
Acer Authorized Service Center 

กรงุเทพมหานคร/ภาคกลาง
ลําดบั จงัหวดั

1 กรงุเทพ เพาเวอรบ์าย จํากดั(สาขาคลงัสนิคา้)
152 หมูท่ี$ 6 ถนนรังสติ-ปทมุธานี  ตําบลบางพนู  อําเภอเมอืงปทมุธานี  จังหวดัปทมุธานี 
12000

02-904-2074

2 กาญจนบรุี วเีทค คอมพวิเตอร์ 275/7-8 ถ.แสงชโูต ต.บา้นเหนือ อ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ี71000 034 - 515031, 034 - 511119

3 นครปฐม ยนูติี; ซสิเต็ม นครปฐม 28/61-62 ถ.ยงิเป้า ต.สนามจันทร ์อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 034-241-411

4 ปราจนีบรุี ไจแอนท ์บล ูซสิเท็มส ์หจก. 124/3-4 ถ.หนา้เมอืง ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี 037 - 452142

5 ราชบรุี บรษิัท พงษ์ไพบลูย ์ไฮ-เทค จํากดั 342 ถ.บา้นปากแรต ต.บา้นโป่ง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี70110 032 - 344127-31

6 สระบรุี สระบรุ ีไอท ีเฮาส ์บจ. 591/18 ถ.พหลโยธนิ ต.ปากเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบรุ ี18000 036 - 230636-7

7 สระบรุี โมเดริน์เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์จํากดั 76/4 ถ.เศรษฐสมัพันธ ์ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบรุ ี18140 036 - 380977-8 

ภาคตะวนัออก
ลําดบั จงัหวดั

1 จันทบรุี บา้นคอมพวิเตอร ์เนตเวริค์ บจ. 35/84  หมูท่ี$ 7 ต.จันทนมิติ อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 039 - 302555

2 จันทบรุี ยนูติี; ซสิเต็ม จันทบรุี 51 ถนน.มหาราช ต.ตลาด อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 039-301-333

3 ชลบรุี ว ีเซริฟ์ พลสั เลขที$ 18/34 หมู ่1 ถนนราชชมุพล ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21000 038-80 7137-9

4 ตราด ตราดอนิเตอรเ์นต หจก. 253 หมู ่2 ต.วงักระแจะ อ.เมอืง จ.ตราด 23000 039 - 523090, 081-3020250

5 ระยอง บรษิัทสตาร ์มันนี$ จํากดั 204/1-8 ถนนสขุมุวทิ ต.ทางเกวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 2110 0882781587

6 ระยอง ระยอง โอเอ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั 31,33,35 ซ.ศนูยก์ารคา้สาย 4 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา่ประดู ่อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 038 - 860278-9

ภาคเหนอื
ลําดบั จงัหวดั

1 เชยีงใหม่ นยิมพานชิ บจ. 62 ถ.มหดิล ต.สเุทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50200 053 - 270020 # 841,801 

2 เชยีงใหม่ สหพานชิ เชยีงใหม ่บจ. 62 ถ.โชตนา ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50300 053 - 220999 # 144

3 เชยีงราย เชยีงรายเทคโนคอม หจก. 25 ถ. เรอืงนคร ต.เวยีง อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000 061-2673331,061-267332

4 เชยีงราย มวินคิซพัพลาย หจก. 836/16 ต.เวยีง อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000 053 - 718000 # 14 

5 ตาก ตากคอมพวิเตอร ์หจก. 6/33-34 ถนนพหลโยธนิ ต. ระแหง อ. เมอืง จ. ตาก 63000 055 - 516837-8 #17-18 

ที�อยู่ โทรศพัท์

ที�อยู่ โทรศพัท์

ที�อยู่ โทรศพัท์ศนูยบ์รกิาร

ศนูยบ์รกิาร

ศนูยบ์รกิาร



6 น่าน บรษิัท อาร ์แอนด ์ท ีซสิเท็มส ์จํากดั 262/15-16 ถนนมหายศ ต.ในเวยีง อําเภอเมอืงน่าน จังหวดัน่าน 55000  054-775577 ; 086-430-8691

7 พะเยา บรษิัท โกลด ์พซี ีเน็ตเวริค์ จํากดั 1007/19 ถ.พหลโยธนิ ตําบลเวยีง อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 054 - 411220-2

8 พะเยา นอรท์เทริน์ ออโตเมชั$น ซสิเต็ม บจ. 8 ถ.รอบเวยีงประตกูลอง ต.เวยีง อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 054 - 410334-5 # 104

9 พษิณุโลก ฮวิเมตคิ หจก. 82/8-9  ถนนศรธีรรมไตรปิฏก ต. ในเมอืง อ. เมอืง จ. พษิณุโลก 65000 055-281960

10 ลําปาง นยิมพานชิลําปาง บจ. 359/17 ถ.บญุวาทย ์(ฉัตรไชย) ต.สวนดอก อ.เมอืง จ.ลําปาง 52100 054-322535 # 802, 054-222999 # 222

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ลําดบั จงัหวดั

1 เลย ยนูติี; ซสิเต็ม เลย 18/12-13  ถ.มลวิรรณ  ต.กดุป่อง  อ.เมอืง  จ.เลย  42000 042 - 861988

2 กาฬสนิธุ์ ทเีอสเทเลคอมแอนดโ์อเอ จก. 246/20-21 ถ.ธนผล ต.กาฬสนิธุ ์ อ.เมอืง  จ.กาฬสนิธุ ์ 46000 084-753-1645,091-062-3004

3 ขอนแกน่ บรษิัท ขอนแกน่ เจเน็ต คอมพวิเตอร ์จํากดั 348/11-12 ซ.รื$นรมย1์ ถ.รื$นรมย ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 043 - 389445

4 ขอนแกน่ ขอนแกน่ไทยแลนด ์หจก. 378 ถ.ศรจีันทร ์อ.เมอืง จ.ขอนแกน่  40000 043 - 224145

5 บรุรีัมย์ ยนูติี; ซสิเต็ม บรุรีัมย 356/3-4,356/13-14  ถ.จริะ ต.ในเมอืง อ.บรุรีัมย ์จ.บรุรีัมย ์31000 044 - 613929

6 มกุดาหาร ยนูติี; ซสิเต็ม มกุดาหาร 69/3-4 ถ.สองนางสถติย ์ต.มกุดาหาร อ.มกุดาหาร จ.มกุดาหาร 49000 042 - 614841

7 ศรสีะเกษ ยนูติี; ซสิเต็ม ศรสีะเกษ 1349/6-7 ถ.วจิติรนคร ต.เมอืงใต ้อ.ศรสีะเกษ จ.ศรสีะเกษ 33000 04 5- 643999

8 ศรสีะเกษ บรษิัท พวีคีอมแอนดเ์ทคโนโลย ีจํากดั 887/14   ถ.อบุล  ต.เมอืงใต ้อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 33000 045-611736-7, 089-7225550

9 สรุนิทร์ พลายซสิเตมส ์บจ. 329-335 ถ.หนองดมุ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 044 - 514224 # 105 

10 หนองคาย ยนูติี; ซสิเต็ม หนองคาย 1220/3 หมูท่ี$ 2 ถ.เจนจบทศิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.หนองคาย 43000 042 - 422064

11 อดุรธานี ยนูติี; ซสิเต็ม อดุรธานี 239/6-7 ถ.อดุรดษุฎ ีต.หมากแขง้ อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 042-242259-60 

12 อบุลราชธานี
อบุลคอมพวิเตอร ์แอนด ์เทเลคอมเซอรว์สิ 
จก.

