
ลาํดบั ชื�อสถานบีรกิาร ที�อยู่ จงัหวดั เร ิ�มจําหนา่ย
1 หจก.อา่วลกึออยลเ์ซอรว์สิ 29/2 หมู ่2  ถ.เพชรเกษม ต.อา่วลกึเหนือ  อ.อา่วลกึ กระบี� 23-Jul-19

2 หจก.ปิโตรเลี�ยม กระบี� 27 ถ.วัชระ ต.กระบี�ใหญ ่  อ.เมอืง กระบี� 26-Sep-19

3 บจก.ดสุติไทเกอรเ์อ็นเนอรย์ ีสาขา 1 125 หมู ่11 ถ.กระบี� - ตรัง ต.กระบี�นอ้ย  อ.เมอืง กระบี� 13-Aug-19

4 บจก.โชคธนเศรษฐ ์ออยล์ 239 หมูท่ี� 3  ถ.คลองเหนือ-เขาพนม ต.หว้ยยงู อ.เหนือคลอง กระบี� 29-Jul-19

5 หจก.ศรสีนุทร ออยล์ เลขที� 33/2 หมูท่ี� 5  ต.พรดุนินา   อ.คลองทอ่ม กระบี� 27-Jul-19

6 หจก.อดุมพาณชิย ์กรุป๊ 218 หมู ่4 ถ.ลําทับ-บางขัน ต.ดนิอดุม อ.ลําทับ กระบี� 26-Jul-19

7 หจก.ปกาสัยปิโตรเลยีม 125 หมูท่ี� 6 ถ.กระบ-ีตรัง(เพชรเกษม) ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง กระบี� 20-Jul-19

8 บจก.เลศิรามอนิทรา (89) 25/2 หมู ่9  ถ.รามอนิทรา แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรงุเทพมหานคร 5-Sep-19

9 บจก.ส.เทพรักษ์ บรกิาร 188,188/1 ถนนเทพรักษ์ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 10-Sep-19

10 บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี� พลัส (รม่เกลา้) 10 ถ.รม่เกลา้  แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 5-Aug-19

11 บจก.เตมิเต็มถัง 623/1  ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 13-Jul-19

12 บจก.รริวย เอนเนอรจ์ ี(บางปะกอก ) 32 ถ.สขุสวัสดิ� แขวงบางปะกอก เขตราษฏรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 17-Oct-19

13 บจก.ธนศิา ออยล์ 384 หมูท่ี� 2 ถ.บางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมดํา   เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 29-Nov-19

14 บจก.ศขุพพิัฒน ์1999 67/7 หมู1่9  ถ.กาญจนาภเิษก(วงแหวน) แขวงศาลาธรรมสพน ์ เขตทววีัฒนา กรงุเทพมหานคร 9-Sep-19

15 หจก.วงแหวนสหกจิออยล์ 97/12 หมู ่10  ถ.วงแหวน แขวงบางบอน  เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 31-Aug-19

16 บจก.รัฐนันทอ์อยล ์(พทุธมณฑล สาย 2) 421 ถ.พทุธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ ่เขตบางแค กรงุเทพมหานคร 24-Aug-19

17 บจก.สาครพทิักษ์ (บรมราชชนนีขาออก) 9/1 หมู1่1  ถ.บรมราชชนน ีแขวงศาลาธรรมสพน ์ เขตทววีัฒนา กรงุเทพมหานคร 26-Aug-19

18 หจก.เลี�ยมทองบรกิาร 326 หมู ่3  ถ.กาญจนบรุ-ีอูท่อง ต.พนมทวน  อ.พนมทวน กาญจนบรุี 23-Sep-19

19 บจก.ทเีอ็มเค ออยล ์แอนด ์เซอรว์สิ 98/8 หมูท่ี� 1 ถ.แสงชโูตเหนือ ต.ทา่มะขาม   อ.เมอืง กาญจนบรุี 13-Jul-19

20 หจก.ธนูทองบรกิาร 218-220  ถ.พระแทน่ ต.ตะครํ�าเอน  อ.ทา่มะกา กาญจนบรุี 4-Aug-19

21 (090) เพยีว-กมลาไสย 202  หมูท่ี� 2   ต.หนองแปน อ.กมลาไสย กาฬสนิธุ์ 11-Oct-19

22 หจก.ศรทีองบรกิาร 688 หมู ่1  ถ.พหลโยธนิ ต.คลองขลงุ  อ.คลองขลงุ กําแพงเพชร 18-Sep-19

23 (094) เพยีว-คลองขลงุ 898 หมุ ่2  ต.ทา่มะเขอื อ.คลองขลงุ กําแพงเพชร 19-Aug-19

24 บจก.ซ.ีเอส.เค.เซอรว์สิ (ทา่พระ) 274 หมู ่6  ถ.มติรภาพ ต.ทา่พระ  อ.เมอืง ขอนแกน่ 30-Oct-19

25 บจก.ซ.ีเอส.เค.เซอรว์สิ (กดุกวา้ง) 339 หมู ่4  ถ.มติรภาพ ต.เมอืงเกา่  อ.เมอืง ขอนแกน่ 17-Aug-19

26 หจก.บา้นแกว้บรกิาร 39/1 -2 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา่ชา้ง  อ.เมอืง จันทบรุี 23-Jul-19

27 หจก.สันตทิวผีล 30/9 หมู ่7  ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ ต.ปัถว ี อ.มะขาม จันทบรุี 23-Jul-19

28 หจก.ไสวบรกิารจันทบรุี 2/1 หมู ่3  ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ ต.มะขาม  อ.มะขาม จันทบรุี 6-Sep-19

