
ศูนยบริการเอปสันเซอรวิส 

เอปสันมีความมุงมั่นที่จะบริการลูกคาอยางเร็วรวด และมีประสิทธิภาพ พรอมบริการดวยความอัธยาศัย 

เอปสันมุงมั่นที่จะ: 

� ลดเวลาการรอคอยของลูกคาในขณะที่ผลิตภัณฑไดรับการซอมแซมหรือบํารุงรักษา  
� ตอบคําถามทางโทรศัพทและอีเมลดวยความรวดเร็ว ชวยเหลือดวยความเต็มใจ และเปนมิตร  
� ใหบริการซอมแซมดวยคุณภาพสูง เพ่ือฟนฟูผลิตภัณฑใหกลับมามีสภาพใชงานไดอยางสมบูรณ  
� ดําเนินกระบวนการซอมแซมอยางโปรงใส แจงคาซอมและ/หรือคาบํารุงรักษาใหทราบ และทําการซอมแซมอยางรวดเร็ว 

ตรวจสอบที่ต้ังสาขาตางๆ ของเราดานลาง: 

ศูนยบริการ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ช่ือศูนยบริการ สถานที่ตั้งศูนยบริการ โทรศัพท เวลาทําการ

พันธุทิพย พลาซา
บริษัท ไอที ซิสเท็ม จํากัด 604/3 อาคารพันธุทิพยพลาซา ชั้น 5 หอง 534 ถ.เพชรบุรี 

เขตราชเทวี กทม. 10400
(02) 256-0404-5,  
(02) 656-6052

จันทร - เสาร : 9.30 -18.00  
อาทิตย : 10.00 - 18.00

ศูนยบริการ ไซเบอร แคร  
(สาขาพันธุทิพยพลาซา)

604/3 อาคารพันธุทิพยพลาซา ชั้น 5 หอง 535 ถ.เพชรบุรี 
เขตราชเทวี กทม. 10400

(02) 255-3638,  
(02) 255-6704

จันทร - อาทิตย : 10.00 - 
18.30

โปรเจ็คเตอร ทูยู (เฉพาะ Projector) 604/3 อาคารพันธุทิพยพลาซา ชั้น 3 หอง 318 ถ.เพชรบุรี 
เขตราชเทวี กทม. 10400 

(02) 256-0407,  
(02) 256-0375 

อังคาร - อาทิตย : 10.00 - 
19.00 

ดิ ไอทีมอลล
บริษัท คอมแชนเนล ซิสเต็มส จํากัด 7 อาคารดิไอทีมอลล ฟอรจูนทาวน ชั้น 4 หอง 4R05 ถ.

รัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10320 
(02) 642-0686-7 จันทร - อาทิตย : 10.30 - 

19.00

บริษัท นันทนนต ธุรกิจ จํากัด  
(สาขาดิไอทีมอลล)

7 อาคารดิไอทีมอลล ฟอรจูนทาวน ชั้น 4 หอง 4R44 ถ.
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10320 

(02) 642-0699,  
(02)642-0599

จันทร - อาทิตย : 10.00 - 
19.30 

ศูนยบริการ ไซเบอร แคร  
(สาขาดิไอทีมอลล)

7 อาคารดิไอทีมอลล ฟอรจูนทาวน ชั้น 4 หอง 4024 ถ.
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10320

(02) 642-0979 จันทร - อาทิตย : 10.30 - 
19.30

บริษัท โปรเจคเตอร เอาทเล็ต จํากัด  
(เฉพาะ Projector) 

7 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม. 10400 (02) 642-0781-3 จันทร - อาทิตย : 10.30 -
19.30 

เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 
บริษัท นันทนนต ธุรกิจ จํากัด  
(สาขาเซ็นทรัล พระราม 3) 

79/293 ศูนยการคาเซ็นทรัลพระราม 3 ช้ัน 6 ถ.สาธุประดิษฐ 
เขตยานนาวา กทม. 10120 

(02) 673-6255-6 จันทร - อาทิตย : 11.00 - 
21.00 

สุทธิสาร
ศูนยบริการ ไซเบอร แคร (สาขาสุทธิสาร) 573/19-20 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 
(02) 690-8919 จันทร - เสาร : 9.00 -18.00 

