
รายช่ือศนูยซ์่อมตัวแทนจ าหน่าย

รายช่ือศูนยซ์่อมตัวแทนจ าหน่าย ที่อยู่ เขต/อ าเภอ เบอรโ์ทรศัพท์

กระบี่

กระบีฮ่อนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั 111 ถนนศรพีงังา กระบีใ่หญ่ เมือง 0 7563 2222, 08 1085 9994

โตโยตา้ อนัดามนั กระบี ่จ  ากดั 175 ม.2 ถ.เพชรเกษม กระบีน่อ้ย เมือง 0 7562 7777, 0 7562 3900

สยาม นิสสนั มอเตอร ์กระบี ่จ  ากดั 128 ม.11 กระบีน่อ้ย เมือง 0 7563 1400-3

กรุงเทพมหานคร

002 เซอรว์ิสเซ็นเตอร ์จ  ากดั 102 ถ.บรมราชชนนี 55 ตลิง่ชนั ตลิง่ชนั 0 2880 7211-2

14 ออโตโมชั่น จ  ากดั 1353/4 เอกชยั บางบอนใต้ บางบอน 08 7591 5109

824 บอดีแ้อนดเ์พน้ท ์จ  ากดั 35 ราชพฤกษ ์บางพรม ตลิง่ชนั 09 0660 7957, 06 4585 
0484,0 2410 5824

TOYOTA BODY SERVICE CO.,LTD. 242 หมู ่11 ถนนศรนีครนิทร ์บางนา บางนา 0 2361 5501

กฤษฎา ออโต ้จ  ากดั 506 รามอินทรา รามอินทรา คนันายาว 0 2510 4444

กฤษฎากลการ (ประเทศไทย) จ ากดั 88/8 ถ.รามอินทรา คนันายาว คนันายาว 0 2510 4444

กาญจนาภิเษก ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 272 ถ.กาญจนาภิเษก ฉิมพลี ตลิง่ชนั 0 2115 3000

แกรนดฮ์อนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 845/1-2 ถ.ลาดกระบงั ลาดกระบงั ลาดกระบงั 08 9205 9775,0 2181 2222,0
 2181 0222 ตอ่ 207 ฝ่ายซอ่มสี
,ตวัถงั

โก ออโตโมบลิ จ  ากดั 909 ออ่นนชุ ประเวศ ประเวศ 08 7357 2092 ,09 0523 5555

คอนเน็ค คารบ์อดี ้จ  ากดั 302/1 รม่เกลา้ มีนบรุี มีนบรุี 0 2915 3311-5, 0 2915 2138

คาวาลลโิน เซอรว์ิส จ  ากดั 2124 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่บางกะปิ หว้ยขวาง 0 2319 6109

เคเอเอส มอเตอรส์ จ  ากดั 804 ถ.จรญัสนิทวงศ ์บางออ้ บางพลดั 08 9044 7763,0 2880 0055

โคว้ยูฮ่ะอีซซูเุซลส ์จ  ากดั 302 ถนนรม่เกลา้ มีนบรุี มีนบรุี 0 2915 2138

จีพี สแตรทเตจีส้ ์ออโตโมทพี (ประเทศไทย) จ ากดั 1739/1 ซ.สขุทุวิท 66/1 ถ.สขุมุวิท บางจาก พระโขนง 0 2744 9009-11

ซมัมิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 2754,2756 ซ.สขุมุวิท 66/1 ถ.สขุมุวิท บางนา บางนา 0 2398 0205-20

ซมัมิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 530 ถนนศรนีครนิทร ์หนองบอน ประเวศ 0 2398 8888

ซมัมิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 825 ถนนรามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ 0 2732 2680-90 , 0 2378 
1920-25

ซมัมิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 88 ซอยพฒันาการ30 ถ.พฒันาการ สวนหลวง สวนหลวง 0 2710 9999

ซีจี ออโตโมบลิ จ  ากดั 140 ถ.รามค าแหง ถ.รามค าแหง ราษฎรพ์ฒันา สะพานสงู 08 5221 6333,08 4915 
3333,08 4912 6666,0 2372 
2255

ซซูกิุ ตงเจรญิยนตอ์อโตเ้ซลส ์จ  ากดั 396 บางบอน 5 บางบอน บางบอน 0 2409 2947-9

ซซูกิู อินดี ้บางหวา้ จ  ากดั 311/1 เพชรเกษม บางหวา้ ภาษีเจรญิ 0 2457 8899

ซซูกิู เอกมยั-รามอินทรา ออโตโมบลิ จ  ากดั 340/1 หมู ่9 ถ.ประดษิฐ์มนธูรรม ทา่แรง้ บางเขน 0 2362 4688

เซควอญ่า หลกัสี ่จ  ากดั 599 รามอินทรา คนันายาว คนันายาว 08 6688 3607,0 2540 4888

ไซม ์ดารบ์ี ้มาสดา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (สาขาบคุคโล) 382/1 ถ.เจรญินคร ดาวคะนอง ธนบรุี 0 2476 2222

ไซม ์ดารบ์ี ้แวนเทจ (ประเทศไทย) จ ากดั (สาขาสขุาภิบาล
 3)

355/1 ถ.รามค าแหง สะพานสงู สะพานสงู 0 2517 7616

ด ีโฟร ์คารซิ์ตี ้จ  ากดั 17 ถนนกาญจนาภิเษก หลกัสอง บางแค 0 2802 7884-5

ตรเีพชรอีซซูบุรกิาร จ  ากดั 1088 ถ.วิภาวดรีงัสติ จตจุกัร จตจุกัร 0 2966 2000-14 ตอ่ 1427

ตลิง่ชนั ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 299 ถ.บรมราชชนนี ฉิมพลี ตลิง่ชนั 0 2422 4477

เตชะจรสัฮอนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั 2701/8-9 ถนนลาดพรา้ว คลองเจา้คณุสงิห์ วงัทองหลาง 0 2935 0000
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โตโยตา้ กรุงไทย จ ากดั 2368 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม จตจุกัร 0 2530 9999

โตโยตา้ กรุงไทย จ ากดั 491 ถ.รามอินทรา รามอินทรา คนันายาว 0 2510 9999

โตโยตา้ กรุงไทย จ ากดั (สาขาตลิง่ชนั) 128/9 ถ.บรมราชชนนี ตลิง่ชนั ตลิง่ชนั 08 6331 2369,0 2510 9999

โตโยตา้ เค.มอเตอรส์ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 80 จนัทร ์ทุง่วดัดอน สาทร 08 9693 5678

โตโยตา้ เจด ีคารส์ จ  ากดั 18/7-9 หมู ่8 บางขนุเทยีน จอมทอง 0 2453 1999

โตโยตา้ ชยัรชัการ จ  ากดั (สาขาเกษตร-นวมินทร)์ 111 ถ.ประเสรฐิมนกิูจ รามอินทรา คนันายาว 08 1830 5863,0 2519 3333

โตโยตา้ ซมัมิท จ ากดั 333/1 ออ่นนชุ ประเวศ ประเวศ 0 2056 0233

โตโยตา้ ท ีบ ีเอ็น จ  ากดั 1306,1308 บางนา-ตราด บางนา บางนา 0 2315 8888

โตโยตา้ ท ีบ ีเอ็น จ  ากดั 318 , 318/1-3 ลาดกระบงั ลาดกระบงั ลาดกระบงั 0 2329 8888

โตโยตา้ ท ีบ ีเอ็น จ  ากดั 7,7/1 รามค าแหง สะพานสงู สะพานสงู 0 2105 8861-8

โตโยตา้ ท ีบ ีเอ็น จ  ากดั (สาขากาญจนาภิเษก) 8/8 ถ.กาญจนาภิเษก ศาลาธรรมสพน์ ทวีวฒันา 0 2106 8815

โตโยตา้ ธนบรุ ีจ  ากดั (สาขาสขุาภิบาล 3) 329 ถ.รามค าแหง สะพานสงู สะพานสงู 0 2518 0303,0 2518 0736

โตโยตา้ ธนบรุ ีจ  ากดั สาขาเจรญินคร 670/1 เจรญินคร บางล าภลูา่ง คลองสาน 0 2439 5600

โตโยตา้ บสัส ์จ  ากดั 999 วิภาวดรีงัสติ จตจุกัร จตจุกัร 0 2080 8888

โตโยตา้ บสัส ์จ  ากดั 888 หมู ่12 คนันายาว คนันายาว 0 2375 5775

โตโยตา้ บางกอก จ ากดั 48 ถ.เจรญิราษฎร ์บางโคล่ บางคอแหลม 0 2673 0670-2

โตโยตา้ บางกอก จ ากดั 42/3-4 หมู ่9 ถนนวิภาวดรีงัสติ สกีนั ดอนเมือง 0 2998 0217-8,0 2998 0482

โตโยตา้ บางกอก จ ากดั 87/521-522 ถนนกาญจนาภิเษก บางบอน บางบอน 0 2451 1999 ตอ่ 111

โตโยตา้ ลบิรา ( สาขาวชัรพล ) 300 ถ.สขุาภิบาล 5 ทา่แรง้ บางเขน 0 2519 9000

โตโยตา้ ลบิรา จ  ากดั 650 ถนนประเสรฐิมนกิูจ ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว 0 2553 2222

โตโยตา้ เอ็มไพรส์ จ  ากดั 1281/6 ถ.เอกชยั บางบอน บางบอน 08 3096 5231

โตโยตา้ เอ็มไพรส์ จ  ากดั 38/3 หมู ่11 ถนนตลิง่ชนั-สพุรรณบรุ ีฉิมพลี ตลิง่ชนั 0 2448 8222

โตโยตา้ เอ็มไพรส์ ยซูฟลู คารส์ จ  ากดั 1177/2 ถนนกาญจนาภิเษก บางแคเหนือ บางแค 0 2413 3999

โตโยตา้ แอท ยไูนเตด็ จ  ากดั (สาขาพระราม 3) 1091 ถ.พระราม 3 ชอ่งนนทรี ยานนาวา 08 6896 5606,0 2678 0809,0 
2678 1444

โตโยตา้ธนบรุ ีจ  ากดั (สาขารม่เกลา้) ใกลก้ารเคหะรม่เกลา้ ซ.รม่เกลา้ 28 เลขที ่141 ม.5 ถ.รม่เกลา้ คลองสามประเวศลาดกระบงั 0 2906 8803-7,0 2906 8888

โตโยตา้ธนบรุ ีจ  ากดั (สาขาออ่นนชุ) 1023 ถ.ออ่นนชุ สวนหลวง สวนหลวง 0 2742 0334-7,0 2742 0467

โตโยตา้นครธน จ ากดั 79/99 ม.4 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า แสมด า บางขนุเทยีน 0 2452 2555

โตโยตา้นฤมิต จ ากดั 1501 ถนนนิมิตใหม ่ทรายกองดนิ คลองสามวา 0 2915 7777

โตโยตา้บสัส ์จ  ากดั 2 ถนนประเสรฐิมนกิูจ เสนานิคม จตจุกัร 0 2579 5599

โตโยตา้บสัส ์จ  ากดั 584 ถ.เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค 0 2862 8888

โตโยตา้บสัส ์จ  ากดั 899 ถ.รามอินทรา คนันายาว คนันายาว 0 2819 8989

โตโยตา้บสัส ์จ  ากดั (สาขาพระราม 2) 36 ถ.พระรามที ่2 ทา่ขา้ม บางขนุเทยีน 0 2030 2222

โตโยตา้บสัส ์จ  ากดั (สาขาราชพฤกษ)์ 55 ถ.ราชพฤกษ ์ตลิง่ชนั ตลิง่ชนั 0 2119 1111

โตโยตา้ภมิูพฒันา จ ากดั 141 ถ.สวุินทวงศ ์แสนแสบ มีนบรุี 0 2919 5911

โตโยตา้ภมิูพฒันา จ ากดั 388 ถ.เฉลมิพระเกียรต ิร.9 หนองบอน ประเวศ 0 2328 2288

โตโยตา้ภมิูพฒันา จ ากดั 88 ถ.เลยีบวาร ีกระทุม่ราย หนองจอก 0 2548 2855

โตโยตา้มหานคร จ ากดั (สาขาดอนเมือง) 35,35/1 ถ.พหลโยธิน สนามบนิ ดอนเมือง 0 2996 9701-5

โตโยตา้มหานคร จ ากดั (สาขาบางนา) 3604 ถ.สขุมุวิท บางนา บางนา 0 2745 1981-90

โตโยตา้มหานคร จ ากดั (สาขาวงแหวนรอบนอก) 22,22/1 ถ.กาญจนาภิเษก บางแค บางแค 0 2803 4375-9

โตโยตา้มหานคร จ ากดั (สาขาสายไหม) 777 หมู ่2 ถ.สายไหม สายไหม สายไหม 02 694 4333

โตโยตา้สยามออโต ้ซาลอน จ ากดั 167 ม. 1 ถนนสขุาภิบาล 5 ออเงิน สายไหม 0 2533 3600

โตโยตา้สยามออโต ้ซาลอน จ ากดั 680/2 ถ.เพชรเกษม บางหวา้ ภาษีเจรญิ 0 2454 9988
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โตโยตา้สวุรรณภมิู จ  ากดั 821 ถ.เพชรเกษม หนองคา้งพลู หนองแขม 0 2862 3888

ทองหลอ่-รามอินทรา จ ากดั 18 รามอินทรา ทา่แรง้ บางเขน 0 2509 8999

ท.ีเอส.มอเตอร์ 25 ถนนพระราม 6 ซอย 4 (รองเมืองซอย 2 ) รองเมือง ปทมุวนั 0 2214 4872,0 2216 3143

ททีซีี มอเตอร ์จ  ากดั 1240 พฒันาการ สวนหลวง สวนหลวง 0 2322 2222

ทวีีแอล ออโต ้อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 111/159 หมูท่ี ่6 ซอยโพธ์ิแกว้ นวมินทร ์คลองกุ่ม บงึกุ่ม 0 2038 3888

ธนบรุพีานิช จ  ากดั 198 งามวงศว์าน ทุง่สองหอ้ง หลกัสี่ 0 2954 0200

ธนบรุพีานิช จ  ากดั 1024 ถ.พระราม 4 ทุง่มหาเมฆ สาทร 0 2679 8700 Ext. 81-82

ธนบรุพีานิช จ  ากดั 120 ถนนราชด าเนินกลาง บวรนิเวศ พระนคร 0 2226 0921, 0 2622 3000

ธนบรุฮีอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 42 หมู ่9 ถนนกาญจนาภิเษก บางแค บางแค 0 2803 2222-6

นครชยัมิตซ ูจ  ากดั 35/7-8 ถนนจรญัสนิทวงศ ์วดัทา่พระ บางกอกใหญ่ 0 2476 9607-10

นครชยัยนต์ 26/71-74 ถ.จรญัสนิทวงศ ์วดัทา่พระ บางกอกใหญ่ 0 2868 0636-7

นครนิทร ์ฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 888 ถนนศรนีครนิทร ์สวนหลวง สวนหลวง 0 2730 2092-3

นท ียนิูตี ้มอเตอร ์จ  ากดั 208/1 ราชพฤกษ ์บางจาก ภาษีเจรญิ 0 2458 2288

นท ีออโตโมบลิ จ  ากดั 208 ถ.ราชพฤกษ ์บางจาก ภาษีเจรญิ 08 1856 9362,0 2457 2288-
91

นวมินทร ์ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 15/2-4 หมูท่ี ่7 ถ.นวมินทร ์คลองกุ่ม บงึกุ่ม 0 2510 3389

นิมิตใหม ่ฮอนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั 1515 ถนนนิมิตใหม ่ทรายกองดนิ คลองสามวา 0 2792 7000

นิวตนั เซอรว์ิส เซ็นเตอร ์จ  ากดั 36/9 หมูท่ี ่14 ถ.บรมราชชนนี ฉิมพลี ตลิง่ชนั 0 2887 6500-9

นีโอ ยนิูตีม้อเตอร ์จ  ากดั 31 ถ.พระราม 2 ทา่ขา้ม บางขนุเทยีน 0 2416 0020, 0 2415 0222

ไนน ์ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 9, 9/1 ประเสรฐิมนกิูจ นวลจนัทร์ บงึกุ่ม 0 2033 5999

บสัส ์บสิซิเนส จ ากดั 88 ถ.รชัดาภิเษก ซอย 42-36 จนัทรเกษม จตจุกัร 0 2513 9988

บางกอก ออโตโมบลิ จ  ากดั 466 ถ.ศรนีครนิทร ์หนองบอน ประเวศ 0 2743 4600 ตอ่ 144-5,301

บางกอกไครสเลอร ์จ  ากดั 21 ถนนสขุมุวิท ซอยสขุมุวิท 62 บางจาก พระโขนง 0 2332 0046-50

บางเขนฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 357 ถ.พหลโยธิน อนสุาวรยี ์ บางเขน 0 2972 4455,0 2551 2706-8

บาเซโลนา มอเตอร ์จ  ากดั (สาขาบางแค) 548 ถ.เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค 09 5802 1440,0 2080 5888

บเีคเค ออโตเฮาส ์กาญจนาภิเษก จ ากดั 88/1-2 กาญจนาภิเษก บางแค บางแค 06 4585 1189,0 2764 4999

เบนซ ์บเีคเค วิภาวด ีจ  ากดั 99 ซอยวิภาวดรีงัสติ 40 ลาดยาว จตจุกัร 0 2930 1888

เบนซต์ลิง่ชนั จ  ากดั 152/1-2 ถ.บรมราชชนนี ตลิง่ชนั ตลิง่ชนั 0 2880 7180-9

เบนซพ์ระราม 3 จ ากดั 487 ถนนพระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม 0 2291 1212 ตอ่ 303

เบส ออโต ้เซลส ์จ  ากดั 1687/1 เพชรเกษม หลกัสอง บางแค 0 2444 2333

ป่ินเกลา้ฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 22 ถ.บรมราชชนนี ฉิมพลี ตลิง่ชนั 0 2884 1875-82

พระนคร เซลล ์แอนด ์เซอรว์ิส จ  ากดั 100 ถนนประเสรฐิมนกิูจ จรเขบ้วั ลาดพรา้ว 0 2092 7555

พระนคร ยนตรการ 108 หมู ่2 วิภาวดรีงัสติ ลาดยาว จตจุกัร 0 2561 5000

พระนครยนตรการ จ  ากดั 108 หมู ่2 ถ.วิภาวดรีงัสติ ลาดยาว จตจุกัร 08 6441 0057,0 2561 5000 
Ext.500

พระนครยนตรการ จ  ากดั (สาขาสายไหม) 88 ถ.สขุาภิบาล 5(ตรงขา้มสขุาภิบาล 5 ซ.77) สายไหม สายไหม 0 2991 8888 *รบัเฉพาะรถ
เสยีหายเบา-ปานกลาง

พระนครฮอนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั 110 ถนนวิภาวดรีงัสติ ลาดยาว จตจุกัร 0 2941 1888

พระนครฮอนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั 8 ถนนเสรไีทย มีนบรุี มีนบรุี 0 2919 9979-84

พระนครฮอนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั 211 ถ.รามอินทรา อนสุาวรยี ์ บางเขน 0 2970 7111

พระราม 2 ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 271 ถนนพระราม 2 แสมด า บางขนุเทยีน 0 2415 1515 ตอ่ 444
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พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 707 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา 0 2294 8118,0 2296 7111

พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั (สาขา
ดาวคะนอง)

