
พืน้ที่ ช่ืออู่ ที่อยู่ เบอรโ์ทรศัพท์ เบอรโ์ทรสาร

วภิาวดี บริษัท สยามนิสสนั บอดี ้จ  ากดั 80 ถนนวภิาวด-ีรงัสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900
     02-579-2356,       

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

เกษตร-นวมินทร์

                                                                           

   บริษัท เอ-ลสิต ์มอเตอร ์จ  ากดั 8 ถนนประเสริฐมนกิูจ แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900

                              

02-088-5245 02-088-5249

นวมินทร์
บริษัท สยามนิสสนั กรุงเทพ จ ากดั 

สาขานวมินทร์
818 ถ.นวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 02-988-9255 02-947-7248

ลาดพรา้ว บริษัท สยามนิสสนั บอดี ้จ  ากดั 2993/1 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
    02-731-2718-21, 

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

บางขนุเทียน บริษัท สยามนิสสนั รถดีพระราม 2 จ ากดั 3 ถนนพระราม 2 แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 02-417-0777

บางเขน
บริษัท สยามนิสสนั กรุงไทย จ ากดั 

ส  านักงานใหญ่
350 ถนนรามอินทรา กม.4 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230    02-943-5600-14 02-509-1393

บางแค บริษัท เอ็มเพอรเ์รอร ์ออโต ้จ  ากดั 38 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 02-455-6789 02-455-6789

บางจาก บริษัท สยามนิสสนั บอดี ้จ  ากดั 3077/5 ระหวา่งซอย 101-101/1 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10261
       02-311-0697,     

   02-311-1041
02-332-7242

ยานนาวา
บริษัท โยโกตะ มอเตอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

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

สาทร
บริษัท โยโกตะ มอเตอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

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

สวนหลวง บริษัท สยามนิสสนั เอส.เอ็ม.ที.บริการ จ  ากดั 727 ถนนศรีนครินทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 02-722-8484 02-722-8493

หนองแขม บริษัท สยามนิสสนั บอดี ้จ  ากดั  293 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
       02-421-3981,     

  02-421-8055
02-809-9596

นนทบุรี
บริษัท สยามนิสสนั ปทมุธานี จ  ากดั

สาขาบางบวัทอง
14/6 ม.6 ถ.ตลิ่งชนั-สพุรรณบุรี ต.บางรกัพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110     02-923-4533-6 02-923-4539

นนทบุรี บริษัท เอส เค ชวัร ์จ  ากดั 63 ม.13 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบวัทอง อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 02-923-0555 02-923-1083

ประเวศ บริษัท สยามนิสสนั บอดี ้จ  ากดั 126  ถนน เฉลมิพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ จ.กรุงเทพฯ  10260    02-347-2399

ปทมุธานี บริษัท กวงไถ่ ออโตโมบิล จ  ากดั 54/9 ม.2 ถ.รงัสติ-นครนายก ต.ล าผกักดู อ.ธัญบุรี  จ.ปทมุธานี 12110 02-577-2288 02-577-6550-1

ปทมุธานี บริษัท เมกา ออโตโมบิล ติวานนท ์จ  ากดั 59/3 ม.4 ถ.ติวานนท ์ต.บา้นใหม่ อ.เมือง  จ.ปทมุธานี 12000
02-501-3535

   02-501-3081-5

02-501-3086

02-963-7483

พระประแดง บริษัท สยามนิสสนั รถดีพระราม 2 จ ากดั 279/2 ม.1 ถ.สขุสวสัดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย ์จ.สมทุรปราการ 10290
       02-425-8725,     

 02-425-8046
02-425-9671

สมทุรปราการ บริษัท รุง่เจริญคาร ์จ  ากดั 123 ม.5 ถ.ศรีนครินทร ์ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 10270   02-703-1000 02-703-1221

สมทุรปราการ บริษัท รุง่เจริญคาร ์จ  ากดั 52 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.21 ต.ศรีษะจรเขใ้หญ่ อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 10540   02-740-0799   02-740-0797

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

สมทุรปราการ
บริษัท รุง่เจริญคาร ์จ  ากดั สาขาเทพารกัษ ์  

กม.19
    222 ม.9 ต.บางปลา อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 02-182-9933 02-182-9939