บริษัท ออมนิ ซิสเตมส จํากัด  
(เฉพาะ Projector)

อาคาร ออมนิ เลขที่ 10-20 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสน
นอก เขต หวยขวาง กทม. 10320

(02) 276-5100-9 จันทร - ศุกร : 8.30 -18.00  
เสาร : 9.00-17.00

บางแค
บริษัท ซอฟเวิลด จํากัด  
(สาขาไอที แกรนด บางแค) 

9/22 อาคารไอทีแกรนด ชั้น 1 หอง A1-2 หมู 3 ถ.เพชร
เกษม บางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160 

(02) 804-6282 จันทร - อาทิตย : 10.30 - 
20.00

ศูนยบริการ ไซเบอร แคร  
(สาขาไอที แกรนด บางแค)

9/22 อาคารไอทีแกรนด ชั้น G หมู3 ถ.เพชรเกษม บางแค
เหนือ เขตบางแค กทม.10160 

(02) 804-6021, 
(02) 804-6185

จันทร - อาทิตย : 10.30 - 
19.30

บริษัท เจาพระยาคอมพิวเทค จํากัด  
(เฉพาะ TM Printer)

47/133-134 หมูที่ 5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขต
บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

(02) 801-3843-6 จันทร - เสาร : 8.30-17.30



ภาษีเจริญ
บร ิษัท การด ซิสเต็มส แอนด มารเก็ตติ้ง 
จํากัด (เฉพาะ TM Printer)

15/1 ซอยเพชรเกษม 40 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

(02) 869-7000 จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30

บริษัท ไอที พรีเมี่ยม เอ็กซเพรส จํากัด 23/9 หมูที่ 9 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพฯ 10160 

(02) 805-0050-1 จันทร – อาทิตย 11.00-19.00

ราชเทวี
ศูนยบริการ ไซเบอร แคร (สาขาราชเทวี) 128/35-36 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 4 ถ.พญาไท เขตราช

เทวี กทม. 10400
(02) 612-0291-3 จันทร - เสาร : 9.00-17.30 

ลาดพราว
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

188 หมู1 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพราว เขตลาดพราว 
กรุงเทพฯ 10320

(02) 553-8888 จันทร - ศุกร : 8.30 -18.00

บริษัท ไดนามิค คอมพิวเตอร จํากัด 
(เฉพาะ Projector,Dot Matrix Printer, 
TM Printer)

8 ซ.สังคมสงเคราะห 10 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว 
10320

(02) 933-1500-4 จันทร - ศุกร : 8.30 - 17.30  
เสาร : 9.00 - 12.30

หวยขวาง
บริษัท โปรเจคเตอร เวิลด จํากัด 
(เฉพาะ Projector)

202 อาคาร เลอคองคอรด ชั้น 10 หอง 1005 ถ.รัชดาภิเษก 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

(02) 694-2355 จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30

ราษฎรบูรณะ
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)  
สํานักงานใหญ

131 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140 

(02) 462-5822,  
(02) 816-7511 

จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30

คลองสาน
บริษัท เอสเค ออโตเมชั่น จํากัด 500 ถ.เจริญนคร คลองตนไทร เขตคลองสาน กทม. 10600 (02) 860-1284-5, 

(02) 439-2511 
จันทร - เสาร : 8.30 -17.30

สวนหลวง
บริษัท ไฮ-เทค คอม เซอรวิส จํากัด 1230 ถ.ศรีนครินทร เขตสวนหลวง กทม. 10250 (02) 322-7245-6 จันทร - เสาร : 9.00 -17.30

นนทบุรี
บริษัท ที-คอม คอมพิวเตอร แอนด 
เซอรวิส จํากัด 

81/10 หมู 6 ถ.กรุงเทพ-นนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 
11000

(02) 527-7202-3 จันทร - เสาร : 9.30 -18.00

บริษัท พอสเบส จํากัด  
(เฉพาะ TM Printer) 