161 หมูท่ี ่3 ถ.สขุสวสัดิ ์จอมทอง จอมทอง 0 2477 0055,0 2232 2777

พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั (สาขา
นราธิวาสฯ)

358 ถ.นราธิวาสราชนครนิทร ์ชอ่งนนทรี ยานนาวา 0 2285 2244,0 2296 7199

พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั (สาขาบางคอ
แหลม)

358/1 ถ.พระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม 0 2689 3999,0 2232 2555

พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั (สาขาสรุวงศ)์ 184 ถ.สรุวงศ ์บางรกั บางรกั 0 2352 4333

พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั (สาขาหวัล  าโพง) 23/34-35 ถ.ตรมิีตร ตลาดนอ้ย สมัพนัธวงศ์ 0 2232 2888

พระราม 4 ฮอนดา้คารส์ ์กรุ๊ป จ  ากดั 1658/1 ถนนพระรามที ่4 คลองเตย คลองเตย 0 2671 9990

พระราม 7 กรุ๊ป จ  ากดั 1530 ประชาราษฎร ์1 วงศส์วา่ง บางซ่ือ 0 2831 8999

พระราม 7 ฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 521 ถ.จรญัสนิทวงศ ์บางออ้ บางพลดั 0 2433 3333

พระรามเกา้ ฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 819 ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง หว้ยขวาง 0 2719 6830-9

พาราวินเซอร ์จ  ากดั (ถ.ศรนีครนิทร)์ 817 ถ.ศรนีครนิทร ์สวนหลวง สวนหลวง 0 2720 5430-2

พิธานพาณิชย ์จ  ากดั 292 ถนนสรุวงศ ์สีพ่ระยา บางรกั 0 2234 8760

พิธานพาณิชย ์จ  ากดั 46/157 หมู ่4 ซ.31 ถนนรามอินทรา อนสุาวรยี ์ บางเขน 0 2522 6859-63, 0 2522 6867

พิธานพาณิชย ์จ  ากดั 67 ถนนบรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวฒันา 0 2888 2999

พิรยิะพงศ ์จ  ากดั 84 ถนนจรญัสนิทวงศ ์บางหลดั บางพลดั 0 2434 7767, 0 2880 0230

เพชรบรุตีดัใหม ่ฮอนดา้คารส์ ์(1994) จ ากดั 1757 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่บางกะปิ หว้ยขวาง 0 2652 7500

เพอรฟ์อรแ์มนซ ์มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 25/14-15 หมู ่4 ถนนรามอินทรา อนสุาวรยี ์ บางเขน 0 2900 5700

เพอรฟ์อรแ์มนซ ์มอเตอรส์ ดอนเมือง(ประเทศไทย) จ ากดั 9/99 วิภาวดรีงัสติ ตลาดบางเขน หลกัสี่

ไพรม์ มอเตอร ์จ  ากดั 222/2 ถ.รม่เกลา้ คลองสามประเวศ ลาดกระบงั 0 2737 8000

ฟอรด์ นีโอ ออโตบ้อดี ้จ  ากดั 54/1 พระรามที ่2 ทา่ขา้ม บางขนุเทยีน 0 2898 5040

มงคลออโตเ้ซลส ์จ  ากดั 78/4 ม.4 ถ.รามอินทรา อนสุาวรยี ์ บางเขน 0 2551 2553, 0 2551 0077, 
08 6345 8375

มาสดา้ เจพี ประดษิฐ์มนธูรรม 15 ประดษิฐ์มนธูรรม ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว 0 2578 3999

มาสดา้ ชลบรุ ีจ  ากดั (มหาชน) 396/4-6 กาญจนาภิเษก บางแคเหนือ บางแค 09 4129 4482 ,0 2454 8545

มาสดา้ ซิตี ้จ  ากดั 3563/3 ถ.รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ 0 2718 5060

มิตซ ูเซควอญ่า 597 ถนนรามอินทรา ถนนรามอินทรา คนันายาว คนันายาว 06 5885 4888 ,0 2918 1144. 
06 5885 4888

มิตซ ูพระนคร ออโต ้จ  ากดั 108 วิภาวดรีงัสติ ลาดยาว จตจุกัร 06 1013 4564,0 2001 0999

มิตซ ูพระนคร ออโต ้จ  ากดั 88 สขุาภิบาล 5 สายไหม สายไหม 06 1013 4564,02 001 3999

มิตซ ูอลัตเิมท จ ากดั 1281/1 เอกชยั บางบอนใต้ บางบอน 0 2415 1099

มิตซ ูอิมเพรสชั่น จ  ากดั 95 ถ.รามค าแหง สะพานสงู สะพานสงู 0 2373 7117

มิตซ ูเอส.พี.กรุ๊ป จ  ากดั 1631/7-9 ถ.กาญจนาภิเษก บางไผ่ บางแค 0 2109 8888

มิตซเูมโทร จ  ากดั 288 ถ.หทยัราษฎร ์มีนบรุี มีนบรุี 0 2021 3000 *ระงบัรถ
เสยีหายหนกัชั่วคราว

มิตซสูาธร จ  ากดั 40/1 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั 0 2291 9478-9, 0 2238 5352
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มิลเลนเนียม ออโต ้กรุ๊ป จ  ากดั 2929/9 ถ.พระราม 4 (ซ.สขุมุวิท 22) คลองเตย คลองเตย 0 2663 3222

มิลเลนเนียม ออโต ้ลาดพรา้ว จ  ากดั 2222/9 ถ.ลาดพรา้ว พลบัพลา วงัทองหลาง 0 2935 2000 ตอ่ 308

เมโทร ฮอนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั 111 ถ.สายไหม สายไหม สายไหม 0 2021 2000

แม็คซสั มอเตอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 1096 ถ.ออ่นนชุ สวนหลวง สวนหลวง 09 0908 5814, 06 4214 
7563,0 2118 6891-93

ยโุรปา คาร ์(ธนบรุ)ี จ ากดั 122 ถ.สรินิธร บางพลดั บางพลดั 0 2881 2000, 0 2881 2630

ยโุรปา คาร ์(พระราม 2) จ ากดั 113,113/1 หมูท่ี ่6 ถนนพระรามที ่2 แสมด า บางขนุเทยีน 0 2848 1111

ยโุรปามอเตอร ์จ  ากดั 60/9 ถ.จรญัสนิทวงศ ์วดัทา่พระ บางกอกใหญ่ 0 2864 0077-92

ยไูนเตด็ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 22 ถ.ราชพฤกษ ์บางระมาด ตลิง่ชนั 0 2432 2222,0 2432 2345

ยโูรเปียน มอเตอรค์าร ์จ  ากดั 1048 รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ 0 2735 8888

เยอรมนั ออโต ้จ  ากดั 441 ถ.บางนา-ตราด บางนา บางนา 0 2396 1199, 0 2747 4477

โยโกตะ มอเตอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 181 ถ.ยานนาวา บางโพงพาง ยานนาวา 0 2295 0081

โยโกตะ มอเตอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (สาขานราธิวาสฯ) 5, 5/1 ถ.นราธิวาสราชนครนิทร ์ชอ่งนนทรี ยานนาวา 0 2295 0081

รชัดา ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 232 ถ.รชัดาภิเษก หว้ยขวาง หว้ยขวาง 0 2276 6555

รามอินทรา ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 9/9 ถ.คูบ้อน บางชนั คลองสามวา 08 3036 9573

รามอินทราฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 88 ถ.รามอินทรา รามอินทรา คนันายาว 0 2510 5005, 0 2510 4545

เลก็ซซ์สั กรุงเทพ จ ากดั 58 ถนนรมิคลองแสนแสบ บางกะปิ หว้ยขวาง 0 2319 1980-1, 0 2319 1518-
9

เลกซสั ออโต ซิตี ้จ  ากดั 1/1 ซ.สขุมุวิท 18 คลองเตย คลองเตย 08 7084 2112,0 2784 5960

เลกซสั ออโต ้ซิตี ้จ  ากดั 14/459 หมู ่4 ถ.รามอินทรา อนสุาวรยี ์ บางเขน 0 2521 1111

วรจกัรย์นต ์จ  ากดั 257 ถนนวิสทุธิกษัตรยิ ์บางขนุพรหม พระนคร 0 2629 3000

วรจกัรย์นต ์จ  ากดั 319 ถ.พระรามที ่2 แสมด า บางขนุเทยีน 0 2894 1000

วรจกัรย์นต ์จ  ากดั 362 ซอยเฉลมิลาภ ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท 0 2619 1711-6

วอง ออโตโมบลิ จ  ากดั 2629 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตจุกัร 0 2940 6600

วอง ฮอนดา้ คารส์ ์จ  ากดั 999 ถนนพหลโยธิน พญาไท พญาไท 0 2271 1717 ตอ่ 1161-2

วอง ฮอนดา้ คารส์ ์จ  ากดั (สาขาบางบวั-ศรปีทมุ) อาคาร 1-5 เลขที ่2629 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตจุกัร 0 2940 6600, 0 2512 0220

วอง ฮอนดา้ คารส์ ์จ  ากดั (สาขาสายไหม) 1 ถ.สขุาภิบาล 5 ออเงิน สายไหม 0 2193 1122

วิชช ์มอเตอรส์ จ  ากดั 333/33 ประดษิฐ์มนธูรรม วงัทองหลาง วงัทองหลาง 0 2530 1111

ว.ี กรุ๊ป ฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 1052 เพชรเกษม บางแคเหนือ หนองแขม 0 2421 6666, 0 2421 2112

ว.ีกรุ๊ป ฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั (สาขาบางกอกนอ้ย) 665/5 ถ.จรญัสนิทวงศ ์อรุณอมัรนิทร ์ บางกอกนอ้ย 0 2434 5555

ว.ีเอ็ม.เอส.คาร ์เซลล์ 1240 ถ.พฒันาการ สวนหลวง สวนหลวง 0 2719 4455 ,0 2719 5767

ว.ีโอเค กรุ๊ป จ  ากดั (สาขาโพธ์ิแกว้) 111/159 ถ.โพธ์ิแกว้ นวมินทร์ บงึกุ่ม 0 2645 0510-39

สตารแ์ฟลก จ ากดั 61 ถ.วิภาวดรีงัสติ สามเสนใน พญาไท 0 2248 6699

สยาม ไอ.บ.ี ฮอนดา้ ออโตโมบลิ ฉลองกรุง จ  ากดั 666/6 ถ.ฉลองกรุง ล  าปลาทวิ ลาดกระบงั 08 7971 6712,0 2360 5050

สยามนิสสนั กรุงเทพ จ ากดั (สาขานวมินทร)์ 818 ถ.นวมินทร ์คลองกุ่ม บงึกุ่ม 0 2988 9255

สยามนิสสนั กรุงไทย จ ากดั 350 ถ.รามอินทรา ทา่แรง้ บางเขน 0 2510 5555 Ext.56

สยามนิสสนั ที.เค.เอฟ จ ากดั 293 เพชรเกษม หนองคา้งพลู หนองแขม 06 3206 4479,0 2809 6701-3

สยามนิสสนั บอดี ้จ  ากดั 80 ถ.วิภาวดรีงัสติ ลาดยาว จตจุกัร 0 2561 0813-6,0 2941 4537-9

สยามนิสสนั เอส.เอ็ม.ท ีบรกิาร จ  ากดั 729 ถ.ศรนีครนิทร ์สวนหลวง สวนหลวง 0 2722 8484-6

สยามนิสสนัรถดพีระราม 2 3 พระรามที ่2 ทา่ขา้ม บางขนุเทยีน 0 2417 0777

สวนหลวง ออโตเ้ฮา้ส ์จ  ากดั 1114 ถนนศรนีครนิทร ์สวนหลวง สวนหลวง 0 2322 5999
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สาธรฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 101 ถนนสรุศกัดิ ์สลีม บางรกั 0 2637 9080-99

สาธรฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 8 ซอยนราธิวาสราชนครนิทร ์12 ทุง่วดัดอน สาทร 0 2637 9080

สทิธิผลเซลส ์จ  ากดั (สาขาหวัหมาก) 156 ถ.รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ 0 2314 2062-4 **งดรบัรถ
เสยีหายหนกัชั่วคราว

สขุาภิบาล 3 ฮอนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั 245 ถ.รามค าแหง สะพานสงู สะพานสงู 0 2373 9999

สวุินทวงศ ์ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 137 ถนนสวุินทวงศ ์แสนแสบ มีนบรุี 0 2919 5222

ออโต ้แกลเลอรี่ เบสทส์ไมล ์จ  ากดั 11/11 ถ.รม่เกลา้ คลองสามประเวศ ลาดกระบงั 08 4875 5997,0 2090 0611-8

ออโต ้สไมล ์จ  ากดั 2288 ถ.จนัทน ์ชอ่งนนทรี ยานนาวา 08 9684 8180,0 2678 9080

ออโตบ้ลสิ จ  ากดั 1752 เพชรบรุตีดัใหม ่บางกะปิ หว้ยขวาง 0 2765 8888

ออโตบ้ลสิ จ  ากดั 383 ประดษิฐ์มนธูรรม วงัทองหลาง วงัทองหลาง 0 2765 8888

ออ่นนชุ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 222 ถ.ออ่นนชุ ประเวศ ประเวศ 0 2320 3999

อาร.์เอ็ม.เอ.เทรดดิง้ จ  ากดั 468 ถนนพระรามที ่3 บางโคล่ บางคอแหลม 08 9920 5546,0 2713 6021

อินชเ์คป (ประเทศไทย) จ ากดั 4332 ถ.พระรามที ่4 พระโขนง คลองเตย 06 4181 9409,0 2666 7562,

อีซซูชุยัเจรญิกิจ มอเตอรส์ จ  ากดั 7 ถนนเพชรเกษม หนองคา้งพลู หนองแขม 0 2807 4851-8

อีซซูพุระนคร จ ากดั 79/1 ถ.เสรไีทย มีนบรุี มีนบรุี 0 2517 0999

เอ ท ีฮอนดา้ ออโตโมบลิ (เอกชยั-บางบอน) จ ากดั 1283/1 เอกชยั บางบอน บางบอน 0 2453 8888

เอ เอ เอส ออโต ้เซอรว์ิส จ  ากดั 36/9,16-18 ถ.วิภาวดรีงัสติ สนามบนิ ดอนเมือง 0 2522 6655

เอกอินทราฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 265 ถนนประดษิฐ์มนธูรรม ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว 0 2553 8000

เอซี คาร ์รแีพร ์จ  ากดั 80 รามอินทรา มีนบรุี มีนบรุี 0 2540 2397-8

เอท ีฮอนดา้ ออโตโมบลิ (ภาษีเจรญิ) จ ากดั 689/1 ถ.เพชรเกษม บางหวา้ ภาษีเจรญิ 0 2455 8888

เอ็น.เค.ซี.อินเตอร์ 1213/28 ถ.สมเดจ็พระเจา้ตากสนิ บคุคโล ธนบรุี 0 2476 9606

เอ็นเคซี ออโต ้จ  ากดั 26/71-74 จรญัสนิทวงศ ์วดัทา่พระ บางกอกใหญ่ 08 6331 4249 ,0 2114 7709

เอ็ม ออโตก้าราจ จ ากดั 15 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวฒันา 0 2447 9393

เอ็ม.เค.ออโตเ้ซ็นเตอร ์จ  ากดั 45/580 หมู ่6 ถ.พระราม 2 แสมด า บางขนุเทยีน 0 2417 0300

เอ็ม.เค.ออโตเ้อช จ ากดั 141/1 ถ.พระราม 2 แสมด า บางขนุเทยีน 0 2416 0808,0 2417 0300 ตอ่
 137

เอ็มจี แสงอาร ีออโต ้จ  ากดั 251 หทยัราษฎร ์แขวงสามวาตะวนัตก คลองสามวา 0 2906 9555

เอ็มจี แอ็นท ์บางบอน จ ากดั 1008 เอกชยั บางบอน บางบอน 06 3535 8474,0 2416 7888

เอ็มบเีอส ออโตเ้ซ็นเตอร ์จ  ากดั 2 ซอยพระรามที ่2 ซอย 53 ถนนพระรามที ่2 แสมด า บางขนุเทยีน 0 2416 0100-8

เอ็มเพอรเ์รอร ์ออโต ้จ  ากดั 38 กาญจนาภิเษก บางแค บางแค 0 2455 6789

เอ-ลสิต ์มอเตอร ์จ  ากดั 8 ถนนประเสรฐิมนกิูจ (เกษตร-นวมินทร)์ เสนานิคม จตจุกัร 0 2056 0188

เอส.พี.อินเตอรแ์นชั่นแนล จ ากดั 69 ถนนรามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ 0 2319 9600

เอสเอสซี 59 156 รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ 0 2530 3484-5

ฮอนดา้ เฟิรส์ จ  ากดั 911 รามค าแหง สวนหลวง สวนหลวง 0 2318 5111 ตอ่ 203-204

ฮนุได มอเตอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 92 ถ.วิภาวดรีงัสติ ตลาดบางเขน หลกัสี่ 08 4722 0205,0 2089 1888
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กาญจนบุรี

ช.เอราวณัมอเตอร ์กาญจนบรุ ีจ  ากดั 444 หมู ่5 ทา่มะขาม เมือง 06 1418 5511,0 3452 0320

ช.เอราวณัรว่มทนุธุรกิจ จ  ากดั 31/2-7 หมู ่8 แสงชโูต ทา่ไม้ ทา่มะกา 0 3456 6305, 0 3456 6306

โตโยตา้กาญจนบรุ ี1995 ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จก. 22 หมู ่1 ทา่มว่ง ทา่มว่ง 0 3462 2722

โตโยตา้กาญจนบรุ ี1995 ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 39 หมู ่7 ดอนขมิน้ ทา่มะกา 0 3451 3400

เมืองกาญจน ์ฮอนดา้ ออโตโมบลิ (ลกูแก) จ ากดั 11 หมูท่ี ่6 แสงชโูต ทา่ไม้ ทา่มะกา 0 3451 3123

เมืองกาญจน ์ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 8 หมู ่1 ถนนแสงชโูต ทา่ลอ้ ทา่มว่ง 0 3451 3123

เอ.บ.ีเอส.ออโต ้บอดี ้เซอรว์ิส จ  ากดั 318/34 ถนนแสงชโูตเหนือ ทา่มะขาม เมือง 0 3462 5008-9

กาฬสินธุ์

กาฬสนิธุฮ์อนดา้คารส์ ์จ  ากดั 88 ถ.เลีย่งเมืองสงเปลอืย กาฬสนิธุ์ เมือง 0 4382 0991

โตโยตา้กาฬสนิธุ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 164-166 ถ.ถีนานนท ์กาฬสนิธุ์ เมือง 0 4387 3200-5 Ext.115

มิตซขูอนแก่นยนตไ์พบลูย ์จ  ากดั (สาขากาฬสนิธุ)์ 211 ถ.บายพาสทุง่มน กาฬสนิธุ์ เมือง 0 4382 1111 ตอ่ 203

สยามนิสสนักาฬสนิธุ ์จ  ากดั 168/1 ถ.ถีนานนท ์กาฬสนิธุ์ เมือง 08 8565 0393,0 4382 1010-2

ก าแพงเพชร

ก าแพงเพชร ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั (สาขาสลกบาตร) 339 หมู ่5 สลกบาตร ขาณวุรลกัษบรุี 0 5577 1685-6,09 3139 8230

ก าแพงเพชรฮอนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั 9/1 ม.9 ถ.พหลโยธิน นครชมุ เมือง 0 5584 0755-7

