ระนอง เมอืงระนอง อูห่า้ง บรษัิท สยามวพี ีออโตเซลส์

(ศนูยบ์รกิาร  MITSUBISHI)

ถนนเพชรเกษม ต.บางนอน (077) 823-109-10

(077) 823-680-1, (077) 831-113
เมอืงระนอง อูใ่นเครอื หน่วยการชา่ง ซอย7 ต.บางริน้ (077) 812-880

เมอืงระนอง อูใ่นเครอื อูน่ติยย์นต ์บางกลาง ถนนเพชรเกษม ต.บางริน้ (077) 812-661

เมอืงระนอง รา้นกระจก รา้นจิง้เหง้กระจกรถยนต ์ ต.บางริน้ (077) 825-581, (077) 834-984 

ภาคใต ้ สงขลา หาดใหญ่ อูห่า้ง บรษัิท โตโยตา้สงขลา

(ศนูยบ์รกิาร  TOYOTA)

ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ (074) 422-040-9

(สงักดัสาขาหาดใหญ)่ หาดใหญ่ อูห่า้ง บรษัิท หาดใหญ ่ออโตโ้มบลิ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  VOLVO)

ถนนราษฎรย์นิด ีต.หาดใหญ่ (074) 464-383-7

หาดใหญ่ อูห่า้ง บรษัิท อรยิะมอเตอร ์จ ากัด สาขาถ.ราษฎรย์นิดี

 (ศนูยบ์รกิาร  HONDA)

ถนนราษฎรย์นิด ีต.หาดใหญ่ (074) 357374-9

หาดใหญ่ อูห่า้ง บรษัิท หาดใหญ ่มอเตอร ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  NISSAN)

ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ (074) 258888

หาดใหญ่ อูห่า้ง บรษัิท ติง่ เพอรฟ์อรแ์มนซ ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  BENZ)

ถนนสามชยั ต.หาดใหญ่ (074) 246-001

หาดใหญ่ อูห่า้ง บรษัิท ซ.ีเจ. มอเตอร ์เซล (หาดใหญ)่ จ ากัด 

(ศนูยบ์รกิาร  SUBARU)

ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ 086-959-1215

หาดใหญ่ อูห่า้ง บรษัิท มลิเลนเนียม ออโต ้กรุ๊ป จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  (BMW)

ถ.ศภุสารรังสรรค ์ ต.หาดใหญ ่ (074) 491-900

หาดใหญ่ อูห่า้ง บรษัิท พ.ีว.ีเค. มอเตอร ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  FORD)

ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ (074) 364-517-21

หาดใหญ่ อูห่า้ง บรษัิท จ.วนิติ จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  MITSUBISHI)

ถนนเลีย่งเมอืง ต.ควนลัง (074) 552-268-9 

บางกล า่ อูห่า้ง บรษัิท หาดใหญส่หมอเตอร ์จ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  ISUZU)

ถนนลพบรุรีาเมศวร ์ต.ทา่ชา้ (074) 457-710-4

ระโนด อูใ่นเครอื ณัฐวฒุ ิเซอรว์สิ ต.ปากแตระ (074) 392-693, (074) 454-163

089-876-9027
หาดใหญ่ อูใ่นเครอื บรษัิท ไทยชองมอเตอร ์จ ากัด สาขา1 ถนนราษฎรย์นิดี (074) 342-712, (074) 342-718

หาดใหญ่ อูใ่นเครอื บรษัิท ไทยชองมอเตอร ์จ ากัด สาขา2 ซอย12  ถนนศรภีวูนารถ (074) 429-113, (074) 428-234

หาดใหญ่ อูใ่นเครอื บรษัิท หาดใหญบ่อดีเ้ซอรว์สิ จ ากัด ต.คลองแห (074) 427-000-1

หาดใหญ่ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด ทัฟโคทหาดใหญบ่อดีช้็อป ถนนกาญจนวนชิ ต.หาดใหญ่ (074) 213-169, (074) 213-170

หาดใหญ่ อูใ่นเครอื บรษัิท ชาญรวมชา่ง จ ากัด ถนนกาญจนวนชิ ต.หาดใหญ่ (074) 439-488-9

หาดใหญ่ อูใ่นเครอื บรษัิท หาดใหญค่ารแ์ครเ์ซอรว์สิ จ ากัด ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ (074) 361-300-1
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รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

ภาคใต ้ หาดใหญ่ อูใ่นเครอื วคิตอรีค่ารแ์คร์ ถนนธรรมนูญวถิ ีต.หาดใหญ่ (074) 802-627

(สงักดัสาขาหาดใหญ)่ หาดใหญ่ อูใ่นเครอื อูส่ทิธา ซอย14  ถนนศรภีวูนารถ ต.หาดใหญ่ 088-258-9381-2

หาดใหญ่ อูใ่นเครอื บรษัิท นคร หาดใหญ ่เซอรว์สิ จ ากัด ถนนสันตริาษฏร ์ต.หาดใหญ่ (074) 253-640-1