25/61 หมู8 ถนนรัตนาธิเศร ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง 
นนทบุรี 11000 

(02) 969-8800 จันทร - ศุกร : 9.00 -17.30  
เสาร : 9.00-12.30 

สุขสวัสดิ์
วี.เอ็น.เซอรวิส 218/1 หมู 7 ซ.สุขสวัสดิ์ 13 แขวงบางปะกอก เขต

ราษฎรบูรณะ กทม. 10140
(02) 427-7317 จันทร - เสาร : 8.30 -17.30

เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 
บริษัท ไอที ดีลิเวอรรี จํากัด 128 ศูนยการคาเซ็นทรัลพระราม2 หอง IT31 ช้ัน2 หมูที่6 

ถนนพระราม2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 
10150 

(02) 872-4622,  
(02) 872-4142,  
(02) 8954398

จันทร - อาทิตย : 11.00 - 
21.00

ไอที เซียร รังสิต



  

  

ศูนยบริการ ไซเบอร แคร  
(สาขาเซียรรังสิต)

99 หมู8 อาคารไอทีเซียร ชั้นG หอง GC160 ถ.พหลโยธิน 
ต.คูคต อ.ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 

(02) 992-7145 จันทร - อาทิตย : 11.00 - 
19.30 

บริษัท พรินเตอร เซอรวิส จํากัด 99 อาคารศูนยการคาเซียรรังสิต ชั้นบี หองบีบี043 หมูที่8 
ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
12130

(02) 402-6600,  
(02) 992-6888 ตอ 
7703 

จันทร - อาทิตย : 10.30-
20.00 

ไอทีสแควร
บริษัท ซอฟเวิลด จํากัด  
(สาขาไอทีสแควร) 

ไอทีสแควร ชั้น1 หอง A36 ส่ีแยกหลักส่ี ถ.แจงวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 10210 

(02) 576-0360-1 จันทร - อาทิตย : 11.00 - 
20.00 

พันธุทิพยพลาซา งามวงศวาน 
บริษัท ซอฟเวิลด จํากัด  
(สาขาพันธุทิพย งามวงศวาน) 

อาคารพันธุทิพย-งามวงศวาน ชั้น4 หอง 4098-4100, 
69/21-3 หมู2 ถ.งามวงศวาน แขวงบางเขน อ.เมือง นนทบุรี 
11000 

(02) 953-5088-9 จันทร - อาทิตย : 11.00 - 
20.30 

ลาดกระบัง
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) (เฉพาะ Dot Matrix Printer)

61/2 หมู 4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ 10520

(02) 326-0999 จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30 

ตล่ิงชัน
บริษัท อี-เมอรแชนท จํากัด  
(เฉพาะ Dot Matrix Printer, TM 
Printer)

2/4 ซ.บรมราชชนนี 38(พงษศรี) ถ.บรมราชชนนี แขวง
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

(02) 880-7799 จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30 

ศูนยบริการเอปสัน เฉพาะ Prographic Printer 

ช่ือศูนยบริการ สถานที่ตั้งศูนยบริการ โทรศัพท เวลาทําการ

บริษัท เอส พี วี แอดวานซ จํากัด 1213/58-59 ซ.ลาดพราว94 ถ.ศรีวรา เขตวังทองหลาง 
กทม. 10310 

(02) 559-2901-10 จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30 

บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จํากัด 2210/26-27 ถ.นราธิวาสราชนครินทร แขวงชองนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

(02) 678-2566-75 จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30 

บริษัท อีปค คอมพิวเตอร จํากัด 2022/43-46 ซ.พหลโยธิน 34/1 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนา
นิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

(02) 9418000 จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30 

บริษัท พีอาร คอมพิวเตอร แอนด เซอรวิส 
จํากัด 

137/18 หมู 8 ถ.ปามะพราว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา 
อยุธยา 13000 

(035) 232-349-50 จันทร - เสาร : 8.00 -17.30 

บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) สํานัก
งานใหญ และศูนยบริการตางจังหวัด ของ
เอสวีโอเอทุกสาขา 