โตโยตา้ก าแพงเพชร ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ (1988) จ ากดั 98 หมู ่13 ถ.พหลโยธิน นครชมุ เมือง 0 5579 9321-4

ขอนแก่น

ขอนแก่น สหชยัมอเตอรเ์ซลส ์จ  ากดั 556 ม.8 เลีย่งเมือง บา้นเป็ด เมือง 0 4322 1156, 08 6461 0387

เคเคท ีขอนแก่น จ  ากดั 88/8 หมู ่6 ถ.ศรจีนัทร ์ในเมือง เมือง 0 4323 2888

โคว้ยูฮ่ะ ยานยนต ์จ  ากดั 86 หมู ่12 มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง 0 4327 1620-22

โตโยตา้ อมตะ จ ากดั 88/8 ม.7 ถนนมะลวิลัย ์ในเมือง เมือง 0 4324 0300

โตโยตา้แก่นนคร จ ากดั 359/888 ม.17 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมือง 0 4333 3444

โตโยตา้แก่นนคร จ ากดั (สาขามญัจาครี)ี 333 หมู ่1 สวนหมอ่น มญัจาครีี 08 1661 5477,0 4338 1444

โตโยตา้แก่นนคร จ ากดั สาขาหนองไผ่ 888 หมู ่24 ถ.มิตรภาพ ศลิา เมือง 0 4334 7444

โตโยตา้ขอนแก่น ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 48/1-2 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง 0 4324 4500-3

โตโยตา้ขอนแก่น ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 548 หมู ่12 ถนนมิตรภาพ เมืองเก่า เมือง 0 4334 6800 ตอ่ 342

โตโยตา้ขอนแก่น ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั (สาขาชมุแพ) 218 ถ.มะลวิลัย ์ไชยสอ ชมุแพ 0 4331 2326-7

โตโยตา้ขอนแก่น ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั (สาขามลวิรรณ) 888 หมู ่9 ถ.มลวิรรณ ชมุแพ ชมุแพ 08 6862 8809,0 4338 4888,0 
4300 8888

โตโยตา้ขอนแก่น ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั สาขาพล 111 ถ.มิตรภาพ เมืองพล พล 0 4341 5555

พิจิตรเพชรขอนแก่นเซลส ์จ  ากดั 69/69 หมูท่ี ่14 ในเมือง เมือง 043-239861-6

มิตซขูอนแก่นยนตไ์พบลูย ์จ  ากดั 359 หมูท่ี ่6 หนองไผ่ ชมุแพ 0 4331 1100

มิตซขูอนแก่นยนตไ์พบลูย ์จ  ากดั 21-25 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง 0 4333 4499

มิตซนูครขอนแก่น จ  ากดั 491 หมู ่12 ถ.มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง 0 4347 2222

สกาย ออโตเ้พน้ท ์จ  ากดั 311/2 หมู7่ ถนนมะลวิลัย ์ในเมือง เมือง 0 4333 3456, 0 4333 4500

สกาย ออโตเ้ฮา้ส ์จ  ากดั 294/8 หมูท่ี ่7 ถ.มะลวิลัย ์ในเมือง เมือง 0 4333 3799

สยามนครขอนแก่น จ  ากดั 119/49 หมู ่14 ในเมือง เมือง 0 4334 8141

อาร.์เอช.มอเตอรส์เซลส ์จ  ากดั 257/6 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง 0 4324 1000

อารเ์ฮงวฒันา จ ากดั 89 หมูท่ี ่12 ถ.มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง 0 4347 2313

ฮอนดา้บา้นไผ ่จ  ากดั 35/35 ม.2 ถ.มิตรภาพ บา้นไผ่ บา้นไผ่ 0 4337 4699
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โตโยตา้ สมาย จ ากดั 99 หมู ่5 ทา่ชา้ง เมือง 0 3942 6999 ตอ่ 
402,404,405,407,409,412,08 
6885 9642

โตโยตา้จนัทบรุ ี(1972) ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 59 ม.14 คลองนารายณ์ เมือง 0 3941 8555

โตโยตา้จนัทบรุ ี(1972) ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั (สาขา
นายายอาม)

98/9 หมู ่8 นายายอาม นายายอาม 09 8251 1051,0 3946 0787-9

พีเอ็มเอส ออโต ้การนัต ีจ  ากดั 50/11 หมู ่2 ถ.สขุมุวิท ทา่ชา้ง เมือง 08 1576 2422,08 9939 
9371,08 1637 2443,0 3933 
8084-88 ตอ่ 128,129

มาสดา้ มหาราช จ ากดั 31/54 หมูท่ี ่7 ญาณวิโรจน ์จนัทนิมิต เมือง 08 4249 5624,0 3948 0234

วี อาร ์ท ีออโตโมบลิส ์จ  ากดั 12/17 หมูท่ี ่14 คลองนารายณ์ เมือง 0 3937 3588

เอก โมบลิติี ้ 12/18 ม.14 คลองนารายณ์ เมือง 06 3196 9989,

ฉะเชิงเทรา ฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 27/4 หมู ่5 ถ.เลีย่งเมืองฉะเชิงเทรา บางพระ เมือง 0 3882 1000-2

โตโยตา้วนั จ  ากดั 357 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง หนา้เมือง เมือง 0 3850 0599 Ext.3

บเีคเค ยไูนเตด็ จ  ากดั 8/8 หมูท่ี ่12 บางปะกง บางปะกง 08 6034 2843 ,0 3305 4999

มิตซ ูบเีอ็นท ีจ  ากดั 99/1 หมู ่2 บางสมคัร บางปะกง 09 1103 8565,0 3853 0853

ออโตเ้ทคนิค (ประเทศไทย) จ ากดั 59/9 หมู ่12 ถ.บางนา-ตราด บางปะกง บางปะกง 0 3853 2900-07

อีซซูแุสงหงสล์ซิซ่ิง จ  ากดั 106 ถนนศขุประยรู หนา้เมือง เมือง 081-1475533,0 3882 4054-62

เฮอรเิทจ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 77 หมูท่ี ่1 บางตนีเป็ด เมือง 06 1845 0222,0 3808 8333-6

ชลบรุ ีทอ็ป คาร ์จ  ากดั 70 หมู ่4 หว้ยกะปิ เมือง 08 4697 7078,08 7942 
0937,0 3876 5376-81

ชลบรุ ีออโต ้เซ็นเตอร ์(บอดีช็้อป) จ ากดั 25/82-25/83 หมู ่3 บา้นสวน เมือง 0 3364 1888

ชลบรุ ีออโต ้เซ็นเตอร ์(บอดีช็้อป) จ ากดั 261/80 หมู ่4 นาเกลอื บางละมงุ 0 3822 2233, 0 3822 2467

ชลบรุ ีออโต ้เซ็นเตอร ์จ  ากดั 2/22 หมู ่6 ถนนสขุมุวิท นาเกลอื บางละมงุ 0 3841 4772-78

ชลบรุ ีออโต ้เซ็นเตอร ์จ  ากดั 95/132 หมู ่3 บา้นสวน เมือง 0 3879 6852-3, 0 3879 
66908-9

ชลบรุมีอเตอรเ์อ็กซเ์พรส จ ากดั 220/7 หมูท่ี ่10 บา้นสวน เมือง 0 3878 1111

ชลบรุอีีซซูเุซลส ์จ  ากดั 46 หมู ่8 หนองปลาไหล บางละมงุ 0 3822 2420-4

ชลบรุอีีซซูเุซลส ์จ  ากดั (สาขาบางละมงุ) 46/6 หมู ่8 หนองปลาไหล บางละมงุ 08 6325 3276

ชลบรุฮีอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 61/28 ม.1 ถ.สขุมุวิท เสม็ด เมือง 0 3827 8193-4

โตโยตา้ จี เอ็น ด ีชลบรุ ีจ  ากดั 48 หมูท่ี ่4 หนองกะขะ พานทอง 0 3871 9999 ตอ่2 กด4

โตโยตา้ จี เอ็น ด ีชลบรุ ีจ  ากดั 18/4 หมู ่4 บางละมงุ บางละมงุ 0 3871 9999,0 3871 9900

โตโยตา้ เจรญิยนตช์ลบรุ ีจ  ากดั 64/8 หมู4่ ถนนสขุมุวิท หว้ยกะปิ เมือง 0 3838 8999

โตโยตา้ เจรญิยนตช์ลบรุ ีจ  ากดั 137/27 ถนนสขุมุวิท ศรรีาชา ศรรีาชา 0 3832 8323

โตโยตา้ เจรญิยนตช์ลบรุ ีจ  ากดั (สาขานาจอมเทยีน) 102/34 หมู ่1 ถ.สขุมุวิท นาจอมเทยีน สตัหบี 08 8196 0869,0 3825 5663

โตโยตา้ นครชลบรุ ีจ  ากดั 44/9 หมู ่10 บา้นสวน เมือง 0 3303 7777

โตโยตา้ อินเตอรย์นตช์ลบรุ ี(1999) จ ากดั 88-88/1 หมู ่7 ทุง่สขุลา ศรรีาชา 0 3835 5222-33

โตโยตา้ อินเตอรย์นตช์ลบรุ ี(1999) จ ากดั ส  านกังานใหญ่ 24/99 หมู ่6 ถนนบายพาส บา้นสวน เมือง 0 3879 8833

จนัทบุรี

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี
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โตโยตา้พทัยา (1998) จ ากดั 269/128 หมู ่6 บอ่วิน ศรรีาชา 0 3834 6170-4

โตโยตา้พทัยา (1998) จ ากดั 55/4 หมู ่1 นาเกลอื บางละมงุ 0 3822 2509-13

โตโยตา้พทัยา(1998) จ ากดั 19/98 หมูท่ี ่8 สตัหบี สตัหบี 0 3843 5650-6

โตโยตา้เมืองชล จ ากดั 168/88 บา้นบงึ-แกลง บา้นบงึ บา้นบงึ 0 3822 9999

ไทยยนตช์ลบรุ ีผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 103 ม.2 ถ.สขุมุวิท บา้นสวน เมือง 0 3879 5932-12, 0 3828 7999

ไทยยนตช์ลบรุ ีผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั (สาขาหนองมน
บางพระ)

659 ถ.สขุมุวิท เหมือง เมือง 0 3831 6666

ไทยยนตช์ลบรุ ีผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั สาขาพทัยา 288 หมู ่2 ถนนสขุมุวิท นาเกลอื บางละมงุ 0 3870 2462-6 ,0 3822 2335 
,0 3822 2524

นนนทพิย ์จ  ากดั 102/5 หมูท่ี ่5 หว้ยกะปิ เมือง 0 3838 7760

บายพาสชลบรุ ีฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 194 หมู ่10 ถนนบายพาสชลบรุ ีบา้นสวน เมือง 0 3878 0616-22 ตอ่ 141, 142

เบส ออโตเ้ซลล ์จ  ากดั 365 หมูท่ี ่3 นาจอมเทยีน สตัหบี 0 3819 5666

พทัยา ออโตโมบลิ จ  ากดั 222 หมู ่2 นาจอมเทยีน สตัหบี 0 3825 5800

มาสดา้ ชลบรุ ีจ  ากดั 16/169 ม.6 หนองปลาไหล บางละมงุ 0 3811 9622

มาสดา้ ชลบรุ ีจ  ากดั (มหาชน) 115/9-10 หมูท่ี ่6 ดอนหวัฬ่อ เมือง 08 7833 9755,0 3819 9765

มิตซ ูพทัยา จ ากดั 222/2 หมู ่2 ถ.สขุมุวิท นาจอมเทยีน สตัหบี 0 3825 5999

มิตซชูลบรุ ีจ  ากดั (สาขาบอ่วิน) 285 หมู ่6 บอ่วิน ศรรีาชา 0 3834 5151 4

มิตซชูลบรุ ีจ  ากดั (สาขาพทัยา) 16/55 หนองปลาไหล บางละมงุ 0 3870 3333-7

มิตซชูลบรุ ีจ  ากดั (สาขาหว้ยกะปิใหม)่ 19/39 หมู ่4 หว้ยกะปิ เมือง 0 3838 6555,0 3819 0600-3 
ตอ่ 331-336

ศรรีาชาฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 888 หมู ่4 ถนนสขุมุวิท สรุศกัดิ์ เมือง 0 3831 4333

สยามนิสสนั ชลบรุ ีจ  ากดั (สาขาหนองมน) 144 หมู ่5 ถ.สขุมุวิท หว้ยกะปิ เมือง 0 3838 4510-11

ออโต ้แกลเลอรี่ บ ีมอร ์จ  ากดั 99/99 บา้นบงึ-บา้นคา่ย บา้นบงึ บา้นบงึ 0 3844 3666, 0 3844 4666

เอ็มจี รุง่เจรญิ 99/1 ม.5 หนองช า้ซาก บา้นบงึ 0 3844 5500

ไอทโีอเอ ออโต ้เซลส ์จ  ากดั (สาขาชลบรุ)ี 84 หมู ่2 ถ.สขุมุวิท เสม็ด เมือง 08 1555 4727,0 3814 4345-7

ไฮ-คลาส ออโต ้จ  ากดั 53 หมูท่ี ่1 เลีย่งเมืองชลบรุ ีหนองไมแ้ดง เมือง 0 3819 3555

โตโยตา้ ชยัทอง ชยันาท จ ากดั 204 หมู ่3 ถ.ชยันาท-สพุรรณบรุ ีบา้นกลว้ย เมือง 0 5642 1226-7

โตโยตา้ชยันาท 2015 จ ากดั 168 หมู ่5 อูต่ะเภา มโนรมย์ 09 8015 7008,0 5641 2888

อินเตอรเ์ทรด ออโตแ้ลนด ์จ  ากดั 234 หมูท่ี ่2 อูต่ะเภา มโนรมย์ 0 5601 9719

ฮอนดา้คารส์ ชยันาท จ ากดั 704 ม.4 บา้นกลว้ย เมือง 0 5641 1715

ชยัภมิู ฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 312-313 ม.1 ถ.ชยัภมิู-สคีิว้ บุง่คลา้ เมือง 0 4481 2759-60

โตโยตา้ชยัภมิู (ยนตรการ) ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้(สาขา
บายพาส)

105-106 หมู ่14 ถ.เลีย่งเมือง ในเมือง เมือง 08 5412 5015,0 4481 7718

โตโยตา้ชยัภมิู จ  ากดั 195/1 หมู ่6 ถ.ชยัภมิู-สคีิว้ ในเมือง เมือง 0 4483 7094-6

โตโยตา้ภมิูใจคณุวาส ีจ  ากดั 88/8 หมู ่7 ในเมือง เมือง 09 5167 0068,0 4481 1888

ส าราญ ท.ีเพน้ท ์จ  ากดั 105/19 หมูท่ี ่6 ในเมือง เมือง 0 4405 6161

ชัยนาท

ชัยภูมิ
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ชมุพรฮอนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั 98 หมูท่ี ่9 ถ.เพชรเกษม วงัไผ่ เมือง 0 7757 6464-6

โตโยตา้ชมุพร ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 123/4 หมู ่9 ตากแดด เมือง 08 9587 8543,0 7751 1333,0 
7753 4534

สยามนิสสนั ชมุพร จ  ากดั 265 หมู ่1 ถ.ชมุพร-ระนอง วงัไผ่ เมือง 0 7750 1401, 0 7757 4365

หลงัสวนฮอนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั 111 หมู ่4 ทา่มะพลา หลงัสวน 0 7751 0955-6

ฮอนดา้ชมุพร 123/2 หมูท่ี ่9 ตากแดด เมือง 0 7751 1488

เชียงราย

โตโยตา้เชียงราย 199 ม.1 ถ.พหลโยธิน นางแล เมือง 0 5370 3209

โตโยตา้เชียงราย จ ากดั 99/2 หมู ่11 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์รอบเวียง เมือง 0 5375 5199

มาสดา้สนิธานี จ  ากดั 118 หมู ่25 ซปุเปอรไ์ฮเวย ์รอบเวียง เมือง 0 5315 3414-7

มิตซพูนัลา้น จ ากดั 99/19 หมูท่ี ่13 สนัทราย เมือง 0 5370 0007

มิตซลูา้นนา บอดีเ้พน้ท ์จ  ากดั 88 หมู ่8 นางแล เมือง 0 5317 6666

รอ่งขุ่น ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 210 หมูท่ี ่1 ป่าออ้ดอนชยั เมือง 0 5202 0675

เอ็ม.อาร.์เอ็ม. คารส์ ์เชียงราย จ ากดั 138 หมูท่ี ่3 บา้นดู่ เมือง 0 5317 5600-2

เอ็ม.อาร.์เอ็ม.คารส์ ์เชียงราย จ ากดั 7/4 ม.12 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์รอบเวียง เมือง 0 5371 9251-3

เอ็ม.อาร.์เอ็ม.คารส์ ์เชียงราย จ ากดั 300 หมู ่13 ถ.พหลโยธิน รอบเวียง เมือง 0 5317 5600

แองเจิลเวย ์จ  ากดั 460 หมูท่ี ่5 พหลโยธิน รมิกก เมือง 0 6375 0444

เชียงใหม่

แมทรกิซ ์ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 101 หมู ่7 หนองป่าครั่ง เมือง 09 1858 3421,0 5385 1333,0
 5385 1000 ตอ่ 201

เจรญิมอเตอรเ์บนซ ์จ  ากดั 3 ถ.รตันโกสนิทร ์ศรภีมิู เมือง 0 5321 7652

เชียงแสง ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 143 หมู ่4 ดอนแกว้ แมร่มิ 0 5312 2111-5

เชียงใหม ่ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 389 หมู ่2 สนัทรายนอ้ย สนัทราย 0 5335 0300

ซีซีซี ออโต ้จ  ากดั 116 หมูท่ี ่1 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์เชียงใหม่-ล าปาง ไชยสถาน สารภี 0 5311 0888

โตโยตา้ เชียงใหม ่จ  ากดั 62/1 ถ.มหดิล สเุทพ เมือง 0 5327 7888

โตโยตา้ เชียงใหม ่จ  ากดั (สาขาฝาง) 159 หมู ่15 ถ.เชียงใหม-่ฝาง สนัทราย ฝาง 0 5345 2999

โตโยตา้ เชียงใหม ่จ  ากดั (สาขาสีแ่ยกไฮเวย)์ 484 ถ.เชียงใหม-่ล าปาง ทา่ศาลา เมือง 0 5324 7222

โตโยตา้ ลา้นนา จ ากดั 62 ถ.โชตนา ชา้งเผือก เมือง 0 5340 8999

โตโยตา้เชียงใหม ่จ  ากดั (สาขาจอมทอง) 578 หมูท่ี ่9 ข่วงเปา จอมทอง 0 5334 1666

โตโยตา้นครพิงค ์เชียงใหม ่จ  ากดั สาขาสนัทราย 168 หมูท่ี ่3 หนองจ๊อม สนัทราย 0 5399 9666

โตโยตา้รชิ จ  ากดั สาขาสแียกแมก่วง 195 หมูท่ี ่1 สนัพระเนตร สนัทราย 09 3130 1821,0 5388 9555

ทโีอเอ ออโตเ้ซลล ์จ  ากดั 107 หมูท่ี ่7 ป่าแดด เมือง 0 5329 6161

ธารา จ ากดั 126 หมู ่7 สเุทพ เมือง 0 5320 3623-7

ธารา จ ากดั 99/10 ถ.เชียงใหม-่ดอยสะเก็ด ม.5 หนองป่าครั่ง เมือง 08 9855 6440, 0 5324 4671

