
พื้นที่ ชื่ออู ที่อยู เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร

วิภาวดี บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จํากัด 80 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
     02-579-2356,       

 02-561-0813-5
02-941-3193

เกษตร-นวมินทร
                                                                           
   บริษัท เอ-ลิสต มอเตอร จํากัด 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

                              
02-056-0188 02-941-5720

นวมินทร
บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จํากัด 
สาขานวมินทร

818 ถ.นวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10240 02-988-9255 02-947-7248

ลาดพราว บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จํากัด 2993/1 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
    02-731-2718-21, 

02-731-2723-8
02-731-2722

บางขุนเทียน บริษัท สยามนิสสัน รถดีพระราม 2 จํากัด 3 ถนนพระราม 2 แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 02-417-0777

บางเขน
บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จํากัด 
สํานักงานใหญ

350 ถนนรามอินทรา กม.4 แขวงทาแรง เขตบางเขน กรงุเทพฯ 10230    02-943-5600-14 02-509-1393

บางแค บริษัท เอ็มเพอรเรอร ออโต จํากัด 38 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 02-455-6789 02-455-6789

บางจาก บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จํากัด 3077/5 ระหวางซอย 101-101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10261
       02-311-0697,     

   02-311-1041
02-332-7242

ยานนาวา
บริษัท โยโกตะ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 
สํานักงานใหญ

181 ถนนยานนาวา แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120       02-295-0069-81 02-295-0067-8

สาทร
บริษัท โยโกตะ มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 
สาขาสาทร

5,5/1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงชองนนทรี       เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 02-287-0081 02-287-0085

สวนหลวง บริษัท สยามนิสสัน เอส.เอ็ม.ที.บริการ จํากัด 727 ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 02-722-8484 02-722-8493

หนองแขม
บริษัท สยามนิสสัน ที.เค.เอฟ จํากัด
สาขาหนองแขม

 293 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
       02-421-3981,     

  02-421-8055
02-421-3990

นนทบุรี
บริษัท สยามนิสสัน ปทุมธานี จํากัด
สาขาบางบัวทอง

14/6 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110     02-923-4533-6 02-923-4539

นนทบุรี บริษัท เอส เค ชัวร จํากัด 63 ม.13 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-923-0555 02-923-1083

ปทุมธานี บริษัท กวงไถ ออโตโมบิล จํากัด 54/9 ม.2 ถ.รงัสิต-นครนายก ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110 02-577-2288 02-577-6550-1

ปทุมธานี บริษัท เมกา ออโตโมบิล ติวานนท จํากัด 59/3 ม.4 ถ.ติวานนท ต.บานใหม อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 12000
02-501-3535

   02-501-3081-5
02-501-3086
02-963-7483

พระประแดง บริษัท สยามนิสสัน รถดีพระราม 2 จํากัด 279/2 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290
       02-425-8725,     

 02-425-8046
02-425-9671

สมุทรปราการ บริษัท รุงเจริญคาร จํากัด 123 ม.5 ถ.ศรีนครินทร ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270   02-703-1000 02-703-1221

สมุทรปราการ บริษัท รุงเจริญคาร จํากัด 52 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.21 ต.ศรีษะจรเขใหญ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540   02-740-0799   02-740-0797

สมุทรปราการ บริษัท รุงเจริญคาร จํากัด     77/1 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.13  ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 02-316-8899 02-316-4288

สมุทรปราการ
บริษัท รุงเจริญคาร จํากัด สาขาเทพารักษ   
กม.19     222 ม.9 ต.บางปลา อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 02-182-9933 02-182-9939

สมุทรปราการ บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จํากัด 350 ม.6 บางนา-ตราด กม.32 ต.บานระกาศ อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560      02-708-6250-3 02-7086500

รายชื่อศูนยบริการซอมสีและตัวถังมาตรฐาน (BP Shop)