เมอืงสงขลา อูใ่นเครอื สยามยนตส์งขลา ถนนไทรบรุ ีซอย27  ต.บอ่ยาง (074) 314-169

เมอืงสงขลา อูใ่นเครอื อู ่ต.เจรญิการชา่ง ถนนไทรบรุ ีต.บอ่ยาง (074) 322-298

เมอืงสงขลา อูใ่นเครอื สงขลาเจรญิการชา่ง ต.เขารปูชา้ง (074) 321-480

หาดใหญ ่ รา้นกระจก หจก.หาดใหญอ่าณาจักรอะไหลย่นต์ ถนนศรภีวูนารถ ต.หาดใหญ ่ (074) 356-312, (074) 357-659 

หาดใหญ ่ รา้นกระจก บรษัิท เอ.พ.ี กระจกโคง้ จ ากัด ถนนราษฎรย์นิด ีต.หาดใหญ่ (074) 342-050 

ตรงั เมอืงตรัง อูใ่นเครอื อู ่ดว้งการชา่ง ต.นาตาลว่ง (075) 219-930, (075) 219-940

เมอืงตรัง อูใ่นเครอื เจ.พ.ีเอ.เจรญิยนต์ ต.นาตาลว่ง (075) 215-859

เมอืงตรัง อูใ่นเครอื วเิศษกลุตรัง ต.บา้นควน (075) 502-553-4

เมอืงตรัง รา้นกระจก เอส.พอีอโตก้ลาส ช็อป ถนนเพลนิพทัิกษ์ ซอย12   ต.ทับเทีย่ง (075) 223-200

พทัลงุ เมอืงพัทลงุ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด วโรจน์เซอรว์สิ ถนนไชยบรุ ีต.เขาเจยีก (074) 613-237

เมอืงพัทลงุ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด อูรุ่ง่นรัินดร์ ต.เขาเจยีก (074) 670-570-1

สตลู เมอืงสตลู อูใ่นเครอื อู ่ยนตรการสตลู ต.คลองขดุ (074) 721-051, (074) 723-991

081-897-2722 
ยะลา เมอืงยะลา อูใ่นเครอื นัสการชา่ง ซอยศรปีตุรา1  ถนนสโิรรส ต.สะเตง (073) 241-435

เบตง อูใ่นเครอื อู ่มารม์อเตอร์ ถนนคงคา ต.เบตง (073) 245-932

เมอืงยะลา รา้นกระจก ไก ่กระจกรถยนต์ ถนนผังเมอืง2  ต.สะเตง (073) 227-080

นราธวิาส เมอืงนราธวิาส อูใ่นเครอื อู ่อ านวย ถนนวรคามพพิธิ ต.บางนาค (073) 511-843, (073) 513-450-1

เมอืงนราธวิาส อูใ่นเครอื อู ่อทัุยการชา่ง ต.โคกเคยีน 087-293-5286, 081-543-8709

สไุหงโกลก อูใ่นเครอื อู ่สนทิเซอรว์สิ ต.ปาเสมัส (073) 646655, (073) 646584-5

สไุหงโกลก อูใ่นเครอื อู ่สรุนิทรก์ารชา่ง ถนนบา้นตันหยงมะลิ (073) 647-110

เมอืงนราธวิาส รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด ธรีะการกระจก ถนนนราชยัศร ีต.บางนาค (073) 512-223,088-8298380
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ภาคใต ้ ปตัตานี เมอืงปัตตานี อูใ่นเครอื อู ่วฒุกิารชา่ง ซอย14  ถนนนาเกลอื ต.บานา (073) 310-986

(สงักดัสาขาหาดใหญ)่ เมอืงปัตตานี อูใ่นเครอื บรษัิท แกรนดอ์อโตเ้ซลส ์จ ากัด ถนนยะรัง ต.จะบังตกีอ (073) 311-603-4

เมอืงปัตตานี รา้นกระจก ปัตตานีกระจกรถยนต์ ต.รสูะมแิล (073) 333-719

ภาคตะวนัตก สมทุรสาคร เมอืงสมทุรสาคร อูห่า้ง บรษัิท สยามนสิสัน ท.ีเค.เอฟ. จ ากัด 

(ส านักงานใหญ)่

ต.คลองมะเดือ่ 02-024-9003

เมอืงสมทุรสาคร อูใ่นเครอื ทันสมัย ถนนพระราม 2 ต.มหาชยั (034) 412-436, (034) 422-585

(034) 810-397
เมอืงสมทุรสาคร อูใ่นเครอื โอเวอรแ์ลนดก์าราจ (อูก่ลาง) ต.โคกขาม (034) 864-288, (034) 864-289

กระทุม่แบน อูใ่นเครอื ไทยเฮงหลอีอโตเ้ซอรว์สิ(อูก่ลาง) ถนนเศรษฐกจิ ต.ออ้มนอ้ย 02-810-1293, 02-810-0323