นอรท์เวฟ จ ากดั 227 ถนนมหดิล ชา้งคลาน เมือง 0 5320 1999, 0 5328 0888

บาเซโลนา มอเตอร ์จ  ากดั (สาขาเชียงใหม)่ 402 ถ.เชียงใหม-่ล าปาง ฟ้าฮาม เมือง 08 3118 5276,0 5330 6472

พิงคนคร เซล แอนด ์เซอรว์ิส จ  ากดั 101 หมู ่6 ถ. เชียงใหม-่ฮอด แมเ่หยีะ เมือง 0 5380 6771-4

พิงคนคร เซล แอนดเ์ซอรว์ิส จ  ากดั 359 ม.5 ถ.เชียงใหม-่ล าปาง ทา่ศาลา เมือง 0 5385 0079-82

มาสดา้เชียงใหม ่จ  ากดั 291 หมูท่ี ่2 หนองผึง้ สารภี 0 5314 2521-2

มิตซ ูวชิระออโตเ้ซลส ์จ  ากดั 337 หมู ่4 ถ.โชตนา แมข่่า ฝาง 0 5388 4952-4,09 4601 8811

ชุมพร
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มิตซเูชียงใหม ่จ  ากดั 123/1 หมูท่ี ่11 เชียงใหม-่หางดง หนองควาย หางดง 0 5343 2222

วิรยิะ มาสดา้ (2004) จ ากดั 155/1 หมูท่ี ่8 หนองจ๊อม สนัทราย 0 5334 5282

ศาลาฟาสเตอรเ์พน้ท ์จ  ากดั 302 หมู ่2 หนองผึง้ สารภี 0 5335 2888, 0 5324 9710 ตอ่ 206

สยามนิสสนั เชียงใหม ่จ  ากดั 151 ม.3 ทา่ศาลา เมือง 0 5385 0136-40

สยามนิสสนั เชียงใหม ่จ  ากดั 383/4 ถ.เจรญิเมือง วดัเกต เมือง 0 5324 5702-3

แสงชยัมอเตอรเ์ซลส ์จ  ากดั 30 ถ.ราชด าเนิน ศรภีมิู เมือง 0 5321 1381,0 5321 3017,0 
5321 3721,0 5322 5288

อีซซู ุศาลา ฟาสเตอร ์เชียงใหม่ 114 ถนนแกว้นวรฐั วดัเกต เมือง 0 5324 2002

ฮอนดา้พาราไดซ ์เชียงใหม ่จ  ากดั 400 หมู ่6 หนองจ๊อม สนัทราย 09 5698 3914

ตรงัฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 62/12 ม.4 ถ.ตรงั-ปะเหลยีน บา้นควน เมือง 0 7522 4970-4

โตโยตา้ตราด ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 154-154/1 หมู ่2 ถ.สขุมุวิท วงักระแจะ เมือง 0 3952 3000

กรชิ ออโตเ้ซอรว์ิส จ  ากดั 4/99 สายเอเซีย แมส่อด แมส่อด 0 5553 3777

ตากฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 99/55 ถ.สายเอเซีย แมส่อด แมส่อด 0 5553 1111

โตโยตา้เมืองตาก จ ากดั 1/13 ถ. พหลโยธิน หนองหลวง เมือง 0 5551 3314-5,0 5551 
4400,08 6202 9096(คณุรุง่/
บญัชี)

โตโยตา้เมืองตาก จ ากดั (สาขาสามเงา) 61/1 หมู ่1 วงัหมนั สามเงา 09 3130 3692,0 5580 0088

บ.ีเค. ออโต ้โมบลิ จ  ากดั 111 ถ.สายเอเซีย แมส่อด 0 5553 3337

สยามนิสสนั แมส่อด จ ากดั 68/1 ถ.สายเอเซีย แมส่อด แมส่อด 0 5553 3299

อีซซูตุากฮกอนัตึง๊ จ  ากดั 127 หมู ่1 ถ.พหลโยธิน แมท่อ้ เมือง 0 5555 8497, 08 5052 3933

โตโยตา้นครนายก จ ากดั 34 หมูท่ี ่1 ต.ทา่ชา้ง ทา่ชา้ง เมือง 0 3731 2256-8

โตโยตา้นครนายก จ ากดั (สาขาองครกัษ)์ 188 หมู ่9 คลองใหญ่ องครกัษ์ 06 1776 0065,06 1776 
0067,0 3739 1112,0 3739 
1992,0 3739 1202,0 3739 
1313,0 3739 1733

กิจไพศาลฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 129 หมู ่1 บางเตย สามพราน 0 2889 5225

ช.เอราวณัมอเตอร ์นครปฐม จ ากดั 109/3 หมู ่1 ถ.เพชรเกษม ธรรมศาลา เมือง 0 3430 5000,0 3429 3185

ตรเีพชรอีซซูบุรกิาร จ  ากดั 99 หมู ่1 ถ.บรมราชชนนี (ป่ินเกลา้-นครชยัศร)ี บางเตย สามพราน 0 2482 1700-11

โตโยตา้ ดสิคฟัเวอรี่ จ  ากดั 1/9 หมู ่1 ทรงคนอง สามพราน 06 2558 0027,0 3424 5388

โตโยตา้ทา่จีน ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 29/1 หมู ่10 ถ.เพชรเกษม สระกะเทยีม เมือง 0 3420 0203-6

โตโยตา้ทา่จีน ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 33/9 หมู ่3 ยายชา สามพราน 0 3432 2311-22

โตโยตา้ทา่จีน ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 99 หมู ่6 กระทุม่ลม้ สามพราน 0 2482 2921-32

โตโยตา้นครปฐม ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 55/5 หมู ่5 ถ.เพชรเกษม ธรรมศาลา เมือง 0 3429 3211-3

โตโยตา้นครปฐม ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั (สาขา
ก าแพงแสน)

144 หมู ่7 ก าแพงแสน ก าแพงแสน 08 1806 5337,0 3428 1251-
3,0 3435 1524

โตโยตา้นครปฐม ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั (สาขาตลาด
จินดา)

5/5 หมู ่5 ตลาดจินดา สามพราน 08 1806 5337

นครนายก

ตรัง

ตราด

ตาก

นครปฐม
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ทอ็ปทร ีออโต ้จ  ากดั 235 หมูท่ี ่1 ยายชา สามพราน 0 3496 6966

นครชยัศร ีฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 99/8 หมู ่3 ถ.เพชรเกษม ศรษีะทอง นครชยัศรี 08 6168 0219,0 3496 6555

นครปฐม ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 2222 ถนนเพชรเกษม หว้ยจรเข้ เมือง 0 3425 6000-1

เบนซเ์พชรรตัน ์จ  ากดั 499 ถ.เพชรเกษม หว้ยจรเข้ เมือง 0 3428 4381-4

พลาตโิน โมโตโมบาย จ ากดั 629/9 เพชรเกษม หว้ยจรเข้ เมือง 0 3427 5324

พทุธมนต ์สาย 4 ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 158 หมู ่9 ถนนพทุธมณฑลสาย 4 กระทุม่ลม้ สามพราน 0 2429 6363-9

โฟรท์นี อินฟินิตี ้จ  ากดั 88/88 หมทูี ่3 เพชรเกษม ศรษีะทอง นครชยัศรี 0 3490 0999

มิตซ ูช.เอราวณั นครปฐม จ ากดั 155 หมูท่ี ่5 ล าพยา เมือง 09 5825 9293,0 3430 0333

มุย้ฮวดมอเเตอรเ์ซลล ์จ  ากดั (สาขานครปฐม) 59/9 หมู ่5 ถ.เพชรเกษม ศรีษะทอง นครชยัศรี 0 3439 5522

ยเูอ็นท ีบอดีเ้พน้ท ์จ  ากดั 22/22 หมูท่ี ่7 พทุธมณฑลสายสี ่กระทุม่ลม้ สามพราน 0 2101 4999

อีซซูตุัง้เซียฮวดนครปฐม จ ากดั 76 หมู ่1 สระกะเทยีม เมือง 0 3420 0182-6,0 3420 0888 
กด 1

เอท ีฮอนดา้ ออโตโมบลิ (สามพราน) จ ากดั 25/444 หมู ่4 ออ้มใหญ่ สามพราน 0 2420 6666

โตโยตา้ เจรญิศร ีจ  ากดั 28 ถ.พิทกัษส์นัต ิหนองญาติ เมือง 0 4253 9555

โตโยตา้นครพนม จ ากดั 399/6 นิตโย หนองญาติ เมือง 0 9522 44455,0 4251 2205

นครพนมฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 16 หมูท่ี ่8 นาทราย เมือง 08 0743 5115

นครพนมฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 403 ถ.นิตโย หนองญาติ เมือง 0 4252 2505

โคราช ฮอนดา้ ออโตโ้มบลิ จ  ากดั 2998/2 มิตรภาพ ในเมือง เมือง 0 4423 0230

เชิดชยัคารส์ จ  ากดั 599 หมูท่ี ่9 หนองกระทุม่ เมือง 0 4475 6181-3

โตโยตา้ เป็นหนึง่ จ  ากดั 3114 มิตรภาพ ในเมือง เมือง 0 4470 1888

โตโยตา้เขาใหญ่ จ ากดั (สาขากลางดง) 29 หมู ่12 กลางดง ปากชอ่ง 0 4436 2152-3,09 8675 8515

โตโยตา้เขาใหญ่ จ ากดั(สาขาปักธงชยั) 78 หมู ่9 ธงชยัเหนือ ปักธงชยั 09 3542 2332,0 4475 6500-1

โตโยตา้โคราช 1988 ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ 333 จอหอ เมือง 08 1072 4477,0 4429 4444

โตโยตา้โคราช 1988 ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ 399/1 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ในเมือง เมือง 0 4429 4444

โตโยตา้ทองรวยสมีา จ  ากดั 283 หมู ่2 บา้นเกาะ เมือง 0 4427 6164

เทพนคร บอดีเ้พน้ท ์จ  ากดั 389 หมูท่ี ่10 จอหอ เมือง 0 4228 2338

นครราชสมีา ฮอนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั 999 ม.3 ถ.มิตรภาพ จอหอ เมือง 0 4492 8888 ตอ่ 601 , 602

ราชาออโตเ้ซลส ์จ  ากดั 620, 622, 624, 626 มิตรภาพ ในเมือง เมือง 0 4425 9485-7

เอกสหกรุ๊ป จ  ากดั 523 หมูท่ี ่2 บา้นเกาะ เมือง 0 4495 6345

เอกสหกรุ๊ป มอเตอร ์จ  ากดั 688 หมูท่ี ่5 บา้นใหม่ ปากชอ่ง 0 4440 9855

เอ็มจี อนนัตภณัฑ ์ออโตเ้ซลส ์จ  ากดั 409 หมูท่ี ่3 บา้นเกาะ เมือง 0 4437 2244

จ.วินิต จ  ากดั 20 ถ.พฒันาการคขูวาง ในเมือง เมือง 0 7532 1531

โตโยตา้ นครศรธีรรมราช จ ากดั 11/1 หมู ่9 สชิล สชิล 0 7553 5999

โตโยตา้ เมืองคอน จ ากดั (สาขาชะอวด) 99/9 หมู ่7 วงัอา่ง ชะอวด 09 0880 6929,0 7530 4555

โตโยตา้นครศรธีรรมราช จ ากดั 2 ถ.เอเซีย โพธ์ิเสดจ็ เมือง 0 7544 7444,414

โตโยตา้เมืองคอน จ ากดั ส  านกังานใหญ่เลขที ่15/2 ถนนพฒันาการคขูวาง ในเมือง เมือง 0 7534 0888 (อตัโนมตั ิ8 
คูส่าย)

โตโยตา้เมืองคอน จ ากดั (สาขาทา่ศาลา) 86 หมู ่11 ทา่ศาลา ทา่ศาลา 0 7533 0888

นครศรีธรรมราช

นครพนม

นครราชสีมา
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โตโยตา้เมืองคอน จ ากดั (สาขาทุง่ใหญ่) 28/5 หมู ่2 ถ.หลกัชา้ง ทา่ยาง ทุง่ใหญ่ 0 7534 0888

สยามนิสสนั นครศรี 59/3 ม.1 ถ.กะโรม โพธ์ิเสดจ็ เมือง 0 7531 4865-7

สารชั มอเตอร ์(2005) จ ากดั 180/14 หมู ่5 ถ.ออ้มคา่ยวชิราวธุ ปากพนู เมือง 08 6471 3973, 0 7545 1900

สรุาษฎรปิ์ยะ จ ากดั (สาขาพระพรหม) 333/9 หมู ่7 นาสาร พระพรหม 0 7532 3334

อรยิะมอเตอร ์(นครศรธีรรมราช) จ ากดั 61/1 หมูบ่า้นปากพนู 5 ถ.ออ้มคา่ยวชิราวธุ ทา่วงั เมือง 0 7531 2930-5

อรยิะมอเตอร ์จ  ากดั สาขาทุง่สง 590 หมูท่ี ่1 ชะมาย ทุง่สง 0 7532 8846-50

อีซซูนุครมอเตอรเ์ซลส ์(1991) จ ากดั 69 ถ.ออ้มคา่ยวชิราวธุ ทา่วงั เมือง 0 7531 3003-5

ฮอนดา้ เทดิพระเกียรต ินครศรธีรรมราช 199 ปากนคร เมือง 09 0020 1001,0 7535 5777 
ตอ่ 156

กิจไพศาล ออโตโมบลิ จ  ากดั 79/9 ม.2 ถ.เอเชีย กลางแดด เมือง 0 5680 2622-3

โตโยตา้ เจา้พระยา นครสวรรค ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 
(สาขาตาคล)ี

804 ถ.พหลโยธิน ตาคลี ตาคลี 0 5626 1999, 08 2236 0404

โตโยตา้นครสวรรค ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ (1981) จ ากดั 124/3 ม.10 ถ.พหลโยธิน วดัไทร เมือง 0 5623 1911-3

ทวีีแอล ออโต ้อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 1351/2 ม.10 ถ.นครสวรรค ์- พิษณโุลก นครสวรรคต์ก เมือง 0 5623 3269-74

มิตซเูจรญิชยัเซ็นเตอร ์จ  ากดั 125/14 หมู ่10 ถ.พหลโยธิน วดัไทร เมือง 08 6445 6577,0 5633 3440-4

เอฟ นครสวรรค ์(2002) จ ากดั 120/14 หมูท่ี ่2 พหลโยธิน กลางแดด เมือง 0 5680 2620

เอ็มวนันครสวรรค ์จ  ากดั 168 หมู ่11 บางมว่ง เมือง 0 5637 1281,09 3139 2745

ไอ ออโต ้จ  ากดั 816/30 หมู ่10 นครสวรรคต์ก เมือง 0 5622 7550

ฮอนดา้คารส์ นครสวรรค ์จ  ากดั 116/9 หมู ่2 กลางแดด เมือง 0 5680 2789

ฮอนดา้คารส์ นครสวรรค ์จ  ากดั 156 ม.9 ถ.นครสวรรค ์- พิษณโุลก บางมว่ง เมือง 0 5637 1111

โตโยตา้นนทบรุ ีผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั (สาขาบางบวั
ทอง)

99/9 หมู ่13 ถ.ตลิง่ชนั-สพุรรณบรุ ีบางบวัทอง บางบวัทอง 0 2571 2299

โตโยตา้นนทบรุ ีผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั (สาขาปากเกรด็) 50/29 หมู ่4 ถ.แจง้วฒันะ ปากเกรด็ ปากเกรด็ 0 2962 6000

โตโยตา้นนทบรุ ีผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั (สาขาราชพฤกษ)์ 8/9 หมู ่2 ถ.ราชพฤกษ ์บางขนนุ บางกรวย 0 2447 6666

555 ยานยนต ์จ  ากดั 555 หมู ่2 บางขนุกอง บางกรวย 09 8010 8689,0 2422 2438-9

กฤษฎากลการ (ประเทศไทย) จ ากดั (สาขาแจง้วฒันะ) 34/111 ถ.แจง้วฒันะ คลองเกลอื ปากเกรด็ 0 2574 4444

เค ออโต ้แกลเลอรี่ จ  ากดั 888/8 หมูท่ี ่3 บางขนุกอง บางกรวย 0 2405 8888

เคง้หงษท์อง จ  ากดั 108/78 หมู ่5 ถ.แจง้วฒันะ ปากเกรด็ ปากเกรด็ 0 2962 6300,0 2583 3355

โตโยตา้ เอกนิมิตไทย จ ากดั 45 หมู ่5 ถ.รตันาธิเบศร ์บางรกัใหญ่ บางบวัทอง 0 2595 1234

โตโยตา้ เอกนิมิตไทย จ ากดั 89 หมู ่5 ถนนตวิานนท ์บา้นใหม่ ปากเกรด็ 0 2583 3333

โตโยตา้ เอกนิมิตไทย จ ากดั (สาขากาญจนาภิเษก-บาง
ใหญ่)

89 หมู ่11 ถ.กาญจนาภิเษก บางรกัพฒันา บางบวัทอง 0 2594 5999

โตโยตา้นนทบรุผีูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 68/29 และ 68/99 หมู ่8 ถ.รตันาธิเบศร ์บางกระสอ เมือง 0 2950 5731 ตอ่ 2103

โตโยตา้เมืองนนท ์จ  ากดั 148 ถนนตวิานนท ์ทา่ทราย เมือง 0 2580 2222

โตโยตา้เมืองนนท ์จ  ากดั (สาขาชยัพฤกษ์) 129 หมู ่6 ถ.ชยัพฤกษ ์คลองพระอดุม ปากเกรด็ 0 2583 3939

ท ีเอส ออโตเ้ซลส ์จ  ากดั 83/5 หมูท่ี ่3 ถ.กาญจนาภิเษก พิมลราช บางบวัทอง 08 5505 3714,0 2571 1999

ท ีเอส แอล ออโต ้เซอรว์ิส จ  ากดั 88 หมู ่1 ถ.แจง้วฒันะ คลองเกลอื ปากเกรด็ 0 2575 1111 ตอ่ 125

นครสวรรค์

นนทบุรี
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นนทบรุ ีฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 234 หมูท่ี ่4 ถนนตลิง่ชนั-สพุรรณบรุ ีบางรกัพฒันา บางบวัทอง 0 2927 9955-8

นวออโตโมบลิ บางใหญ่ จ ากดั 59 หมูท่ี ่15 กาญจนาภิเษก บางแมน่าง บางใหญ่ 0 2924 7788

พี เค เอส ออโตโมบลิส ์จ  ากดั 8/203 หมูท่ี ่3 บา้นใหม่ ปากเกรด็ 0 2194 1589

มิตซ ูเอส.พี.กรุ๊ป บางบวัทอง จ ากดั 16/9 หมูท่ี ่13 บางบวัทอง บางบวัทอง 0 2109 8888

มิตซ ูเอส.พี.กรุ๊ป บางใหญ่ จ ากดั 99 หมูท่ี ่10 ตลิง่ชนั-สพุรรณบรุ ีบางมว่ง บางใหญ่ 0 2109 8888

ยนตต์ระการ พรเีม่ียม คาร ์จ  ากดั 111/189 หมูท่ี ่5 แจง้วฒันะ ปากเกรด็ ปากเกรด็ 0 2582 1111

ยไูนเตด็มอเตอรเ์ซลสบ์างใหญ่ จ  ากดั 99 หมู ่10 ถนนตลิง่ชนั-สพุรรณบรุ ีบางมว่ง บางใหญ่ 0 2903 9111

ราชพฤกษ ์ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 222 หมู ่2 ถ.ราชพฤกษ ์บางรกันอ้ย เมือง 0 2195 7000