279 หมู 7 ถ.ราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กทม. 10140 (02) 462-5822,  
(02) 816-7511 

จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30 

ศูนยบริการ ภาคกลาง 

ช่ือศูนยบริการ สถานที่ตั้งศูนยบริการ โทรศัพท เวลาทําการ

อยุธยา
บริษัท พีอาร คอมพิวเตอร แอนด เซอรวิส 
จํากัด 

137/18 หมู 8 ถ.ปามะพราว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา 
อยุธยา 13000 

(035) 232-349-50 จันทร - เสาร : 8.00 -17.30 

สระบุรี



  

บริษัท สระบุรี ไอที เฮาส จํากัด 591/18 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี 18000 (036) 230-636-7 จันทร - เสาร : 8.00 -18.30

ราชบุรี
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)  
สาขาราชบุรี

159/41 ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมือง ราชบุรี 70000 (032) 322-030-1 จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30 

ประจวบคีรีขันธ
บริษัท ไอที ภาวิน จํากัด 222/2 เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

77110
(032) 533-445-6 จันทร - อาทิตย : 9.00 - 

18.30

กาญจนบุรี
บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร  
แอนด คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

43 ถ.แสงชูโต ต.ทามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 (034) 624-422-3 จันทร - ศุกร : 9.00 - 18.00 
เสาร : 9.00 - 17.00 

เพชรบุรี
บริษัท เพชรบุรีติวเตอรไอที จํากัด 117/5-6 ถ.โพธิ์การอง ต.ทาราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 0-3241-4666 , 0-3241-

4777
จันทร - อาทิตย : 9.00-20.00

ศูนยบริการ ภาคเหนือ 
ช่ือศูนยบริการ สถานที่ตั้งศูนยบริการ โทรศัพท เวลาทําการ

เชียงราย
หจก. มิวนิค ซัพพลาย 836/16 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 57000 (053) 718-000 จันทร - เสาร : 8.00 -18.00

บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)  
สาขาเชียงราย

814/5 ถ.หนองบัว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 (053) 600-401, 
(053)600484

จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30 

เชียงใหม
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)  
สาขาเชียงใหม

61/2 ถ.ศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม 50000 (053) 224-680-3 จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30 

บริษัท เดนชัยเทรดดิ้ง จํากัด 11/2 ถ.รัตนโกสินทร ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 (053) 234-999 จันทร - เสาร : 9.00 -18.00  
อาทิตย 10.00 - 18.00

หางหุนสวนจํากัด พอช.คอม 422/55-56 หมูบานเชียงใหมแลนด ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน 
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100

(053) 204-481-3 จันทร - เสาร : 8.30 - 17.30

สุโขทัย
หจก. คอมเซ็นเตอร แพลนเน็ท กรุป 119/ ถ.จรดวิถีถอง ต.เมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (055) 643-222,  

(055) 623662-3 
จันทร - อาทิตย : 8.00 -17.30 

พิษณุโลก
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)  
สาขาพิษณุโลก

59/27-28 ถ.ศรีธรรมไตรปฎก ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 
65000

(055) 247-446-7,  
(055) 247-361-2 

จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30 

บริษัท ไฟรคอมแอนดเน็ตเวิรค จํากัด 59/21 หองที่ 83-84,91-92 ถนนศรีธรรมไตรปฏก ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

(055) 243-186 ,  
(055) 248-485 

จันทร - อาทิตย 10.00-20.30

บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร จํากัด 107/4-5 ถนนสิงหวัฒน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 65000 

(055) 215-049 จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30 



  

ลําปาง
บริษัท สมารท โซลูช่ัน คอมพิวเตอร 
จํากัด

236/1-2 ถนนทิปชาง ต.สวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
52100 

(054) 323-803-5 จันทร - ศุกร : 8.30 -19.00 
เสาร 9.00-17.00

นครสวรรค 
บริษัท วัชระคอม แอนด เนทเวอรค จํากัด 1016/18 หมู 9 ถ.สายเอเชีย ต.นครสวรรคตก อ.เมือง 

