
ล ำดบั ภาค ช่ือผู้จ าหน่าย (ด าเนินการ) ที่อยู่ โทรศัพท์ 
1 กรุงเทพ บริษทั มิตซูรุ่งเจริญ จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 3011 หมู ่6 ถนนเทพำรักษ ์ ต  ำบลเทพำรักษ ์  อ  ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10270 0-2755-7000
2 กรุงเทพ บริษทั มิตซูรุ่งเจริญ จ ำกดั (สำขำบำงนำ-ตรำด กม.26) 42/5 หมู ่7 ถนนบำงนำ-ตรำด ก.ม. 26  ต ำบลบำงเสำธง ก่ิง อ  ำเภอบำงเสำธง  จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 0-2707-0150
3 กรุงเทพ บริษทั มิตซูรุ่งเจริญ จ ำกดั (สำขำตลำดไท) 94/2 หมู ่8 ถนนพหลโยธิน  ต  ำบลคลองหน่ึง  อ  ำเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธำนี 12120 0-2516-1199
4 กรุงเทพ บริษทั มิตซูรุ่งเจริญ จ ำกดั (สำขำพระรำม 2) 44/4 หมู ่1 ต ำบลบำงน ้ำจืด อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 0-3441-0999
5 กรุงเทพ บริษทั นิวตนั เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มิตซู นิวตนั) 109 ถนนบรมรำชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหำนคร 10170
 0-2887-6501 – 9
6 กรุงเทพ บริษทั มิตซู พระนคร ออโต ้จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่)(มิตซู พระนคร วิภำวดี) 108 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900
 02-0010999
7 กรุงเทพ บริษทั มิตซู พระนคร ออโต ้จ  ำกดั (สำขำงำมวงศว์ำน)
(มิตซู พระนคร สำขำงำมวงศว์ำน) 209 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต  ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11110 0-2032-0710-16
8 กรุงเทพ บริษทั มิตซู พระนคร ออโต ้จ  ำกดั (สำขำสำยไหม) 88 ถนนสุขำภิบำล 5 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220 02-0013999
9 กรุงเทพ บริษทั มิตซูออโต ้ซิต้ี จ  ำกดั 1112 ถนนศรีนครินทร์  แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 0-2752-6500

10 กรุงเทพ บริษทั อำร์.เอ็ม.เอ.เทรดด้ิง จ  ำกดั (มิตซู อำร์เอ็มเอ ลุมพินี) 1028/2 ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 0-2059-4488
11 กรุงเทพ บริษทั มิตซู ออโตเ้ฮำ้ส์ จ  ำกดั 888 หมู ่ 8 ต ำบลส ำโรงกลำง อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10130 0-2380-3700-6
12 กรุงเทพ บริษทั กวงไถ่มอเตอร์เซลส์ จ  ำกดั 84/1 หมู ่3 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 13  ต ำบลบำงโฉลง  อ  ำเภอบำงพลี  จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540  0-2316-8388 
13 กรุงเทพ บริษทั กวงไถ่ มอเตอร์กรุ๊ป จ ำกดั 855 ซอยลำดพร้ำว 87 (จนัทรำสุข) ถนนรำมอินทรำอำจณรงค ์ แขวงคลองจัน่  เขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 10240 0-2539-4747
14 กรุงเทพ บริษทั มิตซู อิมเพรสชัน่ จ  ำกดั 95 ถนนรำมค ำแหง แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240
 0-2373-7117
15 กรุงเทพ บริษทั มิตซูเมโทร จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 288 ถนนหทยัรำษฎร์  แขวงแขวงมีนบุรี   เขตเขตมีนบุรี  กรุงเทพมหำนคร 10510 0-2021-3000
16 กรุงเทพ บริษทั มิตซูเมโทร จ ำกดั (เมไทรไลฟ์) 539/2 อำคำรมหำนครยบิซัม่ ถนนศรีอยธุยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 0-2092-2777