ของ NISSAN ทั่วประเทศ โครงการประกันภัย Nissan Premium Protection

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

 

บริหารโครงการโดย บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จํากัด
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สมุทรปราการ
บริษัท สยามนิสสัน บีเคเค จํากัด
สาขาเทพารักษ

99/99 ม.3 ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270   02-753-3555 02-753-2266

สมุทรปราการ
บริษัท สยามนิสสัน พีทูเอ็ม จํากัด
สาขาสุวรรณภูมิ

888 ม.14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
      02-738-5448     

02-738-4814
02-738-5448 

เชียงราย บริษัท แองเจิลเวย  จํากัด 460 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
   053-750-150-2

053-750-154
053-750-149

เชียงใหม บริษัท นอรทเวฟ จํากัด สํานักงานใหญ 227 ถ.มหิดล ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 053-280-888 053-201-213

เชียงใหม
บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม จํากัด
สาขาเจริญเมือง

383/4 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 053-302-240 053-303-136

เชียงใหม
บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม จํากัด
สํานักงานใหญ (แยกดอนจั่น)

151 ม.3 ถ.ซุปเปอรไฮเวย ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 053-261-126 053-226-344

ตาก บริษัท สยามนิสสัน แมสอด จํากัด 68/1 ถ.สายเอเชีย ต.แมสอด อ.แมสอด จ.ตาก 63110
055-533-299
055-547-236

055-532-890

นครสวรรค บริษัท เอ็มวัน นครสวรรค จํากัด 168 ม.11 ต.บางมวง อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 056-371-281 056-371-280

นาน บริษัท สยามนิสสันเมืองนาน จํากัด 75/5 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.นาน 55000
       054-710-276,     

 054-710-795
054-710-276,     ตอ

 12

แพร บริษัท นิวเจน มอเตอร จํากัด (แพร) 144/1-3 ม.7 ถ.ยันตรกจิโกศล ต.ปาแมต อ.เมือง จ.แพร  54000
       054-523-196,     

 054-522-531
054-522-531

พะเยา บริษัท แองเจิลเวย (1994) จํากัด 403/8 ต.แมต๋ํา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
                                 

     054-482-900-2 054-413-553

พจิิตร บริษัท สยามนิสสัน พิจิตร จํากัด 9/9 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
 056-611-999

ตอ 11
056-613-789

พษิณุโลก
                                                                           
   บริษัท เอ็มวัน พิษณุโลก จํากัด 191/10 ม.8 ต.ทาทอง อ.เมือง จ.พษิณุโลก 65000 055-334-091 055-334-091

เพชรบูรณ บริษัท สยามนิสสัน เพชรบูรณ จํากัด 147 ม.3 ต.หนองไขว อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 67110   056-701-698-9 056-745-399

ลําปาง บริษัท นิวเจน มอเตอร จํากัด สาขาลําปาง 22 ถ.ไฮเวยลําปาง-งาว ต.ชมพ ูอ.เมือง จ.ลําปาง 52100 054-231-222 054-228-795

อุทัยธานี บริษัท ฟนิกซ คาร จํากัด 99 ม.2 ต.ทาโพ อ.หนองขาหยาง จ.อุทัยธานี 61130 056-514-415 056-571-858

อุตรดิตถ บริษัท สยามนิสสันอุตรดิตถ  จํากัด 145 ม.8 ต.ปาเซา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000      055-442-127-30 055-417-802

กาฬสินธุ บริษัท สยามนิสสัน กาฬสินธุ จํากัด 168/1 ถ.ถีนานนท ต.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000 043-840-682 043-821-013

ขอนแกน บริษัท เคเคทีขอนแกน จํากัด 88/8 ม. 6 ถ.ศรีจันทร ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแกน  40000 043-232-888 043-232-888

ขอนแกน บริษัท สยามนครขอนแกน จํากัด 119/49 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 043-244-222 043-245-822