นครสวรรค 60000 
(056) 334-070-1 จันทร - ศุกร : 9.00 -17.00 

พะเยา
บริษัท โกลด พีซี เน็ตเวิรค จํากัด 1007/19 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 (054) 411-220-2 จันทร - อาทิตย : 8.00 -17.00

ตาก
หจก. ตากคอมพิวเตอร 6/33-34 ถนนพหลโยธิน ตําบลระแหง อําเภอเมือง จังหวัด

ตาก 63000
(055) 540-573 จันทร - เสาร : 8.00-18.00

กําแพงเพชร
รานโมฬีคอมพิวเตอร 127 ถนนราชดําเนิน1 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร 

จังหวัดกําแพงเพชร 62000 
(055) 720-304 จันทร - เสาร : 8.30-17.30

แพร
หจก. ท็อป วิวพอยท 401-401/1 หมูที่ 2 ถนนภูเก็ต ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร 

จังหวัดแพร 54000
(054) 533-708,  
(054) 626-555, 

จันทร - อาทิตย : 9.00-18.00 

อุตรดิตถ
บริษัท ไทยพานิชวีดีโอ จํากัด 1/94-97,99-103 ถนนสําราญรื่น ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 53000
(055) 442-166-8 จันทร - อาทิตย : 8.30-18.30

พิจิตร
รานตนออคอมพิวเตอร 28/17 ถนนธิตะจารี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัด

พิจิตร 66000 
(056) 616-085,  
(056) 650-677-8

จันทร - อาทิตย : 8.30-18.00

เพชรบูรณ
บริษัท คอมพิวเตอรแลนด โอเอ จํากัด 62 ถนนเทศบาล 2 ตําบลหลมสัก อําเภอหลมสัก จังหวัด

เพชรบูรณ 67110 
(056) 704-444 จันทร - เสาร 8.30 - 18.00

ศูนยบริการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่ือศูนยบริการ สถานที่ตั้งศูนยบริการ โทรศัพท เวลาทําการ

ขอนแกน
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)  
สาขาขอนแกน

5/1-2 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแกน 40000 (043) 241-503 จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30 

บริษัท ไอที สมารท เซอรวิส ขอนแกน 
จํากัด

174 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 (043) 321-500 จันทร - อาทิตย: 9.00 -19.00

บริษัท ทีเอส คอมพิวเตอร จํากัด 2/24-27 ถนนประชาสําราญ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน 40000 

(043) 270-639 จันทร - ศุกร : 9.00 -18.00  
เสาร 9.00-17.00



อุดรธานี
บริษัท ไอที สมารท เซอรวิส ขอนแกน 
จํากัด

174 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 (043) 321-500 จันทร - อาทิตย: 9.00 -19.00

อุดรธานี
บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร จํากัด 121/11 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 (042) 329-130-2 จันทร - อาทิตย : 8.30 - 

18.00

สกลนคร
บริษัท ไอที สมารท เซอรวิส จํากัด  
สาขาสกลนคร

1773/79-80 ถนน ต.พัฒนา ตําบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.
สกลนคร 47000

(042) 733-595 จันทร - อาทิตย: 9.00 -19.00

มหาสารคาม
หจก.มหาสารคาม บิซิเนส คอมพิวเตอร  
เซ็นเตอร

191/47 ถ.อัตถบัญชา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
44000

(043) 722-726 จันทร - อาทิตย : 8.30 -19.00

หนองบัวลําภู
หจก.หนองบัวไอที เซ็นเตอร 264/8-9 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 

39000
(042) 311126,  
(042) 360-853

จันทร - อาทิตย : 8.00-18.00

กาฬสินธุ
หจก.วิเศษเทรดด้ิง 2/5-10 ถ.ถีนานนท ต.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000 (043) 822-083-4 จันทร - เสาร 8.00 - 19.00  

อาทิตย 9.00-18.00

หนองคาย
หจก. ชาติสยาม คอมพิวเตอร 1211 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 (042) 460-876 จันทร - เสาร 8.30 - 18.00