17 กรุงเทพ บริษทั มิตซู รีพบับลิค จ ำกดั 67/5 หมู ่6 ถนนพหลโยธิน  ต  ำบลคลองหน่ึง  อ  ำเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธำนี 12120 0-2516-2022 
18 กรุงเทพ บริษทั สิทธิผลเซลส์ จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 156 ถนนรำมค ำแหง  แขวงหวัหมำก  เขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 10240 0-2718-5312-5, 02-318-9888
19 กรุงเทพ บริษทั สิทธิผลเซลส์ จ  ำกดั (สำขำล ำลูกกำ) 89/9 หมู ่3 ถนนล ำลูกกำ  ต  ำบลลำดสวำย  อ  ำเภอล ำลูกกำ  จงัหวดัปทุมธำนี 12150 0-2563-3030
20 กรุงเทพ บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จ ำกดั (ลำดกระบงั-ก่ิงแกว้) 888 หมู ่14 ต ำบลรำชำเทวะอ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 061-7136996
21 กรุงเทพ บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส ปทุมธำนี จ  ำกดั 88 หมู ่5 ถนนสำยบำงบวัทอง-บำงพนู (ซ่อมสร้ำง) ต ำบลบำงพนู อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จงัหวดัปทุมธำนี 12000 0-2958-8988
22 กรุงเทพ บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส ปำกเกร็ด จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 38/83 หมู5่ ถนนติวำนนท ์ต ำบลปำกเกร็ด อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 0-2582-2800-8
23 กรุงเทพ บริษทั สุธร มอเตอร์ จ  ำกดั (สำขำศรีนครินทร์) 227/24 หมู ่5 ถนนศรีนครินทร์  ต  ำบลบำงเมือง  อ  ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10270 0-2703-1110
24 กรุงเทพ บริษทั เอ็น เค ซี มอเตอร์ จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 635 ถนนสมเด็จพระเจำ้ตำกสิน  แขวงส ำเหร่   เขตธนบุรี  กรุงเทพมหำนคร 10600 02-8775577 ศูนยบ์ริกำร 02-4769611-2 
25 กรุงเทพ บริษทั เอ็น เค ซี มอเตอร์ จ  ำกดั (สำขำรัตนำธิเบศร์) 222/1  ถนนรัตนำธิเบศร์  ต  ำบลบำงรักพฒันำ  อ  ำเภอบำงรักพฒันำ  จงัหวดันนทบุรี 11110 0-2926-6210-4
26 กรุงเทพ บริษทั ไลเกอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 605 ถนนพระรำมท่ี 2  แขวงบำงมด  เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150 0-2896-0901-3
27 กรุงเทพ บริษทั หำ้งไทยธำดำ (1971) จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 13/11 หมู ่6 ถนนกลัปพฤกษ ์ แขวงบำงขุนเทียน  เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 10150 0-2454-6278-80
28 กรุงเทพ บริษทั หำ้งไทยธำดำ (1971) จ ำกดั (สำขำพระประแดง) 357 หมู ่19 ถนนสุขสวสัด์ิ  ต  ำบลบำงพ่ึง  อ  ำเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10130 0-2464-0800-2
29 กรุงเทพ บริษทั มิตซู เอส.พี.กรุ๊ป จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 1631/7-9 ถนนกำญจนำภิเษก  แขวงแขวงบำงไผ่   เขตเขตบำงแค  กรุงเทพมหำนคร  10160 0-2109-8888
30 กรุงเทพ บริษทั มิตซู อลัติเมท จ ำกดั 1281/8 ถนนเอกชยั แขวงบำงบอนใต ้เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150 0-2415-1099
31 ภำคกลำง บริษทั มิตซูอยธุยำ (ไทยธำดำ) จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 179 หมู ่4 ถนนพหลโยธิน  ต  ำบลล ำไทร  อ  ำเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13170 0-3595-0152-5
