
รายชื่อศูนย์บริการฟิลิปส์โดยแต่งตัง้ 64 ศูนย์ 
 

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 15 ศูนย์ 

 
บริษัท เฟท เอ็กซ์เพรส (2016) จ ากัด 

เขต สวนหลวง โทร. 0 2089 0668-9 (สีแ่ยกศรีนชุ) 

903,905 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

ID LINE : @fet.express  
 
ศูนย์บริการ เจ. เอส. เซลส์      

เขต บางนา โทร. 0 2747 5156, 09 1424 6495 

454/5-7 ถนน สขุมุวิท ซอย 103/2 แขวง บางนา  เขต บางนา  กรุงเทพฯ 10260  

GPS coordinates 13.676512, 100.609174   
ID LINE :  @jssales 
 
หจก. กฤติกร เซอร์วิส  (คู้บอน) 

เขต คนันายาว โทร. 0 2034 7380, 0 2943 3398  

28/343 หมู่ 13 ปากซอยคู้บอน 16 ถนน คู้บอน แขวง คนันายาว เขต คนันายาว กรุงเทพฯ 10230  

GPS coordinates 13.846863, 100.663989  
ID LINE : KittikornService 
 
ศูนย์บริการ ศิริกุล      

เขต ภาษีเจริญ โทร. 0 2805 2955-6, 0 24130476 

71 ถนนพทุธมณฑลสาย 1  แขวง บางด้วน  เขต ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 

GPS coordinates 13.715754, 100.427906   
ID LINE : sirikul_service 
 
บริษัท สมพรกิจ เทรด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด   

เขต บงึกุ่ม โทร. 0 2720 7066, 0 2731 9985, 02 7207200 

646/1 หมู่ 4 ถนน เสรีไทย แขวง คลองกุ่ม เขต บงึกุ่ม กรุงเทพฯ 10240   

GPS coordinates 13.782380, 100.670357  
 ID LINE  : @Philips-spk 
 
ศูนย์บริการ ศุภนิกร      

จงัหวดั ปทุมธานี โทร. 0 2516 4973, 0 2516 4974 

70/24 หมู่ 2 ซอย เกศรีคอนโด 5  ห้อง 24  (ซ.สวนหลวง 12) ถนน พหลโยธิน  ต าบล คลองหนึง่  อ าเภอ คลองหลวง  

จงัหวดั ปทุมธานี  12120    

GPS coordinates 14.015343, 100.618924 
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ร้านออลแคร์  

จงัหวดั นนทบุรี โทร. 0 2925 0081   

78/14 ถนน ตลิ่งชนั-สพุรรณบุรี ต าบล บางรักพฒันา อ าเภอ บางบวัทอง จังหวดั นนทบรีุ 11110 

GPS coordinates 13.896813, 100.407289 
 
ศูนย์บริการศรีนครินทร์      

จงัหวดั สมทุรปราการ โทร. 0 2385 6853, 0 2385 6742 

226/9 หมู่ 5 ถนน ศรีนครินทร์ ต าบล บางเมือง อ าเภอ เมือง จงัหวดั สมทุรปราการ 10270  

GPS coordinates 13.611234, 100.618278 
 
หจก. กฤติกร เซอร์วิส  (ป่ินเกล้า) 

เขต บางพลดั โทร. 0 2433 4860, 0 2886 6542  

2  ซอย จรัญสนิทวงศ์ 57/1  ถนน จรัญสนิทวงศ์  แขวง บางบ าหรุ  เขต บางพลดั  กรุงเทพฯ   10700 

GPS coordinates 13.779796, 100.486966   
 
พี.เค. เซอร์วิส     

เขต หลกัสี่ โทร. 0 2589 2592, 08 1807 7636  

55/58  ซอย งามวงศ์วาน 32   ถนน งามวงศ์วาน  แขวง ทุ่งสองห้อง  เขต หลกัสี ่ กรุงเทพฯ  10210 