นครราชสีมา บริษัท เอกสหกรุป ออโตโมบิล จํากัด 688 ม.5 ต.บานใหม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
                                 
     044-211-910-11 044-211-611

บึงกาฬ บริษัท พ่ีนองเพชรออโต จํากัด 381 ม.1 ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.วิศิษฐ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 43140 042-491-440 042-491-440

มหาสารคาม บริษัท สยามนิสสันมหาสารคาม จํากัด 1040 ถ.นครสวรรค ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
    043-721-471  043-

721-549
043-721-471

ภาคเหนือ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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รอยเอ็ด บริษัท สยามนิสสัน รอยเอ็ด จํากัด 99 ม.15 ถ.แจงสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000
      043-524-072-4  

043-514-088
043-511-150

ศรีสะเกษ
บริษัท สยามนิสสัน ศรีสะเกษ จํากัด
สํานักงานใหญ

1540/35 ถ.ขุขันธ.ต.เมืองใต อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
045-612-573
045-613-942

045-613-580

สกลนคร บริษัท ชาญออโตคาร จํากัด 999/1 ม.1 ต.สวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร 47110    042-737-111-2 042-737-113

สกลนคร บริษัท สกลนครนิสสันเซลส จํากัด 688 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
042-715-444
042-714-133

042-713-513

สุรินทร บริษัท เอกสหออโต จํากัด 300 ม.9 ถ.สุรินทร-ลําชี ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000

                                 
    044-513-766-7,     

044-514-633-4
044-514-557

หนองบัวลําภู บริษัท สยามนิสสันเมืองหนองบัวลําภู จํากัด 339-340 หมู 10 ถ.อุดร-เลย ต.ลําภู อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 042-361-068-9 042-312-513

อุดรธานี บริษัท ณัฐออโตคาร จํากัด 256/60 ม.6 ซ.บานเดื่อ ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-323-555 042-323-556

อุบลราชธานี บริษัท สยามนิสสัน อุบลราชธานี จํากัด 569 ม.18 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  045-283-621-6 045-283-628

กาญจนบุรี บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร กาญจนบุรี จํากัด 444 ม.5  ต.ทามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000   034-520-320-2 034-520-323

นครปฐม บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร นครปฐม จํากัด 109/3 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
      034-305-000,      

 034-293-185-8
034-293-189

พระนครศรีอยุธยา บริษัท สยามนิสสัน อยุธยา จํากัด 99/9 ม.3 ถ.เอเชีย ต.บานกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160  035-880-911 035-333-226

เพชรบุรี
บริษัท สยามนิสสัน เพชร จํากัด 
สาขาทายาง

171 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 76130    032-437-784-6
032-419-844

ตอ 22

ราชบุรี
บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร ราชบุรี จํากัด           
สํานักงานใหญ

91 ม.3 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110    032-919-918-9 032-919-918

สมุทรสาคร
บริษัท สยามนิสสัน ที.เค.เอฟ จํากัด
สํานักงานใหญ

121 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110   034-846-717-8 034-846-719

สมุทรสาคร
บริษัท สยามนิสสัน สมุทรสาคร จํากัด
สํานักงานใหญ

927/24 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000   034-422-317-8 034-412-136

สระบุรี บริษัท สยามนิสสัน สระบุรี จํากัด 193/1 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.ปากขาวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000   036-225-344-5 036-225-429

สระบุรี
บริษัท สยามนิสสัน สระบุรี จํากัด 
สาขาแกงคอย

27  ถ.มิตรภาพ ต.แกงคอย อ.แกงคอย จ.สระบุรี 18000   036-358-214-8 036-358-219

ฉะเชิงเทรา บริษัท จีที ออโตคาร จํากัด 99 ม.2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 038-530-789 038-530-854

ชลบุรี บริษัท พัทยา ออโตโมบิล จํากัด 222 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ ชลบุรี 20250 038-255-800 038-255-928