32 ภำคกลำง บริษทั มิตซูอยธุยำ (ไทยธำดำ) จ ำกดั (สำขำบำงปะอิน) 88 หมู ่5 ถนนสำยเอเซีย  ต  ำบลบำ้นกรด  อ  ำเภอบำงปะอิน  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13160 0-3532-9222
33 ภำคกลำง บริษทั ไทยธำดำ มอเตอร์ จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 9/9 หมู ่3 ถนนบำยพำส  ต  ำบลบำงตีนเป็ด  อ  ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ  จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 24000 0-3898-1000
34 ภำคกลำง บริษทั มิตซูไทยธำดำ (ปรำจีนบุรี) จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 90/9 หมู ่8 ต ำบลบำ้นพระ  อ  ำเภอเมืองปรำจีนบุรี  จงัหวดัปรำจีนบุรี 25230 0-3762-2377  
35 ภำคกลำง บริษทั มิตซู บีเอ็นที จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 99/1 หมู ่2 ถนนบำงนำตรำด  ต  ำบลบำงสมคัร  อ  ำเภอบำงปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 24130 0-3853-0777
36 ภำคกลำง บริษทั มิตซูคำร์ส แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 58/6 หมู ่3 ถนนบำยพำส  ต  ำบลหนองไมแ้ดง  อ  ำเภอเมืองชลบุรี   จงัหวดัชลบุรี 20000 0-3821-5665-8
37 ภำคกลำง บริษทั มิตซูระยอง จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 588 ถนนสุขุมวิท  ต  ำบลเนินพระ  อ  ำเภอเมืองระยอง  จงัหวดัระยอง 21000 0-3862-3499-500 
38 ภำคกลำง บริษทั มิตซูชลบุรี จ  ำกดั (สำขำพทัยำ) 16/54 หมู ่8 ถนนสุขุมวิท  ต  ำบลหนองปลำไหล   อ  ำเภอบำงละมุง  จงัหวดัชลบุรี 20150 0-3870-3333-7
39 ภำคกลำง บริษทั มิตซูชลบุรี จ  ำกดั (สำขำระยอง) 31/111 หมู ่3 ต ำบลเชิงเนิน อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 0-3899-1111-3
40 ภำคกลำง บริษทั วี กรุ๊ป มิตซูออโตเ้ซลล ์จ  ำกดั (สำขำบำงแสน) 88/8 หมู ่5 ถนนสุขุมวิท  ต  ำบลหว้ยกะปิ   อ  ำเภอเมืองชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี 20130 0-3876-4888
41 ภำคกลำง บริษทั มิตซูจนัทบุรี จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 69 หมู ่7 ถนนสุขุมวิท  ต  ำบลเขำบำยศรี  อ  ำเภอท่ำใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี 22120 0-3949-4164-66
42 ภำคกลำง บริษทั ไทยธำดำกรุ๊ป จ ำกดั (สำขำดงจ ำปำ) 90-90/1  หมู ่2  ถนนพหลโยธิน  ต  ำบลนิคมสร้ำงตนเอง  อ  ำเภอเมืองลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี 15000 ศูนยบ์ริกำร 086 3188212, 0817076858

43 ภำคกลำง บริษทั มิตซู เอสซี สิงห์บุรี จ  ำกดั 222 หมู ่2 ถนนสำยเอเชีย  ต  ำบลม่วงหมู ่ อ  ำเภอเมืองสิงห์บุรี  จงัหวดัสิงห์บุรี 16000 0-3669-9374-6  

44 ภำคกลำง บริษทั มิตซู สระบุรี มอเตอร์เซลส์ จ  ำกดั 424 หมู ่9 ถนนมิตรภำพ  ต  ำบลบำ้นป่ำ   อ  ำเภอแก่งคอย   จงัหวดัสระบุรี  18110 0-3635-8209
45 ภำคกลำง บริษทั ช.เอรำวณัร่วมทุนธุรกิจ จ  ำกดั 31/2-7 หมู ่8 ถนนแสงชูโต  ต  ำบลท่ำไม ้ อ  ำเภอท่ำมะกำ  จงัหวดักำญจนบุรี 71120 0-3456-6305-6
46 ภำคกลำง บริษทั มิตซูกำญจนบุรี จ  ำกดั 133/1 ถนนแสงชูโตเหนือ  ต  ำบลท่ำมะขำม  อ  ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จงัหวดักำญจนบุรี 71000 ฝ่ำยขำย 09-8283-3922
47 ภำคกลำง บริษทั มิตซู ออโตเวิร์ค 2020 จ ำกดั 39/3 หมู ่6 ทำงคูข่นำน ถนนบรมรำชชนนี  ต  ำบลบำงกระทึก  อ  ำเภอสำมพรำน  จงัหวดันครปฐม 73210 0-2482-1158-61