สมทุรปราการ
บริษัท สยามนิสสนั บีเคเค จ ากดั

สาขาเทพารกัษ์
99/99 ม.3 ต.เทพารกัษ ์อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 10270   02-753-3555 02-753-2266

รายช่ือศูนยบ์ริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐาน (BP Shop)

ของ NISSAN ทั่วประเทศ โครงการประกันภยั Nissan Premium Protection

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

 

บรหิารโครงการโดย บรษัิท ลอ็คตัน้ วฒันา อินชวัรนัส ์โบรคเกอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั
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เชียงราย บริษัท แองเจิลเวย ์ จ  ากดั 460 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

   053-750-150-2

      053-750-154       

 085-6944477

053-750-149

เชียงใหม่ บริษัท นอรท์เวฟ จ ากดั ส  านักงานใหญ่ 227 ถ.มหิดล ต.ชา้งคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 053-280-888 053-201-213

เชียงใหม่
บริษัท สยามนิสสนั เชียงใหม่ จ  ากดั

ส  านักงานใหญ่ (แยกดอนจั่น)
151 ม.3 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 053-261-126 053-226-344

ตาก บริษัท สยามนิสสนั แม่สอด จ ากดั 68/1 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
055-533-299

055-547-236
055-532-890

นครสวรรค์ บริษัท เอ็มวนั นครสวรรค ์จ  ากดั 168 ม.11 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค ์60000 056-371-281 056-371-280

น่าน บริษัท สยามนิสสนัเมืองน่าน จ ากดั 75/5 ถ.มหายศ ต.ในเวยีง อ.เมือง จ.น่าน 55000
       054-710-276,     

 054-710-795

054-710-276,     ตอ่

 12

แพร่ บริษัท นิวเจน มอเตอร ์จ  ากดั (แพร)่ 144/1-3 ม.7 ถ.ยนัตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร ่ 54000
       054-523-196,     

 054-522-531
054-522-531

พะเยา บริษัท แองเจิลเวย ์(1994) จ ากดั 403/8 ต.แม่ต  ๋า อ.เมือง จ.พะเยา 56000

                                  

    054-482-900-2   

093-1346799
054-413-553

พิจิตร บริษัท สยามนิสสนั พิจิตร จ  ากดั 9/9 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
 056-611-999

ตอ่ 11
056-613-789

พิษณโุลก

                                                                           

   บริษัท เอ็มวนั พิษณโุลก จ ากดั 191/10 ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณโุลก 65000 055-334-091 055-334-091

เพชรบูรณ์ บริษัท สยามนิสสนั เพชรบูรณ ์จ ากดั 147 ม.3 ต.หนองไขว ่อ.หลม่สกั จ.เพชรบูรณ ์67110   056-701-698-9 056-745-399

ล าปาง บริษัท นิวเจน มอเตอร ์จ  ากดั สาขาล าปาง 22 ถ.ไฮเวยล์  าปาง-งาว ต.ชมพ ูอ.เมือง จ.ล าปาง 52100 054-231-222 054-228-795

อทุยัธานี บริษัท ฟีนิกซ ์คาร ์จ  ากดั 99 ม.2 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหยา่ง จ.อทุยัธานี 61130 056-514-415 056-571-858

อตุรดิตถ์ บริษัท สยามนิสสนัอตุรดิตถ ์ จ  ากดั 145 ม.8 ต.ป่าเซา่ อ.เมือง จ.อตุรดิตถ ์53000      055-442-127-30 055-417-802

กาฬสนิธุ์ บริษัท สยามนิสสนั กาฬสนิธุ ์จ  ากดั 168/1 ถ.ถีนานนท ์ต.กาฬสนิธุ ์อ.เมือง จ.กาฬสนิธุ ์46000 043-840-682 043-821-013

ขอนแก่น บริษัท เคเคทีขอนแก่น จ  ากดั 88/8 ม. 6 ถ.ศรีจนัทร ์ต.พระลบั อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000 043-232-888 043-232-888

นครราชสมีา บริษัท เอกสหกรุ๊ป ออโตโมบิล จ  ากดั 688 ม.5 ต.บา้นใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสมีา 30000

                                  

    044-211-910-11 044-211-611

นครราชสมีา
บริษัท เอกสหกรุ๊ป ออโตโมบิล จ  ากดั         

สาขาหวัทะเล
1975 ม.1 ต.หวัทะเล อ.เมือง จ.นครราชสมีา 30000

                                  