GPS coordinates 13.854194, 100.548694 
 
ศูนย์บริการลาดพร้าว     

เขต วงัทองหลาง โทร. 0 2538 7229, 0 2538 7522  

15 ซอยลาดพร้าว 80 แขวงวงัทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

GPS coordinates 13.787840, 100.605177 
 
ศูนย์บริการ ปกรณ์จกัษ์ เซอร์วิส 

เขต ลาดกระบงั โทร. 090-9386405 , 090-9386406 08 8656 0990, 09 1898 7909 

118/3 ถนน คุ้มเกล้า  แขวง ล าปลาทิว  เขต ลาดกระบงั กรุงเทพ 10520 

GPS coordinates 13.756385, 100.775925 
 
บริษัท เอช-เทค เพาเวอร์ จ ากัด  

เขต บางนา โทร. 0 2361 8118, 0 2361 5578, 0 2361 8155, 08 6368 2018    

11,13 ซอย ลาซาล 79 ถนน ลาซาล แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 

GPS coordinates 13.6575102, 100.6379291 
 
บริษัท  เอ วี  เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (2002) จ ากัด 

เขต ตลิง่ชนั โทร. 0 2887 8232, 0 2887 8235  

82/29  หมู่ 2 ถนน วงแหวนรอบนอก  แขวง บางเชือกหนัง  เขต ตลิ่งชนั  กรุงเทพฯ  10170 

GPS coordinates 13.756848, 100.406354 
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บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด (ทุกสาขา) 

ติดต่อ Call Center โทร. 0 2904 2000 

 
ภาคกลาง 8 ศูนย์ 

 
คณะบุคคล โฟร์เอสอิเล็คทรอนิกส์ 

จงัหวดั นครปฐม  โทร. 0 3424 6064-5  

39/4-5 หมู่ 5 ถนน ศาลายา-บางภาษี  ต าบล ศาลายา  อ าเภอ พทุธมณฑล  จงัหวดั นครปฐม  73170  

GPS coordinates 13.809758, 100.322339 
 
สัมฤทธ์ิอีเล็คทรอนิคส์  

จงัหวดั ลพบรีุ โทร. 08 0431 6707  

101/38  หมู่บ้านสรัิญญา 4  ซอย 3  หมู่ 2  ต าบล  ถนนใหญ่  อ าเภอ เมือง  จงัหวดั ลพบุรี  15000  

GPS coordinates 14.822648, 100.629698    
 
ร้านสนอิเล็กทรอนิกส์  (เมือง)          

จงัหวดั ราชบุรี โทร. 0 3232 8326-7, 0 3238 2484   

226/3 ถนน ศรีสริุยวงศ์ ต าบล หน้าเมือง อ าเภอ เมือง จงัหวดั ราชบุรี 70000 

GPS coordinates 13.534444, 99.809028  
ID LINE  :  soneratburi 
 
ร้านสนอิเล็กทรอนิกส์ (บ้านโป่ง) 

จงัหวดั ราชบุรี โทร. 0 3221 2003  

5  ซอย โฆสติสกุล ต าบล บ้านโป่ง  อ าเภอ บ้านโป่ง  จงัหวดั ราชบรีุ  70110 

GPS coordinates 13.814897, 99.877612  
 ID LINE  :  sonebanpong 
 
บริษัท ทริพเพิลเนต เทคโนโลยี จ ากัด      

จงัหวดั พระนครศรีอยธุยา โทร. 0 3524 3976 

235/1 หมู่ 5 ถนน โรจนะ ต าบลไผ่ลงิ  อ าเภอ พระนครศรีอยธุยา  จงัหวดั พระนครศรีอยธุยา  13000 

GPS coordinates 14.354564, 100.598966   
 
สัจจะอีเล็คโทรนิคส์    

จงัหวดั นครสวรรค์ โทร. 0 5622 6066  

234/4-5 ถนน สวรรค์วิถี  ต าบล ปากน า้โพ  อ าเภอ เมือง  จงัหวดั นครสวรรค์  60000 

GPS coordinates 15.700253, 100.133008   
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หัวหินอีเลคโทรนิคส์ 

