
ลําดบั ชื�อสถานบีรกิาร ที�อยู่ จงัหวดั เร ิ�มจําหนา่ย
1 บจก.ดสุติไทเกอรเ์อ็นเนอรย์ี 273/3 หมูท่ี� 2  ถ.อตุรกจิ ต.ปากนํ�า  อ.เมอืง กระบี� 7-Nov-19

2 หจก.เสนานคิมบรกิาร 832/1 ซ.เสนานคิม 1  แขวงลาดยาว  เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 24-Dec-19

3 บจก.สเปเชยีล เอ็นเนอย ี(โชคชยั 4) 513 ถ.โชคชยั 4 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 20-Dec-19

4 บจก.สเปเชยีล เอ็นเนอย ี(สขุาภบิาล 5) 402 ถ.สขุาภบิาล 5 แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 23-Dec-19

5 บจก.เตมิคณุ (รามอนิทรา กม.6.5) 53/1 ถ.รามอนิทรา แขวงรามอนิทรา เขตคันนายาว กรงุเทพมหานคร 24-Dec-19

6 บจก.บิ�กดลี โกลบอล (รามอนิทราขาเขา้) เลขที� 494/1   ถ.รามอนิทรา แขวงทา่แรง้   เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 13-Dec-19

7 หจก.นัทพันธุป์รารถนา 152 หมู ่6  ถ.ออ่นนุช แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 21-Dec-19

8 หจก.เอส อาร ์ซ ีรเีทล (สวุนิทวงศข์าออก) 29/2 หมูท่ี� 3  แขวงลําผักช ีเขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร 16-Dec-19

9 บจก.แสงสขุ บรกิาร (ออ่นนุช ขาออก 2) 289 ถ.ออ่นนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 18-Dec-19

10 บจก.พ.ีเอ. บางนา (บางนากม.2.5) 445 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนอื เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 19-Dec-19

11 บจก.นํ�ามันเพชรเกษม 33/13  ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้  เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร 19-Dec-19

12 บจก.เสนไชยฤทธิ� ปิโตรเลยีม (หนองแขม) 433 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ูเขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 20-Dec-19

13 บจก.ตวงทองออยล์ 22/3 หมู8่  ถ.บรมราชชนน ีแขวงศาลาธรรมสพน ์ เขตทววีัฒนา กรงุเทพมหานคร 23-Dec-19

14 หจก.ธนูทองบรกิาร 218-220  ถ.พระแทน่ ต.ตะครํ�าเอน  อ.ทา่มะกา กาญจนบรุี 23-Dec-19

15 บจก.อมรชยั ออยล์ 64 หมู ่1  ถ.แสงชโูต ต.ทา่ลอ้  อ.ทา่มว่ง กาญจนบรุี 23-Dec-19

16 บจก.ซ.ีเอส.เค.เซอรว์สิ (มติรภาพ) 15/15 หมู ่14  ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง  อ.เมอืง ขอนแกน่ 19-Dec-19

17 บจก.ศรเีจรญิออยล ์(2536) 63/14 หมู ่7  ถ.เศรษฐกจิ ต.หนองร ี อ.เมอืง ชลบรุี 2-Dec-19

18 หจก.เดอะวันปิโตรเลยีม (บางแสน) เลขที� 9/7 หมูท่ี�3 ถ.สขุมุวทิ ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืง ชลบรุี 4-Dec-19

19 หจก.พนารัตน ์ปิโตรเลยีม 317/9 หมูท่ี� 1   ต.คลองกิ�ว อ.บา้นบงึ ชลบรุี 3-Dec-19

20 บจก.ซมิพลฟิาย กรุป๊ (ชลบรุขีาออก) 30/6 หมูท่ี� 10  ต.นาป่า อ.เมอืง ชลบรุี 3-Dec-19

21 บจก.บัญชาดฐิปิโตรเลยีม (2005) 94/8 หมูท่ี� 8  ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา ชลบรุี 9-Dec-19

22 หจก.สงิหช์ยัพานชิชยันาท 15/1  ถ.จวนวไิล ต.วัดสงิห ์  อ.วัดสงิห ์ ชยันาท 14-Dec-19

23 หจก.สรุยีไ์พศาล 158/1  ถ.วงษ์โต ต.ในเมอืง อ.เมอืง ชยันาท 14-Dec-19

24 หจก.จตบุตุรบรกิาร 200 หมู ่1 ถ.ชยัภมู-ิแกง้ครอ้ ต.โพนทอง  อ.เมอืง ชยัภมูิ 18-Dec-19

25 บจก.ทองสง ปิโตรเลยีม 74 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงนิ  อ.หลังสวน ชมุพร 27-Dec-19