29 หจก.อ.กมิเจรญิ 251/16 หมูท่ี� 13  ต.ทับชา้ง อ.สอยดาว จันทบรุี 5-Sep-19

30 บจก.หลักจันทร ์ปิโตรเลยีม 44 หมูท่ี� 2  ต.มะขาม อ.มะขาม จันทบรุี 11-Dec-19

31 บจก.รัตนฤทธกิรณ ์(บางปะกง) 88 หมูท่ี� 19  ต.บางปะกง อ.บางปะกง ฉะเชงิเทรา 7-Nov-19

32 บจก.เอสพ ีออยล ์2015 (บางนา กม.37 ขาเขา้) 68 หมูท่ี� 5  ต.บางสมัคร อ.บางปะกง ฉะเชงิเทรา 19-Sep-19

33 บจก.ฤทธวิงศว์นชิ (บางนา กม.40) 12/5 หมูท่ี� 9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง ฉะเชงิเทรา 18-Aug-19

34 บจก.สวุนิทวงศพ์ลังงาน เลขที� 28/18 หมูท่ี� 1  ต.คลองอดุมชลจร   อ.เมอืง ฉะเชงิเทรา 27-Jul-19

35 บจก.ท.ีเอ็ม.บ.ีออยล ์ 55/4 หมูท่ี� 2   ต.บางนํ�าเปรี�ยว อ.บางนํ�าเปรี�ยว ฉะเชงิเทรา 25-Jul-19

36 บจก.เคเอสเอ็ม ฉะเชงิเทราปิโตรเลยีม 22/2 หมูท่ี� 4 ถ.ฉะเชงิเทรา-กบนิทรบ์รุ ีต.เสม็ดเหนือ อ.บางคลา้ ฉะเชงิเทรา 1-Jul-19

37 บจก.ท.ีเอ็ม.บ.ีออยล ์สาขา 1 188 หมูท่ี�  7  ถนนสาย 331 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม ฉะเชงิเทรา 25-Jul-19

38 บจก.เคเอสเอ็ม ปิโตรเลยีมไทย 22/2 หมูท่ี� 14  ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม ฉะเชงิเทรา 10-Jul-19

39 บจก.ก.การปิโตรเลยีม 1/88 หมูท่ี� 13  ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม ฉะเชงิเทรา 16-Sep-19

40 บจก.ฤทธวิงศว์นชิ (เขาหนิซอ้น) 249 หมุท่ี� 2  ต.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม ฉะเชงิเทรา 22-Jul-19

41 หจก.ฮั�วเซยีง ออยล์ 99/1 หมู ่11  ถ.บายพาส ต.หนองเหยีง  อ.พนัสนคิม ชลบรุี 27-Sep-19

42 บจก.ศรเีจรญิออยล ์(2536) 63/14 หมู ่7  ถ.เศรษฐกจิ ต.หนองร ี อ.เมอืง ชลบรุี 29-Jul-19

43 หจก.ธรรมสธุน เลขที� 12  ถ.บา้นบงึ-แกลง ต.บา้นบงึ    อ.บา้นบงึ ชลบรุี 11-Oct-19

44 บจก.วรรณกฤต เชื�อเพลงิ (บายพาสชลบรุ)ี 24/73 หมูท่ี� 6  ต.บา้นสวน อ.เมอืง ชลบรุี 27-Sep-19

45 บจก.บัญชาดฐิปิโตรเลยีม (2005) 94/8 หมูท่ี� 8  ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา ชลบรุี 29-Jul-19

46 บจก.ปิ�นบรุเีชื�อเพลงิ 464 หมทูี� 2 ถ.บา้นเกา่ ต.บา้นเกา่ อ.พานทอง ชลบรุี 23-Jul-19

47 (074) เพยีว-พนัสนคิม 2 8/5 ม.8 ถ.สาย 331 ต.หมอนนาง อ.พนัสนคิม ชลบรุี 20-Aug-19

48 (082) เพยีว-อมตะนคร 700/400 ม.6   ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมอืง ชลบรุี 23-Aug-19

49 บจก.อัศวปิโตรเลยีม (ชยันาท) 456 หมูท่ี� 3  ต.ชยันาท อ.เมอืง ชยันาท 31-Oct-19

50 บจก.ทรงธรรมปิโตรเลี�ยม 2018 (มโนรมย)์ 188 หมูท่ี� 8  ต.ทา่ฉนวน อ.มโนรมย์ ชยันาท 4-Aug-19

51 (035) เพยีว-จัตรุัส 43 ม.1   ต.หนองบัวโคก อ.จตรุัส ชยัภมู ิ 17-Aug-19

52 บจก.ทองสง ปิโตรเลยีม 74 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงนิ  อ.หลังสวน ชมุพร 20-Sep-19

53 หจก.ทพิยแ์อนดว์รรณเซอรว์สิ 58 หมู ่1  ถ.เพชรเกษม ต.บา้นนา  อ.เมอืง ชมุพร 30-Aug-19

54 หจก.ท ีเอ็น ออยล ์ 185 หมู ่8  ถ.เพชรเกษม ต.ทา่ขา้ม  อ.ทา่แซะ ชมุพร 31-Aug-19

55 บจก.ฐตีวิัฒนปิ์โตรเลยีม 76/2 หมู ่3 ถ.ชมุพร-ระนอง ต.วังไผ ่ อ.เมอืง ชมุพร 29-Aug-19

56 หจก.คลังมณีปิโตรเลยีม 45 หมู ่3 ถ.หลังสวน-ระนอง ต.ปังหวาน อ.พะโตะ๊ ชมุพร 6-Aug-19

57 หจก.นพรัตนปิ์โตรเลี�ยมเชยีงใหม ่สาขา 3 168 หมูท่ี� 3   ต.สันตสิขุ อ.ดอยหลอ่ เชยีงใหม่ 16-Oct-19