นครราชสีมา 
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)  
สาขานครราชสีมา 

28 ถ.ชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 (044) 243-333 จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30

บริษัท เมยเดย บุค ดอท คอม จํากัด 517/146-147 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000

(044) 271-500,  
(044) 271-505

จันทร - อาทิตย 8.30 -21.00 

รอยเอ็ด 
บริษัท ไอที ทูเดย จํากัด 46/1-3 ถ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000 (043) 520-273 จันทร - เสาร : 8.30 -17.30

บริษัท กรุงทอง คอมพิวเตอร จํากัด 173-175-177 ถนนปทมานนท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 45000

(043) 527-058-9,  
(043) 528-248-9

จันทร - เสาร : 8.00 - 17.00

บุรีรัมย 
บริษัท บุรีรัมย ไฮเทค คอมพิวเตอรมารท 
จํากัด 

491/9-10 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000 (044) 612-803 ,  
(044) 613-795

จันทร - เสาร : 8.00 -18.30

หจก. ธงชัย โอเอ เซลล แอนด เซอรวิส 68/13 ถ.ธานี(ปากทางเขา บ.ข.ส. ทิศเหนือ) อ.เมือง จ.
บุรีรัมย 31000

(044) 612-189,  
(044) 621-464-5

จันทร - ศุกร : 8.30 -19.30  
เสาร 9.00-19.30 อาทิตย 
9.00 - 3.00

สุรินทร 
บริษัท พลายซิสเตมส จํากัด 329-335 ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000 (044) 514-224 จันทร - เสาร : 8.00 -18.00

หจก. สหกล โอ.เอ. 740/1 ถนนหลักเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร (044) 521-447 จันทร - เสาร : 8.30 - 17.30



  

จังหวัดสุรินทร 32000

อุบลราชธานี 
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)  
สาขาอุบลราชธานี 

292 ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 (045) 316-849-51 จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30

มุกดาหาร 
บริษัท กรณประกาย ไอที เซ็นเตอร จํากัด 68 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 (042) 633-633 จันทร - เสาร : 8.00 -19.00  

อาทิตย 8.00 - 18.00

ยโสธร 
บริษัท อีซี่ คอมพิวเทค ยโสธร จํากัด 365-367 ถนนแจงสนิท ตําบลในเมือง อําเภอเมืองยโสธร 

จังหวัดยโสธร 35000
(045) 720-741-2 จันทร - อาทิตย : 8.00 - 

19.00

ชัยภูมิ 
บริษัท ชัยภูมิ คอมพิวเตอร แอนด  
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

383/237-238 ถนนนิเวศรัตน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 /td> 

(044) 816921-3 จันทร - เสาร : 8.30 - 17.30

เลย 
หจก.โกดังคอม 2 ถนนรวมใจ ตําบลกุดปอง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

42000
(042) 813-001 จันทร - เสาร : 8.00 - 17.00

ศรีสะเกษ 
หจก. ศรีสะเกษไอเฟค 919/10-13 ถนนวันลูกเสือ ตําบลเมืองใต อําเภอเมือง

ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
(045) 631-366-7 จันทร - เสาร : 8.00 - 18.00

ศูนยบริการ ภาคตะวันออก

ช่ือศูนยบริการ สถานที่ตั้งศูนยบริการ โทรศัพท เวลาทําการ

ชลบุรี 
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)  
สาขาชลบุรี 

53/125-126 หมู 3 ถ.สุขุมวิท ต.บานสวน อ.เมือง ชลบุรี 
20000

(038) 796-788-91 จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30

บริษัท เอ.เอ็ม.อี.คอมพิวเตอร  
แอนด เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 

3/32-33 หมู 5 ถ.สุขุมวิท ต.บานสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000 (038) 279-222-5, 
(038) 279-444

จันทร - ศุกร : 8.00 -17.00  
เสาร : 8.00 - 14.00

บริษัท วัฒนซิสเท็มเมชั่น จํากัด 512/15 ม.9 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
20260