วี อลัตเิมทคาร ์จ  ากดั 14/6 หมูท่ี ่6 บางรกัพฒันา บางบวัทอง 0 2149 9800

ว.ี กรุ๊ป ฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 345 หมูท่ี ่3 บา้นใหม่ ปากเกรด็ 0 2582 3333, 0 2583 3388

ว.ีกรุ๊ป ฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 34/39 ม.1 ถ.แจง้วฒันะ คลองเกลอื ปากเกรด็ 0 2575 6666

วีซีบคีารเ์ซอรว์ิส จ  ากดั 71 ม.6 คลองข่อย ปากเกรด็ 0 2926 0819-24, 0 2926 0888

สแกน อินเตอร ์จ  ากดั 50/1 หมู ่1 ถ.ไทรนอ้ย-ลาดบวัหลวง ราษฎรนิ์ยม ไทรนอ้ย 0 2921 9937

สตรมีไลน ์ออโตโ้มบลิ จ  ากดั 30/6 หมูท่ี ่1 บางคเูวียง บางกรวย 0 2459 5990-4

สยามนิสสนั ปทมุธานี จ  ากดั 14/6 หมู ่6 ถ.ตลิง่ชนั-สพุรรณบรุ ีบางรกัพฒันา บางบวัทอง 0 2923 4533-6

แสงฟ้าบอดีแ้อนดเ์พน้ท ์จ  ากดั 99/14 ราษฎรนิ์ยม ไทรนอ้ย 0 2147 3741-3, 09 3582 
6573-4

อารเ์อ็มเอ ซิตี ้มอเตอรส์ จ  ากดั 9/99 หมูท่ี ่2 นครอินทร-์ราชพฤกษ ์บางขนุกอง บางกรวย 02-432-6599 ตอ่ 17 (คณุ
ศริวิรรณ)(ผจก.คณุสเกน ตอ่09

อีซซู ุเมโทร จ  ากดั 55/2 หมูท่ี ่1 บางขนุกอง บางกรวย 0 2422 5225

อีซซูสุยามซิตี ้จ  ากดั 22 หมู ่18 ตลิง่ชนั-สพุรรณบรุ ีต  าบลบางแมน่าง บางใหญ่ 0 2792 1111

เอชซีเอ็น ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั (ศนูยต์วิานนท)์ 109 ซ.ภกัดกีลุ ถ.ตวิานนท ์บางกระสอ เมือง 0 2580 2788

เอชซีเอ็น ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั (ศนูยพ์ระราม 5) 88/8 ถ.นครอินทร ์บางไผ่ เมือง 0 2447 5555

เอชซีเอ็น ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั (ศนูยร์ตันาธิเบศร)์ 4/10-11 ถ.รตันาธิเบศร ์บางกระสอ เมือง 0 2591 7733-6

เอ็น ซี อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 144/1-4 หมู ่4 ถ.รตันาธิเบศร ์บางรกัพฒันา บางบวัทอง 0 2926 6869

เอ็น ซี อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (สาขาลาดปลาดกุ) 88/34 หมู ่6 บางรกัพฒันา บางบวัทอง 0 2194 5280-3

เอ็น ซี เอ็ม ออโต ้เซอรว์ิส จ  ากดั (สาขาพระราม 5) 42/3 หมู ่2 บางขนนุ บางกรวย 0 2408 8489

เอ็ม.เค. ออโตว้นั จ  ากดั 99/99 หมู ่13 ถ.กาญจนาภิเษก บางบวัทอง บางบวัทอง 0 2922 7077

เอ็มจี แอ๊นท ์(2019) 99/99 หมูท่ี ่13 บางบวัทอง บางบวัทอง 0 2195 7888

เอส.เค.ชวัร ์จ  ากดั 63/8 หมู ่13 ถ.กาญจนาภิเษก บางบวัทอง บางบวัทอง 0 2923 0555

นราธิวาสฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 37/17-19 ม.2 ปาเสมสั สไุหงโก-ลก 08 9736 1552, 0 7361 4450

พิธานพาณิชย ์จก.สาขาสไุหงโก-ลก 111 ถ.ประเวศชลธี สไุหงโก-ลก สไุหงโก-ลก 0 7361 8190

พิธานพาณิชย ์จ  ากดั (สาขาสรุยิะประดษิฐ์) 104/2 ถ.สรุยิะประดษิฐ์ บางนาค เมือง 0 7435 6702

พิธานพาณิชย ์จ  ากดั สาขานราธิวาส 150/2 ถ.ภผูาภกัดี เมือง 0 7351 2761

สยามนิสสนันราธิวาส จ ากดั 140 142 ถ. สรุยิะประดษิฐ์ เมือง 0 7351 3565

โตโยตา้นา่น จ ากดั 266 หมู ่5 ถ.ยนัตรกิจโกศล ดูใ่ต้ เมือง 0 5477 5882

นา่นฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 114 ม.12 ถ.ยนัตรกิจโกศล ดูใ่ต้ เมือง 0 5474 1905-6

สยามนิสสนัเมืองนา่น จ ากดั 75/5 มหายศ ในเวียง เมือง 08 1532 0178,0 5475 0606

ออโต ้บอดี ้เพน้ท ์จ  ากดั 215/9 ถ.มหายศ ในเวียง เมือง 0 5477 5808

น่าน

นราธิวาส
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พ่ีนอ้งเพชรออโต ้จ  ากดั 381 หมูท่ี ่1 หนองคาย-นครพนม วิศษิฐ์ เมือง 09 8102 0268, 09 3348 
0826,0 4249 0700

โตโยตา้นางรอง ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 351 ม. 8 ถ.บรุรีมัย-์พทุธไธสง ชมุเหด็ เมือง 0 4463 1367 ตอ่ 207

โตโยตา้นางรอง ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 222/16 ถ.โชคชยั-เดชอดุม นางรอง นางรอง 0 4463 1367

โตโยตา้บรุรีมัย ์จ  ากดั 140 หมู ่10 ถนนบรุรีมัย-์นางรอง อิสาณ เมือง 0 4469 0100-3 Ext.204,205

โตโยตา้พนมรุง้ จ  ากดั 555 หมูท่ี ่14 บา้นบวั เมือง 0 4411 1888

กวงไถ่ ออโตโมบลิ จ  ากดั 54/9 หมู ่2 ล าผกักดู ธัญบรุี 0 2577 2288

คลองหลวงฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 63 หมู ่7 คลองสอง คลองหลวง 0 2524 2144

เคพีออโตค้ลองหลวง จ ากดั 96/48 หมู ่7 คลองสอง คลองหลวง 082-7414564,02-901-9706-7
 ตอ่ 822 ( คณุไก่ )

จิรวงศ ์มอเตอร ์จ  ากดั 55/60 หมู ่11 ลาดสวาย ล าลกูกา 0 2150 5645-7

ช.กรุ๊ป ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 99/469 หมู ่10 ถ.พหลโยธิน คลองหนึง่ คลองหลวง 0 2908 4030

ซีซี ออโต ้จ  ากดั 31/77 หมูท่ี ่7 ลาดสวาย ล าลกูกา 09 9121 1444,0 2533 2028

ซซูกิู นวนคร จ ากดั 31/7 หมูท่ี ่13 พหลโยธิน คลองหนึง่ คลองหลวง 08 9254 6601,0 2581 4288

ซซูกิู เอกมยั-รามอินทรา ออโตโมบลิ จ  ากดั (สาขาล าลกู
กาคลองสี)่

39/45 หมู ่3 ลาดสวาย ล าลกูกา 0 2533 2818

โซล มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั สาขาล าลกูกา 29 หมูท่ี ่3 คคูต เมือง 08 1407 2732

ด ารงทรพัยม์าสดา้ จ  ากดั 140-140/1 หมู ่2 ตวิานนท ์บา้นกลาง เมือง 0 2979 6773-7

โตโยตา้ พารากอ้น มอเตอร ์จ  ากดั 41/1 หมู ่2 ถ.รงัสติ-นครนายก ล  าผกักดู ธัญบรุี 0 2957 1111

โตโยตา้ พารากอ้น มอเตอร ์จ  ากดั (สาขาตลาดไท) 88 หมู ่9 ถ.พหลโยธิน คลองหนึง่ คลองหลวง 0 2516 8000

โตโยตา้ พีเอส เอนเตอรไ์พรซ ์จ  ากดั 763 ถ.รงัสติ-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบรุี 0 2533 1666

โตโยตา้ เฟรนสชิ์บ จ ากดั 1/10 หมู ่7 ถ.ล าลกูกา หนา้ไม้ ล  าลกูกา 0 2994 4377

โตโยตา้ เฟรนสชิ์บ จ ากดั 99/9 หมู ่7 ถ.ปทมุธานี-นนทบรุ ีบางควูดั เมือง 0 2598 6424

โตโยตา้ เฟรนสชิ์บ จ ากดั (สาขานวนคร) 58/846 หมู ่13 คลองหนึง่ คลองหลวง 0 2908 8055

โตโยตา้ เภตรา จ ากดั 149 หมู ่2 ถ.ปทมุธานี-รงัสติ บา้นกลาง เมือง 0 2979 6111

โตโยตา้ปทมุธานี ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 650-2 หมู ่8 ถนนวิภาวดรีงัสติ คคูต ล าลกูกา 0 2516 5757

โตโยตา้เฟรนสชิ์บ จ ากดั (สาขาคลองหลวง) 1/88 หมู ่7 คลองสาม คลองหลวง 0 2524 2099

โตโยตา้เภตรา จ ากดั 119, 119/1 หมูท่ี ่3 หนา้ไม้ ลาดหลมุแกว้ 0 2581 4664

โตโยตา้เภตรา จ ากดั (สาขาในเมือง) 67 หมู ่3 ถ.กรุงเทพ-ปทมุธานี บา้นฉาง เมือง 0 2581 1177

ธัญบรุ ีออโต เอาทเ์ลท จ ากดั 158/30 หมู ่4 รงัสติ ธัญบรุี 08 6991 9883,0 2577 6659

ธัญบรุฮีอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 139 หมู ่4 ถนนรงัสติ-องครกัษ ์รงัสติ ธัญบรุี 0 2904 6591-7

ธัญบรุฮีอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 9/3 หมูท่ี ่7 ลาดสวาย ล าลกูกา 0 2147 5252 ตอ่ 325

นวซซูกิู ปทมุธานี จ  ากดั 56/2 ถ.ปทมุสามโคก บางปรอก เมือง 08 9254 6601,0 2581 4288

เบนซเ์ภตรา จ ากดั 140 หมู ่2 ถ.ตวิานนท ์บา้นกลาง เมือง 0 2598 4500,0 2598 0745-7 
Ext.200-209

ปทมุธานี ฮอนดา้ คารส์ ์จ  ากดั 69 หมูท่ี ่3 ถนนกรุงเทพ -ปทมุธานี บา้นฉาง เมือง 0 2581 7300-8

พระนครยนตรการ จ  ากดั (สาขารงัสติ) 88 หมู ่1 คลองหนึง่ คลองหลวง 08 1303 5120,0 2516 3111

พีพีเอส.ออโตเ้ทรด จ ากดั 8/9 หมู ่7 ถ.พหลโยธิน-ล าลกูกา ลาดสวาย ล าลกูกา 0 2016 3171-7,09 0651 
1805,08 1358 2926

เภตรารุง่เรอืง 140 หมูท่ี ่2 ตวิานนท ์บา้นกลาง เมือง 0 2979 6773-7

บุรีรัมย์

บึงกาฬ

ปทุมธานี
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มิตซ ูเบสท ์ออโต ้จ  ากดั 841 รงัสติ-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบรุี 09 9015 3883 ,0 2599 9449

มิตซรุูง่เจรญิ (สาขาตลาดไท) 94/2 หมู ่8 ถ.พหลโยธิน คลองหนึง่ คลองหลวง 0 2516 1199

เมกา ออโตโมบลิ ตวิานนท ์จ  ากดั 59/3 หมู ่4 บา้นใหม่ เมือง 0 2501 3535,0 2501 3081-5

วอง ฮอนดา้ คารส์ ์จ  ากดั (สาขารงัสติ) 425 หมู ่1 ถ.พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ ธัญบรุี 0 2533 7447,0 2533 8278

สแกนดเินเวียน ออโต ้จ  ากดั 55/88 หมูท่ี ่11 ลาดสวาย ล าลกูกา 08 2942 5683, 08 2942 5682 
,0 2004 9150, 08 2942 5683, 
08 2942 5682

สทิธิผลเซลส ์จ  ากดั (สาขาล าลกูกา) 89/9 หมู ่3 ถ.ล าลกูกา ลาดสวาย ล าลกูกา 0 2563 3030

ออโต ้แกลเลอรี่ บอดี ้เพน้ท ์จ  ากดั 111 หมู ่3 บา้นฉาง เมือง 09 0907 4963,0 2975 8900 
Ext.8001-4

ออโต ้เนชั่น จ  ากดั 1088 ปากซอยรงัสติ-นครนายก รงัสติ-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบรุี 0 2533 0541

อีซซูสุยามซิตี ้จ  ากดั 9/9 หมูท่ี ่7 ล าลกูกา ลาดสวาย ล าลกูกา 0 2994 5610-19 ตอ่ 157, 159

เอเบลิ มอเตอรส์ ปทมุธานี จ  ากดั 88 หมู ่5 บางพนู เมือง 0 2958 8334

เอ็มจี นครหลวง จ ากดั 69 หมูท่ี ่4 คลองหนึง่ คลองหลวง 0 2037 6885

เอ็มจี แสงอาร ีออโต ้จ  ากดั 87 หมูท่ี ่4 บงึยี่โถ ธัญบรุี 0 2577 2299

เอเลแกนซ ์วีฮีเคลิ 99/9 หมู ่3 บา้นฉาง เมือง 0 2581 5555

แอลบาทรอส ล  าลกูกา จ ากดั 9/1 หมูท่ี ่7 ลาดสวาย ล าลกูกา 0 2563 3311

ฮอนดา้ บา้นใหม ่ปทมุธานี จ  ากดั 199/99 หมู ่1 บา้นใหม่ เมือง 0 2501 3111

ฮอนดา้ เฟิรส์ จ  ากดั 848 ถ.เลยีบคลองรงัสติ ประชาธิปัตย์ ธัญบรุี 0 2150 5777

โตโยตา้ ประจวบครีขีนัธ ์จ  ากดั (สาขาบางสะพาน) 333 หมู ่5 ถ.เพชรเกษม รอ่นทอง บางสะพาน 0 3255 7219-23

โตโยตา้ ประจวบครีขีนัธ ์จ  ากดั (สาขาปราณบรุ)ี 265/11 หมู ่1 เขานอ้ย ปราณบรุี 0 3265 1893-7

โตโยตา้ประจวบครีขีนัธ ์จ  ากดั 239/1 หมู ่2 ถ.เพชรเกษม เกาะหลกั เมือง 0 3260 1771-4

ท ีเอส ท ีหวัหนิ จ  ากดั 59/37 ซ.หมูบ่า้นบอ่ฝา้ย ถ.เพชรเกษม หวัหนิ หวัหนิ 08 3087 2660,0 3252 0200

เบเ๊จรญิอินเตอรก์รุ๊ป จ  ากดั 55/55 ซ.หมูบ่า้นบอ่ฝา้ย หวัหนิ หวัหนิ 0 3252 0555

ปราณบรุพีรเีมียรซ์พัพลาย จ ากดั 629 หมู ่4 ถ.เพชรเกษม เขานอ้ย ปราณบรุี 0 3254 4451,0 3262 2031

ปราณบรุฮีอนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั 15/15 หมู ่2 ถ.เพชรเกษม เขานอ้ย ปราณบรุี 0 3262 3771-2

พ.บรรจงออโตซพัพลาย จ ากดั 24/3 หมูท่ี ่7 เพชรเกษม เขานอ้ย ปราณบรุี 0 3262 3391-2

เมืองประจวบฮอนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั 833 หมู ่4 ถ.เพชรเกษม อา่วนอ้ย เมือง 0 3260 1555, 0 3260 4840

หวัหนิ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 40/22 ซ.หมูบ่า้นบอ่ฝา้ย หวัหนิ หวัหนิ 0 3254 7701-3

เอ็มจี ประจวบครีขีนัธ ์บาย พรอ้มพงศ ์จ  ากดั 45/5 เพชรเกษม ประจวบครีขีนัธ์ เมือง 06 5957 4954 ,0 3264 6898

โตโยตา้ปราจีนบรุ(ี1993) ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 432/4 ถ.เทศบาลด าร ิหนา้เมือง เมือง 0 3721 6777,0 3721 7555

ปราจีนบรุ ีฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 69 หมู ่9 ถ.สวุินทวงศ ์บา้นพระ เมือง 0 3721 5083

สยามนิสสนั บรูพาปราจีน จ ากดั สาขากบนิทรบ์รุี 234 หมูท่ี ่8 กบนิทรบ์รุี กบนิทรบ์รุี 08 1782 4126 คณุตัม้,0 3728
 8310-11

พิธานพาณิชย ์จ  ากดั 7/25 ม.7 ตะลโุบะ เมือง 0 7371 0733

สยามนิสสนั ปัตตานี(2000) จ ากดั ส  านกังานใหญ่ 159/1 หมูท่ี ่1 เพชรเกษม ดอนรกั หนองจิก 0 7345 0730-2

จ.เจรญิชยั ฮอนดา้ คารส์ ์(วงันอ้ย) จ ากดั 9 หมู ่5 ล าไทร วงันอ้ย 0 3527 1456

จ.เจรญิชยั ฮอนดา้คารส์ ์(อยธุยา) จ ากดั 19/49 หมู ่4 ถ.โรจนะ คานหาม อทุยั 0 3533 1400

ปราจนีบุรี

ปัตตานี

พระนครศรีอยุธยา

ประจวบคีรีขันธ์
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ใชใ้จท า จ  ากดั 89 หมู ่5 ถ.สายเอเซีย บา้นกรด บางปะอิน 0 3588 0818-9

โตโยตา้ ไดมอนด ์ออโต ้จ  ากดั 104 หมูท่ี ่1 คุง้ลาน บางปะอิน 0 3572 5997

โตโยตา้ประตนู า้พระอินทร ์จ  ากดั 125 หมู ่2 ล าไทร วงันอ้ย 0 3531 5777 Ext.301-305

โตโยตา้อยธุยา จ ากดั 111 หมู ่3 ถ.สายเอเซีย คลองสวนพลู พระนครศรอียธุยา 0 3533 4000

โตโยตา้อยธุยา จ ากดั 111/11 ม.5 สามเมือง ลาดบวัหลวง 0 3533 4455

ไทเกอร ์ออโตค้าร ์จ  ากดั 88/8 หมู ่5 ล าไทร วงันอ้ย 08 9010 7250,0 3521 4444

บรษัิท อยธุยา แกรนด ์เอ็มจี เซลส ์แอนด ์เซอรว์ิส จ  ากดั 48/11 หมูท่ี ่7 สายเอเซีย คลองสวนพลู พระนครศรอียธุยา 0 3535 5000

พลปิยะ อยธุยา จ ากดั 189 หมู ่5 บา้นกรด บางปะอิน 0 3588 0777-81

มิตซอูยธุยา บอดีเ้พนท ์จ  ากดั 179 หมู ่4 ถ.พหลโยธิน ล  าไทร วงันอ้ย 08 1405 3572,0 3521 5040,0
 3521 5040-4 ตอ่ 104