58 (052) เพยีว-แมอ่าย 98 ม.11  ต.แมส่าว อ.แมอ่าย เชยีงใหม่ 16-Oct-19

59 (029) เพยีว-แมจั่น 2 325 ม.2 บา้นป่าสักหลวง  ถ.พหลโยธนิ ต.จันจวา้ใต ้อ.แมจั่น เชยีงราย 25-Aug-19

60 หจก.ป.นวธนภญิโญ 35/3 หมู ่2 ถ.ตรัง-สตลู ต.ทุง่ยาว  อ.ปะเหลยีน ตรัง 14-Sep-19

61 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จํากัด 111/3 หมู ่1  ถ.ตรัง-ปะเหลยีน ต.ยา่นตาขาว  อ.ยา่นตาขาว ตรัง 12-Sep-19

62 บจก.กอบการออยล์ เลขที� 190 หมูท่ี� 4  ต.บางรัก   อ.เมอืง ตรัง 23-Jul-19

63 หจก.กอวรรณออยล์ เลขที� 59 หมูท่ี� 9  ถ.เพชรเกษม ต.นาทา่มเหนือ  อ.เมอืง ตรัง 17-Aug-19

64 หจก.วังแกว้ธุรกจิปิโตรเลยีม 85/1 หมู ่6  ถ.พหลโยธนิ ต.แมส่ลดิ   อ.บา้นตาก ตาก 17-Jul-19

65 หจก.ประกอบพรเซอรว์สิ 41 หมู ่4 ถ.รังสติ-นครนายก ต.ทรายมลู  อ.องคร์ักษ์ นครนายก 19-Aug-19

66 บจก.มาลัยแมนพลังงานออยล ์(หนองดนิแดง) 259/5 หมูท่ี� 2  ต.หนองดนิแดง อ.เมอืง นครปฐม 4-Dec-19

67 หจก.ปั� มนครอะไหลบ่รกิาร 1  หมูท่ี� 11  ถ.นครพนม-ทา่อเุทน ต.อาจสามารถ อ.เมอืง นครพนม 2-Jul-19

68 หจก.นี�ฮงลาดบัวขาว 275 หมูท่ี� 15  ถ.มติรภาพ ต.ลาดบัวขาว  อ.สคีิ�ว นครราชสมีา 5-Sep-19

69 บจก.นอรท์อสีท ์ปิโตรเลยีม 139 หมู ่1  ถ.สบืศริ ิต.ธงชยัเหนือ  อ.ปักธงชยั นครราชสมีา 17-Oct-19

70 บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี� พลัส (โนนแดง) 81 หมู ่11  ถ.มติรภาพ ต.วังหนิ  อ.โนนแดง นครราชสมีา 13-Aug-19

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

72 (075) เพยีว-ดา่นขนุทด 299 ม.16  ถ.สคีิ�ว-ชยัภมู ิต.ดา่นขนุทด อ.ดา่นขนุทด นครราชสมีา 16-Aug-19

73 (003) เพยีว-ปักธงชยั 9 หมู ่12   ต.งิ�ว อ.ปักธงชยั นครราชสมีา 17-Aug-19

74 (099) เพยีว-โนนสงู 300 หมูท่ี� 7 ถ.มติรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสงู นครราชสมีา 17-Aug-19

75 บจก.พ.ีเอส.ออยล ์เซอรว์สิ 322 ถ.ออ้มคา่ยวชริาวธุ ต.ทา่วัง อ.เมอืง นครศรธีรรมราช 15-Aug-19

76 บจก.ธรีฉวางบรกิาร 273 หมู ่6  ถ.ฉวาง-จันด ีต.ไสหรา้  อ.ฉวาง นครศรธีรรมราช 28-Sep-19

77 บจก.ศรนีคร ออยล์ 37/3 หมู ่9 ถ.ทางหลวง 41  ต.ทุง่สง อ.นาบอน นครศรธีรรมราช 19-Jul-19

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

79 หจก.นอ้งเกา้ สาขา 1 3/3 หมูท่ี� 5  ถ.สนุอนันต ์ต.ทา่ไร ่ อ.เมอืง นครศรธีรรมราช 19-Jul-19

80 หจก.ชยัชมุพลปิโตรเลยีม สาขาที� 1 เลขที� 43/10    ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด นครศรธีรรมราช 20-Jul-19

81 หจก.สนีาก 2014 เลขที� 1/5 หมูท่ี� 7   ต.ปรกิ  อ.ทุง่ใหญ ่ นครศรธีรรมราช 19-Jul-19

82 บจก.ทรัพยภ์ัทรทอง 4/3 หมูท่ี�3   ต.ปรกิ  อ.ทุง่ใหญ่ นครศรธีรรมราช 19-Jul-19

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

84 หจก.ปฐนันทอ์อยล์ 34/25 หมูท่ี� 7 ถ.ทุง่สง-หว้ยยอด ต.ที�วัง อ.ทุง่สง นครศรธีรรมราช 17-Aug-19

85 บจก.นํ�ามันจอมขวัญ 192 หมูท่ี� 3 ถ.จันด-ีนคร ต.จันด ีอ.ฉวาง นครศรธีรรมราช 28-Oct-19

86 หจก.บัวเงนิปิโตรเลยีม 199 หมู ่12  ถ.ตากฟ้า-คลองวังมะเดื�อ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว นครสวรรค์ 14-Sep-19

87 หจก.เชาวรัตน ์(1993) 46/3 หมู ่11  ถ.นครสวรรค-์พษิณุโลก ต.วัดไทร  อ.เมอืง นครสวรรค์ 22-Oct-19

88 หจก.ปิ�นทองไพศาล 80 หมู ่3  ถ.อนิทรบ์รุ-ีเขาทราย ต.สขุสําราญ  อ.ตากฟ้า นครสวรรค์ 19-Aug-19