26 หจก.ศริวิรรณ ปิโตรเลยีม 35/1 หมู ่8  ถ.เชยีงใหม-่ฮอด ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง เชยีงใหม่ 23-Dec-19

27 บจก.เอ็มเพาเวอรปิ์โตรเลยีม 916/8 ถ.พหลโยธนิ ต.เวยีง อ.เมอืง เชยีงราย 21-Dec-19

28 หจก.ป.นวธนภญิโญ 35/3 หมู ่2 ถ.ตรัง-สตลู ต.ทุง่ยาว  อ.ปะเหลยีน ตรัง 13-Nov-19

29 บจก.ศรสีนุทร ธุรกจิพลังงาน 101/20  ถ.รัษฎา ต.ทับเทยีง  อ.เมอืง ตรัง 6-Nov-19

30 หจก.ช.เพชรหวล 80/10 หมูท่ี�7  ถ.ตรัง-ปะเหลยีน ต.บา้นนา อ.ปะเหลยีน ตรัง 11-Nov-19

31 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จํากัด 111/3 หมู ่1  ถ.ตรัง-ปะเหลยีน ต.ยา่นตาขาว  อ.ยา่นตาขาว ตรัง 11-Nov-19

32 บจก.กอบการออยล์ เลขที� 190 หมูท่ี� 4  ต.บางรัก   อ.เมอืง ตรัง 10-Nov-19

33 หจก.กอวรรณออยล์ เลขที� 59 หมูท่ี� 9  ถ.เพชรเกษม ต.นาทา่มเหนอื  อ.เมอืง ตรัง 6-Nov-19

34 หจก.พลเมอืงตาก 247 หมู ่2  ถ.พหลโยธนิ ต.หนองบัวใต ้ อ.เมอืง ตาก 24-Dec-19

35 บจก.พณษิาปิโตรเลยีม (บา้นนา) 144 หมู ่1  ถ.บา้นนา-บางออ้ ต.พกิลุออก  อ.บา้นนา นครนายก 17-Dec-19

36 บจก.มาลัยแมนพลังงานออยล ์(มาลัยแมน) 295/2  ต.หนองปากโลง อ.เมอืง นครปฐม 12-Dec-19

37 บจก.ธรีะขวัญชาต ิ(นครชยัศร)ี 30/13 หมูท่ี� 4  ต.ทา่ตําหนัก อ.นครชยัศรี นครปฐม 13-Dec-19

38 หจก.ว.ีเอส.ปิโตรเลยีม 24/27 หมูท่ี� 3 ถ.พทุธมณฑลสาย 7 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน นครปฐม 18-Dec-19

39 หจก.สรถนัต 39/3 หมูท่ี� 1 ถ.บรมราชชนน ีต.ขนุแกว้ อ.นครชยัศร ี นครปฐม 21-Dec-19

40 หจก.โชคเจรญิบรกิาร (ปักธงชยั) 152 หมู ่7  ถ.สบืศริ ิต.นกออก  อ.ปักธงชยั นครราชสมีา 17-Dec-19

41 บจก.ไทยสงวนโคราช (สาขา 1 ตาลคู)่ 442 หมู ่1  ถ.มติรภาพ ต.สรุนาร ี อ.เมอืง นครราชสมีา 16-Dec-19

42 บจก.ธรีฉวางบรกิาร 273 หมู ่6  ถ.ฉวาง-จันด ีต.ไสหรา้  อ.ฉวาง นครศรธีรรมราช 10-Nov-19

43 บจก.พ.ีเอส.ออยล ์เซอรว์สิ (สาขา 6) 7/8 หมูท่ี� 4   ต.นาเคยีน อ.เมอืง นครศรธีรรมราช 9-Nov-19

44 หจก.ชยัชมุพลปิโตรเลยีม สาขาที� 1 เลขที� 43/10    ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด นครศรธีรรมราช 7-Nov-19

45 บจก.โลตัสปิโตรเลยีม สาขา 1 เลขที� 2/6  ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ในเมอืง  อ.เมอืง นครศรธีรรมราช 23-Nov-19

46 หจก.สนีาก 2014 เลขที� 1/5 หมูท่ี� 7   ต.ปรกิ  อ.ทุง่ใหญ ่ นครศรธีรรมราช 9-Nov-19

47 บจก.ทรัพยภ์ัทรทอง 4/3 หมูท่ี�3   ต.ปรกิ  อ.ทุง่ใหญ ่ นครศรธีรรมราช 22-Nov-19

48 หจก.ก.ทรัพยร์ุง่เรอืง 64/8 หมูท่ี� 2  ถ.ทางหลวงสาย 41 ต.ทุง่โพธิ�  อ.จุฬาภรณ์ นครศรธีรรมราช 9-Nov-19