จงัหวดั ประจวบคีรีขนัธ์ โทร. 0 3253 1054,  0 3253 1152 

41/31 ถนน ชมสนิธ์ิ (เลยีบทางรถไฟ) ต าบล หวัหิน อ าเภอ หวัหิน จงัหวัด ประจวบคีรีขนัธ์ 77110 

GPS coordinates 12.570625, 99.953914 
 
ยุทธนา อิเล็คทริค 

จงัหวดั เพชรบรีุ โทร. 0 3241 7199,  0 3241 7189,  08 1941 6044  

211 ถนน ด าเนินเกษม  ต าบล คลองกระแซง  อ าเภอ เมือง  จงัหวดั เพชรบุรี  76000 

GPS coordinates 13.1033662, 99.947491 
 
ภาคตะวันออก 5 ศูนย์ 
 
เทคนิค เซอร์วิส (พัทยา) 

จงัหวดั ชลบุรี โทร. 0 3871 6561, 08 9401 3800  

206/105 หมู่ 9  ซอย ทาวน์อินทาวน์  ถนน พทัยากลาง  ต าบล หนองปรือ  อ าเภอ บางละมงุ  จงัหวดั ชลบุรี  20260 

GPS coordinates 12.933879, 100.898085 
 
เทคนิคศูนย์บริการ (ศรีราชา) 

จงัหวดั ชลบุรี โทร. 0 3831 1803, 08 1591 4055  

44 ถนน เทศบาล 1 ต าบล ศรีราชา อ าเภอ ศรีราชา จงัหวดั ชลบรีุ   20110 

GPS coordinates 13.165965,100.929889 
ID LINE : 081-5914055   
 
เอดิสัน อิเล็คโทรมาร์ท 

จงัหวดั ฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 3035, 08 9806 6131 

257/6 ถนน มหาจักรพรรดิ ต าบล หน้าเมือง อ าเภอ เมือง จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 24000 

GPS coordinates 13.694475, 101.060963    
 
หจก. ด่วนสายฟ้า ศูนย์ซ่อม ทีวีสี-วิดีโอ-เคร่ืองเสียง      

จงัหวดั ระยอง โทร. โทร. 0 3886 1300-3 

144/43-44  ถนน สขุมุวิท  ต าบล ท่าประดู่  อ าเภอ เมือง  จงัหวดั ระยอง  21000   

GPS coordinates 12.682216, 101.272419,17 
ID LINE : 094-8594148 
 
หจก. ด่วนสายฟ้า ศูนย์ซ่อม ทีวีสี-วิดีโอ-เคร่ืองเสียง  

จงัหวดั จนัทบรีุ โทร. 0 3931 1604, 0 3932 2095  

9/4-5 ถนนเทศบาล 2  ต าบลวดัใหม่  อ าเภอ เมือง  จงัหวดั จันทบรีุ  22000 

GPS coordinates 12.607262, 102.110172,17 
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ภาคเหนือ  14  ศูนย์ 

 
บริษัท ฟิวเจอร์ อิเล็คโทรนิคส์ เซอร์วิส จ ากัด       

จงัหวดั เชียงใหม่ โทร. 0 5324 0117-8  

30/19 หมู่ 5 ถนน เชียงใหม่-ล าปาง ต าบล ฟ้าฮ่าม อ าเภอ เมือง จงัหวัด เชียงใหม่ 50000 

GPS coordinates 18.808584, 99.014333   
 ID LINE :  future.cm 
 
บริษัท เชียงใหม่ สยามทีวี จ ากัด     

จงัหวดั เชียงใหม่ โทร. 0 5327 6111  

111/3 ถนน ช่างหลอ่ ต าบล หายยา อ าเภอ เมือง จงัหวดั เชียงใหม่ 50100 

GPS coordinates 18.781214, 98.983663     
 
บริษัท นิยมพานิช จ ากัด  

จงัหวดั เชียงใหม่ โทร. 0 5327 0020 

62 ถนน มหิดล (แยกสนามบิน) ต าบล สเุทพ อ าเภอ เมือง จังหวดั เชียงใหม่ 50200 

GPS coordinates 18.773955, 98.976292  
  
บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จ ากัด    

จงัหวดั เชียงใหม่ โทร. 0 5322 0999  

62 ถนน โชตนา ต าบล ช้างเผือก อ าเภอ เมือง จงัหวัด เชียงใหม่ 53000 

GPS coordinates 18.819081, 98.983386    
 
บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จ ากัด  

จงัหวดั ล าพนู โทร. 0 5351 2333  

480/1 ถนน เจริญราษฎร์ ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมือง จงัหวดั ล าพนู 51000 