89 บจก.ทรงธรรม กรุป๊ 12/1 หมู ่7  ถ.พหลโยธนิ ต.หนองกรด  อ.เมอืง นครสวรรค์ 1-Jul-19

90 บจก.ท ีเอส บ ีออยล์ 59 หมู ่3  ถ.สายเอเซยี ต.พยหุะครี ี อ.พยหุะครี ี นครสวรรค์ 23-Oct-19

91 บจก.เจเอ็ม ออยลเ์ซน็เตอร ์ 63/7 หมูท่ี�2   ต.กลางแดด อ.เมอืง นครสวรรค์ 23-Aug-19

92 หจก.วจิติรธ์นภัณฑบ์รกิาร (ทา่ตะโก) 275/22  ถ.สวรรคว์ถิ ีต.ปากนํ�าโพ  อ.เมอืง นครสวรรค์ 31-Aug-19

93 บจก.พ.ีพ.ีแกส๊เซอรว์สิ 39/1 หมูท่ี�7   ต.ราษฎรน์ยิม อ.ไทรนอ้ย นนทบรุี 21-Oct-19

94 บจก.เอ็นเอส ออล (ลําโพ) 10/4 หมูท่ี� 7  ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง นนทบรุี 30-Aug-19

95 บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี� พลัส (ไทรใหญ)่ 9/15 หมูท่ี� 2 ถ.บางบัวทอง-สพุรรณบรุ ีต.ไทรใหญ ่อ.ไทรนอ้ย นนทบรุี 3-Sep-19



96 หจก.แอคทฟี ออยล ์(วัดสามง่าม) 93/3-4 หมูท่ี� 7 ถ.บางบัวทอง-สพุรรณบรุ ีต.ละหาร อ.บางบัวทอง นนทบรุี 27-Aug-19

97 บจก.สงิหโ์ตทอง เอนเนอรย์ี� (สาขาที� 1) 21/14 หมูท่ี� 4 ถ.ชยัพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด นนทบรุี 22-Sep-19

98 (066) เพยีว-เวยีงสา 1 123 ม.5 ทางหลวงหมายเลข 101 ต.นํ�าปั�ว อ.เวยีงสา น่าน 25-Oct-19

99 บจก.ววีราออยล ์(สาขา 2) 158 หมู ่10  ถ.บรุรีัมย-์นางรอง ต.อสิาณ  อ.เมอืง บรุรีัมย์ 15-Jul-19

100 บจก.สทุธสิริอิอยล์ 202 หมูท่ี� 17   ต.ชมุเห็ด อ.เมอืง บรุรีัมย์ 28-Sep-19

101 หจก.ดษุฎพีาณชิย์ 10/1 หมู ่7  ถ.ปทมุธาน-ีลาดหลมุแกว้ ต.คบูางหลวง  อ.ลาดหลมุแกว้ ปทมุธานี 3-Aug-19

102 บจก.เป็นตอ่ พลังงาน เลขที� 68 หมูท่ี� 1  ต.บางกระบอื อ.สามโคก ปทมุธานี 6-Aug-19

103 บจก.ส.กติตเิจรญิ 54/1 หมู ่6  ถ.ลําลกูกาคลอง 6 ต.บงึคําพรอ้ย  อ.ลําลกูกา ปทมุธานี 3-Aug-19

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

105 บจก.ส.พรพจน ์บรกิาร 16/8 หมู2่  ถ.ตวิานนท ์ต.บา้นกลาง อ.เมอืง ปทมุธานี 6-Sep-19

106 บจก.เอสเอ็มเค ออยล์ เลขที� 745 ถ.รังสติ-นครนายก ต.ประชาธปัิตย ์ อ.ธัญบรุ ี ปทมุธานี 19-Sep-19

107 บจก.นาคณครา (คลองหลวง) 70 หมูท่ี� 7 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ�ง อ.คลองหลวง ปทมุธานี 1-Sep-19

108 บจก.เอ็นเอส ออล (สามโคกขาเขา้) 54  ต.บางโพธิ�เหนือ อ.สามโคก ปทมุธานี 12-Sep-19

109 บจก.ไฮปิโตรเลยีม (รังสติขาออก) 293 หมูท่ี� 13  ต.คคูต อ.ลําลกูกา ปทมุธานี 11-Sep-19

110 บจก.ซปุเปอร ์ออยล ์ เซอรว์สิ 10/3 หมูท่ี� 2  ต.บงึนํ�ารักษ์ อ.ธัญบรุ ี ปทมุธานี 6-Sep-19

111 หจก.เพชรเกษมวัฒนา 55/6 หมู ่3  ถ.เพชรเกษม ต.ศลิาลอย  อ.ปราณบรุ ี ประจวบครีขีันธ์ 16-Jul-19

112 บจก.เพชรเกษมฐติพิร 482 หมู ่2  ถ.เพชรเกษม ต.วังกพ์ง  อ.ปราณบรุ ี ประจวบครีขีันธ์ 10-Aug-19

113 บจก.ทวผีล (1992) 92 หมู ่4  ถ.เพชรเกษม ต.รอ่นทอง  อ.บางสะพาน ประจวบครีขีันธ์ 14-Sep-19

114 สหกรณ์ชาวไรสั่บปะรดสามรอ้ยยอด จํากัด 354 หมูท่ี� 5 ถ.เพชรเกษม ต.ศาลาลัย อ.สามรอ้ยยอด ประจวบครีขีันธ์ 6-Jul-19

115 (104) เพยีว-ทับสะแก 29/1-2 หมู ่5   ต.หว้ยยาง อ.ทับสะแก ประจวบครีขีันธ์ 24-Aug-19