สยามอา่งทอง 99 ม.1 ถ.สายเอเชีย กม.99 ทา่ตอ มหาราช 08 7122 2333,0 3585 0777

ออโต ้แกลเลอรี่ เอ มอร์ 99/5 หมูท่ี ่1 คุง้ลาน บางปะอิน 0 3578 2888

เอ พี เอ็ม คารม์ารท์ จ  ากดั 99 หมูท่ี ่3 เอเซีย บา้นกรด บางปะอิน 0 3588 0900

โตโยตา้พะเยา (1994) ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 403/11 ถ.พหลโยธิน แมต่  ๋า เมือง 0 5441 2036-40

พะเยาฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 403/13 ถนนพหลโยธิน แมต่  ๋า เมือง 0 5441 3490

แองเจิลเวย ์(1994) จ ากดั 403/8 ถ.พหลโยธิน แมต่  ๋า เมือง 0 5448 2900-2

โตโยตา้ แชมป์ ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 3/33 หมูท่ี ่4 บางเตย เมือง 0 7643 8888

พงังา ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 95 หมูท่ี ่4 ถ า้น า้ผดุ ตะกั่วป่า 0 7641 1999

ว.ีเอส.ท.ีออโตเ้ซลส(์2002) จ ากดั 746/9-10 ถ.เพชรเกษม ทา้ยชา้ง เมือง 0 7644 0780-2

โตโยตา้พทัลงุ (1988) ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 53 หมู ่1 เขาเจียก เมือง 0 7461 2674

พทัลงุฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 90 หมู ่2 ทา่มิหร  า เมือง 0 7467 1900

มิตซไูทยยนตก์ลการ จ  ากดั 109-109/1-2 หมู ่9 ทา่มิหร  า เมือง 08 5216 9370,08 4799 
9732,0 7461 2087,0 7462 
0677 ตอ่ 18-19,

พิจิตรฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 222 หมู ่5 ถนนพิจิตร - ก าแพงเพชร คลองคะเชนทร์ เมือง 0 5665 2826-8

สยามนิสสนั พิจิตร จ  ากดั 4/44 ถ.สระหลวง ในเมือง เมือง 0 5611 0022

โตโยตา้ พรเีม่ียม พิษณโุลก จ ากดั 555 หมูท่ี ่3 พลายชมุพล เมือง 08 1740 2647,0 5500 5555 
กด 1

โตโยตา้ เมืองสองแคว จ ากดั 111/22 หมู ่4 สมอแข เมือง 0 5522 9999

โตโยตา้พิษณโุลก ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 284 หมู ่10 ทา่ทอง เมือง 0 5521 5483-89

ธนรกัษ ์มอเตอร ์จ  ากดั 888/8 หมู ่8 สมอแข เมือง 08 9640 5800,0 5521 2888

ธนรกัษม์อเตอร ์จ  ากดั 262/5 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมือง 0 5524 4996-9

พิษณโุลกนามทอง จ ากดั 342/3 หมูท่ี ่7 ถ.มิตรภาพ สมอแข เมือง 0 5533 8919

วี กรุ๊ป มิตซอูอโตเ้ซลล ์จ  ากดั 999 หมู ่7 (หนา้หมูบ่า้นชินลาภ) สมอแข เมือง 0 5533 8777-9

วีเอ็มด ีออโตเ้ซลส ์จ  ากดั 555 หมู ่8 สมอแข เมือง 0 5598 6222-4 ตอ่ 32

ส.อรุณ ออโตโ้มบลิ 36/2 หมูท่ี ่4 สมอแข เมือง 0 5537 7555

อีซซู ุคารเ์ซ็นเตอรเ์พน้ท ์จ  ากดั 19/1 หมูท่ี ่4 ถนนสงิหวฒัน ์บา้นคลอง เมือง 0 5524 4753-4

เอ็มวนัพิษณโุลก จ ากดั 191/10 หมู ่8 ทา่ทอง เมือง 0 5598 3555

พัทลุง

พิจติร

พิษณุโลก

พะเยา

พังงา

หนา้ 17 จาก 27 ขอ้มลู ณ วนัที ่24/02/2566



รายช่ือศนูยซ์่อมตัวแทนจ าหน่าย

รายช่ือศูนยซ์่อมตัวแทนจ าหน่าย ที่อยู่ เขต/อ าเภอ เบอรโ์ทรศัพท์

รายช่ือศนูยซ์อ่มตวัแทนจ าหน่าย

โตโยตา้เพชรบรุ ีจ  ากดั 99 หมู ่1 ถ.เพชรเกษม หวัสะพาน เมือง 0 3270 8999

โตโยตา้เพชรบรุ ีจ  ากดั (สาขาชะอ า-บอ่แขม) 888 ถ.เพชรเกษม(บอ่แขม) ชะอ า ชะอ า 0 3242 1888

โตโยตา้เมืองเพชร จ ากดั 248 หมู ่3 ถ.เพชรเกษม ทา่ยาง ทา่ยาง 0 3270 8550,0 3270 8555

โตโยตา้เมืองเพชร จ ากดั 88/8 หมูท่ี ่5 เพชรเกษม บา้นหมอ้ เมือง 0 3270 8555 ตอ่ 184

เพชรบรุ ีฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 107 หมู ่1 ถ.เพชรเกษม หวัสะพาน เมือง 0 3270 8777

เพชรมิตซ ูจ  ากดั 73 หมู ่1 หวัสะพาน เมือง 0 3244 6033

มิตซชูะอ า (สทิธิภณัฑ)์ จ ากดั 329/1 ถ.เพชรเกษม(ชะอ า) ชะอ า ชะอ า 0 3247 1099

มิตซเูพชรบรุ ีจ  ากดั 75 หมู ่1 ถ.เพชรเกษม ตน้มะมว่ง เมือง 0 3249 0199

ยเูอ็นท ีบอดีเ้พน้ท ์จ  ากดั 251/1 หมูท่ี ่3 เพชรเกษม ทา่ยาง ทา่ยาง 0 3289 0109

สยามนิสสนัเพชร (สาขาทา่ยาง) 171 ม.3 ถ.เพชรเกษม ทา่ยาง ทา่ยาง 0 3243 7784-6

โตโยตา้เพชรบรูณ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 182 ม.10 ชอนไพร เมือง 0 5671 3250-8

เพชรบรูณฮ์อนดา้คารส์ จ  ากดั 9/9 หมู ่2 ถ.สระบรุ-ีหลม่สกั สะเดยีง เมือง 0 5672 8123

มิตซอูอโตเ้พชรบรูณ ์จ ากดั 9/9 หมู ่5 บา้นโตก เมือง 09 7230 3717,0 5691 1677

สยามนิสสนั เพชรบรูณ ์จ ากดั (สาขาหลม่สกั) 147 หมู ่3 หนองไขว่ หลม่สกั 0 5670 1698-9

โตโยตา้แพรห่ลอ่ตระกลู ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 200 หมู ่3 ถ.ยนัตรกิจโกศล รอ่งกาศ สงูเมน่ 0 5466 0111-5

นิวเจน มอเตอร ์จ  ากดั 144/1-3 ม.7 ยนัตรกิจโกศล ป่าแมต เมือง 0 5452 2531

แพรมิ่ตรประสานฮอนดา้คารส์ จ  ากดั (สาขาสงูเมน่) 111 หมู ่10 รอ่งกาศ สงูเมน่ 0 5466 0151-5,09 8748 4130

แพรย่นตรการ เซลส ์แอนด ์เซอรว์ิส จ  ากดั 168 หมู ่7 ป่าแมต เมือง 0 5452 4364-6

โตโยตา้ ชวัร ์ภเูก็ต มอเตอรส์ จ  ากดั 56 ถ.แมห่ลวน ตลาดเหนือ เมือง 0 7636 0555,0 7636 0545

โตโยตา้ เน็กซ ์จ  ากดั 333 หมู ่8 เทพกระษัตรี ถลาง 0 7620 1100,0 7620 1111

โตโยตา้เพิรล์ ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 61/11 หมู ่2 ถ.เฉลมิพระเกียรต ิร.9 เกาะแกว้ เมือง 0 7630 2200

โตโยตา้เพิรล์ ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 16/1 ม.6 ถ.เทพกระษัตร ีรษัฎา เมือง 08 1270 1186,08 9973 0000

ท ีเอส แอล ออโต ้เซอรว์ิส 24/14 หมูท่ี ่5 รษัฎา เมือง 08 5488 9129 ,0 7661 0046-
50

ทวีีแอล ออโต ้อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 99/34 หมู ่5 ถ.เฉลมิพระเกียรต ิรษัฎา เมือง 0 7626 1490-9

เบนซ ์ภเูก็ต จ  ากดั 20/5 หมู ่2 ถ.เทพกระษัตร ีรษัฎา เมือง 0 7623 9700-1

ภเูก็ต มอเตอร ์จ  ากดั 8 หมูท่ี ่1 เทพกระษัตร ีเทพกระษัตรี ถลาง 0 7631 3339

วีกรุ๊ป มิตซอูอโตเ้ซลล ์จ  ากดั 227 หมูท่ี ่5 ศรสีนุทร เมือง 0 7627 2123

ศนูยซ์อ่มสอีนภุาษ 75/71 หมูท่ี ่1 กะทู้ กะทู้ 0 7668 1655

สยามนิสสนั เอ.อาร ์จ  ากดั 81/8 หมู ่2 วิชิต เมือง 0 7621 7953-8

สยามนิสสนัภเูก็ต จ  ากดั 99/34 ม.5 ถ.เฉลมิพระเกียรต ิร.9 รษัฎา เมือง 0 7625 4702

หาดใหญ่ ออโตโ้มบลิ จ  ากดั สาขาภเูก็ต 45/6 ม.6 รษัฎา เมือง 0 7637 3123-5

อีซซูอุนัดามนัเซลส์ 99-99/1 หมู ่4 ถ.เทพกระษัตร ีเกาะแกว้ เมือง 0 7635 5112-20

แพร่

ภูเก็ต

เพชรบุรี

เพชรบูรณ์
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คอนเน็ค คารบ์อดี ้จ  ากดั 204 ผดงุวิถี ตลาด เมือง 0 4372 1873-4

โตโยตา้มหาสารคาม (1992) ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 99 ถ.นิวซีแลนด ์ปะหลาน พยคัฆภมิูพิสยั 0 4379 1128-30

โตโยตา้มหาสารคาม จ ากดั 180 ถ.ผดงุวิถี ต.ตลาด ตลาด เมือง 0 4372 2722 ตอ่ 137

มิตซนูานามหาสารคาม จ ากดั 26 หมู ่13 ถ.แจง้สนิท แก่งเลงิจาน เมือง 08 1592 6161,08 1708 5595

มิตซมูหาสารคาม จ ากดั เสน้ทางไปรอ้ยเอ็ด 135 หมู ่11 ถ.แจง้สนิท เขวา เมือง 08 5853 9000,0 4372 3498-
9,0 4374 0931-3

ราชามอเตอร ์มหาสารคาม จ ากดั 2219/2 ถ.นครสวรรค ์ตลาด เมือง 0 4372 2618, 0 4374 0262-3

สกาย ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 363 หมูท่ี ่1 ทา่สองคอน เมือง 0 4302 3222

สยามนิสสนัมหาสารคาม จ ากดั 36/4 ซอยนครสวรรค ์72 นครสวรรค ์ตลาด เมือง 09 7314 6230, 09 7314 
6305,0 4375 0618-9

สยามนิสสนัมหาสารคาม จ ากดั 1040 นครสวรรค ์ตลาด เมือง 0 4372 1471, 0 4372 1549

อารมิีตร ออโต ้เพน้ท ์จ  ากดั 288 หมู ่13 แก่งเลงิจาน เมือง 09 3321 8011

โตโยตา้มกุดาหาร (1993) ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 39 ถ.ชยางกรู มกุดาหาร เมือง 0 4261 1047,0 4261 1670

มิตซมูกุดาหาร มอเตอรส์ จ  ากดั 92 ชยางกรู ข. มกุดาหาร เมือง 0 4266 1033

มกุดาหาร ฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 42,42/1 ถ.ชยางกรู มกุดาหาร เมือง 0 4263 2274

โตโยตา้ ลา้นนา จ ากดั สาขาแมฮ่อ่งสอน 109 ถนนขนุลมุประพาส จองค า เมือง 0 5362 0666

ธารา 133/1 ถ.ขนุลมุประพาส จองค า เมือง 0 5362 0173-6

โตโยตา้ยโสธร จ  ากดั 82 หมู ่3 ส าราญ เมือง 0 4571 1530

โตโยตา้ยโสธร จ  ากดั 234 หมู ่2 สามแยก เลงินกทา 0 4572 4658

ฮอนดา้ เลาเจรญิ ยโสธร จ  ากดั 111/1 หมู ่2 ส าราญ เมือง 0 4575 6888

ยะลา

ยะลาฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 1 ถ. เทศบาล 1 สะเตง เมือง 0 7325 5111

คอนเน็ค คารบ์อดี ้จ  ากดั 266 หมูท่ี ่16 แจง้สนิท เหนือเมือง เมือง 0 4351 1797-8, 0 4352 4166-
9

โตโยตา้รอ้ยเอ็ด ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 75/1-2 ถ.เทวาภิบาล ในเมือง เมือง 0 4351 1721, 08 4203 3033

โตโยตา้สาเกตนคร จ ากดั 333 หมูท่ี ่7 มะอึ ธวชับรุี 09 5167 0186 ,0 4350 1999

มิตซขูอนแก่นยนตไ์พบลูย ์จ  ากดั (สาขารอ้ยเอ็ด) 322 หมู ่10 เหนือเมือง เมือง 0 4352 2666

รอ้ยเอ็ดมิตซ ูจ  ากดั 333 หมูท่ี ่16 แจง้สนิท เหนือเมือง เมือง 08 5744 3434,0 4362 4355, 0 
4362 4337

ราชามอเตอรร์อ้ยเอ็ด จ  ากดั 119 หมูท่ี ่16 ถนนแจง้สนิท เหนือเมือง เมือง 0 4352 4224-7

สยามนิสสนัรอ้ยเอ็ด จ  ากดั 99 หมูท่ี ่15 แจง้สนิท เหนือเมือง เมือง 0 4352 4072-4

ยโสธร

ร้อยเอ็ด

มหาสารคาม

มุกดาหาร

แม่ฮอ่งสอน
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เอ บอดี ้แอนด ์เพน้ท ์จ  ากดั (สาขารอ้ยเอ็ด) 449 หมู ่16 เหนือเมือง เมือง 0 86218 7136,0 87925 
8800,0 4352 4888

โตโยตา้ระนอง ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ 9/10 ม.4 ถ.เพชรเกษม บางนอน เมือง 0 7781 2113-4

ระนองฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 28/7 ม.1 ถ.เพชรเกษม บางริน้ เมือง 0 7781 3336-9

สยาม ว.ีพี. ออโตเ้ซลส ์จ  ากดั 415 หมู ่3 ถนนเพชรเกษม บางนอน เมือง 0 7782 3109-110, 08 3104 
0318

ชลบรุ ีออโต ้เซ็นเตอร ์(บอดีช็้อป) จ ากดั (สาขาระยอง) 93/14 หมู ่4 ทบัมา เมือง 0 3841 4772

ชลบรุ ีออโต ้เซ็นเตอร ์จ  ากดั 22/9 หมู ่4 ทบัมา เมือง 0 3866 3377-82

ดรมีคาร ์เซ็นเตอร ์จ  ากดั 33/7 หมูท่ี ่3 สขุมุวิท เนินพระ เมือง 038-967250-4

ดรมีคาร ์เซ็นเตอร ์จ  ากดั 345 หมูท่ี ่6 มาบยางพร ปลวกแดง 0 3889 1930-2

โตโยตา้ นครระยอง จ ากดั 111 หมู ่2 พลา บา้นฉาง 09 2684 5545,0 3368 3456 
ตอ่ 300-305,09 0909 5222

โตโยตา้ พาวิลเลีย่น ระยอง (2005) จ ากดั 88/8 หมู ่3 ทบัมา เมือง 0 3801 1111

โตโยตา้ พาวิลเลีย่น ระยอง (2005) จ ากดั สาขาสะพานสี่ 55/11 หมู ่4 มาบยางพร ปลวกแดง 0 3866 7777 ตอ่ 802

โตโยตา้ วิชั่น จ  ากดั 111 หมูท่ี ่5 เชิงเนิน เมือง 0 3894 2222

โตโยตา้ระยอง ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 12/8-10 ถ.สขุมุวิท เนินพระ เมือง 0 3868 8222

โตโยตา้ระยอง ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 12/8 - 10 ถ.สขุมุวิท 9 เนินพระ เมือง 0 3868 8222 ,0 3868 8242

ทรงเจรญิ คารส์ ์จ  ากดั 2/16 ถนนสขุมุวิท เชิงเนิน เมือง 0 3861 1459

มิตซชูลบรุ ีจ  ากดั 31/111 หมูท่ี ่3 เชิงเนิน เมือง 0 3899 1111-3

มิตซรูะยอง จ ากดั 588 ถ.สขุมุวิท เนินพระ เมือง 0 3862 3499-504

ระยอง ฮอนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั 18/3 หมูท่ี ่5 ทบัมา เมือง 0 3868 7654

ระยอง ฮอนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั (สาขาทบัมา) 77,77/1 หมูท่ี ่3 ทบัมา เมือง 0 3887 4567

ระยองอีซซูเุซลส ์จ  ากดั 54/7 หมูท่ี ่3 ทบัมา เมือง 0 3862 3862 ตอ่ 222

สยามนิสสนัตะวนัออก จ ากดั 558/2 สขุมุวิท เนินพระ เมือง 0 3862 3222

สยามนิสสนัตะวนัออก จ ากดั 88 หมู ่3 ถนนบางนา-ตราด ทบัมา เมือง 0 3862 4777, 0 3862 4792

อีซซูตุะวนัออกมอเตอรเ์วอรค์ จ  ากดั 206/1 บา้นบงึ-แกลง ทางเกวียน แกลง 09 8829 7063

อีซซูตุะวนัออกมอเตอรเ์วอรค์ จ  ากดั สาขาบา้นฉาง 34/11 หมูท่ี ่6 บา้นฉาง บา้นฉาง 0 3860 3904-5, 0 3860 5404-
5

เอ็มจี ระยอง จ ากดั 558/1 สขุมุวิท เนินพระ เมือง 08 1940 9439 ,0 3861 3788

เอ็มบ ีเจพี มอเตอร์ 9/99 ม.13 ตะพง เมือง 0 3801 1888

เกียรตศิริ ิฮอนดา้คารส์ ์ราชบรุ ีจ  ากดั 72 หมู ่5 ถ.เพชรเกษม โคกหมอ้ เมือง 0 3231 7032-4

ช.เอราวณัมอเตอร ์ราชบรุ ีจ  ากดั 91 หมูท่ี ่3 หนองออ้ บา้นโป่ง 09 9713 4433,0 3291 9919 
กด 3

ตระการมอเตอร ์จ  ากดั 422 หมูท่ี ่3 โคกหมอ้ เมือง 08 1831 4999

โตโยตา้เจรญิคา้ ราชบรุ ี(1961) จ ากดั 132 หมู ่1 บา้นฆอ้ง โพธาราม 0 3235 7031-2,0 3235 7416

โตโยตา้เจรญิคา้ ราชบรุ ี(1961) จ ากดั 83 หมู ่3 หนองออ้ บา้นโป่ง 0 3271 9999

โตโยตา้เจรญิคา้ ราชบรุ ี(1961) จ ากดั 90/100 ม.8 จอมบงึ จอมบงึ 0 3226 1959

โตโยตา้ธีรชยัราชบรุ ีผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 178 หมู ่4 ถ.เพชรเกษม โคกหมอ้ เมือง 0 3271 9888