48 ภำคกลำง บริษทั มิตซู ช.เอรำวณั นครปฐม จ ำกดั 155 หมู ่5 ต ำบลล ำพยำ อ ำเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 73000 0-3430-0333  
49 ภำคกลำง บริษทั ทีเอสที มิตซู รำชบุรี จ  ำกดั 97 หมู ่5 ถนนทรงพล  ต  ำบลหนองออ้  อ  ำเภอบำ้นโป่ง  จงัหวดัรำชบุรี 70110 0-3221-0059-60 

สรุปผู้จ าหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พเีอชอวี ี



50 ภำคกลำง บริษทั มุย้ฮวดมอเตอร์เซลล ์จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 167 หมู ่6 ถนนพระรำม 2  ต ำบลบำงแกว้  อ  ำเภอเมืองสมุทรสงครำม  จงัหวดัสมุทรสงครำม 75000 0-3477-3555-9
51 ภำคกลำง บริษทั มุย้ฮวดมอเตอร์เซลล ์จ  ำกดั (สำขำนครปฐม) 59/9 หมู ่5 ถนนเพชรเกษม  ต  ำบลศรีษะทอง  อ  ำเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม 73120 0-3439-5522-5
52 ภำคกลำง บริษทั มิตซู เตชอมัพร จ ำกดั 128 หมู ่1 ถนนเพชรเกษม  ต  ำบลวงัเยน็  อ  ำเภอบำงแพ  จงัหวดัรำชบุรี 70160 0-3223-2348-9
53 ภำคกลำง บริษทั มิตซูชะอ ำ (สิทธิภณัฑ)์ จ ำกดั 329/1 ถนนเพชรเกษม(ชะอ ำ)  ต ำบลชะอ ำ  อ  ำเภอชะอ ำ  จงัหวดัเพชรบุรี  76120 0-3247-1099 , 0-3247-2554
54 ภำคกลำง บริษทั มิตซูประจวบ จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 88 หมู ่8  ถนนเพชรเกษม  ต  ำบลคลองวำฬ  อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์   จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77000 0-3281-0085-6
55 ภำคกลำง บริษทั ปรำณบุรีพรีเมียร์ซพัพลำย จ ำกดั (สำขำหวัหิน) 1/103 ซอยหมูบ่ำ้นบ่อฝ้ำย ถนนเพชรเกษม  ต  ำบลหวัหิน  อ  ำเภอหวัหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110 0-3254-7441
56 ภำคเหนือ บริษทั วี กรุ๊ป มิตซูออโตเ้ซลล ์จ  ำกดั (สำขำนครสวรรค)์ 555 หมู1่1 ถนนนครสวรรค ์- พิษณุโลก  ต  ำบลบำงม่วง  อ  ำเภอเมืองนครสวรรค ์  จงัหวดันครสวรรค ์60000 0-5637-1288 
57 ภำคเหนือ บริษทั วี กรุ๊ป มิตซูออโตเ้ซลล ์จ  ำกดั (สำขำพิษณุโลก) 999 หมู ่7 ถนนพิษณุโลก-หล่มสกั  ต  ำบลสมอแข  อ ำเภอเมืองพิษณุโลก  จงัหวดัพิษณุโลก 65000 0-5533-8777
58 ภำคเหนือ บริษทั มิตซูลำ้นนำ จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 88 หมู ่8 ถนนพหลโยธิน  ต  ำบลนำงแล  อ  ำเภอเมืองเชียงรำย  จงัหวดัเชียงรำย 57100 0-5317-6666
59 ภำคเหนือ บริษทั มิตซูพนัลำ้น จ ำกดั 99/19 หมู ่13 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย ์ ต  ำบลสนัทรำย   อ  ำเภอเมืองเชียงรำย  จงัหวดัเชียงรำย 57000 0-5370-0007
60 ภำคเหนือ บริษทั มิตซูพนัลำ้น พะเยำ จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 345/32 ถนนพหลโยธิน ต ำบลแม่ต  ๋ำ อ  ำเภอเมืองพะเยำ จงัหวดัพะเยำ 56000 0-5441-3355, 0-5441-3366
61 ภำคเหนือ บริษทั แสงชยัมอเตอร์เซลส์ จ  ำกดั (สำขำแม่โจ)้ 207 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ ้ ต  ำบลฟ้ำฮ่ำม   อ  ำเภอเมืองเชียงใหม่   จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 0-5326-2444, 0-5326-2555, 0-5326-2299
62 ภำคเหนือ บริษทั มิตซูเชียงใหม่ จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 568/1 ถนนเชียงใหม่-ล ำปำง  ต  ำบลท่ำศำลำ   อ  ำเภอเมืองเชียงใหม่   จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 0-5326-1199