49 หจก.บัวเงนิปิโตรเลยีม 199 หมู ่12  ถ.ตากฟ้า-คลองวังมะเดื�อ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว นครสวรรค์ 17-Dec-19

50 หจก.ปิ�นทองไพศาล 80 หมู ่3  ถ.อนิทรบ์รุ-ีเขาทราย ต.สขุสําราญ  อ.ตากฟ้า นครสวรรค์ 17-Dec-19

51 บจก.ปอพานชิกรณ์ชมุแสง 65/8  ถ.แสงมกุดา ต.ชมุแสง  อ.ชมุแสง นครสวรรค์ 15-Dec-19

52 บจก.ทรงธรรม กรุป๊ 12/1 หมู ่7  ถ.พหลโยธนิ ต.หนองกรด  อ.เมอืง นครสวรรค์ 15-Dec-19

53 บจก.ท ีเอส บ ีออยล์ 59 หมู ่3  ถ.สายเอเซยี ต.พยหุะครี ี อ.พยหุะครี ี นครสวรรค์ 16-Dec-19

54 บจก.เจเอ็ม ออยลเ์ซ็นเตอร ์ 63/7 หมูท่ี�2   ต.กลางแดด อ.เมอืง นครสวรรค์ 16-Dec-19

55 หจก.บิ�กเซอรว์สิ 59 หมู ่1 กม.24  ถ.บางบัวทอง-สพุรรณ ต.บางบัวทอง  อ.บางบัวทอง นนทบรุี 17-Dec-19

56 หจก.แอคทฟี ออยล ์(บางพดู) 123 หมูท่ี� 3 ถ.ตวิานนท ์ต.บา้นใหม ่อ.ปากเกร็ด นนทบรุี 20-Dec-19

57 บจก.ยเูอ็นซ ี2015 (บางบัวทอง) 190/8 หมูท่ี� 3  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบรุี 19-Dec-19

58 บจก.สสภุัสชา (รัตนาธเิบศรข์าเขา้) 81/5 หมูท่ี� 4  ต.บางรักนอ้ย อ.เมอืง นนทบรุี 21-Dec-19

59 บจก.อนิเจคชั�น มอเตอร ์ออยล ์(รัตนาธเิบศรข์าออก) 51/7 หมูท่ี� 7 ถ.รัตนาธเิบศร ์ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่ นนทบรุี 19-Dec-19

60 บจก.เอ็นเอส ออล (ลําโพ) 10/4 หมูท่ี� 7  ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง นนทบรุี 20-Dec-19

61 บจก.นวิไทเกอรเ์อนเนอรจ์ ี(บางใหญ)่ 27/24 หมูท่ี� 4 ถ.ตลิ�งชนั-สพุรรณบรุ ีต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ ่ นนทบรุี 23-Dec-19

62 บจก.ซปุเปอรเ์ซ็นทรัลแกส๊ จํากัด (บางบัวทอง) 15/5 หมูท่ี� 9 ถ.สพุรรณบรุ-ีบางบัวทอง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง นนทบรุี 16-Dec-19

63 บจก.เอสเคท ีกาญจนาภเิษก 222 หมูท่ี� 2  ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบรุี 15-Dec-19

64 บจก.ชยัยทุธปิโตรเลยีม 1/8 หมูท่ี� 5 ถ.ตวิานนท ์ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบรุี 14-Dec-19

65 หจก.น่านสมานมติร 133 หมู ่4  ถ.ยันตรกจิโกศล ต.ดูใ่ต ้ อ.เมอืง น่าน 21-Dec-19

66 หจก.ศรบีญุ บร. 668 หมู ่10 ถ.ลําปลายมาศ-ชมุพวง ต.ลําปลายมาศ  อ.ลําปลายมาศ บรุรีัมย์ 18-Dec-19

67 บจก.ไฮปิโตรเลยีม (สายไหม) 5/3 หมูท่ี� 11  ต.ลาดสวาย อ.ลําลกูกา ปทมุธานี 13-Dec-19

68 บจก.ส.กติตเิจรญิ 54/1 หมู ่6  ถ.ลําลกูกาคลอง 6 ต.บงึคําพรอ้ย  อ.ลําลกูกา ปทมุธานี 13-Dec-19

69 บจก.ดดีเีค พาวเวอร ์(คลองหลวง) 99 หมูท่ี� 7 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ�ง อ.คลองหลวง ปทมุธานี 24-Dec-19