    044-049-855 044-049-891

บึงกาฬ บริษัท พ่ีนอ้งเพชรออโต ้จ  ากดั 381 ม.1 ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.วศิิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 43140 042-491-440 042-491-440

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

721-549
043-721-471

รอ้ยเอ็ด บริษัท สยามนิสสนั รอ้ยเอ็ด จ  ากดั 99 ม.15 ถ.แจง้สนิท ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด 45000
      043-524-072-4  

043-514-088
043-511-150

ศรีสะเกษ
บริษัท สยามนิสสนั ศรีสะเกษ จ ากดั

ส  านักงานใหญ่
1540/35 ถ.ขขุนัธ.์ต.เมืองใต ้อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

045-612-573

045-613-942
045-613-580

สกลนคร บริษัท ชาญออโตค้าร ์จ  ากดั 999/1 ม.1 ต.สวา่งแดนดิน อ.สวา่งแดนดิน จ.สกลนคร 47110    042-737-111-2 042-737-113

สกลนคร บริษัท สกลนครนิสสนัเซลส ์จ  ากดั 688 ถ.นิตโย ต.ธาตเุชิงชมุ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
042-715-444

042-714-133
042-713-513

สรุินทร์ บริษัท เอกสหออโต ้จ  ากดั 300 ม.9 ถ.สรุินทร-์ล าชี ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สรุินทร ์32000

                                  

   044-513-766-7,     

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

หนองบวัล  าภู บริษัท สยามนิสสนัเมืองหนองบวัล  าภ ูจ  ากดั 339-340 หมู่ 10 ถ.อดุร-เลย ต.ล าภ ูอ.เมือง จ.หนองบวัล  าภ ู39000 042-361-068-9 042-312-513

อดุรธานี บริษัท ณฐัออโตค้าร ์จ  ากดั 256/60 ม.6 ซ.บา้นเดื่อ ต.หมากแขง้ อ.เมือง จ.อดุรธานี 41000 042-323-555 042-323-556

อบุลราชธานี บริษัท สยามนิสสนั อบุลราชธานี จ  ากดั 569 ม.18 ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อบุลราชธานี 34000
  045-283-621-6 045-283-628

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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กาญจนบุรี บริษัท ช.เอราวณัมอเตอร ์กาญจนบุรี จ  ากดั 444 ม.5  ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000   034-520-320-2 034-520-323

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

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

พระนครศรอียธุยา
บรษัิท ออโต ้แกลเลอรี ่เอ มอร ์จ  ากดั             

สาขา พระนครศรอียธุยา
99/5 ม.1 ต.คุง้ลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา 13170  035-782-888 035-782-889

เพชรบุรี
บริษัท สยามนิสสนั เพชร จ  ากดั 

สาขาท่ายาง
171 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130    032-437-784-6

032-419-844

ตอ่ 22

ราชบรุี
บริษัท ช.เอราวณัมอเตอร ์ราชบุรี จ  ากดั          

 ส  านักงานใหญ่
91 ม.3 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี70110    032-919-918-9 032-919-918

สมทุรสาคร
บริษัท สยามนิสสนั ท.ีเค.เอฟ จ ากดั

ส  านักงานใหญ่
121 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร 74110   034-846-717-8 034-846-719

สมทุรสาคร
บริษัท สยามนิสสนั สมทุรสาคร จ ากดั

ส  านักงานใหญ่
927/24 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชยั อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 74000   034-422-317-8 034-412-136

สพุรรณบุรี
บริษัท จิระดา ออโต ้กรุ๊ป จ  ากดั               

สาขาสพุรรณบุรี
429 ม.5 ต.ท่าระหดั อ.เมืองสพุรรณบุรี จ.สพุรรณบุรี 72000   035-524-130-2 035-524-131

สระบุรี บริษัท สยามนิสสนั สระบุรี จ  ากดั 193/1 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.ปากขา้วสาร อ.เมือง จ.สระบุรี 18000   036-225-344-5 036-225-429

สระบุรี
บริษัท สยามนิสสนั สระบุรี จ  ากดั 

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

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

ชลบุรี บริษัท พทัยา ออโตโมบิล จ  ากดั 222 ม.2 ถ.สขุมุวทิ ต.นาจอมเทียน อ.สตัหีบ ชลบุรี 20250 038-255-800 038-255-928