42,44,46 ถ.พโลชยั  ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลรราชธานี 34000 045-240835-8

ภาคใต้
ลําดบั จงัหวดั

1 กระบี$ พเีอส คอมเทค (2008) บจ. 88/23-24 ถ.มหาราช ต.ปากนํ;า อ.เมอืงกระบี$ จ.กระบี$ 81000 075 - 612771 

2 ชมุพร ไฮเทค คอมพวิเตอร ์แอนด ์เน็ตเวริค์ หจก. 144/1 ถ.กรมหลวงชมุพร ต.ทา่ตะเภา อ.เมอืง จ.ชมุพร 86000 077 - 507172

3 ตรัง ดอ๊กเตอรพ์ซีี 81/33 ถนนรัษฎา  ตําบลทับเที$ยง อําเภอเมอืง จังหวดัตรัง 92000 075-212079, 075-215318 # 108

4 นครศรธีรรมราช นครโอเอ บจ. 102,104,106 ถ.วนัดโีฆษิตกลุพร ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000 075-432244 # 11 

5 ปัตตานี ทักษิณอนิโฟเทค บจ. 109 หมู ่5 ถนนหนองจกิ ตําบลรสูะมแิล อําเภอเมอืง จังหวดัปัตตานี 94000 073-349000

ที�อยู่ โทรศพัท์

ที�อยู่ โทรศพัท์ศนูยบ์รกิาร

ศนูยบ์รกิาร



6 สงขลา บรษิัทคอมพวิเตอร ์แอนด ์วดีโีอแลป 318-320 ถ.ธรรมนูญวถิ ีอ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 074-237251

7 สตลู นายน์คอม 1237 หมู ่3 ถ.ละง-ูทุง่หวา้ ต.กาํแพง อ.ละง ูสตลู 91110 074-750888 # 19, 081-8968595

8 นครศรธีรรมราช เอส.พ.ีเอ คอมพวิเตอร ์บจ. 70/4-7 ถ.ปากนคร ต.คลงั อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 075-318700 # 847 

9 นราธวิาส ทักษิณอนิโฟเทค บจ.(สาขานราธวิาส) 52/12 ถ.สรุยิะประดษิฐ ต.บางนาค อ.เมอืง จ.นราธวิาส 96000 073 - 514225

10 ยะลา ทักษิณอนิโฟเทค บจ.(สาขายะลา) 220/28 ถ.พพิธิภกัด ีต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000 073 - 212140 # 4 

11 สรุาษฎธานี ว ีเซริฟ์ พลสั เลขที$ 412/8 ถ.ตลาดใหม ่ต.ตลาด อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 8400 077-21 7907-9

12 สรุาษฎธานี ยนูีต ิ; ซสิเต็ม สรุาษฎธานี 231/13 หมูท่ี$ 1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี;ย อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านีจ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077 - 218787



Acer Authorized Service Drop Point 

กรงุเทพมหานคร / ภาคกลาง
ลําดบั จงัหวดั

1 กรุงเทพ ไอทซีติี;  (พันธทพิย ์ ชั ;น 5)
อาคารพันธุท์พิย ์ พลาซา ชั ;น 5-6  ถนนเพชรบรุตีัดใหม ่ เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400

092-823-1791 

2 กรุงเทพ ไอทซีติี;  (ซคีอนสแคว ชั ;น1) หา้งสรรพสนิคา้ซคีอนสแคว ชั ;น 1 ถนนศรนีครนิทร ์ เขตประเวศ กทม 092-823-1791 

3 ประจวบฯ ไอทซีติี; (หัวหนิ)
บลพูอรท์  รสีอรท์ มอลล ์ หัวหนิ 8/89  ชั ;น3 หอ้ง306 ต.หนองแก อ.หัว
หนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์  77110  

092-823-2053

ภาคตะวนัออก
ลําดบั จงัหวดั

ภาคเหนอื
ลําดบั จงัหวดั

1 เชยีงใหม่ เชยีงใหมส่ยามทวี ี บจ. 111/3 ชา่งหลอ่ ต.หายยา อ.เมอืงเชยีงใหม ่ 50100 053-282222 # 215, 0846111962

2 เชยีงใหม่ ชชิาง คอมพวิเตอร ์ บจ. 410/8 หมูบ่า้นเชยีงใหมแ่ลนด ์ ถ.ชา้งคลาน อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่ 053-280150 # 807

3 เชยีงราย ทวยีนตม์ารเ์ก็ตติ;ง บจ. 99/13 ม. 13 ถนนพหลโยธนิ ต.สนัทราย อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000 053-700353-5