70 บจก.ส.ยิ�งเจรญิ บรกิาร (ธัญบรุ)ี เลขที� 8 ถ.พหลโยธนิ ต.ประชาธปัิตย ์ อ.ธัญบรุี ปทมุธานี 12-Dec-19

71 บจก.เอสเอ็น ออล (สาขา 2 นวลฉว)ี 130 หมูท่ี� 10 ถ.นนทบรุ-ีปทมุธาน ีกม.3.2 ต.บางควูัด อ.เมอืง ปทมุธานี 14-Dec-19

72 บจก.เอสเอ็น ออล (สาขา 1 บางควูัด) 50/3 หมูท่ี�2  ต.บางควูัด อ.เมอืง ปทมุธานี 15-Dec-19

73 บจก.เอ็นเอส ออล (สามโคกขาเขา้) 54  ต.บางโพธิ�เหนอื อ.สามโคก ปทมุธานี 11-Dec-19

74 บจก.ดดีเีค พาวเวอร ์(บางพนู) 58/13 หมูท่ี� 2  ต.บางพนู อ.เมอืง ปทมุธานี 12-Dec-19

75 บจก.มณีอนิทร ์ปิโตรเลยีม 100 หมู ่1  ถ.อา่งทอง-ทา่เรอื ต.บางนา  อ.มหาราช พระนครศรอียธุยา 23-Dec-19

76 หจก.ม.บรกิาร 242 หมู ่3 ถ.สายเอเซยี ต.บา้นเลน อ.บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 13-Dec-19

77 บจก.ทรรศนพรพรหม (วังนอ้ย) 45 หมูท่ี� 1 ถ.พหลโยธนิ ต.ลําไทร อ.วังนอ้ย พระนครศรอียธุยา 17-Dec-19

78 บจก.ซ.ีเอส. ออยล์ 55 หมู ่1  ถ.สพุรรณ-บางบัวทอง ต.เทพมงคล  อ.บางซา้ย พระนครศรอียธุยา 13-Dec-19

79 หจก.เบี�ยน จบิ หมอ่ 42/1  ถ.เสนาราษฎร ์ต.ตะกั�วป่า  อ.ตะกั�วป่า พังงา 26-Nov-19

80 หจก.จงวังทรายพนูบรกิาร 86 หมู ่1  ถ.เขาทราย-วังทอง ต.วังทรายพนู อ.วังทรายพนู พจิติร 16-Dec-19
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81 บจก.สทุธสินิรวมอะไหล่ เลขที� 47 ถ.ชมฐรีะเวช ต.ตะพานหนิ  อ.ตะพานหนิ พจิติร 17-Dec-19

82 บจก.เคเอ็นพ ีเซอรว์สิ สเตชั�น 55 หมูท่ี� 6  ต.วัดโบสถ ์อ.วัดโบสถ์ พษิณุโลก 18-Dec-19

83 หจก.บํารงุออยล์ 159 หมู ่2  ถ.เพชรเกษม ต.หนองชมุพลเหนอื  อ.เขายอ้ย เพชรบรุี 15-Dec-19

84 หจก.กจิพบิลูยบ์รกิาร 9/3 หมู ่2  ถ.สระบรุ-ีหลม่สัก ต.สะเดยีง  อ.เมอืง เพชรบรูณ์ 19-Dec-19

85 บจก.ทุง่ทองภเูก็ต (สาขา 2) 3/6  ถ.เจา้ฟ้า ต.ตลาดเหนอื  อ.เมอืง ภเูก็ต 11-Nov-19

86 บจก.ทุง่ทองภเูก็ต (สาขา 3) 6/15 หมู ่1  ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ต.กะทู ้ อ.กะทู ้ ภเูก็ต 10-Nov-19

87 บจก.ดสุติไทเกอรเ์อ็นเนอรย์ ีสาขา 2 74/3 หมูท่ี� 8 ถ.เทพกระษัตร ีต.ศรสีนุทร อ.ถลาง ภเูก็ต 9-Nov-19

88 บจก.เต็มสบิ พลังงาน 544/4 หมูท่ี� 6   ต.มะขามคู ่อ.นคิมพัฒนา ระยอง 4-Dec-19

89 บจก.ซเีจ ออย (เมอืงระยอง) 1/99 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา่ประดู ่อ.เมอืง ระยอง 7-Dec-19

90 บจก.ซเีจ ออย (เมอืงแกลง) 2/11 ถ.สขุมุวทิ ต.ทางเกวยีน อ.แกลง ระยอง 8-Dec-19

91 หจก.ศริริักษ์กองดนิบรกิาร 64/9 หมูท่ี� 1  ถ.สขุมุวทิ ต.กองดนิ อ.แกลง ระยอง 5-Dec-19