GPS coordinates 18.593708, 99.015096    
 
บริษัท นิยมพานิช จ ากัด  

จงัหวดั ล าพนู โทร. 0 5356 1356  

99/1 หมู่ 1 ถนน เชียงใหม่-ล าพนู ต าบล เหมืองง่า อ าเภอ เมือง จงัหวัด ล าพนู 51000 

GPS coordinates 18.613334, 99.027347   
 
ร้านชุมพลอีเล็คโทรนิคส์      

จงัหวดั ล าปาง โทร. 0 5432 3445, 0 5432 3446  

355/46 ถนน บุญวาทย์ ต าบล สวนดอก อ าเภอ เมืองล าปาง จงัหวดั ล าปาง 52100  

GPS coordinates 18.283933, 99.487027 
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บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จ ากัด  (สาขาล าปาง)  

จงัหวดั ล าปาง โทร. 0 5431 9004  

356 ถนน ฉตัรไชย ต าบล สบตุ๋ย อ าเภอ เมือง จงัหวดั ล าปาง 52100 

GPS coordinates 18.279737, 99.478707      
 
บริษัท นิยมพานิชล าปาง จ ากัด  

จงัหวดั ล าปาง โทร. 0 5422 2999  

359/17 ถนน บญุวาทย์ (ฉตัรไชย) ต าบล สวนดอก อ าเภอ เมือง จงัหวัด ล าปาง 52100 

GPS coordinates 18.284636, 99.485485    
 
สมศักดิ์ อีเลคทรอนิกส์  

จงัหวดั เชียงราย โทร. 0 5360 0602  

199/7-9 หมู่ 3 ถนน ศรีทรายมลู-เวียงชยั ต าบล รอบเวียง อ าเภอ เมือง จงัหวดั เชียงราย 57000 

GPS coordinates 19.896433, 99.851861    
 
ศูนย์บริการ เทคนิคออดิโอ      

จงัหวดั น่าน โทร. 0 5479 1215, 0 5475 6418  

178 หมู่ 3 ถนน น่าน-ทุ่งช้าง ต าบล ปัว อ าเภอ ปัว จังหวดั น่าน 55120   

GPS coordinates 19.179169, 100.916704    
 
สมศักดิ์อิเล็กทรอนิกส์  

จงัหวดัแพร่ โทร. 0 5462 0165  

59 ถนน บ้านใหม ่ต าบล รอบเวียง อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 54000 

GPS coordinates 18.151398, 100.148792    
 
ร้านชุมพลอีเล็คโทรนิคส์      

จงัหวดั พิษณุโลก โทร. 0 5530 2837, 0 5530 4864  

696/14 ถนน พิชยัสงคราม ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมือง จงัหวัด พิษณโุลก 65000 

GPS coordinates 13.747537, 100.567312  
 
ศูนย์บริการ NP อิเล็คทรอนิคส์   

จงัหวดั ก าแพงเพชร โทร. 0 5571 2125  

48 ถนน ราษฎร์รวมใจ ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมือง จงัหวดั ก าแพงเพชร 62000 

GPS coordinates 16.465756, 99.532413   
 
 
 
 
 
 

http://www.gpscoordinates.eu/convert-gps-coordinates.php
http://www.gpscoordinates.eu/convert-gps-coordinates.php
http://www.gpscoordinates.eu/convert-gps-coordinates.php
http://www.gpscoordinates.eu/convert-gps-coordinates.php
http://www.gpscoordinates.eu/convert-gps-coordinates.php
http://www.gpscoordinates.eu/convert-gps-coordinates.php
http://www.gpscoordinates.eu/convert-gps-coordinates.php