4 เพชรบรูณ์ คอมพวิเตอร ์ แลนด ์ โอเอ บจ. 62 ถนนเทศบาล 2, ต. หลม่สกั อ. หลม่สกั จ. เพชรบรูณ์  67110 056-704422

5 ตาก กกิกะเฮริท์ช คอมสแควร ์ บจ 31/18 ถ. อนิทรครี ี ต.แมส่อด อ.แมส่อด จ.ตาก 63110 055-536678 

6 นครสวรรค์ บรษิัท เบส คยีเ์วริด์ จํากดั 1016/18 หมู ่ 9 ต.นครสวรรคต์ก อ. เมอืงนครสวรรค ์ จ. นครสวรรค ์ 60000 056-000674, 0819627997

7 ลําปาง เชยีงใหมส่ยามทวี ี บจ. (ลําปาง) 356 ถนน .ฉัตรชยั ตําบล. สบตุย๋  อําเภอ.เมอืง   จังหวัด ลําปาง 52000 054-319004

8 ลําพนู เชยีงใหมส่ยามทวี ี บจ. (ลําพนู) 480/1 ถ.เจรญิราษฎร ์  ต.ในเมอืง อ.เมอืงลําพนู จ.ลําพนู 51000 053 563 333

9 สโุขทัย บรษิัท เอสวพีลาซา่ สโุขทัย จํากดั 92/19 หมุ ่ 9 ต.ปากแคว อ.เมอืงสโุขทัย จ.สโุขทัย 6400 055-621477, 055-621988

10 อตุรดติถ ์ ไทยพานชิ วดีโีอ บจ. 1/94-97, 99-103  ถ.สําราญรื$น  ต.ทา่อฐิ  อ.เมอืง จ.อตุรดติถ ์ 53000 055-417982/ 088-4194119

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ลําดบั จงัหวดั

1 นครพนม  เสยีงทพิยไ์อเทค จก. 434/1  ถ.อภบิาลบัญชา  ต.ในเมอืง  อ.เมอืง  จ.นครพนม 48000 043-520-273 , 081-493-5010

2 นครราชสมีา ไอทซีติี; (เดอะมอลโคราช)
เดอะมอลล ์ นครราชสมีา ชั ;น 3 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา

จ.นครราชสมีา 30000
092-823218 

3 บรุรีัมย์ ธงชยั โอเอ เซลล ์ แอนด ์ เซอรว์สิ หจก. 68/13 ถ.ธาน ี อ.เมอืง บรุรีัมย ์ 31000 044- 612189 , 081-9662606

ศนูยบ์รกิาร

ศนูยบ์รกิาร

โทรศพัท์

ที�อยู่ โทรศพัท์

ที�อยู่

ท ี�อยู่ โทรศพัท์

ศนูยบ์รกิาร

ศนูยบ์รกิาร

ที�อยู่ โทรศพัท์



4 รอ้ยเอ็ด ไอ ท ี ทเูดย ์ บจ. 46/1-3 ถนนเพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 042-733595 , 042-713399 

5 สกลนคร บรษิัท ไอท ี สมารท์ เซอรว์สิ จํากดั 1773/79-80 ถ.ต.พัฒนา  ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืง จ.สกลนคร 042-713399  083-4072929 

ภาคใต้
ลําดบั จงัหวดั

1 นครศรธีรรมราช ไอคอน มัลตมิเีดยี
89/201 ชั ;นใตด้นิ หา้งโรบนิสนั ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.คลัง อ.เมอืง จ.