ชลบุรี
บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จํากัด
สาขาหนองมน

144 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
      038-384-509-11
    038-385-195-6

038-765-418

ชลบุรี บริษัท ชลบุรีมอเตอร เอ็กซเพรส จํากัด 220/7 ม.10 ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 033-048-123 033-048131

ภาคตะวนัออก

ภาคกลาง

 

บริหารโครงการโดย บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จํากัด



พื้นที่ ชื่ออู ที่อยู เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร

รายชื่อศูนยบริการซอมสีและตัวถังมาตรฐาน (BP Shop)

ของ NISSAN ทั่วประเทศ โครงการประกันภัย Nissan Premium Protection

ปราจีนบุรี
บริษัท สยามนิสสัน บูรพาปราจีน จํากัด 
สาขากบินทรบุรี

234 ม.8 ต.กบินทร อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25110      037-288-310-11 037-288-320

ระยอง บริษัท สยามนิสสัน ตะวันออก จํากัด 88 ม.3 ถ.บาง-ตราด  ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000      038-624-777-88 038-624-772

ระยอง
บริษัท สยามนิสสัน ตะวันออก จํากัด
สาขาสุขุมวิท

558/2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000     038-623-311-19   038-623-077-9

สระแกว บริษัท สยามนิสสัน สระแกววัฒนา จํากัด 88 ม.8 ถนนสุวรรณศร ต.สระแกว อ.เมืองสระแกว จ.สระแกว 27000   037-242-501-3 037-242-503

กระบี่ บริษัท สยามนิสสัน มอเตอร กระบ่ี จํากัด 128 ม.11 ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000  075-631-400-3 075-631-707

ชุมพร บริษัท สยามนิสสัน ชุมพร จํากัด 265 ม.1 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
077-501-401

   077-574-365-6
077-574370

นครศรีธรรมราช
บริษัท สุราษฎรปยะ จํากัด
สาขานครศรีธรรมราช

333/9 ม.7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-323-334 075-323-288

ประจวบคีรีขันธ บริษัท เบเจริญอินเตอรกรุป จํากัด 55/5 ซ.หมูบานบอฝาย ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110 032-520555 032-520557

ปตตานี
บริษัท สยามนิสสัน ปตตานี (2000) จํากัด        
 สํานักงานใหญ

159/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปตตานี 94170     073-450-730-2 073-450-733-4

ภูเก็ต บริษัท สยามนิสสัน เอ.อาร จํากัด สาขาเจาฟา 81/8 ม.2 ถ.เจาฟาตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000    076-217-953-8 076-239-803

สงขลา
บริษัท สยามนิสสัน ปตตานี (2000) จํากัด 
สาขาหาดใหญ

800 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 074-230-444 074-233-131

สงขลา บริษัท หาดใหญ มอเตอร จํากัด 1388 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
                             

074-258-888 074-254-111

สุราษฎรธานี บริษัท สยามนิสสัน สุราษฎรธานี จํากัด 48/3 ม.3 ถ.สุราษฎร-พนุพนิ ต.วัดประดู อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000    077-200-560-3 077-200-564

สุราษฎรธานี บริษัท สุราษฎรปยะ จํากัด 74/17 ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 077-221-222 077-206-688

สุราษฎรธานี บริษัท สุราษฎรปยะ จํากัด สาขาสมุย 108/2 ม.2 ต.หนาเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84140
                            

075-423-555 075-423-558

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออูขางตนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

81 BP SHOP

ภาคใต

 

บริหารโครงการโดย บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จํากัด



พื้นที่ ชื่ออู ที่อยู เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร

กําแพงเพชร อู แสงทองการชาง 171/7 ม.6 ถ.สายเล่ียงเมือง ต.สระแกว อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 055-774037 055-774036

ชัยนาท อู มีชยัยนต 530 ต.เขาทาพระ อ.เมือง จ.ชยันาท 61000 056-420818-9 056-420818-9