116 บจก.ถทาฐติธรี์ 533 หมู ่9  ถ.กบนิทรบ์รุ-ีปักธงชยั ต.หนองกี�  อ.กบนิทรบ์รุ ี ปราจนีบรุี 16-Oct-19

117 บจก.ถทาฐติธรี ์(ประจันตคาม) 63 หมู ่5 ถ.สวุรรณศร  ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม ปราจนีบรุี 20-Sep-19

118 บจก.รวยมหาศาล ปิโตรเลยีม 94 หมูท่ี�10  ต.บา้นป้อม อ.เมอืง พระนครศรอียธุยา 6-Aug-19

119 บจก.ทรรศนพรพรหม (เอเชยี กม.61) 100 หมูท่ี� 5  ต.บา้นหวา้ อ.บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา 15-Sep-19

120 บจก.ทรรศนพรพรหม (วังนอ้ย) 45 หมูท่ี� 1 ถ.พหลโยธนิ ต.ลําไทร อ.วังนอ้ย พระนครศรอียธุยา 2-Sep-19

121 บจก.อนิเทลลเิจนท ์โลจกิส ์(อยธุยาโรจนะ) 61/7 หมูท่ี� 4  ต.คานหาม อ.อทุัย พระนครศรอียธุยา 6-Oct-19

122 บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี� พลัส (วังนอ้ย) 155 หมูท่ี� 7  ต.สนับทบึ อ.วังนอ้ย พระนครศรอียธุยา 20-Aug-19

123 (103) เพยีว-บางบาล 33/3  หมู ่3  ถ.เสนา-อยธุยา ต.พระขาว  อ.บางบาล พระนครศรอียธุยา 13-Nov-19

124 บรษัิท เคททีที ีปิโตรเลยีม จํากัด 122 หมู ่9  ต.ทา่วังทอง อ.เมอืง พะเยา 10-Oct-19

125 (018) เพยีว-แมใ่จ 28 หมู ่4  ต.แมใ่จ อ.แมใ่จ พะเยา 31-Oct-19

126 หจก.ไมตรกีจิ 103 ถ.เพชรเกษม ต.ทา้ยชา้ง  อ.เมอืง พังงา 9-Sep-19

127 หจก.ระพอีอยล์ เลขที� 60/3 หมูท่ี�3  ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม  อ.ตะกั�วทุง่ พังงา 11-Sep-19

128 บจก.วรรณวนอมร ปิโตรเลยีม 60/6 หมูท่ี� 5    ต.ลําภ ีอ.ทา้ยเหมอืง พังงา 2-Aug-19

129 หจก.มติรประสานบรกิาร เลขที� 21/2 หมูท่ี� 4  ต.บางเตย  อ.เมอืง พังงา 23-Jul-19

130 หจก.นบพรสรวง 24/3  ถ.สระหลวง ต.ในเมอืง  อ.เมอืง พจิติร 7-Sep-19

131 หจก.สงิหแ์สงทอง 99/5 หมู ่5   ถ.นครสวรรค-์พษิณุโลก ต.บา้นนา  อ.วชริบารมี พจิติร 12-Sep-19

132 บจก.สทุธสินิรวมอะไหล่ เลขที� 47 ถ.ชมฐรีะเวช ต.ตะพานหนิ  อ.ตะพานหนิ พจิติร 23-Aug-19

133 หจก.เอกวัฒนเ์ซอรว์สิ 338 หมู ่1  ถ.พษิณุโลก-หลม่สัก ต.วังทอง  อ.วังทอง พษิณุโลก 20-Oct-19

134 หจก.เอสโซ ่พรพระนเรศ 12/5 หมู ่9  ถ.พษิณุโลก-นครสวรรค ์ต.ทา่โพธิ�  อ.เมอืง พษิณุโลก 9-Sep-19

135 หจก.พลพษิณุ 2003 257 หมู ่1  ถ.พษิณุโลก-เดน่ชยั ต.ดอนทอง  อ.เมอืง พษิณุโลก 17-Jul-19

136 บจก.เคเอ็นพ ีเซอรว์สิ สเตชั�น 55 หมูท่ี� 6  ต.วัดโบสถ ์อ.วัดโบสถ ์ พษิณุโลก 10-Jul-19

137 หจก.บํารงุออยล์ 159 หมู ่2  ถ.เพชรเกษม ต.หนองชมุพลเหนือ  อ.เขายอ้ย เพชรบรุี 4-Jul-19

138 หจก.นบโพธิ�ออยล์ 18 หมู ่4  ถ.เพชรเกษม ต.ไรส้ม้  อ.เมอืง เพชรบรุี 10-Aug-19

139 บจก.วัฒนาธุรกจิพลังงาน 168 หมู ่3  ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยโรง  อ.เขายอ้ย เพชรบรุี 13-Jul-19

140 หจก.วรีะยทุธ ปิโตรเลยีม 165 หมู ่4   ต.นาซํา  อ.หลม่เกา่ เพชรบรูณ์ 15-Oct-19

141 หจก.เอสซพี ีปิโตรเลยีม 333 หมูท่ี� 3 ถ.ยันตรกจิโกศล ต.แมคํ่าม ีอ.เมอืง แพร่ 5-Sep-19

142 หสน.ธวัชบรกิารแพร ่(รอ้งกวาง) 340 หมูท่ี� 6  ถ.ยันตรกจิโกศล ต.รอ้งเข็ม อ.รอ้งกวาง แพร่ 5-Sep-19

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

144 หจก.นพกติต ิ(2550) 279 หมู ่16  ถ.ทางหลวง 202 ต.ปะหลาน  อ.พยัคฆภมูพิสัิย มหาสารคาม 18-Oct-19

145 (087) เพยีว-โกสมุพสัิย เลขที� 134 ม.11 ถ.โกสมุพสัิย-ทา่พระ ต.แพง อ.โกสมุพสัิย มหาสารคาม 12-Oct-19