นครศรธีรรมราช 80000
075-318027 ;084-0641122

2 พัทลงุ พัทลงุการไฟฟ้า (1994) หจก. 9/1-2-3 ถ.คหูาสวรรค ์  ต.คหูาสวรรค ์ อ.เมอืง จ.พัทลงุ 93000 074-617778-80

3 ระนอง ระนองคอมพวิเตอร ์ แอนด ์ คอมมวินเิคชั$น บจก. อาคารมารน์าโน  3/3 ถ.ดับคด ี ต.เขานเิวศน ์ อ.เมอืง จ.ระนอง 85000 077-822552 # 2, 094-8054206 

4 สงขลา เตา่เพชร ซอฟทแ์วร ์ คอมพวิเตอร ์ บจ. 209/1 ถ.เพชรเกษม ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-231526, 081-0799133

5 สรุาษฎรธ์านี พซี ี วนิ ชอ็ป 130 หมู ่ 1 ถ.เลี$ยงเมอืง ต.บางกุง้ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 0869509911, 0815375350

ศนูยบ์รกิาร ที�อยู่ โทรศพัท์



Acer Service Network 
กรงุเทพมหานคร / ภาคกลาง
ลําดบั จงัหวดั

1 กรงุเทพ ซ ีแอนด ์ซ ีโอเอ บจ.(ฟิวเจอรพ์ารค์ รังสติ)
ชั ;น G อาคารศนูยก์ารคา้เซยีร ์รังสติ ถ.พหลโยธนิ ต.คคูต อ.ลําลกูกา จ.
ปทมุธานี 12130

02- 9927223-4

2 กรงุเทพ ซ ีแอนด ์ซ ีโอเอ บจ.(ไอทมีอลล ์ฟอรจ์นูทาวน์)
ไอทมีอลล ์ชั ;น 3 หอ้ง 3P66 ถ.รัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรงุเทพฯ 10400

02- 6420678-80

3 กรงุเทพ สมารท์ เทคโนโลย ีโซลชูั$น  (เซ็นทรัล อนิเตอร ์ซพัพลาย)
222/6-7 หมูท่ี$ 9 ถนนสขุมุวทิ 107 ต.สาํโรงเหนือ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 
10270

02-3838931-3

ภาคตะวนัออก
ลําดบั จงัหวดั

ภาคเหนอื
ลําดบั จงัหวดั

1 เชยีงราย สนิธานีอเีล็คทรอนกิค ์บจ. 111 ม.25 ต.รอบเวยีง อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57210 053-153311 #101, 130 

2 แพร่ เวลิดไ์วดเ์ทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์หจก. 2/151-153 ถ.ยนัตรกจิโกศล ต.ในเวยีง อ.เมอืงแพร ่จ.แพร ่54000 054- 627209, 054- 62-7944

3 แพร่ อฮีบั คอรป์อเรชั$น 401/4-5 ถ.ภเูกต็ ต.นาจักร อ.เมอืง จ.แพร ่54000 054- 522474,054-531656

4 พษิณุโลก ไฟรค์อมแอนดเ์น็ตเวริค์ บจ. 59/186 ถนนศรธีรรมไตรปิฏก ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 081-68062603,055248485#12

5 ลําปาง สอาดกรุ๊ป บจ 359/31-32 ถ.ฉัตรไชย ต.สวนดอก อ.เมอืง จ.ลําปาง 52100 054-323358 , 087-1885556

6 อตุรดติถ์ ชยัเจรญิคอมพวิเตอร ์บจ. 1/31-33  ถ.สาํราญรื$น  ต.ทา่อฐิ  อ.เมอืง  จ.อตุรดติถ ์ 53000 055-414227-9, 063-5795712

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ลําดบั จงัหวดั

1 เลย โกดงัคอม หจก. 205 ถนนเลย-เชยีงคาน ต.กดุป่อง อ.เมอืง จ.เลย 0885710989, 

2 สกลนคร สกลนคร โอเอ แอนด ์คอมพวิเตอร ์บจ. 1748/4 ถ.สขุเกษม ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืง จ.สกลนคร 4700 042-711230,042-713766-7 

ภาคใต้
ลําดบั จงัหวดั

1 กระบี$ พซี ีเเอนด ์โอเอ เซ็นเตอร ์จํากดั 94/4-5 ถนนมหาราช ตําบลปากนํ;า อําเภอเมอืง จังหวดักระบี$ 81000 0897247624

2 นราธวิาส หจก.ย.ูเค.ซสิเต็ม 111/2 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมอืง จ.นราธวิาส 96000 073- 521057-8, 0862962548
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