63 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริษทั มิตซูปฐพีทอง จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 1308/5 ถนนมิตรภำพ  ต  ำบลในเมือง    อ  ำเภอเมืองนครรำชสีมำ   จงัหวดันครรำชสีมำ 30000 ฝ่ำยขำย 0-4425-7122 ฝ่ำยบริกำร 0-4425-8489
64 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริษทั ค  ำวำลุย ออโต ้(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 866 หมู ่5 ถนนสุรนำรำยณ์  ต  ำบลจอหอ   อ  ำเภอเมืองนครรำชสีมำ   จงัหวดันครรำชสีมำ 30310 0-4437-1133, 0-4437-1188
65 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริษทั รัตนหิรัญ ออโตเ้ซลส์ จ  ำกดั (มิตซู รัตนหิรัญ) 168 หมู ่12 ต ำบลพลบัพลำ อ ำเภอโชคชยั จงัหวดันครรำชสีมำ 30190 09-8908-8828
66 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริษทั มิตซู แสนรุ่งเรือง บุรีรัมย ์จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 245 หมู ่18 ต ำบลบำ้นบวั อ ำเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์31000 0-4463-4562-3
67 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริษทั มิตซู แสนรุ่งเรือง สุรินทร์ จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 252 หมู ่13 ถนนสุรินทร์ปรำสำท  ต  ำบลเฉนียง  อ  ำเภอเมืองสุรินทร์  จงัหวดัสุรินทร์ 32000 0-4451-2958, 2825
68 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริษทั มิตซูขอนแก่นยนตไ์พบูลย ์จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 154 ถนนประชำสโมสร  ต  ำบลในเมือง  อ  ำเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น 40000 0-4323-5666
69 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริษทั มิตซูขอนแก่นยนตไ์พบูลย ์จ  ำกดั (สำขำกำฬสินธุ์) 211 ถนนบำยพำสทุ่งมน  ต  ำบลกำฬสินธุ ์ อ  ำเภอเมืองกำฬสินธุ ์  จงัหวดักำฬสินธุ ์46000 0-4382-1111
70 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริษทั มิตซูขอนแก่นยนตไ์พบูลย ์จ  ำกดั (สำขำร้อยเอ็ด) 322 หมู ่10 ถนนบำยพำสกำฬสินธุ ์ ต  ำบลเหนือเมือง   อ  ำเภอเมืองร้อยเอ็ด   จงัหวดัร้อยเอ็ด  45000 0-4352-2666
71 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริษทั มิตซูมุกดำหำร มอเตอร์ส จ ำกดั 92  ถนนชยำงกูร ข.  ต ำบลมุกดำหำร  อ  ำเภอเมืองมุกดำหำร  จงัหวดัมุกดำหำร 49000 0-4266-1033
72 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริษทั มิตซูนครขอนแก่น จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 491 หมู ่12 ถนนมิตรภำพ  ต  ำบลเมืองเก่ำ   อ  ำเภอเมืองขอนแก่น   จงัหวดัขอนแก่น 40000 0-4347-2222
73 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริษทั มิตซูเจียงหนองคำย จ ำกดั (สำขำเมืองอุดรธำนี) 555/1 หมู ่7 ถนนเล่ียงเมืองหนองคำย-อุดร  ต  ำบลหนองบวั   อ  ำเภอเมืองอุดรธำนี  จงัหวดัอุดรธำนี 41000 0-4212-6031-3
74 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริษทั มิตซูอุดร จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 81/1 หมู ่7 ซอยบำ้นโนนยำง  ต  ำบลหมำกแขง้   อ  ำเภอเมืองอุดรธำนี   จงัหวดัอุดรธำนี 41000 0-4223-7333  