เมอืงสมทุรสาคร อูห่า้ง บรษัิท เอ็มเอฟ มอเตอรร์าด จ ากัด 

(ศนูยบ์รกิารซอ่มมอเตอรไ์ซค ์BMW )

ถ.พระราม 2 ต.ทา่จนี (034) 425-891 

เมอืงสมทุรสาคร รา้นกระจก หา้งหุน้สว่นจ ากัด บางกอกออโตก้ลาส ถนนเอกชยั ต.โคกขาม (034) 423-889

สมทุรสงคราม เมอืงสมทุรสงคราม อูใ่นเครอื คารเ์ซ็นเตอรเ์ซอรว์สิ ถนนจรญิชมปรดีา ต.บางแกว้ (034) 712-789, (034) 717-345

(034) 716-509
เมอืงสมทุรสงคราม รา้นกระจก ศรมีงคลกระจกยนต ์(สาขา2) ต.ทา่ทราย 081-432-8666, 089-698-7715

097-006-4251
เมอืงสมทุรสงคราม รา้นกระจก ศรมีงคลกระจกยนต ์ ต.ลาดใหญ่ 081-432-8666, 089-698-7715

097-006-4251
ราชบรุ ี เมอืงราชบรุี อูห่า้ง บ.เกยีรตศิริ ิฮอนดา้คารส์ ์ราชบรุ ีจก. (ศนูย ์

HONDA)

ต.โคกหมอ้ (032) 737-144-6,086-3085111

เมอืงราชบรุี อูใ่นเครอื ประสทิธิย์นต์ ต.ดอนตะโก (032) 327-978

บา้นโป่ง อูใ่นเครอื ตุน่เซอรว์สิ ต.ปากแรต (032) 201-231, (032) 210-240

บา้นโป่ง อูใ่นเครอื บรษัิท อนิโนมฟู  จ ากัด (ซอ่มรถบัส) ต.ทา่ผา (032) 919-474

กาญจนบรุ ี เมอืงกาญจนบรุี อูห่า้ง บ. ช.เอราวณัมอเตอร ์กาญจนบรุ ีจก.

(ศนูยบ์รกิาร  NISSAN)

ต.ทา่มะขาม (034) 520-323-2

ทา่มว่ง อูใ่นเครอื ช.รุง่เรอืงบรกิาร ต.ทา่ลอ (034) 604-522

เพชรบรุ ี เมอืงเพชรบรุี อูใ่นเครอื ตอ้มการชา่ง (อูก่ลาง) ถนนเพชรเกษม ต.ไรส้ม้ (032) 419-916-8

ทา่ยาง อูใ่นเครอื เบเ๊ฮงหล ี(อูก่ลาง) ตรงขา้มวดัเขากระจวิ (032) 437-696, (032) 438-121

เมอืงเพชรบรุี อูห่า้ง บรษัิท มติซเูพชรบรุ ีจ ากัด

(ศนูยบ์รกิาร  MITSUBISHI)

ถ.เพชรเกษม ต.ตน้มะมว่ง (032) 490-199
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ภมูภิาค จงัหวดั เขต/อ าเภอ ประเภท ชือ่ ทีต่ ัง้ โทรศพัท์

รายชือ่คูส่ญัญาประเภทรบัซอ่มรถยนตใ์นเครอื AIG

ภาคตะวนัตก ทา่ยาง อูห่า้ง บรษัิท สยามนสิสันเพชร จ ากัด        (ศนูย์

NISSAN)

ถ.เพชรเกษม ต.ทา่ยาง (032) 437-784-6 

เมอืงเพชรบรุี รา้นกระจก เพชรบรุ ีกระจกรถยนต ์จ.เพชรบรุี ถนนเพชรเกษม ต.ไรส่ม้ (032) 401-428-9 

ประจวบครีขีนัธ ์ เมอืง อูใ่นเครอื ทวศีักดิเ์ซอรว์สิ (อูก่ลาง) ถนนหวัหนิ-หนองพลับ ต.หวัหนิ (032) 534-826

เมอืง อูใ่นเครอื ประดษิฐย์นตก์ารชา่ง ถนนเพชรเกษม ต.หว้ยทราย (032) 578-249

ปราณบรุี อูใ่นเครอื วศิวโมบาย ต.หนองตาแตม้ (032) 805-955

หวัหนิ อูใ่นเครอื หา้งหุน้สว่นจ ากัด อูส่ัญญา เคาะ พน่สี หมูท่ี2่ ต าบลทับใต ้ (032) 510-781,081-9423909 ,064-

9916993
ปราณบรุี รา้นกระจก ปราณบรุ ีกระจกรถยนต์ ถนนเพชรเกษม ต.เขานอ้ย (032) 623-269

หวัหนิ รา้นกระจก ปราณบรุ ีกระจกรถยนต ์(สาขาหวัหนิ) ต.หนิเหล็กไฟ (032) 510-501
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