146 (012) เพยีว-พยัคฆภมูพิสัิย 727 หมู ่14   ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภมูพิสัิย มหาสารคาม 15-Oct-19

147 (060) เพยีว-คําชะอี เลขที� 29 ถ.มกุดาหาร-คําชะอ ีต.นํ�าเที�ยง อ.คําชะอี มกุดาหาร 11-Oct-19

148 หจก.นพพร แอล พ ีจ ี(พนมไพร) 161 หมูท่ี�7  ถ.ยโสธร-ปะทาย ต.ชานุวรรณ  อ.พนมไพร รอ้ยเอ็ด 14-Dec-19

149 (095) เพยีว-เมอืงรอ้ยเอ็ด 72 หมู ่1 ถนนรอ้ยเอ็ด-วาปีปทมุ ต.ขอนแกน่ อ.เมอืง รอ้ยเอ็ด 19-Aug-19

150 หจก.วนิจิบรกิาร 101 หมู ่1  ถ.เพชรเกษม ต.บางริ�น  อ.เมอืง ระนอง 18-Oct-19

151 บจก.เต็มสบิ พลังงาน 544/4 หมูท่ี� 6   ต.มะขามคู ่อ.นคิมพัฒนา ระยอง 16-Aug-19

152 บจก.มาบขา่ ไฮเวยร์ุง่เรอืง ออยล ์(มาบขา่) 21/9 ถ.ทางหลวงแผน่ดนิ 36 ต.มาบขา่ อ.นคิมพัฒนา ระยอง 6-Nov-19

153 บจก.มาบขา่ ไฮเวยร์ุง่เรอืง ออยล ์(มาบตาพดุ) 405/1 ถ.สขุมุวทิ ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืง ระยอง 1-Dec-19

154 บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี� พลัส (HW#36 ระยอง) 190 หมูท่ี� 7  ต.มะขามคู ่อ.นคิมพัฒนา ระยอง 16-Aug-19

155 หจก.ศริริักษ์กองดนิบรกิาร 64/9 หมูท่ี� 1  ถ.สขุมุวทิ ต.กองดนิ อ.แกลง ระยอง 13-Aug-19

156 (034) เพยีว-แกลง 3/3 ม.11  ต.วังหวา้ อ.แกลง ระยอง 7-Nov-19

157 (105) เพยีว-เมอืงระยอง 2 มาบขา่ 23/55 ถ.ทางหลวงระยอง-สาย 3191 ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืง ระยอง 5-Oct-19

158 หจก.สกลุบญุทําดี 114 ถ.แสงชโูต ต.บา้นโป่ง   อ.บา้นโป่ง ราชบรุี 28-Sep-19

159 บจก.ศรนีครออยล ์(59) 45/9 หมูท่ี� 2  ต.หว้ยไร ่อ.เมอืง ราชบรุี 15-Jul-19

160 (069) เพยีว-พัฒนานคิม 19/2 ม.1  ต.ชอ่งสารกิา อ.พัฒนานคิม ลพบรุี 19-Aug-19

161 หจก.ลําปางศรทีองบรกิาร                   333 หมู ่1  ถ.เถนิ-ลําปาง ต.ศาลา  อ.เกาะคา ลําปาง 20-Aug-19

162 หจก.ภคพรปิโตรเลยีม 12 หมู ่4  ถ.พหลโยธนิ ต.หลวงเหนือ  อ.งาว ลําปาง 18-Jul-19

163 หจก.ภาภมู ิปิโตรเลยีม 101 หมู ่6 ถ.เชยีงใหม-่ลําปาง ต.บา้นกลาง  อ.เมอืง ลําพนู 19-Jul-19

164 (081) เพยีว-อทุมุพรพสัิย 167/1 หมูท่ี� 7 ถ.อทุมุพรพสัิย-หว้ยทับทัน ต.กําแพงรุง่ อ.อทุมุพรพสัิย ศรสีะเกษ 21-Aug-19

165 (096) เพยีว-เมอืงสกลนคร 274/1 หมูท่ี� 13 ถ.สกล -กาฬสนิธุ ์ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืงสกลนคร สกลนคร 11-Oct-19

166 (101) เพยีว-สวา่งแดนดนิ 67 หมูท่ี� 3  ต.สวา่งแดนดนิ อ.สวา่งแดนดนิ สกลนคร 8-Nov-19

167 หจก.หาดใหญ ่เอสพพีเีค 1185 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่ อ.หาดใหญ ่ สงขลา 4-Dec-19

168 บจก.ด ีอามาน ปิโตรเลยีม 311 หมูท่ี� 1   ต.สะกอม  อ.เทพา สงขลา 6-Aug-19

169 หจก.วชริญากลุ คลังปิโตรเลยีม 129/19 หมูท่ี� 13  ต.ปลกิ อ.สะเดา สงขลา 6-Aug-19

170 หจก.ศภุมติรบรกิาร 165 หมู ่5  ถ.สขุมุวทิ ต.คลองดา่น  อ.บางบอ่ สมทุรปราการ 23-Jul-19

171 หจก.ชื�น 666 ปิโตรเลี�ยม   18/2 หมู ่7  ถ.บางนา-ตราด กม.17 ต.บางโฉลง  อ.บางพล ี สมทุรปราการ 7-Oct-19

172 บจก.พพีเีค ปิโตรเลยีม เลขที� 888 หมูท่ี� 8  ต.เทพารักษ์  อ.เมอืง สมทุรปราการ 16-Oct-19

173 บจก.รัตนฤทธกิรณ ์(กิ�งแกว้) 54/16 หมูท่ี� 12  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมทุรปราการ 15-Sep-19