โตโยตา้ธีรชยัราชบรุ ีผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 120/2 หมูท่ี ่4 เพชรเกษม ดอนทราย ปากทอ่ 0 3222 9797

ระนอง

ระยอง

ราชบุรี
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โตโยตา้ธีรชยัราชบรุ ีผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 307 หมูท่ี ่3 ทา่นดั ด  าเนินสะดวก 08 6317 0938,0 3224 1551, 0 
3224 1552

ท ีเอส ท ีเมอรเ์ซเดสเบนซ ์จ  ากดั 95 หมู ่5 ถนนทรงพล หนองออ้ บา้นโป่ง 0 3234 1564-66 ตอ่ 30

ธนดลธุรกิจ จ  ากดั 99/9 หมูท่ี ่4 โคกหมอ้ เมือง 08 6474 7836

บา้นโป่ง ฮอนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั 234 หมู ่10 ถนนเพชรเกษม หนองออ้ บา้นโป่ง 0 3220 2000, 0 3220 1222

ราชบรุ ีฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 999 หมู ่6 ดอนตะโก เมือง 09 8265 5816,0 3273 2222

เอ็มจี กอ้งกงัวาล ราชบรุ ีจ  ากดั 99/9 หมู ่1 ต. อา่งทอง เมือง 0 3291 2222, 0 3291 4444, 0 
3291 5555

โตโยตา้นารายณแ์กรนด ์จ  ากดั 89 พหลโยธิน(ช.15) เขาสามยอด เมือง 0 3668 0888

โตโยตา้นารายณแ์กรนด ์จ  ากดั 316 หมู ่1 ถ.สระบรุ-ีหลม่สกั ชยันารายณ์ ชยับาดาล 0 3646 1243-4

โตโยตา้ลพบรุอีดุมชยั ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 154 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน กกโก เมือง 0 3661 5073-5

พีซีอาร ์การาจ จ ากดั 29/2 หมูท่ี ่2 ทา่ศาลา เมือง

ลพบรุฮีอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 152 หมู ่3 ถนนพหลโยธิน ทา่ศาลา เมือง 0 3661 4177-9

สยามนิสสนัลพบรุ ีจ  ากดั 199 ม.2 ทา่ศาลา เมือง 0 3641 1534, 0 3642 2192

แอลบเีอ็ม ออโต ้จ  ากดั 88 หมูท่ี ่2 นิคมสรา้งตนเอง เมือง 0 3668 9867

คอนเน็ค คารบ์อดี ้จ  ากดั 209/1 ถ.ไฮเวย ์ล  าปาง-งาว สวนดอก เมือง 0 5423 1600

เชียงแสงยนตรการ จ  ากดั 499 หมู ่8 ถนนซปุเปอรไ์ฮเวย ์ชมพู เมือง 0 5432 5275-9

เชียงแสงล าปาง 127 ถ.พหลโยธิน ชมพู เมือง 0 5422 2288, 0 5422 2989, 0 
5432 5271-4

โตโยตา้ นอรท์เทริน์ (ล าปาง) จ ากดั 24 ถ.ไฮเวยล์  าปาง-งาว ชมพู เมือง 0 5433 3111

โตโยตา้ล  าปาง จ  ากดั 138/1 ถ.พหลโยธิน สบตุย๋ เมือง 0 5432 4579

มิตซเูชียงใหม ่จ  ากดั (สาขาล าปาง) 270/2 หมู ่1 ศาลา เกาะคา 08 0120 8774,0 5432 8069

ฮิปโปร พาวเวอร ์จ  ากดั 22 ถ.ไฮเวยล์  าปาง-งาว ชมพู เมือง 08 4378 0165,0 5423 1222

โตโยตา้ เชียงใหม ่จ  ากดั (สาขาล าพนู) 99/1 หมูท่ี ่1 ถ.เชียงใหม-่ล าพนู เมือง 0 5351 0024 , 0 5351 0033

โตโยตา้ ลา้นนา จ ากดั 163 หมู ่10 ถ.ซปุเปอร-์ไฮเวย ์บา้นกลาง เมือง 0 5358 2111

ล าพนู ฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 126 หมู ่5 ถนนซปุเปอรไ์ฮเวย ์เชียงใหม่-ล าปาง เวียงยอง เมือง 0 5358 1953-5

สยามนิสสนัล  าพนู จ  ากดั 53/1 หมูท่ี ่10 ถ.เชียงใหม-่ล าพนู ต.เหมืองงา่ เมือง 0 5351 1786

คอนเน็ค คารบ์อดี ้จ  ากดั 82/4 ถ.มลวิรรณ กดุป่อง เมือง 0 4281 0217-20

โตโยตา้เมืองเลย จ ากดั 88 หมู ่10 ถนนมลวิรรณ นาอาน เมือง 0 4281 1569

มิตซเูลย จ ากดั 444 หมู ่10 นาอาน เมือง 0 4281 2338,0 4281 2389

เมืองเลย ฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 40 ม.12 ถ.มลวิรรณ นาโป่ง เมือง 0 4280 4075-77

ฐานซอ่มส ีจ  ากดั 2/18 หมู ่6 ถ. ศรสีะเกษกนัทรลกัษ หนองครก เมือง 0 4561 1501,0 4561 3211

โตโยตา้ศรสีะเกษ (1993) ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 190/10 หมู ่6 ถนนศรสีะเกษ-กนัทรลกัษ ์โพนข่า เมือง 0 4561 2736

ท.ีเพนท ์จ  ากดั (สาขาศรสีะเกษ) 222 หมู ่6 โพนข่า เมือง 0 4563 3535,08 1265 8661

มิตซศูรสีะเกษททีอีอโต ้จ  ากดั 80 หมูท่ี ่11 หญา้ปลอ้ง เมือง 0 4561 4444

ศรสีะเกษพนัธุท์อง จ  ากดั 339 หมู ่6 ถ.ศรสีะเกษ-กนัทรลกัษณ ์โพนข่า เมือง 08 3101 7886,0 4563 3218-
20

ลพบุรี

ล าปาง

ล าพูน

เลย

ศรีสะเกษ
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สยามนิสสนัศรสีะเกษ จ ากดั 144 หมูท่ี ่10 โพธ์ิ เมือง 0 4561 3588

ชาญออโตค้าร ์จ  ากดั 999/1 หมู ่1 ถ.นิตโย สวา่งแดนดนิ สวา่งแดนดนิ 08 8562 0925,0 4273 7111-2

โตโยตา้ เบสท ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั (สาขาพงัโคน) 434 หมู ่8 ถ.นิตโย พงัโคน พงัโคน 0 4273 4412 - 4

โตโยตา้สกลนคร (1992) ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั ศนูยต์วัถงัและส ี333 ถ.นิตโย ธาตเุชิงชมุ เมือง 0 4216 2087-89 ตอ่ 305 , 08 
8054 7453

โตโยตา้สกลนคร (1992) ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั สาขา
สวา่งแดนดนิ

652 หมู ่1 ถ.นิตโย สวา่งแดนดนิ สวา่งแดนดนิ 0 4272 1811-4

มิตซ ูบิก๊ชาญ จ ากดั 92 หมู ่1 ธาตนุาเวง เมือง 08 8551 7019,0 4271 6759

มิตซ ูบ.ีซี.สวา่งแดนดนิ จ  ากดั 444 ม.2 นิตโย สวา่งแดนดนิ สวา่งแดนดนิ 09 5173 9725,0 4277 6959

ศริยินตอ์อโตเซลส ์จ  ากดั 31/1 ใสสวา่ง ธาตเุชิงชมุ เมือง 08 1954 0666,0 4271 4749

สกล วี.ซี.มอเตอร ์จ  ากดั 111/1 หมู ่3 ถ.สกล-อดุร ธาตเุชิงชมุ เมือง 0 4271 1913, 0 4271 1943, 0 
4271 1925

สกลนครนิสสนัเซลส์ 688 ถ.นิตโย ธาตเุชิงชมุ เมือง 0 4271 5444, 0 4271 4133

อารเ์อ็มจี มอเตอรส์ จ  ากดั 222/29 นิตโย ธาตเุชิงชมุ เมือง 0 4271 6554

จ.วินิต 1451 ม.3 ถ.เลีย่งเมือง (สายเอเชีย) ควนลงั หาดใหญ่ 0 7445 7452-4

ชเูกียรตยินต ์หาดใหญ่ จ ากดั 108/2 หมูท่ี ่3 คลองแห หาดใหญ่ 08 9658 3291,0 7426 2220-7

ซมัมิท ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 886 ถ. ศภุสารรงัสรรค ์หาดใหญ่ หาดใหญ่ 09 4878 3377,09 4878 3377

เดอะลกัซรูี่ ซปุเปอรค์าร ์จ  ากดั 88/1 หมู ่7 ทา่ชา้ง บางกล า่ 0 7482 0589

โตโยตา้สงขลา ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 1487 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ 0 7442 2040-5,0 7442 3666

โตโยตา้สงขลา ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 74 ถ.ราษฎรย์ินด ีหาดใหญ่ หาดใหญ่ 0 7423 8870

นิวมิตซหูาดใหญ่ จ ากดั 222 ถ.กาญจนวนิช คอหงส์ หาดใหญ่ 0 7443 8999

พิธานพาณิชย ์จ  ากดั 456 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ 0 7423 5816-8, 0 7436 6034-
7

พิธานพาณิชย ์จ  ากดั สาขาลพบรุรีาเมศวร์ 114 หมู ่3 ถ.ลพบรุรีาเมศวร ์คลองแห หาดใหญ่ 0 7442 6575-6

มิลเลนเนียม ออโต ้กรุ๊ป จ  ากดั (สาขาหาดใหญ่) 888 ถ.ศภุสารรงัสรรค ์หาดใหญ่ หาดใหญ่ 06 5507 3877,0 7449 1900

สตลูฮอนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั 232 หมู ่4 ถ.ยนตรการก าธร เกตรี เมือง 0 7477 2233 ตอ่ 400

หาดใหญ่ มอเตอร ์จ  ากดั 1388 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ 0 7425 8888

หาดใหญ่สหมอเตอร ์จ  ากดั 289 หมู ่7 ถ.ลพบรุรีาเมศวร ์ทา่ชา้ง บางกล า่ 0 7436 0962-65

หาดใหญ่สหมอเตอร ์จ  ากดั 33/8 หมู ่2 ชิงโค สงิหนคร 0 7448 3700 -3

หาดใหญ่สหมอเตอร ์จ  ากดั 456/3 ถนนเพชรเกษม หาดใหญ่ 0 7445 7710-4

หาดใหญ่สหมอเตอร ์จ  ากดั (สาขาเทพา) 179 หมูท่ี ่1 ล าไพร เทพา 06 2236 9591

หาดใหญ่สหมอเตอร ์จ  ากดั (สาขารตัภมิู) 190 หมูท่ี ่6 ก าแพงเพชร รตัภมิู 0 7482 0999

หาดใหญ่อินเตอรค์ารแ์อนดเ์ซอรว์ิส จ  ากดั 151 ม.1 ถ.ลพบรุรีาเมสวร ์คลองแห หาดใหญ่ 0 7442 7160-2

อรยิะมอเตอร ์จ  ากดั 303 ม.7 ทา่ชา้ง บางกล า่ 0 7445 7793-6

อรยิะมอเตอร ์จ  ากดั 456/4 ถนนเพชรเกษม หาดใหญ่ 0 7434 7074-83

อรยิะมอเตอร ์จ  ากดั (สาขานาทว)ี 182/2 หมู ่6 นาทวี นาทวี 0 7434 1999

อรยิะมอเตอร ์จ  ากดั สาขาถนนราษฏรย์ินดี 104/1 ถ.ราษฏรย์ินด ีหาดใหญ่ เมือง 0 7435 7374-9

สกลนคร

สงขลา

หนา้ 22 จาก 27 ขอ้มลู ณ วนัที ่24/02/2566



รายช่ือศนูยซ์่อมตัวแทนจ าหน่าย

รายช่ือศูนยซ์่อมตัวแทนจ าหน่าย ที่อยู่ เขต/อ าเภอ เบอรโ์ทรศัพท์

รายช่ือศนูยซ์อ่มตวัแทนจ าหน่าย

อรยิะมอเตอร ์จ  ากดั สาขาสงขลา 6/5 ม.2 พะวง เมือง 0 7444 7103, 0 7444 7445

ฮอรร์ซิอน ออโต ้จ  ากดั 151 หมูท่ี ่1 ลพบรุรีาเมศวร ์คลองแห หาดใหญ่ 0 7442 7160-2

โตโยตา้สงขลา ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 270 หมู ่7 ถ.ยนตรการก าธร คลองขดุ เมือง 0 7473 0521-3

14 ออโตค้ราฟท ์จ  ากดั 555 หมูท่ี ่10 บางปลา บางพลี 09 5565 8000

14 ออโตโมทฟี จ  ากดั 11 หมู ่8 เทพารกัษ์ เมือง 0 2385 3888

กวงไถ่ ออโตเฮา้ส ์จ  ากดั 168/88 หมูท่ี ่4 บางบอ่ บางบอ่ 0 2707 9559

กวงไถ่มอเตอรเ์ซลส ์จ  ากดั 84/1 หมู ่3 ถ.บางนา-ตราด กม.13 บางโฉลง บางพลี 0 2316 4585-6, 0 2316 8387-
91

ซีคอนสแควร ์เซลส ์แอนด ์เซอรว์ิส จ  ากดั 827 หมูท่ี ่7 บางปใูหม่ เมือง 02-3239804-7

ซุน่หล ีส  าโรง จ  ากดั 999 หมูท่ี ่8 ส าโรงกลาง พระประแดง 0 2380 0900

โตโยตา้ ชยัรชัการ จ  ากดั 21/3 หมู ่7 ถ.บางนาตราด บางโฉลง บางพลี 0 2312 6868

โตโยตา้ ซมัมิท จ ากดั 15/1 หมู ่14 ถ.บางนา-ตราด กม.9.5 บางพลใีหญ่ บางพลี 0 2317 1501-11

โตโยตา้ ซมัมิท จ ากดั (สาขาศรนีครนิทร)์ 89/91 หมู ่5 ถ.ศรนีครนิทร ์บางเมือง เมือง 0 2389 0999

โตโยตา้ สวุรรณภมิู จ  ากดั 62/2 หมู ่9 ถ.เทพารกัษ ์บางปลา บางพลี 0 2738 3888

โตโยตา้ แอท ยไูนเตด็ จ  ากดั 55 หมู ่1 ถ.สขุมุวิทสายเก่า ทา้ยบา้น เมือง 0 2701 2114-20

โตโยตา้ แอท ยไูนเตด็ จ  ากดั 149 หมู ่3 เทพารกัษ์ เมือง 0 2753 3888

โตโยตา้นครธน จ ากดั (สาขาเทพารกัษ)์ 55/99 หมูท่ี ่3 ถ.เทพารกัษ ์บางพลใีหญ่ บางพลี 0 2385 5555

โตโยตา้นครธน จ ากดั (สาขาบางบอ่) 459/1 หมู ่1 บางบอ่ บางบอ่ 08 1557 9007,0 2338 1880

โตโยตา้สวุรรณภมิู จ  ากดั 188,188/1,188/2 หมู ่14 ถ.ก่ิงแกว้ ราชาเทวะ บางพลี 0 2738 3888

ทซีี ซีโร ่โลจิสตกิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (สาขาบางนา) 995/3 หมู ่9 ถ.บางนา-ตราด กม. 18 บางโฉลง บางพลี 0 2312 6239-40

เทน็ ฮอนดา้ออโตโมบลิ จ  ากดั (สาขาก่ิงแกว้) 41/41-42,45,54 หมู ่3 ราชาเทวะ บางพลี 0 2312 4444

เทอรมิ์แนล อีซซู ุจ  ากดั 399 หมู ่3 บางโฉลง บางพลี 0 2312 5940-44,0 2312 5951

นิวเอรา่ เซลส ์จ  ากดั 89/89 ม.5 ศรนีครนิทร ์บางเมือง เมือง 0 2703 1080-9

บางป ูฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 123 หมู ่6 บางปใูหม่ เมือง 0 2323 3111

บางพล ีฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 70 หมู ่13 ถนนบางนา-ตราด กม.10 ราชาเทวะ บางพลี 0 2750 3300

บซิ มอเตอรส์ จ  ากดั 7 หมูท่ ี2 ราชาเทวะ บางพลี 06 4835 8707

พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 130 หมูท่ี ่4 เทพารกัษ์ เมือง 0 2232 2666

พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั (สาขาพระ
ประแดง)

102 หมู ่8 ถ.สขุสวสัดิ ์บางจาก พระประแดง 0 2816 1061,0 2322 2711

พิธานพาณิชย ์จ  ากดั (สาขาสขุสวสัดิ)์ 438,438/1-2 หมู ่1 ปากคลองบางปลากด พระสมทุรเจดยี์ 08 4774 9636,0 2021 2222

พีพี เมกะ ออโต ้จ  ากดั 545 หมูท่ี ่4 ต.บางโฉลง บางพลี 08 7090 9923,0 2175 5865

มิตซ ูเอส ออโต ้จ  ากดั 858/8 หมูท่ี ่1 บางปใูหม่ เมือง 0 2042 0040

มิตซรุูง่เจรญิ จ  ากดั (สาขา กม.26) 42/5 หมู ่7 ถ.บางนา-ตราด บางเสาธง บางเสาธง 0 2707 0150,0 2755 7000

เยอรมนั ออโต ้จ  ากดั 527 หมูท่ี ่4 บางโฉลง บางพลี 0 2118 9499

รุง่เจรญิ คาร ์จ  ากดั 222 หมูท่ี ่9 บางปลา บางพลี 0 2182 9933

รุง่เจรญิ คาร ์จ  ากดั 77/1 หมูท่ี ่1 ราชาเทวะ บางพลี 0 2750 2752-55

รุง่เจรญิ คาร ์จ  ากดั 123 หมู ่5 บางเมือง เมือง 0 2703 1000

รุง่เจรญิ พลสั จ  ากดั 1540 หมู ่8 เทพารกัษ์ เมือง 08 1904 7650,0 2385 1551

วรจกัรย์นต ์จ  ากดั 1/1 ถนนสขุมุวิท ปากน า้ เมือง 0 2757 6001-6

วรจกัรย์นต ์จ  ากดั 545/36 ถ.สขุมุวิท ปากน า้ เมือง 0 2702 5000

สตูล

สมุทรปราการ
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เวลโกรว ์ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 999 หมู ่5 ถ.บางนา-ตราด กม.35 บางพลนีอ้ย บางบอ่ 08 1889 9444,0 2338 8888

สมทุรปราการ ฮอนดา้คารส์ ์(1996) จ ากดั 40/49 หมู ่5 ถนนศรนีครนิทร ์บางเมือง เมือง 0 2385 6161-69

สยามนิสสนั บอดี ้จ  ากดั (สาขาบางนา-ตราด กม.2) 350 หมู ่6 ถ.บางนา-ตราด กม.2 บา้นระกาศ บางบอ่ 0 2708 6250-3

สยามนิสสนั บเีคเค จ ากดั (สาขาเทพารกัษ)์ 99/99 หมู ่3 เทพารกัษ์ เมือง 0 2753 3555