(038) 374-073-6 จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30

ปราจีนบุรี 
หจก. ไจแอนด บลู ซิสเต็ม 124/3-4 ถนนหนาเมือง ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง

ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 
(037) 452-142 จันทร - อาทิตย : 8.30 - 

19.00 

ตราด 
หจก. ตราด อินเตอรเนต 253 ม.2 ถ.เทศบาล5 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 (039) 523-090 จันทร - อาทิตย : 8.30 -17.30

ระยอง 
บริษัท ระยอง โอเอ แอนด เซอรวิส จํากัด 



  

31,33,35 ซอยศูนยการคาสาย 4 ถ.สุขุมวิท ต.ทาประดู อ.
เมือง ระยอง 21000

(038) 860-278-9 จันทร - เสาร : 8.30 -17.30

จันทบุรี 
หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร แอนด  
โอเอ คอมมิวนิเคชั่น 

40/5-7 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 (039) 323-739 จันทร - เสาร : 8.00 -19.30

ฉะเชิงเทรา 
บริษัท ไอที แอนด โอเอ อิเล็คทริคเซลส 
จํากัด 

55/1 หมู 4 ต.บางตีนเปด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 (038) 822885-7 จันทร - อาทิตย : 11.00 - 
20.30

ศูนยบริการ ภาคใต

ช่ือศูนยบริการ สถานที่ตั้งศูนยบริการ โทรศัพท เวลาทําการ

สุราษฏรธานี 
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)  
สาขาสุราษฎรธานี 

97/20 หมู 6 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎรธานี 
84000

(077) 281-235-6 จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30

สงขลา 
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)  
สาขาหาดใหญ 

577,579 ถ.ศุภสารรังสรรค ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ สงขลา 
90110

(074) 262-101-3 จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30

บริษัท เอสทีม คอมพิวเตอร ชอป จํากัด 558 ถนนธรรมนูญวิถี ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110

(074) 357-937-9,  
(074) 357-645

จันทร - เสาร : 9.00 - 18.00

ภูเก็ต 
บริษัท เอส.ดี. ภูเก็ตคอมพิวเตอร จํากัด 5/59-61 ถ.แมหลวน ตําบลตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

83000
(076) 22-2601-2 จันทร - เสาร : 8.00 -19.30

บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) สาขา
ภูเก็ต 

156/19-20 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ อ.เมือง ภูเก็ต 83000 (076) 232-400-1 จันทร - ศุกร : 8.30 -17.30

บริษัท บัสคอมพิวเตอร แอน เซอรวิส 
จํากัด 

63/701-702 ถ.วิรัชหงสหยก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (076) 248-664-5 จันทร - ศุกร : 8.30- 17.30  
เสาร 8.30 - 16.00

หจก. ภูเก็ต อิงค ซัพพลาย แอนด 
เซอรวิส 

51,52 ภูเก็ตวิลลา 1 ซอย 1 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 83000

(076) 255294-5,  
(076) 255439

จันทร - เสาร : 8.30 - 18.00

กระบ่ี 
บริษัท พีเอส คอมเทค (2008) จํากัด 88/23-24 ถ.มหาราช ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 (075) 631289 จันทร - เสาร : 8.00 -18.00

ระนอง 
หจก. ระนองออนไลน 32/7 ถ. กําลังทรัพย ต.เขานิเวศน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 (077) 813-237-8 จันทร - อาทิตย : 8.30 - 

19.00

บริษัท ระนองคอมพิวเตอร  
แอนด คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

3/3 ถ.ดับคดี ต.เขานิเวศน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 (077) 831-333,  
822-552

จันทร - เสาร : 8.30 - 19.00

นครศรีธรรมราช 
บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร จํากัด 70/47 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 (075) 318-700 จันทร - เสาร : 8.00 - 18.00



  

 

พังงา 
หจก. เสนาคอมพิวเตอร แอนด เน็ตเวิรค 7/21 หมู 2 ตําบลบางนายสี อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา 

82110
(076) 471-239-40 จันทร - อาทิตย : 9.00 - 

19.00