174 บจก.บญุเต็มถัง (บางนา กม.18) 92/30 หมูท่ี� 7  ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมทุรปราการ 13-Sep-19

175 บจก.รุง่อรณุ ออยลเ์ซอรว์สิ (บางป)ู 1095 หมูท่ี� 6  ต.บางปใูหม ่อ.เมอืง สมทุรปราการ 26-Sep-19

176 บจก.ปิ�นนคร (พระประแดง) 58/14 หมู ่8  ถ.สขุสวัสดิ� ต.บางจาก  อ.พระประแดง สมทุรปราการ 18-Aug-19

177 บจก.ซดีอีาร ์โพรสเพอรร์ติี� (ปู่ เจา้สมงิพราย) 18/1 หมูท่ี� 8  ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง สมทุรปราการ 8-Oct-19

178 (047) เพยีว-บางบอ่ 361/8 ม.11 ถ.สขุมุวทิ-คลองดา่น ต.คลองดา่น อ.บางบอ่ สมทุรปราการ 17-Aug-19

179 (085) เพยีว-บางบอ่ 2 369/5 หมูท่ี� 13 ถ.สขุมุวทิ ต.คลองดา่น อ.บางบอ่ สมทุรปราการ 31-Aug-19

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

181 หจก.สหเตลวาณชิย์ 298 หมู ่1  ถ.บา้นแพว้-พระประโทน ต.หลักสาม อ.บา้นแพว้ สมทุรสาคร 8-Aug-19

182 หจก.วัฒนาผลติภัณฑนํ์�ามัน 64 หมู ่4  ถ.พระราม 2 ต.นาด ี อ.เมอืง สมทุรสาคร 1-Aug-19

183 บจก.โชคชยัวัฒนา (ซ.ีซ.ีดับบลวิ) 49 หมู ่6  ถ.พระราม 2 ต.ทา่จนี  อ.เมอืง สมทุรสาคร 14-Jul-19

184 บจก.ทรปิเปิ�ลพปิีโตรเลยีม 11/12 หมูท่ี� 3 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจา้  อ.เมอืง สมทุรสาคร 4-Jul-19

185 บจก.รุง่สาครปิโตรเลยีม 94/1012 หมูท่ี� 7  ต.ทา่ทราย อ.เมอืง สมทุรสาคร 26-Oct-19

186 บจก.อาร.์พ.ีบ.ี ปิโตรเลยีม (ออ้มนอ้ย) 1/59 หมูท่ี� 6  ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุม่แบน สมทุรสาคร 22-Aug-19

187 หจก.เอ เอส วัน ออยล์ 5/1 ถ.กม.3  ต.อรัญประเทศ  อ.อรัญประเทศ  สระแกว้ 25-Oct-19

188 หจก.จงจติตว์ังนํ�าเย็นบรกิาร 96 หมูท่ี� 1 ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ ต.วังนํ�าเย็น อ.วังนํ�าเย็น สระแกว้ 23-Nov-19

189 บจก.วัทธกิร ปิโตรเลยีม 52/1 หมู ่2  ถ.พหลโยธนิ ต.หว้ยบง  อ.เฉลมิพระเกยีรต ิ สระบรุี 15-Aug-19

190 บจก.เอ็นแอนดเ์อ็ม( 2015 )(สระบรุขีาออก) 74/3 หมูท่ี� 2  ต.ตลิ�งชนั อ.เมอืง สระบรุี 8-Aug-19

191 บจก.ท.ีพ.ีออยล ์(ทับกวาง) 183/1 หมูท่ี� 4 ถ.มติรภาพ ต.ทับกวาง อ.แกง่คอย สระบรุี 5-Sep-19



192 บจก.อาคริา ปิโตรเลยีม (หว้ยบง) 8 หมูท่ี� 5  ต.หว้ยบง อ.เฉลมิพระเกยีรต ิ สระบรุี 5-Nov-19

193 บจก.เซนทิออยลเ์ซอรว์สิ (หนองแคขาเขา้) 50 หมูท่ี� 6   ต.ไผดํ่า อ.หนองแค สระบรุี 28-Aug-19

194 บจก.ท.ีพ.ีออยล ์(หนองแค) 3/4 หมูท่ี� 4  ต.หนองนาก อ.หนองแค สระบรุี 11-Oct-19

195 บมจ.เบสท ์เอ็นเนอรย์ี� พลัส (หนองแค) 128 หมูท่ี� 5 ถ.พหลโยธนิ ต.หนองไขนํ่�า อ.หนองแค สระบรุี 3-Oct-19

196 (032) เพยีว-แกง่คอย 2 42/6  ต.ตาลเดี�ยว อ.แกง่คอย สระบรุี 19-Aug-19

197 (077) เพยีว-บา้นหมอ 100 ม.11  ถ.โพธิ�พระยา-ทา่เรอื ต.บางโขมด อ.บา้นหมอ สระบรุี 25-Aug-19

198 หจก.ชยัรัตนพ์ัฒนา1991 (สาขา 3) 54 หมู ่1  ถ.สายเอเซยี #32 ต.ทา่งาม  อ.อนิทรบ์รุ ี สงิหบ์รุี 26-Jul-19

199 หจก.ทรัพยอ์นันตค์า้นํ�ามัน 1994 111 หมู ่1  ถ.สงิหวัฒน ์ต.ป่าแฝก  อ.กงไกรลาศ สโุขทัย 21-Aug-19

200 หจก.อารยะบรกิาร 40 หมู ่3  ถ.ทางหลวง 332 ต.สระกระโจม  อ.ดอนเจดยี์ สพุรรณบรุี 23-Sep-19

201 สหกรณ์การเกษตรเมอืงสพุรรณ จํากัด 149 หมู ่4 ถ.มาลัยแมน ต.ดอนโพธิ�ทอง  อ.เมอืง สพุรรณบรุี 20-Nov-19