92 บจก.วรรณวล ีปิโตรเลยีม 339 หมูท่ี� 2    ต.ทุง่ควายกนิ อ.แกลง ระยอง 9-Dec-19

93 หจก.ลําปางศรทีอง 1995 132 หมู ่4  ถ.พหลโยธนิ ต.วังพรา้ว  อ.เกาะคา ลําปาง 22-Dec-19

94 หสน.ลําพนูโชตชิว่ง 49 ถ.เจรญิราษฎร ์ต.ในเมอืง  อ.เมอืง ลําพนู 24-Dec-19

95 หจก.มนตรเีอสโซส่ะพานขาว 90/90 หมู1่  ถ.ศรสีะเกษ-อทุมุพรพสัิย ต.หญา้ปลอ้ง  อ.เมอืง ศรสีะเกษ 19-Dec-19

96 หจก.วชริญากลุ คลังปิโตรเลยีม สาขา 1 266 ถ.ศรภีวูนารถ ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่ สงขลา 3-Dec-19

97 บจก.เอส ซ ีจ ีเทพารักษ์ 2 12/19 หมู ่7 ถ.กิ�งแกว้ ต.บางพลใีหญ ่อ.บางพลี สมทุรปราการ 14-Dec-19

98 บจก.สสีวาท ออยล์ เลขที� 4/1 หมูท่ี� 1   ต.บางแกว้ อ.บางพลี สมทุรปราการ 13-Dec-19

99 บจก.บญุเต็มถัง (บางนา กม.18) 92/30 หมูท่ี� 7  ต.บางโฉลง อ.บางพล ี สมทุรปราการ 14-Dec-19

100 หจก.ไทยสัมพันธ ์บางปู 49 หมูท่ี� 2 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา้ยบา้น อ.เมอืง สมทุรปราการ 13-Dec-19

101 บจก.ซ ีพ ีเอ็น ออยล ์จํากัด 888 หมูท่ี� 4  ต.แพรกษาใหม ่อ.เมอืง สมทุรปราการ 12-Dec-19

102 บจก.ศรเีกรยีงไกร 109/2 หมู ่4  ถ.สขุสวัสดิ� ต.บางจาก  อ.พระประแดง สมทุรปราการ 12-Dec-19

103 บจก.บางแกว้ปิโตรเลี�ยม 92/1 หมู ่6  ถ.พระราม 2 ต.บางแกว้  อ.เมอืง สมทุรสงคราม 11-Dec-19

104 หจก.ช.ดํารงชยัออยล์ 247 หมู ่2  ถ.สวุรรณศร ต.ศาลาลําดวน  อ.เมอืง สระแกว้ 7-Dec-19

105 บจก.เอ็นแอนดเ์อ็ม( 2015 )(สระบรุขีาออก) 74/3 หมูท่ี� 2  ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืง สระบรุี 22-Dec-19

106 หจก.ป.ปิโตรเลยีม 64 หมูท่ี� 8 ถ.สวุรรณศร ต.คลองเรอื อ.วหิารแดง สระบรุี 12-Dec-19

107 หจก.ศรเีสลี�ยมบรกิาร 322 หมูท่ี�1   ต.ทุง่เสลี�ยม อ.ทุง่เสลี�ยม สโุขทัย 16-Dec-19

108 หจก.เดมิบางประกอบพานชิ 107 หมู ่4  ถ.ทางหลวง 340 ต.เขาพระ   อ.เดมิบางนางบวช สพุรรณบรุี 21-Dec-19

109 บจก.คนาวธุปิโตรเลยีม 151/2 หมูท่ี� 6 ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา สมุทรสงคราม 15-Dec-19

110 บจก.ละไมออยล์ 144/17 หมูท่ี� 4  ต.มะเร็ต อ.เกาะสมยุ สรุาษฎรธ์านี 23-Nov-19

111 หจก.สรุาษฎรแ์สงสวุรรณกรุป๊ 237 หมู8่  ต.คันธุล ีอ.ทา่ชนะ สรุาษฎรธ์านี 14-Nov-19

112 บจก.เอส พ ีด ีปิโตรเลยีม 184/1 หมูท่ี� 1  ต.ทา่โรงชา้ง อ.พนุพนิ สรุาษฏรธ์านี 21-Nov-19

113 บจก.เอส พ ีปิโตรเลยีม 2017 139/15 หมูท่ี� 4  ต.ทา่โรงชา้ง อ.พนุพนิ สรุาษฏรธ์านี 21-Nov-19

*ขอ้มลูอพัเดทเมื�อวนัที� 9 มกราคม 2563
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