75 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริษทั มิตซูนำนำมหำสำรคำม จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 26 หมู ่13 ถนนแจง้สนิท  ต  ำบลแก่งเลิงจำน   อ  ำเภอเมืองมหำสำรคำม  จงัหวดัมหำสำรคำม 44000 0-4377-7887
76 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริษทั มิตซูไทยยนต ์จ  ำกดั (สำขำอุบลรำชธำนี) 570 ถนนชยำงกูร  ต  ำบลในเมือง  อ  ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี   จงัหวดัอุบลรำชธำนี 34000 0-4531-1882-3
77 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริษทั มิตซูศรีสะเกษทีทีออโต ้จ  ำกดั 80 หมู ่11 ถนนอุทุมพรพิสยั  ต  ำบลหญำ้ปลอ้ง  อ  ำเภอเมืองศรีสะเกษ   จงัหวดัศรีสะเกษ 33000 0-4561-4444
78 ภำคใต้ บริษทั จ.วินิต จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 20 ถนนพฒันำกำรคูขวำง  ต  ำบลในเมือง   อ  ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช   จงัหวดันครศรีธรรมรำช 80000 0-7532-1532-3, 1528 (ศูนยฯ์)
79 ภำคใต้ บริษทั จ.วินิต จ  ำกดั (สำขำสงขลำ) 1451 หมู ่3 ถนนเล่ียงเมือง (สำยเอเชีย)  ต ำบลควนลงั  อ  ำเภอหำดใหญ่  จงัหวดัสงขลำ 90110 0-7455-2268, 0-7455-2269
80 ภำคใต้ บริษทั มิตซูทกัษิณ จ ำกดั (สำขำสงขลำ) 234/5 หมู ่2 ถนนลพบุรีรำเมศวร์  ต  ำบลพะวง   อ  ำเภอเมืองสงขลำ   จงัหวดัสงขลำ 90100 0-7453-6226-8 
81 ภำคใต้ บริษทั มิตซู ชูเกียรติยนต ์นคร จ ำกดั 123 ถนนเอเซีย  ต  ำบลโพธ์ิเสด็จ   อ  ำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช   จงัหวดันครศรีธรรมรำช 80000 075 347 774 - 6
82 ภำคใต้ บริษทั มิตซูไทยยนตก์ลกำร จ ำกดั 109-109/1-2 หมู ่9 ถนนเอเชีย  ต  ำบลท่ำมิหร ำ    อ  ำเภอเมืองพทัลุง   จงัหวดัพทัลุง 93000 0-7467-3606-7
83 ภำคใต้ บริษทั ตรังลีลำยนต ์จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 40 หมู ่7 ถนนตรัง-พทัลุง  ต  ำบลนำโยงใต ้ อ  ำเภอเมืองตรัง   จงัหวดัตรัง 92170 0-7529-0924-7
84 ภำคใต้ บริษทั นิวมิตซูหำดใหญ่ จ ำกดั 222 ถนนกำญจนวนิช  ต  ำบลคอหงส์   อ  ำเภอหำดใหญ่  จงัหวดัสงขลำ 90110 0-7421-7999
85 ภำคใต้ บริษทั มิตซูสุรำษฎร์ จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 37/5  หมู ่4 ถนนกำญจนวิถี  ต  ำบลบำงกุง้   อ  ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี   จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 84000 0-7728-5038-40
86 ภำคใต้ บริษทั มิตซูชุมพร จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 47/4  หมู ่9 ถนนเพชรเกษม  ต  ำบลวงัไผ่  อ  ำเภอเมืองชุมพร  จงัหวดัชุมพร 86190 0-7759-6666
87 ภำคใต้ บริษทั เธียรสิน มอเตอร์ส จ ำกดั 37/5 ถนนแม่หลวน  ต  ำบลตลำดเหนือ   อ  ำเภอเมืองภูเก็ต   จงัหวดัภูเก็ต 83000 0-7622-5136-40
88 ภำคใต้ บริษทั วงักระบ่ี จ  ำกดั 57/1  ถนนศรีพงังำ  ต  ำบลกระบ่ีใหญ่    อ  ำเภอเมืองกระบ่ี  จงัหวดักระบ่ี 81000 0-7570-0361-2
89 ภำคใต้ บริษทั มิตซู ชูเกียรติยนต ์กระบ่ี จ  ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 266 หมู ่2 ถนนเพชรเกษม  ต  ำบลกระบ่ีนอ้ย  อ  ำเภอเมืองกระบ่ี   จงัหวดักระบ่ี 81000 0-7565-0919, 098-0100386 
90 ภำคใต้ บริษทั วี กรุ๊ป มิตซูออโตเ้ซลล ์จ  ำกดั (สำขำภูเก็ต) 227 หมู ่5 ถนนเทพกระษตัรี  ต  ำบลศรีสุนทร  อ  ำเภอถลำง  จงัหวดัภูเก็ต  83110 0-7661-7908-10