202 บจก.อูท่อง พลังงาน 887 หมูท่ี�3   ต.อูท่อง อ.อูท่อง สพุรรณบรุี 15-Aug-19

203 บจก.พลับพลาไชยพลังงาน 555 หมูท่ี� 4  ต.พลับพลาไชย อ.อูท่อง สพุรรณบรุี 16-Aug-19

204 บจก.คนาวธุปิโตรเลยีม 151/2 หมูท่ี� 6 ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา สมุทรสงคราม 12-Jul-19

205 หจก.บา้นสอ้งเอเซยี 46/5 หมู ่8  ถ.เพชรเกษม ต.เวยีงสระ  อ.เวยีงสระ สรุาษฎรธ์านี 23-Jul-19

206 หจก.จริบตุรบรกิาร 22 หมู ่4  ถ.สรุาษฏร-์นครศรฯี ต.บางกุง้  อ.เมอืง สรุาษฎรธ์านี 23-Jul-19

207 บจก.บา้นนาสารปิโตรเลยีม 66 หมูท่ี� 6 ต.ควนศร ีอ.บา้นนาสาร สรุาษฏรธ์านี 27-Nov-19

208 หจก.บา้นสอ้งเอเซยี (สาขา 3) 115/3 หมูท่ี�1  ต.เวยีงสระ อ.เวยีงสระ สรุาษฎรธ์านี 25-Jul-19

209 บจก.ขนอมแสงดาว 888 13/1 หมูท่ี�13  ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก สรุาษฎรธ์านี 5-Aug-19

210 หจก.สรุาษฎรแ์สงสวุรรณกรุป๊ 237 หมู8่  ต.คันธุล ีอ.ทา่ชนะ สรุาษฎรธ์านี 22-Jul-19

211 บจก.เพชรทา่ฉาง ออยล์ 184/1 หมูท่ี� 4  ต.คลองไทร อ.ทา่ฉาง สรุาษฎรธ์านี 23-Jul-19

212 บจก.จักรนิทพิ ปิโตรเลยีม 67/1 หมูท่ี� 9 ถ.สรุาษฏรธ์านี-นครศรธีรรมราช ต.พลายวาส อ.กาญจนดษิฐ ์ สรุาษฎรธ์านี 25-Jul-19

213 บจก.จักรนิทพิ ปิโตรเลยีม (2017) 199 หมู ่5  ถ.เพชรเกษม ต.มะลวน  อ.พนุพนิ สรุาษฎรธ์านี 27-Sep-19

214 บจก.เอส พ ีด ีปิโตรเลยีม 184/1 หมูท่ี� 1  ต.ทา่โรงชา้ง อ.พนุพนิ สรุาษฏรธ์านี 23-Jul-19

215 บจก.เอส พ ีปิโตรเลยีม 2017 139/15 หมูท่ี� 4  ต.ทา่โรงชา้ง อ.พนุพนิ สรุาษฏรธ์านี 25-Jul-19

216 หจก.เอื�ออารยีอ์อยล์ 366/9 หมูท่ี� 1 ถ.พระแสง-เวยีงสระ ต.อปัีน อ.พระแสง สรุาษฏรธ์านี 28-Oct-19

217 หจก.ศรทีองปราสาท 436 หมู ่2  ถ.สรุนิทร-์ชอ่งจอม ต.กังแอน  อ.ปราสาท สรุนิทร์ 17-Jul-19

218 บจก.พนูทองปิโตรเลยีม 151 หมูท่ี� 4 ถ.ปัทมานนท ์ต.ตั �งใจ อ.เมอืง สรุนิทร์ 15-Aug-19

219 (086) เพยีว-เมอืงสรุนิทร์ เลขที� 299 ม.10 ถ.สรุนิทร-์สังขละ ต.นอกเมอืง อ.เมอืง สรุนิทร์ 21-Aug-19

220 บจก.เอส พ ีอ ีเอส วศิวกรรม 168/7 หมูท่ี� 1  ต.สี�รอ้ย อ.วเิศษชยัชาญ อา่งทอง 28-Oct-19

221 หจก.นพพร แอล พ ีจ ี(อํานาจเจรญิ) 51 หมู ่6  ถ.ชยางกรู ต.โคกกลาง  อ.ลอือํานาจ อํานาจเจรญิ 14-Dec-19

222 หจก.สริมินตร ี1999 246 หมู ่11  ถ.อดุร-สกล ต.หนองหาน  อ.หนองหาน อดุรธานี 6-Oct-19

223 หจก.ศริชิยับรกิาร-อดุร 289 หมู ่3  ถ.อดุร-ขอนแกน่ ต.หนองขอนกวา้ง  อ.เมอืง อดุรธานี 28-Oct-19

224 (008) เพยีว-กมุภวาปี 29 หมู ่14 ถ.มติรภาพ ต.เสอพลอ อ.กมุภวาปี อดุรธานี 17-Aug-19

225 บจก.ศรมีงคล สาขา 2 41/4 หมูท่ี� 8 ต.หาดกรวด อ.เมอืง อตุรดติถ์ 19-Nov-19

226 หจก.อตุรดติถอ์ทุัยพานชิ 13  หมู ่9  ถ.พษิณุโลก-เดน่ชยั ต.นํ�าอา่ง  อ.ตรอน อตุรดติถ์ 23-Aug-19

227 (098) เพยีว-สวา่งวรีะวงศ์ 76 หมูท่ี� 5 ถ.สถติยน์มิารการ ต.บุง่มะแลง อ.สวา่งวรีะวงศ์ อบุลราชธานี 18-Sep-19

*ขอ้มลูอพัเดทเมื�อวนัที� 9 มกราคม 2563
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