ภาคใต้   12  ศูนย์ 

 
สมพงษ์วิทยุ - โทรทัศน์ 2    

จงัหวดั สงขลา โทร. 0 7436 7295, 08 6488 0125 

13 ถนน สจัจกุล ต าบล หาดใหญ่ อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 90110 

GPS coordinates 7.013113, 100.467316 
ID LINE : somphonghadyai  
 
ร้านเอสเอ็นเทคนิค 

จงัหวดั สงขลา โทร. 0 7430 0467   

350/1 ถนน ไทรบุรี ต าบล บ่อยาง อ าเภอ เมือง จงัหวดั สงขลา 90000 

GPS coordinates 7.188368, 100.597592 
 
เลาะห์ อิเล็คทรอนิคส์        

จงัหวดั ปัตตาน ีโทร. 08 9736 0960, 09 7119 5118 

68/7 ถนน สามคัคี สาย ก. ต าบล สะบารัง อ าเภอ เมือง จังหวัด ปัตตาน ี94000 

GPS coordinates 6.873342, 101.245662     
 
ธนาช่าง  

จงัหวดั นราธิวาส โทร. 0 7361 8159, 0 7361 3346  

39 ถนน ลกูเสอือนุสรณ์ 3 ต าบล สไุหงโก-ลก อ าเภอ สไุหงโก-ลก จังหวดั นราธิวาส 96120 

GPS coordinates 6.0221726, 101.9582574    
 
ร้านศรีตรัง  อีเลคทรอนิคส์      

จงัหวดั กระบี่ โทร. 0 7562 2199  0 7562 1500 

31-31/1 ถนน มหาราช ต าบล ปากน า้ อ าเภอ เมือง จงัหวัด กระบี่ 81000  

GPS coordinates 8.062954,98.915389   
 
สากลวิทยุ - ทีวี 2  

จงัหวดั พทัลงุ โทร. 0 7462 6214, 09 3709 9133 

90/3 ถนน จรูญธรรม ต าบล คูหาสวรรค์ อ าเภอ เมือง จงัหวัด พทัลงุ 93000  

GPS coordinates 7.618356, 100.080799   
 
วิทย์ เซอร์วิส  

จงัหวดั ตรัง โทร. 0 7521 4282,0 7521 0481, 08 6120 1190  

254 ถนน กนัตงั ต าบล ทบัเที่ยง อ าเภอ เมือง จงัหวดั ตรัง 92000 

GPS coordinates 18.593503, 99.014969     
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บริษัท นครดี.ซี.จ ากัด  

จงัหวดั นครศรีธรรมราช โทร. 0 7531 1243, 0 7531 1900  

99 ถนน พฒันาการคขูวาง ต าบล ท่าวงั อ าเภอ เมือง จงัหวดั นครศรีธรรมราช 80000 

GPS coordinates 8.443914, 99.968233 
 
หจก. เอวี อีเล็คทรอนิคส์ เซ็นเตอร์      

จงัหวดั สรุาษฎร์ธานี โทร. 0 7728 2397, 0 7728 1959  

40/2 ถนน ดอนนก ต าบล ตลาด อ าเภอ เมือง จงัหวดั สรุาษฎร์ธานี 84000  

GPS coordinates 9.136260, 99.323074 
 
ศูนย์บริการ เลียงเอียะเฮง  (เมือง) 

จงัหวดั สรุาษฎร์ธานี โทร. 0 7726 4222, 0 7726 4777   

3/225-226 หมู่ 3 ถนน นาเนียน ต าบล มะขามเตีย้ อ าเภอ เมือง จงัหวดั สรุาษฎร์ธานี 84000 

GPS coordinates 9.103326, 99.3337787   
 
ศูนย์บริการ เลียงเอียะเฮง (นาสาร) 

จงัหวดั สรุาษฎร์ธานี โทร. 0 7724 9555, 0 7734 4888  

30-32 ถนน หลงัสถานีรถไฟ ต าบล นาสาร อ าเภอ บ้านนาสาร จงัหวดั สรุาษฎร์ธานี 84120 

GPS coordinates 8.818332, 99.355941 
 
บริษัท สมาร์ทฟิกซ์ จ ากัด 

จงัหวดัภูเก็ต โทร 076633606   

32 ถนน แม่หลวน ต าบล ตลาดเหนือ อ าเภอ เมือง จงัหวดั ภูเก็ต 83000 

GPS coordinates 7.8875904, 98.3768823 
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 ศูนย์ 
 
พี.เอช. อีเล็กทรอนิกส์ (กีอีเล็คโทรนิคส์)    

จงัหวดั นครราชสมีา โทร. 0 4424 7520, 0 4425 4606  

42 (เยือ้ง ร.พ. ป.แพทย์) ถนน ไชยณรงค์ ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมือง จงัหวัด นครราชสมีา 30000 

GPS coordinates 14.973643, 102.105967  
ID LINE :  ph.electronic 
 
กรุงเทพเทคนิค    

จงัหวดั ขอนแก่น โทร. 0 4333 6414-5  

65/7 ถนน รอบเมือง ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมือง จงัหวัด ขอนแก่น 40000 

GPS coordinates 16.431747, 102.840786   
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ไพศาลอีเล็คโทรนิคส์    

จงัหวดั บุรีรัมย์ โทร.  044-620188 

118/8-9 ถนน นิวาศ ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมือง จงัหวดั บรีุรัมย์ 31000 

GPS coordinates 15.002724, 103.107187 
 
ไพศาลอีเล็คโทรนิคส์    

จงัหวดั สกลนคร โทร. 0 4273 2831-6, 0 4271 1333  

1508/5 ถนน สขุเกษม ต าบล ธาตเุชิงชุม อ าเภอ เมือง จงัหวดั สกลนคร 47000 

GPS coordinates 17.1651995, 104.1479354   
 
เอวี-แม็ก อิเลคทรอนิคส์    

จงัหวดั สริุนทร์ โทร. 0 4453 0165, 0 4471 3212  

172 ถนน เทศบาล 1 ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมือง จงัหวดั สริุนทร์ 32000   

GPS coordinates 14.886631, 103.495256    
 
วันชาติวีซีอาร์   

จงัหวดั ศรีสะเกษ โทร. 0 4561 3711  

1481/4 ถนน วิจิตรนคร ต าบล เมืองใต้ อ าเภอ เมือง จงัหวดั ศรีสะเกษ 33000 

GPS coordinates 15.112178, 104.3325268   
 
ศูนย์บริการ วิมลอิเล็กทริค แอนด์  เซอร์วิส  

จงัหวดั อุดรธานี  โทร. 0 4234 7957      

342/7 ม. 5  ซอย บ้านหนองเตาเหล็ก ถนน ประชารักษา ต าบล หมากแข้ง อ าเภอ เมือง จงัหวดั อดุรธานี  41000 

GPS coordinates 17.4073697,102.7673188 
 
ศูนย์บริการซิลิกอนอุบล (1999)  

จงัหวดั อบุลราชธานี โทร. 0 4531 1738  

5,7 ซอย ชยางกูร 42 ถนน ชยางกูร อ าเภอ เมือง จังหวดั อบุลราชธานี 34000 

GPS coordinates 15.272639, 104.842778     
 
วิวัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ 

จงัหวดั ร้อยเอ็ด โทร. 0 4351 6747   

454/3-4 ถนน ผดงุพานิช ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมือง จงัหวดั ร้อยเอ็ด 45000 

GPS coordinates 16.060715, 103.657084      
  
ธนายงศูนย์ซ่อมและบริการอะไหล่ 

จงัหวดัชัยภูมิ โทร. 0 4481 1555  

632/1 ก. ถนน ราชทณัฑ์ ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมือง จงัหวดั ชยัภูม ิ36000 

GPS coordinates 15.8095822,102.0287149 
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