สยามนิสสนั พีทเูอ็ม จ  ากดั 88/8 หมู ่7 ถ.ก่ิงแกว้-บางพล ีบางพลใีหญ่ บางพลี 0 2715 0450 ext.102-105

สยามนิสสนั พีทเูอ็ม จ  ากดั 888 ม.14 ราชาเทวะ บางพลี 0 2738 5448 คณุบี

สยามนิสสนัรถดพีระราม 2 จ ากดั 86 หมูท่ี ่11 ซอยสขุสวสัดิ ์ในคลองบางปลากด พระสมทุรเจดยี์ 0 2425 8046-7

สวุรรณภมิู ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 111 หมู ่4 ถ.บางนา-ตราด กม. 23 บางเสาธง บางเสาธง 0 2312 8888

อีซซูชุยัเจรญิกิจ มอเตอรส์ จ  ากดั 7 หมูท่ี ่2 ราชาเทวะ บางพลี 0 2807 4851-4

เอเบลิ มอเตอรส์ จ  ากดั 888 หมูท่ี ่14 ราชาเทวะ บางพลี 06 1713 6996

เอ็มจี บางปแูลนด ์แอนด ์ออโตโ้มบลิ จ  ากดั 99/9 หมูท่ี ่2 ทา้ยบา้น เมือง 06 5146 4654,0 2173 9999

เอ็มจี รุง่เจรญิ จ  ากดั 3456 หมูท่ี ่6 เทพารกัษ์ เมือง 0 2755 7799

เอ็มจี รุง่เจรญิ จ  ากดั 345 หมูท่ี ่7 บางเสาธง บางเสาธง 08 3991 2219 ,0 2339 1999

ไอเคเอส บอดีเ้พน้ท ์จ  ากดั 147 หมูท่ี ่2 บางเสาธง บางเสาธง 0 2103 3133

ฮอนดา้ พรเีมียร ์แพรกษา จ ากดั 995 หมู ่2 แพรกษาใหม่ เมือง 0 2136 2155 ตอ่ 1104

ฮอนดา้คารส์ ์เทพารกัษ ์จ  ากดั 199/2 หมูท่ี ่8 ถ.เทพารกัษ ์เทพารกัษ์ เมือง 0 2757 5730-40

โตโยตา้สมทุรสงคราม ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 78 ซ.บางจะเกรง็ 1 ถ.ราชญาตริกัษา แมก่ลอง เมือง 0 3471 9333

โตโยตา้สมทุรสงคราม ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั (สาขา
อมัพวา)

88 หมูท่ี ่7 บางพรม บางคนที 08 0541 4455,0 3476 1988

มุย้ฮวดมอเตอรเ์ซลล ์จ  ากดั 167 หมู ่6 ถ.พระราม 2 บางแกว้ เมือง 0 3477 3555

สมทุรสงครามฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 2/7 หมู ่1 ถนนพระราม 2 บางแกว้ เมือง 0 3472 3806-7

โตโยตา้นครธน จ ากดั 399 หมูท่ี ่6 ถ.เพชรเกษม ออ้มนอ้ย กระทุม่แบน 0 2420 7171

โตโยตา้สมทุรสาคร จ ากดั 23/17 หมูท่ี ่6 ถ.พระราม 2 คอกกระบอื เมือง 0 3483 3300 Ext.109

มิตซรุูง่เจรญิ จ  ากดั 44/1 หมูท่ี ่1 บางน า้จืด เมือง 0 3441 0999

สมทุรสาครฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 99/9 ม.8 ถ.พระราม2 กม.28 ทา่ทราย เมือง 0 3483 7307-9

สยามนิสสนั ที.เค.เอฟ. จ ากดั 121 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ คลองมะเดือ่ กระทุม่แบน 0 3484 6717-8 , 08 1378 
5518

สาครบรุฮีอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 55/5 หมูท่ี ่1 พระราม 2 กม.16 บางน า้จืด เมือง 0 34444 1888

โตโยตา้สระแกว้ ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 47/1 ถ.สวุรรณศร สระแกว้ เมือง 0 3724 0888-9 , 0 3724 0896
 คณุเดยีร ์

สยามนิสสนัสระแกว้วฒันา จ ากดั 88/1 หมูท่ี ่8 สวุรรณศร สระแกว้ เมือง 08 7112 6240,0 3724 2501-2

อีซซูสุระแกว้ จ  ากดั 19 หมู ่7 ถ.ธนะวิถี บา้นใหมห่นองไทร อรญัประเทศ 0 3723 2729

อีซซูสุระแกว้ จ  ากดั 511/4 ถ.สวุรรณศร สระแกว้ เมือง 0 3724 1639-41,0 3724 2365

จงึกงเฮงอีซซู ุจ  ากดั 11 ถ.พหลโยธิน ปากเพรยีว เมือง 08 6374 9591,0 3621 1640,0 
3622 0238-43,0 3622 1474,0 
3622 3903-4

สระแก้ว

สระบุรี

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม
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จงึกงเฮงอีซซู ุจ  ากดั (สาขาแก่งคอย) 181/2 หมู ่10 บา้นป่า แก่งคอย 08 6374 9591,08 6460 
1620,0 3624 4986

โตโยตา้สระบรุ ีจ  ากดั 9 ถ.พหลโยธิน ปากเพรยีว เมือง 0 3624 0555

โตโยตา้สระบรุ ีจ  ากดั (สาขาแก่งคอย) 156 หมู ่8 ถ.มิตรภาพ ตาลเดีย่ว แก่งคอย 0 3635 8558-75,08 6450 
0612

โตโยตา้สระบรุ ีจ  ากดั (สาขาหนองแค) 19 หมู ่10 ถ.พหลโยธิน หนองไข่น า้ หนองแค 09 5735 4376,0 3638 1480-6

มิตซ ูสระบรุ ีมอเตอรเ์ซลส ์จ  ากดั 424 หมู ่9 ถ.มิตรภาพ บา้นป่า แก่งคอย 0 3635 8209

สยามนิสสนัสระบรุ ีจ  ากดั 193/1 หมูท่ี ่1 ปากขา้วสาร เมือง 0 3622 5344, 0 3622 5345

สยามนิสสนัสระบรุ ีจ  ากดั สาขาแก่งคอย 27 มิตรภาพ แก่งคอย แก่งคอย 0 3635 8214-9

สระบรุจีรูญรตัน ์จ  ากดั 5/6 ถนนพหลโยธิน ปากเพรยีว เมือง 0 3631 0248, 0 3821 4444

สระบรุฮีอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 154 หมู ่1 ถ.พหลโยธิน ปากขา้วสาร เมือง 0 3622 5666

โตโยตา้สงิหบ์รุ ีจ  ากดั 109 หมู ่1 บางมญั เมือง 0 3653 9712-4 Ext.23

ท ีออโต ้จ  ากดั 93 ม.4 บางมญั เมือง 0 3681 3681-3

มิตซ ูเอส.ซี. สงิหบ์รุ ีจ  ากดั 222 หมู ่2 มว่งหมู่ เมือง 0 3650 7371-3, 08 1291 4717

สงิหบ์รุ ีอีซซูเุซลส ์จ  ากดั 69 หมู ่11 ตน้โพธ์ิ เมือง 0 3651 2788

สงิหบ์รุฮีอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 223 ม.2 ถนนสายเอเซีย มว่งหมู่ เมือง 0 3652 1267

โตโยตา้สโุขทยั ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 105/1 จรดวิถีถ่อง ธานี เมือง 0 5561 1203-5

โตโยตา้เอ็กซเ์ซลเลนท ์จ  ากดั 199 หมูท่ี ่12 บา้นสวน เมือง 0 5560 9300

สม้อคัรา 99/8 หมู ่1 ปากแคว เมือง 09 4951 9565,0 5562 0082

สโุขทยัฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 76/11 ม.4 บา้นหลมุ เมือง 0 5562 1891-2

โตโยตา้ เมืองสพุรรณ ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 222 หมู ่2 ทา่ระหดั เมือง 08 9516 5783

โตโยตา้สพุรรณบรุ ีผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 1639 ถ.มาลยัแมน อูท่อง อูท่อง 08 8286 4206,0 3556 4777-
9,0 3556 9300-1

โตโยตา้สพุรรณบรุ ีผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 279 หมู ่5 ทา่ระหดั เมือง 0 3552 3001-4

โตโยตา้สพุรรณบรุ ีผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั สาขาดา่นชา้ง 999/9 หมูท่ี ่19 หนองมะคา่โมง ดา่นชา้ง 08 1532 6488,0 3550 9044

พรสวสัดิ ์บอดคีาร ์จ  ากดั 250 ม.5 ทา่ระหดั เมือง 0 3552 3230,0 3550 2543-5

หลกัเมืองถาวรฮอนดา้คารส์ จ  ากดั 299 หมู ่4 ถ.กรุงเทพ-ชยันาท สนามชยั เมือง 0 3556 9444-7

เอ็น.ว.ีเอ็ม.มอเตอรเ์ซลส์ 159 หมู ่3 ทา่ระหดั เมือง 06 3231 8164 ,0 3596 0351

โตโยตา้ตาปี จ  ากดั 59/42-44 หมู ่1 ถ.เลีย่งเมือง บางกุง้ เมือง 0 7722 5999

โตโยตา้สรุาษฎรธ์านี ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 68/45 ม.2 ถ.สรุาษฎร-์พนุพิน มะขามเตีย้ เมือง 0 7727 7900, 08 1693 7214

โตโยตา้สรุาษฎรธ์านี ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั (สาขากาญ
จนดษิฐ์)

87/9 หมู ่2 ถ.สรุาษฎรธ์านี-นครศรฯี ทุง่กง กาญจนดษิฐ์ 0 7727 7900

โตโยตา้สรุาษฎรธ์านี ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั (สาขา
เกาะสมยุ)

205/8 หมู ่1 ตลิง่งาม เกาะสมยุ 0 7741 5600

ทวีีแอล ออโต อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 89,89/1-2 ม.2 วดัประดู่ เมือง 0 7720 1301-4, 08 1797 2815

สุราษฎรธ์านี

สุโขทัย

สิงหบุ์รี

สุพรรณบุรี
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มิตรแท ้ออโตโมบลิ จ  ากดั 4/18 หมู ่1 เลีย่งเมือง บางกุง้ เมือง 0 7760 0109, 0 7760 0071

ว.ีเอส.อาร.์ออโตเ้ซลส ์จ  ากดั 90/6-14 หมู ่2 ถ.ศรวีิชยั วดัประดู่ เมือง 0 7720 0052-55

ว.ีเอส.อาร.์ออโตเ้ซลส ์จ  ากดั (สาขาเกาะสมยุ) 158/35 หมู ่1 ตลิง่งาม เกาะสมยุ 0 7723 5231

สยามนิสสนัสรุาษฎรธ์านี จ  ากดั 48/3 ม.3 ถ.สรุาษฎร-์พนุพิน วดัประดู่ เมือง 0 7720 0560

สส ุจ  ากดั 200 หมู ่2 ถ.ศรวีิชยั มะขามเตีย้ เมือง 0 7728 8880, 08 1493 2866

สส ุจ  ากดั (สาขาเกาะสมยุ) 99 หมู ่1 ลปิะนอ้ย เกาะสมยุ 0 7723 4111

สรุาษฎรธ์านี ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จ  ากดั 34/4 ม.4 ถ.กาญจนวิถี บางกุง้ เมือง 0 7722 4777

สรุาษฎรปิ์ยะ จ ากดั 74/17 ม.2 มะขามเตีย้ เมือง 0 7722 1222

สรุาษฎรปิ์ยะ จ ากดั (สาขาเกาะสมยุ) 108/2 หมู ่2 หนา้เมือง เกาะสมยุ 0 7742 3555

ฮอนดา้ ไดมอนด ์สรุาษฎรธ์านี จ  ากดั 153 หมูท่ี ่1 วดัประดู่ เมือง 0 7727 0678

โตโยตา้ สรุนิทร ์(1991) จ ากดั (สาขาทา่ตมู) 789 หมู ่7 ทา่ตมู ทา่ตมู 0 4459 1222

โตโยตา้สรุนิทร ์(1991) จ ากดั 370-378 ถ.ปัทมานนท ์ในเมือง เมือง 0 4471 0555 Ext.206

มิตซ ูแสนรุง่เรอืง สรุนิทร ์จ  ากดั 252 หมูท่ี ่13 เฉนียง เมือง 0 4451 2958 ตอ่ 106

โตโยตา้หนองคาย ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 444 หมู ่3 ถ.มิตรภาพ โพธ์ิชยั เมือง 0 4299 0777

เค กรุ๊ป หนองบวัล  าภ ูจ  ากดั 342 หมูท่ี ่10 อดุร-เลย ล  าภู เมือง 0 4236 1069

มิตซอูอโตห้นองบวัล  าภู 299/1 หมู ่10 ถ.อดุร-เลย ล  าภู เมือง 0 4231 3044

สยามนิสสนั เมืองหนองบวัล  าภ ูจ  ากดั 339-340 หมูท่ี ่10 อดุร-เลย ล  าภู เมือง 042-361068-9

อีซซูหุนองบวัล  าภ ูจ  ากดั 338/1 หมูท่ี ่10 ล าภู เมือง 0 4231 5454

โตโยตา้โฆสติอา่งทอง ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 79/1 หมู ่5 ถ.สายเอเซียบางปะอิน-นครสวรรค ์บา้นอิฐ เมือง 0 3561 2118

บล ูกรนี ออโต ้เซอรว์ิส จ  ากดั (สาขาอา่งทอง) 45/1 หมู ่9 ถ.สายเอเซีย บา้นอิฐ เมือง 08 7503 6537,0 3567 2678

อา่งทองฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 88 หมู ่2 ตลาดกรวด เมือง 0 3567 2672

โตโยตา้อ านาจเจรญิ จ  ากดั 13 หมู ่19 ถนนชยางกรู บุง่ เมือง 0 4527 0777 ,0 4527 0510-
11 ,0 4545 1300

เอ็มจี ดเีลศิ ออโต ้คาร ์จ  ากดั 277 หมูท่ี ่2 ไก่ค  า เมือง 045-981981

ฑีฆเจรญิ จ  ากดั 511 หมู ่1 ถ.มิตรภาพ นาข่า เมือง 0 4221 8188-91

ฑีฆเจรญิ จ  ากดั (สาขาบา้นจั่น) 756 หมู ่4 บา้นจั่น เมือง 0 4229 2444-46

ณฐั บาวาเรยีน มอเตอร ์จ  ากดั 555 หมู ่8 ซ.บา้นบงค า หมากแขง้ เมือง 0 4232 7555

ณฐัออโตค้าร ์จ  ากดั 256/60 หมู ่6 ซ.บา้นเดือ่ หมากแขง้ เมือง 09 3319 1300,0 4232 3555

สุรินทร์

อุดรธานี

อ านาจเจริญ

หนองคาย

หนองบัวล าภู

อ่างทอง
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โตโยตา้ ชิณณ ์นนท ์อดุรธานี จ  ากดั 999 ถ.เลีย่งเมืองหนองคาย-สกลนคร หมากแขง้ เมือง 0 4221 5555,08 5681 
9971,08 6777 8578,08 1975 
8655โตโยตา้ ไทยธานี จ  ากดั 8 นิตโย หมากแขง้ เมือง 08 8563 0983 ,0 4230 5888

โตโยตา้อดุรธานี ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 77 ม.7 ถนนทหาร หมากแขง้ เมือง 0 4234 2007-18

เบนซ ์อดุรธานี จ  ากดั 155/5 หมู ่14 ถ.นิตโย หมากแขง้ เมือง 0 4224 9416 - 22

มิตซเูจียงหนองคาย จ ากดั 555/1 หมู ่7 หนองบวั เมือง 0 4212 6031-3,08 9569 7786

มิตซอูดุร จ  ากดั 88/1 หมูท่ี ่8 บา้นผือ บา้นผือ 0 4228 2338

มิตซอูดุร บอดีแ้อนดเ์พน้ท ์จ  ากดั 81/1 หมู ่7 ซ.บา้นโนนยาง หมากแขง้ เมือง 0 4224 4205

สยามอดุรธานี จ  ากดั 594 หมูท่ี ่1 ซอยบา้นหนองขอนกวา้ง หมากแขง้ เมือง 042-340054-62

อดุร ออโต ้ซิตี ้ 499 ม.3 ถ.รอบเมือง หนองขอนกวา้ง เมือง 0 4221 2699-701

อดุรทวีทรพัย ์(1990) จ ากดั 333 หมู ่1 ถนนอดุร-ขอนแก่น บา้นจั่น เมือง 042 295 777

อดุรพิจิตรเพชรบอดีแ้อนดเ์พน้ท ์จ  ากดั 577 หมูท่ี ่4 โนนสงู เมือง 0 4212 0021

เอ็มจี ชา้ง อดุรธานี 237/1 ประจกัษศ์ลิปาคม หมากแขง้ เมือง 08 9421 9175 ,0 4234 3360-
63

โตโยตา้อตุรดติถ ์ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั 131 หมู ่1 ถ.พิษณโุลก-เดน่ชยั คุง้ตะเภา เมือง 0 5542 9111 , 0 5542 9429

มิตซยูบูพีี จ  ากดั 165 หมูท่ี ่5 ป่าเซา่ เมือง 0 5581 7898

อีซซูอุตุรดติถ ์ฮกอนัตึง๊ จ  ากดั 180 ม.5 ป่าเซา่ เมือง 0 5544 1090-4

อตุรดติถ ์ฮอนดา้คารส์ ์จ  ากดั 222 ถ.พิษณโุลก - เดน่ชยั ป่าเซา่ เมือง 0 5544 1863-6

โตโยตา้อทุยัธานี ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ จ  ากดั (สาขาบา้นไร)่ 555 หมู ่1 บา้นไร่ บา้นไร่ 0 5653 9535

ฟินิกซ ์คาร ์จ  ากดั 99 หมู ่2 ทา่โพ หนองขาหยา่ง 0 5657 1888, 0 5651 4415

มิตซอูทุยั จ  ากดั 2/1 ถ.พหลโยธิน อทุยัใหม่ เมือง 0 5651 1737

ซีซีซี ออโต ้จ  ากดั 779/13-16 ถ.ชยางกรู ในเมือง เมือง 09 3438 4544,0 4521 0888 
ตอ่ 609

โตโยตา้ ดลีกัซ ์จ  ากดั 88 หมูท่ี ่20 แสนสขุ วารนิช าราบ 0 4520 8888

โตโยตา้ดเียี่ยม จ ากดั 99 ถ.ชยางกรู ขามใหญ่ เมือง 0 4531 3999

โตโยตา้อบุลราชธานี ผูจ้  าหนา่ยโตโยตา้ 155-165 ถนนชยางกรู ในเมือง เมือง 0 4526 1856-61

ภาคอีสาณอบุล (ตงัปัก) 464 ชยางกรู ในเมือง เมือง 08 1547 9922 ,0 4531 3371

สยามนิสสนัอบุลราชธานี จ  ากดั 569 หมู ่18 ถ.ชยางกรู ขามใหญ่ เมือง 0 4528 3623-6

อบุลพนัธุท์อง จ  ากดั 385 ม.5 ถ.ชยางกรู ขามใหญ่ เมือง 0 4547 5555

อบุลพิจิตรเพชร มอเตอรค์าร ์จ  ากดั 77 หมูท่ี ่26 ชยางกรู ขามใหญ่ เมือง 0 4547 5025

อุทัยธานี

อุบลราชธานี

อุตรดิตถ์

หนา้ 27 จาก 27 ขอ้มลู ณ วนัที ่24/02/2566