สุโขทัย หจก. สุโขทัยชํานาญการชาง 12/4 ถ.บายพาส ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 055-612387 055-616148

เลย
บจก. มิตซูเลย                                 (คุณ
นันทาศิริ โทร 081-2613850)

444 ม.10 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 042-812338 042-812100

หนองคาย บจก. ไทยเจริญแมคคานิคคัล (2003) 299 ม.12 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042-010557-8 042-010559

นครพนม อู ทองบริการ 136 ซอย ส.วัฒนาอุทิศ ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000
042-522344
042-512295

042-512295

มุกดาหาร หจก. สหกิจคารเซอรวิสแอนดยานยนต 55 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
042-612461
042-631640

042-615355

มุกดาหาร บจก. ธนาพรพรรณ การาจ 69/19 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 086-3016376

อํานาจเจริญ อู วิชัยการชาง 9/1 ม.12 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุง อ.เมือง จ.อาํนาจเจริญ 37000
045-270921
045-451738

045-270927

ชัยภูมิ หจก. ชํานาญการชางชัยภูมิ 400/24 ม.9 ถ.ชัยภูมิบานเขวา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 044-836048 044-817648

ยโสธร บจก. รวมมิตรออโตเทค 19 ม.12 บ.ประชาสรรค ถ.แจงสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 045-711922 045-713111

ยโสธร อู สมศักด์ิยนต 208 ม.9 ต.เขื่องคํา อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
045-712004
045-711843

045-722309

นครนายก อู ฉลองบริการ 100 ม.8 ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000 037-316036 037-316036

สมุทรสงคราม อู สมไชย
28/1 ม.7 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.บางชาง อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม 75110

034-725804-5 034-751565

จันทบุรี รุงวัฒนายนต 99/9 ม.13 ต.คลองนารายณ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-418455 039-481454

ภาคกลาง B

ภาคกลาง A

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื B

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ภาคเหนือ A

รายชื่ออูซอมมาตรฐานที่ไดรับการแตงตั้งทั่วประเทศ

โครงการประกันภัย Nissan Premium Protection

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื A

 

บริหารโครงการโดย บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จาํกัด



พื้นที่ ชื่ออู ที่อยู เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร

รายชื่ออูซอมมาตรฐานที่ไดรับการแตงตั้งทั่วประเทศ

โครงการประกันภัย Nissan Premium Protection

จันทบุรี อูชนิวัตร 30/32  ม.3 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-311447 039-311447

ตราด อู สุขุมวิทยนตกิจ 14/1 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 039-531228 039-531228

ประจวบคีรีขันธ อู ประดิษฐยนตการชาง 9/1 ม.11 ต.หวยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 77000 081-8574154 032-578249

พังงา
(โคกกลอย)

อู จี.เอส.เซอรวิส 66/15 ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา 82140
076-581148

081-3704822
076-434203

ระนอง อู นิตยยนตบางกลาง 81/5 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
077-812661
06-5964094

077-812661

ตรัง หจก. เอม็ ที เจริญยนต 3/4 ม.6 ต.นาตาลวง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-212654 075-211560

นราธิวาส หจก. เอส.เอส.คารกรุป (1996) 104/1-3 ถ.สุริยะประดิษฐ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96120 073-513541 073-516136

นราธิวาส
(สุไหงโกลก)

อู สุรินทรการชาง 1/1 ถ.บานตันหยงมะลิ ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 073-616246 073-616246

พัทลุง อู ส.เซ็นเตอร 209 ถ.เอเชีย ต.คูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
074-613387

081-5401056
074-611287

ยะลา อู โชคดี 1 ม.3 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073-221358 073-223369

สตูล อู ส.เจริญยนต 99 ม.7 ถ.ยนตรการกําธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 074-721454 074-730080

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายชื่ออูขางตนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

26 Garages

ภาคใต A

ภาคใต
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