ชลบุรี
บริษัท สยามนิสสนั ชลบุรี จ  ากดั

สาขาหนองมน
144 ม.5 ถ.สขุมุวทิ ต.หว้ยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

      038-384-509-11

    038-385-195-6
038-765-418

ชลบุรี บริษัท ชลบุรีมอเตอร ์เอ็กซเ์พรส จ ากดั 220/7 ม.10 ต.บา้นสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 033-048-123 033-048131

ชลบุรี
บริษัท ออโต ้แกลเลอรี่ บี มอร ์จ  ากดั       

สาขาบา้นบึง
99/99  ถ.บา้นบึง-บา้นคา่ย  ต.บา้นบึง อ.บา้นบึง จ.ชลบุรี 20170 038-444-666 038-444-666

ปราจีนบุรี
บริษัท สยามนิสสนั บูรพาปราจีน จ ากดั 

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

ระยอง บริษัท สยามนิสสนั ตะวนัออก จ ากดั 88 ม.3 ถ.บาง-ตราด  ต.ทบัมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000      038-624-777-88 038-624-772

ระยอง
บริษัท สยามนิสสนั ตะวนัออก จ ากดั

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

จนัทบุรี
บริษัท สยามนิสสนั ตะวนัออก จ ากดั

สาขาจนัทบุรี
73/10 ม.14 ถ.สขุมุวทิ ต.คลองนารายณ ์อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000     039-480-779     039-480-780

สระแกว้ บริษัท สยามนิสสนั สระแกว้วฒันา จ ากดั 88 ม.8 ถนนสวุรรณศร ต.สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ จ.สระแกว้ 27000   037-242-501-3 037-242-503

กระบี่ บริษัท สยามนิสสนั มอเตอร ์กระบี่ จ  ากดั 128 ม.11 ต.กระบี่นอ้ย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000  075-631-400-3 075-631-707

ชมุพร บริษัท สยามนิสสนั ชมุพร จ  ากดั 265 ม.1 ถ.ชมุพร-ระนอง ต.วงัไผ ่อ.เมือง จ.ชมุพร 86000
077-501-401

   077-574-365-6
077-574370

นครศรีธรรมราช
บริษัท สรุาษฎรปิ์ยะ จ ากดั

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

ประจวบคีรีขนัธ์ บริษัท เบ๊เจริญอินเตอรก์รุ๊ป จ  ากดั 55/5 ซ.หมู่บา้นบ่อฝา้ย ถ.เพชรเกษม ต.หวัหิน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ ์77110 032-520555 032-520557

ปัตตานี
บริษัท สยามนิสสนั ปัตตานี (2000) จ ากดั       

  ส  านักงานใหญ่
159/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนรกั อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170     073-450-730-2 073-450-733-4

ภเูก็ต บริษัท สยามนิสสนั เอ.อาร ์จ  ากดั สาขาเจา้ฟา้ 81/8 ม.2 ถ.เจา้ฟา้ตะวนัตก ต.วชิิต อ.เมือง จ.ภเูก็ต 83000    076-217-953-8 076-239-803

สงขลา
บริษัท สยามนิสสนั ปัตตานี (2000) จ ากดั 

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

สงขลา บริษัท หาดใหญ่ มอเตอร ์จ  ากดั 1388 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

                             

074-258-888 074-254-111

สรุาษฎรธ์านี บริษัท สยามนิสสนั สรุาษฎรธ์านี จ  ากดั 48/3 ม.3 ถ.สรุาษฎร-์พนุพิน ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000    077-200-560-3 077-200-564

สรุาษฎรธ์านี บริษัท สรุาษฎรปิ์ยะ จ ากดั 74/17 ม.2 ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077-221-222 077-206-688

สรุาษฎรธ์านี บริษัท สรุาษฎรปิ์ยะ จ ากดั สาขาสมยุ 108/2 ม.2 ต.หนา้เมือง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 84140

                            

075-423-555 075-423-558

หมายเหตุ : ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายช่ืออูข่า้งตน้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

82 BP SHOP

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ภาคกลาง

 

บรหิารโครงการโดย บรษัิท ลอ็คตัน้ วฒันา อินชวัรนัส ์โบรคเกอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั


