ื่ สถานีบริการน้ ามันเอสโซท
่ จ
รายชอ
ี่ าหน่ายดีเซล-B10
(เรียงจังหวัดตามตัวอักษร)
กระบี่
อ.เมือง
ต.กระบีใ่ หญ่
ถ.วัชระ
หจก.ปิ โตรเลีย
่ ม กระบี่ GPS 8.087601,98.893907
ต.กระบีน
่ ้อย
ถ.กระบี-่ ตรัง
ิ ไทเกอร์เอ็นเนอร์ย ี สาขา 1 GPS 8.107924,98.927514
บจก.ดุสต
ต.ปากน้ า
ถ.อุตรกิจ
ิ ไทเกอร์เอ็นเนอร์ย ี GPS 8.069613,98.916343
บจก.ดุสต
อ.เหนือคลอง
ั
ต.ปกาสย
ถ.กระบี-ตรัง(เพชรเกษม)
ั ปิ โตรเลียม GPS 8.048899,99.039885
หจก.ปกาสย
อ.คลองท่อม
ต.พรุดน
ิ นา
ถ.คลองทับ-ลาทับ
หจก.ศรีสน
ุ ทร ออยล์ GPS 8.043794,99.235257
อ.ปลายพระยา
ต.เขาต่อ
ทางหลวงหมายเลข 415
บจก.ภิญาดา ปิ โตรเลียม GPS 8.55919, 98.73508
ต.ปลายพระยา
ถ.อ่าวลึก-พระแสง
บจก.ปลายพระยาปิ โตรเลียม GPS 8.536960,98.867036
อ.ลาทับ
ต.ดินอุดม
ถ.ลาทับ-บางขัน
หจก.อุดมพาณิชย์ กรุป
๊ GPS 8.063583,99.382729
กรุงเทพมหานคร
เขตคันนายาว
แขวงรามอินทรา
ถ.รามอินทรา
บจก.เติมคุณ (รามอินทรา กม.6.5) GPS 13.845445,100.650558
เขตจอมทอง
แขวงบางมด
ถ.พุทธบูชา
บจก.พาร์ทบ๊อกซ ์ (พุทธบูชา) GPS 13.670572,100.469908
เขตตลิง่ ชัน
แขวงตลิง่ ชัน
ถ.บรมราชชนนี
บจก.เจเจออยล์ (ปิ่ นเกล ้า) GPS 13.785154,100.461173
แขวงบางระมาด

ถ.วงแหวน
หจก.วงแหวนสหกิจ 1996 GPS 13.765687,100.407775
แขวงบางระมาด
ถ.กาญจนาภิเษก(วงแหวน)
บจก.แจสมินออยล์ GPS 13.775603,100.408852
เขตทวีวัฒนา
แขวงศาลาธรรมสพน์
ถ.กาญจนาภิเษก(วงแหวน)
บจก.ศุขพิพัฒน์ 1999 GPS 13.775692,100.407851
ถ.บรมราชชนนี
บจก.ตวงทองออยล์ GPS 13.788815,100.344637
บจก.สาครพิทักษ์ (บรมราชชนนีขาออก) GPS 13.785998,100.375152
เขตบางเขน
แขวงท่าแร ้ง
ถ.รามอินทรา
ี ล เอ็นเนอยี (รามอินทรา กม.4.5) GPS 13.854887,100.632770
บจก.สเปเชย
ถ.สุขาภิบาล 5
ี ล เอ็นเนอยี (สุขาภิบาล 5) GPS 13.879046,100.650536
บจก.สเปเชย
แขวงท่าแร ้ง
ถ.รามอินทรา
บจก.บิ๊ กดีล โกลบอล (รามอินทราขาเข ้า) GPS 13.851856,100.637321
แขวงลาดยาว
ถ.เสนานิคม 1
หจก.เสนานิคมบริการ GPS 13.834257,100.582607
แขวงอนุสาวรีย ์
ถ.ลาดปลาเค ้า
บจก.ส.เจริญพจน์ บริการ GPS 13.862234,100.613208
แขวงอนุสาวรีย ์
ถ.พหลโยธิน
บจก.พรจันทร์บริการ GPS 13.864484,100.589914
เขตบางแค
แขวงบางแค
ถ.เพชรเกษม
บจก.เจเจออยล์ (บางแคเหนือ) GPS 13.709492,100.396649
แขวงบางแคเหนือ
ถ.เพชรเกษม
บจก.สาครพิทักษ์ (เพชรเกษม 102) GPS 13.708609,100.379090
แขวงบางไผ่
ถ.พุทธมณฑลสาย 2
บจก.รัฐนันท์ออยล์ (พุทธมณฑล สาย 2) GPS 13.746799,100.394918
เขตบางกะปิ
แขวงหัวหมาก
ถ.รามคาแหง
บจก.เอ็มเอสเค คอร์ปอเรชั่น (รามคาแหงขาออก) GPS 13.765651,100.654194
บจก.ไอไพรด์ (สุขาภิบาล 3) GPS 13.770951,100.663674
บจก.ท็อป ฟิ ว( สาขารามคาแหง ขาเข ้า ) GPS 13.752826, 100.611554
เขตบางขุนเทียน

แขวงแสมดา
ถ.พระราม 2
บจก.เติมเต็มถัง GPS 13.613678,100.381829
แขวงแสมดา
ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
บจก.ธนิศา ออยล์ GPS 13.639800,100.432085
แขวงบางบอน
ถ.วงแหวน
หจก.วงแหวนสหกิจออยล์ GPS 13.672498,100.405533
เขตบางนา
แขวงบางนาเหนือ
ถ.เทพรัตน
บจก.พี.เอ. บางนา (บางนากม.2.5) GPS 13.668881,100.632108
ถ.อุดมสุข
บจก.พี.เอ. บางนา (อุดมสุข) GPS 13.678332,100.616573
แขวงบางนาใต ้
ถ.เทพรัตน
บจก.บุญเต็มถัง (บางนา กม.2 ขาเข ้า) GPS 13.670523,100.617575
ถ.ลาซาล
บจก.บุญเต็มถัง (สุขม
ุ วิท 105) GPS 13.663649,100.615091
เขตบางบอน
แขวงบางบอน
ถ.เอกชัย
บจก.วี. พี. เค. บางบอน GPS 13.677708,100.431983
เขตบึงกุม
่
แขวงคันนายาว
ถ.รามอินทรา
หจก.รามอินทรา เอ อาร์ เอ็น GPS 13.812318,100.694019
แขวงนวมินทร์
ถ.นวมินทร์
บจก.พี.ไอ. แมเนจ กรุป
๊ (สุขาภิบาล 1) GPS 13.795596,100.650841
แขวงนวลจันทร์
ถ.นวลจันทร์
บจก.พี.ไอ. แมเนจ กรุป
๊ (นวลจันทร์) GPS 13.822537,100.642498
เขตประเวศ
แขวงประเวศ
ถ.อ่อนนุช
บจก.แสงสุข บริการ (อ่อนนุช ขาออก 2) GPS 13.718276,100.663348
แขวงหนองบอน
ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9
บจก.นิธธิ ดา (สวนหลวง ร.9) GPS 13.676482,100.659425
เขตพญาไท
แขวงพญาไท
ถ.พระราม 6
หจก.โอ.เอส. รุง่ เรือง (คลองประปา) GPS 13.777881,100.531850
เขตภาษีเจริญ
แขวงบางหว ้า

ถ.เพชรเกษม
บจก.น้ ามันเพชรเกษม GPS 13.719078,100.454233
เขตราษฏร์บรู ณะ
แขวงบางปะกอก
ถ.สุขสวัสดิ์
บจก.ริรวย เอนเนอร์จ ี (บางปะกอก ) GPS 13.681834,100.492040
เขตลาดกระบัง
แขวงคลองสามประเวศ
ถ.ร่มเกล ้า
บมจ.เบสท์ เอ็นเนอร์ย ี่ พลัส (ร่มเกล ้า) GPS 13.769462,100.745776
แขวงลาดกระบัง
ถ.ลาดกระบัง
บจก.ฟิ ล อิท อัพ (อ่อนนุช) GPS 13.722545,100.713862
แขวงลาดกระบัง
ถ.อ่อนนุช
หจก.นัทพันธุป
์ รารถนา GPS 13.721743,100.725355
แขวงลาดกระบัง
ถ.อ่อนนุช
บจก.เหลืองทองดี GPS 13.722862,100.741389
แขวงลาปลาทิว
ถ.เจ ้าคุณทหาร
บจก.ไวท์ ร็อค เอนเนอร์จ ี GPS 13.752934,100.779958
เขตลาดพร ้าว
แขวงลาดพร ้าว
ถ.โชคชัย 4
ี ล เอ็นเนอยี (โชคชัย 4) GPS 13.817216,100.596174
บจก.สเปเชย
ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
บจก.นิดา ปิ โตรเลียม (เกษตร สุขาภิบาล 1) GPS 13.821274,100.625407
ถ.ลาดพร ้าว-วังหิน
บจก.ชยพัทธ์ (1954) GPS 13.822464,100.591351
เขตวังทองหลาง
แขวงวังทองหลาง
ถ.ลาดพร ้าว
บจก.นิดา ปิ โตรเลียม (ลาดพร ้าว 68) GPS 13.790613,100.600925
เขตสวนหลวง
แขวงสวนหลวง
ถ.พระราม 9
บจก.วี. พี. เค. พระราม 9 (พระราม 9) GPS 13.741638,100.628745
ถ.พัฒนาการ
บจก.ฟ้ าไพบูลย์ (พัฒนาการขาเข ้า) GPS 13.731840,100.649727
ถ.อ่อนนุช
บจก.เอ.เอ็น.เอ.ออยล์ (สุขม
ุ วิท 77) GPS 13.709375,100.615573
เขตสายไหม
แขวงคลองถนน
ถ.เทพรักษ์
บจก.ส.เทพรักษ์ บริการ GPS 13.887672, 100.613766
แขวงสายไหม

ถ.พหลโยธิน
บจก.ไฮปิ โตรเลียม (พหลโยธิน กม.25 ขาเข ้า) GPS 13.932108,100.626013
ถ.สายไหม
บมจ.เบสท์ เอ็นเนอร์ย ี่ พลัส (สายไหม) GPS 13.920914,100.666429
เขตหนองแขม
แขวงหนองค ้างพลู
ถ.เพชรเกษม
บจก.เสนไชยฤทธิ์ ปิ โตรเลียม (หนองแขม) GPS 13.705866,100.353074
บจก.อาร์.พี.บี. ปิ โตรเลียม (เพชรเกษม 108) GPS 13.706733,100.352877
แขวงหนองค ้างพลู
ถ.เพชรเกษม 81
หจก.เพชรประชา GPS 13.694587,100.341697
แขวงหลักสอง
ถ.เพชรเกษม 69
บจก.อาร์.พี.บี. ปิ โตรเลียม (เพชรเกษม 69) GPS 13.702294,100.376641
เขตหนองจอก
แขวงโคกแฝด
ถ.เลียบวารี
บจก.เอ็น โอเค เพ ้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น (เลียบวารี) GPS 13.8524171,100.8134251
แขวงลาผักช ี
ถ.สุวน
ิ ทวงศ ์
์ าเข ้า) GPS 13.808506,100.817733
หจก.เอส อาร์ ซ ี รีเทล (สุวน
ิ ทวงศข
ี
์ าออก) GPS 13.808097,100.832170
หจก.เอส อาร์ ซ รีเทล (สุวน
ิ ทวงศข
เขตห ้วยขวาง
แขวงบางกะปิ
ถ.เพชรบุรต
ี ัดใหม่
บจก.เอ็น.พี.ซ.ี คอร์ปอเรชั่น (เพชรบุรข
ี าออก) GPS 13.747144,100.575502
กาญจนบุร ี
อ.ท่าม่วง
ต.ท่าล ้อ
ถ.แสงชูโต
บจก.อมรชัย ออยล์ GPS 13.994854,99.560483
อ.ท่ามะกา
ต.ตะคร้าเอน
ถ.พระแท่น
หจก.ธนูทองบริการ GPS 13.967474,99.753877
อ.พนมทวน
ต.พนมทวน
ถ.กาญจนบุร-ี อูท
่ อง
หจก.เลีย
่ มทองบริการ GPS 14.132170,99.700280
ิ ธุ์
กาฬสน
อ.กมลาไสย
ต.หนองแปน
ถ.ขอนแก่น-โพนทอง
(090) เพียว-กมลาไสย GPS 16.301474,103.496034
อ.กุฉน
ิ ารายณ์
ต.สมสะอาด

ถ.กุฉน
ิ ารายณ์-โพนทอง
(046) เพียว-กุฉน
ิ ารายณ์ GPS 16.468033, 104.045967
อ.ยางตลาด
ต.ยางตลาด
ถ.ขอนแก่น-โพนทอง
หจก.พัสกร ปิ โตรเลียม GPS 16.39454, 103.30371
กาแพงเพชร
อ.คลองขลุง
ต.คลองขลุง
ถ.พหลโยธิน
หจก.เอส.พี.ศรีทองบริการ GPS 16.166635,99.718428
หจก.ศรีทองบริการ GPS 16.190458,99.710975
ต.ท่ามะเขือ
ถ.ท่ามะเขือ
่
(094) เพียว-คลองขลุง GPS 16.236636, 99.730681
อ.คลองลาน
ต.คลองน้ าไหล
ถ.สาย 1117
หจก.ศรีอบ
ุ ลบริการ GPS 16.199563,99.331808
ขอนแก่น
อ.เมือง
ต.เมืองเก่า
ถ.มิตรภาพ
บจก.ซ.ี เอส.เค.เซอร์วส
ิ (กุดกว ้าง) GPS 16.365628,102.806803
ต.ในเมือง
ถ.มิตรภาพ
บจก.ซ.ี เอส.เค.เซอร์วส
ิ (มิตรภาพ) GPS 16.457218,102.831197
ถ.รืน
่ รมย์
บจก.ซ.ี เอส.เค.เซอร์วส
ิ (รืน
่ รมย์) GPS 16.426373,102.829006
ต.ท่าพระ
ถ.มิตรภาพ
บจก.ซ.ี เอส.เค.เซอร์วส
ิ (ท่าพระ) GPS 16.351736,102.803021
ต.สาราญ
ถ.มิตรภาพ
(106) เพียว-ขอนแก่น GPS 16.52246, 102.83157
อ.น้ าพอง
ต.กุดน้ าใส
ถ.มิตรภาพ
บจก.ซ.ี เอส.เค.เซอร์วส
ิ (น้ าพอง) GPS 16.710627,102.805947
ต.หนองกุง
ถ.น้ าพอง-กระนวน
หจก.จงเจตน์บริการ GPS 16.714651,102.873798
อ.หนองเรือ
ต.บ ้านกง
ถ.มะลิวัลย์
หจก.จงเจตน์ออยล์ GPS 16.485629,102.545754
จันทบุร ี

อ.เมือง
้
ต.ท่าชาง
ถ.สุขม
ุ วิท
หจก.บ ้านแก ้วบริการ GPS 12.661565,102.073778
อ.ขลุง
ต.บ่อ
ถ.สุขม
ุ วิท
บจก. เอ็น เค ปิ โตรเลียม 62 GPS 12.441912,102.297582
อ.มะขาม
ต.ปั ถวี
ถ.จันทบุร-ี สระแก ้ว
ั ติทวีผล GPS 12.758639,102.240749
หจก.สน
ต.มะขาม
ถ.จันทบุร-ี สระแก ้ว
บจก.หลักจันทร์ ปิ โตรเลียม GPS 12.668484, 102.188946
ต.มะขาม
ถ.จันทบุร-ี สระแก ้ว
หจก.ไสวบริการจันทบุร ี GPS 12.631060,102.159920
อ.สอยดาว
้
ต.ทับชาง
ถ.จันทบุร-ี สระแก ้ว
หจก.อ.กิมเจริญ GPS 13.312524,102.164621
ิ
ฉะเชงเทรา
อ.เมือง
ต.คลองอุดมชลจร
ถ.สุวน
ิ ทวงศ ์
์ ลังงาน GPS 13.785807,100.954857
บจก.สุวน
ิ ทวงศพ
อ.บางคล ้า
ต.เสม็ดเหนือ
ถ.ฉะเชงิ เทรา-กบินทร์บรุ ี
บจก.เคเอสเอ็ม ฉะเชงิ เทราปิ โตรเลียม GPS 13.672062,101.208321
อ.บางน้ าเปรีย
้ ว
ต.บางขนาก
ถ.บางน้ าเปรีย
้ ว-บางขนาก
บจก.แจ่มไพบูลย์ ออยล์ GPS 13.854863,101.105271
ต.บางน้ าเปรีย
้ ว
ถ.เฉลิมพัฒน์
บจก.ที.เอ็ม.บี.ออยล์ GPS 13.850919,101.054238
อ.บางปะกง
ต.บางปะกง
ถ.บางนา-ตราด
บจก.รัตนฤทธิกรณ์ (บางปะกง) GPS 13.504196,100.996650
ต.บางวัว
ถ.บางนา-ตราด
บจก.ฤทธิวงศว์ นิช (บางนา กม.40) GPS 13.56074,100.95473
ต.บางสมัคร
ถ.บางนา-ตราด

บจก.เอสพี ออยล์ 2015 (บางนา กม.37 ขาเข ้า) GPS 13.566709,100.932797
อ.บ ้านโพธิ์
ต.แสนภูดาษ
ถ.บางปะกง-ฉะเชงิ เทรา
บจก.เติมเต็มแปดพลังงาน GPS 13.591237,101.013074
อ.พนมสารคาม
ต.เกาะขนุน
ั หีบ–เขาหินซอน
้
ถ.สายสต
บจก.เคเอสเอ็ม ปิ โตรเลียมไทย GPS 13.671628, 101.396331
้
ต.เขาหินซอน
ถ.ฉะเชงิ เทรา-กบินทร์บรุ ี
้
บจก.ฤทธิวงศว์ นิช (เขาหินซอน)
GPS 13.760840, 101.509861
ต.หนองแหน
ถ.ฉะเชงิ เทรา-กบินทร์บรุ ี
บจก.ก.การปิ โตรเลียม GPS 13.668272, 101.193229
ถ.สาย 331
บจก.ที.เอ็ม.บี.ออยล์ สาขา 1 GPS 13.639796,101.333770
ชลบุร ี
อ.เมือง
ต.แสนสุข
ถ.สุขม
ุ วิท
บมจ.เบสท์ เอ็นเนอร์ย ี่ พลัส (หนองมน) GPS 13.24714, 100.93355
่
ต.ดอนหัวฬอ
ถ.บ ้านเก่า 5
(082) เพียว-อมตะนคร GPS 13.4420407,101.0299261
ต.นาป่ า
ถ.ศุขประยูร
ิ พลิฟาย กรุป
บจก.ซม
๊ (ชลบุรข
ี าออก) GPS 13.390378, 101.018784
ต.บ ้านสวน
ถ.เลีย
่ งเมืองชลบุร ี
ื้ เพลิง (บายพาสชลบุร)ี GPS 13.356649,101.008515
บจก.วรรณกฤต เชอ
ต.บ ้านสวน
ถ.สุขม
ุ วิท
บจก.เพลินพานิช GPS 13.342305,100.974754
ต.หนองไม ้แดง
ถ.เลีย
่ งเมืองชลบุร ี
ิ พลิฟาย กรุป
บจก.ซม
๊ (เลีย
่ งเมืองชลบุร)ี GPS 13.410661,101.000695
ต.หนองรี
ถ.เศรษฐกิจ
บจก.ศรีเจริญออยล์ (2536) GPS 13.342624,101.044671
ต.ห ้วยกะปิ
ถ.สุขม
ุ วิท
หจก.เดอะวันปิ โตรเลียม (บางแสน) GPS 13.317546,100.959863
อ.บางละมุง
ต.นาเกลือ
ถ.สุขม
ุ วิท
บจก.พัฒนทรัพย์ ปิ โตรเลีย
่ ม (พัทยา) GPS 12.963261,100.909029

อ.บ ้านบึง
ต.คลองกิว่
ถ.บ ้านบึง-แกลง
หจก.พนารัตน์ ปิ โตรเลียม GPS 13.248458,101.145893
ต.บ ้านบึง
ถ.บ ้านบึง-แกลง
หจก.ธรรมสุธน GPS 13.309583,101.107444
อ.พนัสนิคม
ต.หนองเหียง
ถ.บายพาส
ี ง ออยล์ GPS 13.481053,101.281629
หจก.ฮั่วเซย
ต.หมอนนาง
ถ.สาย 331
(074) เพียว-พนัสนิคม 2 GPS 13.316512,101.267168
อ.พานทอง
ต.บ ้านเก่า
ถ.บ ้านเก่า
ื้ เพลิง GPS 13.455548,101.031723
บจก.ปิ่ นบุรเี ชอ
อ.ศรีราชา
ต.เขาคันทรง
ถ.ทางหลวง 3574
(107) เพียว-เขาคันทรง 1 GPS 13.07637, 101.17548
(blank)
(110) เพียว-เขาคันทรง 2 GPS 13.10331, 101.1387
ต.ทุง่ สุขลา
ถ.ทางหลวงหมายเลข 7
บจก.ดัมพ์รงค์พล ปิ โตรเลียม GPS 13.098006,100.898437
ต.บ่อวิน
ถ.บ่อวิน
บจก.ศรีภาชนะ ปิ โตรเลียม GPS 13.035643,101.091871
มาบเอียง
บจก.บัญชาดิฐปิ โตรเลียม (2005) GPS 13.093713,101.095998
ต.ศรีราชา
ถ.สุขม
ุ วิท
หจก.เดอะวันปิ โตรเลียม (ศรีราชา) GPS 13.159340,100.923232
ั หีบ
อ.สต
ั หีบ
ต.สต
ถ.สุขม
ุ วิท
ั หีบ GPS 12.732976,100.892120
(043) เพียว-สต
อ.หนองใหญ่
ื ชาง
้
ต.หนองเสอ
ถ.ชลบุร-ี แกลง
หจก.ศรีประไพบริการ GPS 13.135710,101.347253
ชัยนาท
อ.เมือง
ต.ในเมือง
ถ.วงษ์โต

หจก.สุรย
ี ไ์ พศาล GPS 15.188467,100.128835
ต.ชัยนาท
ถ.สุพรรณบุร-ี ชัยนาท
บจก.อัศวปิ โตรเลียม (ชัยนาท) GPS 15.142947,100.141435
อ.มโนรมย์
ต.ท่าฉนวน
ถ.นครสวรรค์-ชัยนาท
บจก.ทรงธรรมปิ โตรเลีย
่ ม 2018 (มโนรมย์) GPS 15.376233,100.156632
อ.วัดสงิ ห์
ต.วัดสงิ ห์
ถ.จวนวิไล
หจก.สงิ ห์ชัยพานิชชัยนาท GPS 15.258214,100.041987
ชัยภูม ิ
อ.เมือง
ต.โพนทอง
ถ.ชัยภูม-ิ แก ้งคร ้อ
หจก.จตุบต
ุ รบริการ GPS 15.838840,102.061066
ต.ในเมือง
ถ.ชัยภูม-ิ บ ้านเขว ้า
หจก.ชัยภูมวิ ัฒนาบริการ GPS 15.798993,102.026112
ต.รอบเมือง
ถ.ชัยภูม-ิ หนองบัวแดง
บจก.หมูทองปิ โตรเลียม ชัยภูม ิ GPS 15.850641,102.021034
อ.จตุรัส
ต.หนองบัวโคก
ี่ วิ้
ถ.ชัยภูม-ิ สค
(035) เพียว-จัตรุ ัส GPS 15.413568, 101.833395
ชุมพร
อ.เมือง
ต.บ ้านนา
ถ.ชุมพร-หลังสวน
หจก.ทิพย์แอนด์วรรณเซอร์วส
ิ GPS 10.494423,99.121640
ต.วังไผ่
ถ.ชุมพร-ระนอง
บจก.ฐีตวิ ัฒน์ปิโตรเลียม GPS 10.502216,99.136918
อ.ท่าแซะ
ต.ท่าข ้าม
ถ.ชุมพร-ประจวบฯ
หจก.ที เอ็น ออยล์ GPS 10.560588,99.115504
อ.พะโต๊ะ
ต.ปั งหวาน
ถ.หลังสวน-ระนอง
หจก.คลังมณีปิโตรเลียม GPS 9.897244,98.888442
อ.หลังสวน
ต.ขันเงิน
ถ.ชุมพร-สุราษฎร์ธานี
บจก.ทองสง ปิ โตรเลียม GPS 9.941576,99.061327

ี งใหม่
เชย
อ.เมือง
้
ต.ชางเผื
อก
ี งใหม่-ลาปาง
ถ.เชย
บจก.ศรีทองเจ็ดยอด (วัดเจ็ดยอด) GPS 18.808572,98.974486
ต.ป่ าแดด
ี งใหม่-หางดง
ถ.เชย
หจก.รัตนกูล กิจการ (เฟื่ องฟ้ า) GPS 18.763448,98.973859
ต.หนองหอย
ถ.มหิดล
ี งใหม่ GPS 18.759777,99.015002
หจก.นพรัตน์ปิโตรเลียมเชย
อ.แม่อาย
ต.แม่สาว
ถ.แม่จัน-ฝาง
(052) เพียว-แม่อาย GPS 19.990450, 99.250799
อ.ดอยหล่อ
ต.ดอยหล่อ
ี งใหม่-ฮอด
ถ.เชย
ี งใหม่ สาขา 2 GPS 18.451061,98.754846
หจก.นพรัตน์ปิโตรเลีย
่ มเชย
ั ติสข
ต.สน
ุ
ี งใหม่-ฮอด
ถ.เชย
ี งใหม่ สาขา 3 GPS 18.52223, 98.84933
หจก.นพรัตน์ปิโตรเลีย
่ มเชย
ั
อ.สนป่ าตอง
ั กลาง
ต.สน
ี งใหม่-ฮอด
ถ.เชย
หจก.ศริ วิ รรณ ปิ โตรเลียม GPS 18.644787,98.902350
อ.สารภี
ต.ยางเนิง้
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์
หจก.พยัคฆ์ไฮเวย์ (สารภี) GPS 18.710114,99.045744
ี งราย
เชย
ี งแสน
อ.เชย
ต.โยนก
ี งแสน
ถ.แม่จัน-เชย
ี งแสน จากัด (เวียงโยนก) GPS 20.269401,100.062846
สหกรณ์การเกษตรเชย
ั
ต.ป่ าสก
ี งแสน
ถ.แม่จัน-เชย
ี งแสน จากัด GPS 20.273806,99.991476
สหกรณ์การเกษตรเชย
ี งของ
อ.เชย
ต.เวียง
บ ้านโจโก ้
บจก.นครพาทรัพย์เจริญ GPS 20.245398,100.410887
อ.เทิง
ต.เวียง
ี งราย
ถ.เทิง-เชย
หจก.พรรณ์คา GPS 19.691462,100.199132
อ.เมือง

ต.เวียง
ถ.พหลโยธิน
บจก.เอ็มเพาเวอร์ปิโตรเลียม GPS 20.011950,99.868962
ต.รอบเวียง
ถ.เวียงบูรพา ซอย 1
หจก.ฉั ตรชัยไฮเวย์ GPS 19.916552,99.860070
ถ.ศรีเวียง
บจก.ศรีชัยยันต์ออยล์ GPS 19.894375,99.860861
ต.ริมกก
ถ.พหลโยธิน
หจก.โสภากร GPS 19.937786,99.844963
ั
ต.ห ้วยสก
ี งราย-เทิง
ถ.เชย
หจก.ปิ ยะชัยกานต์ GPS 19.810620,99.894151
อ.เวียงชัย
ต.เวียงชัย
ี งราย-เวียงชัย
ถ.เชย
(036) เพียว-เวียงชัย GPS 19.879615, 99.903331
อ.แม่จัน
ต.แม่จัน
ถ.พหลโยธิน
หจก.ภาณุออยล์ เซอร์วส
ิ (สาขา 5) GPS 20.145383,99.857516
ต.จันจว ้าใต ้
ถ.พหลโยธิน
(029) เพียว-แม่จัน 2 GPS 20.218405, 99.941308
ต.ป่ าซาง
ถ.พหลโยธิน
หจก.หาญสกุลปิ โตรเลียม GPS 20.168122,99.852924
อ.แม่สรวย
ต.แม่สรวย
ี งราย-เชย
ี งใหม่
ถ.เชย
หจก.ภาณุออยล์ เซอร์วส
ิ GPS 19.662604,99.549423
อ.ดอยหลวง
ต.ปงน ้อย
ถ.สาย 1098
หจก.ภาณุออยล์ เซอร์วส
ิ (ดอยหลวง) GPS 20.114495,100.093067
ตรัง
อ.เมือง
ต.ทับเทียง
ถ.รัษฎา
บจก.ศรีสน
ุ ทร ธุรกิจพลังงาน GPS 7.547981,99.615113
ต.นาท่ามเหนือ
ถ.เพชรเกษม
หจก.กอวรรณออยล์ GPS 7.607521,99.598145
ต.บางรัก
ถ.ตรัง-สเิ กา
บจก.กอบการออยล์ GPS 7.553226,99.561840

อ.ปะเหลียน
ต.ทุง่ ยาว
ถ.ตรัง-สตูล
หจก.ป.นวธนภิญโญ GPS 7.208512,99.714433
ต.บ ้านนา
ถ.ตรัง-ปะเหลียน
หจก.ช.เพชรหวล GPS 7.288337,99.674104
อ.ย่านตาขาว
ต.ย่านตาขาว
ถ.ตรัง-ปะเหลียน
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จากัด GPS 7.378410,99.674108
ตราด
อ.เมือง
ต.วังกระแจะ
ถ.สุขม
ุ วิท
บจก.เข ้าท่า GPS 12.260251,102.504268
ต.วังกระแจะ
ถ.ตราด-คลองใหญ่
หจก.วิสท
ุ ธิแพทย์ ออยล์ GPS 12.255713, 102.513051
ตาก
อ.เมือง
ต.น้ าริม
ถ.ตาก-สุโขทัย
(048) เพียว-เมืองตาก GPS 16.882169,99.155599
ต.หนองบัวใต ้
ถ.พหลโยธิน
หจก.พลเมืองตาก GPS 16.831901,99.120527
อ.แม่สอด
ต.แม่ปะ
ถ.สาย 105
บจก.อันดามัน อินเตอร์ออยล์ (สานักงานใหญ่) GPS 16.756936,98.583703
ต.พระธาตุผาแดง
ถ.สาย 1090
หจก.แม่สอด พาวเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ ์ GPS 16.708969,98.600327
อ.บ ้านตาก
ต.แม่สลิด
ถ.พหลโยธิน
หจก.วังแก ้วธุรกิจปิ โตรเลียม GPS 17.159347,99.132066
อ.วังเจ ้า
ี งของ
ต.เชย
ถ.พหลโยธิน
หจก.พลทิพย์ (2008) GPS 16.679860,99.263633
นครนายก
อ.เมือง
ต.นครนายก
ิ -นครนายก
ถ.รังสต
(092) เพียว-เมืองนครนายก 2 GPS 14.204177, 101.208762

ต.บ ้านใหญ่
ถ.สุวรรณศร
(021) เพียว-เมืองนครนายก GPS 14.211061,101.2043532
ต.พรหมณี
ถ.สุวรรณศร
บจก.พณิษาปิ โตรเลียม (นครนายก) GPS 14.219458,101.190031
อ.บ ้านนา
ต.พิกล
ุ ออก
ถ.บ ้านนา-บางอ ้อ
บจก.พณิษาปิ โตรเลียม (บ ้านนา) GPS 14.246826,101.071534
อ.องค์รักษ์
ต.ทรายมูล
ิ -นครนายก
ถ.รังสต
หจก.ประกอบพรเซอร์วส
ิ GPS 14.142899,100.985411
นครปฐม
อ.เมือง
ต.ถนนขาด
ถ.ดอนยายหอม
หจก.นิภาภัทร GPS 13.797872,100.095475
ต.พระประโทน
ถ.เทศา
บจก.ชัยเพิม
่ พูน ปิ โตรเลียม GPS 13.817382,100.084149
ต.หนองดินแดง
ถ.เพชรเกษม
บจก.มาลัยแมนพลังงานออยล์ (หนองดินแดง) GPS 13.798622,99.980156
ต.หนองปากโลง
ถ.เพชรเกษม
บจก.มาลัยแมนพลังงานออยล์ (มาลัยแมน) GPS 13.829833,100.035710
อ.นครชัยศรี
ต.ขุนแก ้ว
ถ.บรมราชชนนี
หจก.สรถนัต GPS 13.772971,100.209004
ต.ท่าตาหนัก
ถ.เพชรเกษม
บจก.ธีระขวัญชาติ (นครชัยศรี) GPS 13.778000,100.177413
ต.ศรีษะทอง
ถ.เพชรเกษม
บจก.ส.ณรงค์ บริการ (เพชรเกษม กม.45) GPS 13.808058,100.146451
อ.บางเลน
ต.บางเลน
ถ.หมายเลข 346
ั พันธ์ ออยล์ (บางเลน) GPS 14.022362,100.159951
บจก.เจนสม
ต.บางภาษี
ถ.หมายเลข 346
บจก.คาร์ปิโตรเลีย
่ ม GPS 14.008644,100.241462
อ.สามพราน
ต.ไร่ขงิ

ถ.พุทธมณฑลสาย 5
บจก.ที.เอ แอดวานซ ์ เอนเนอร์จ ี GPS 13.734958,100.298973
ต.กระทุม
่ ล ้ม
ถ.พุทธมณฑลสาย 4
บจก.รัฐนันท์ออยล์ (พุทธมณฑล สาย 4) GPS 13.737322,100.330011
ต.ยายชา
ถ.เพชรเกษม
บจก.วัชริยะ เซอร์วส
ิ (สามพราน) GPS 13.740271,100.215021
ต.หอมเกร็ด
ถ.พุทธมณฑลสาย 7
หจก.วี.เอส.ปิ โตรเลียม GPS 13.760979,100.231254
นครพนม
อ.เมือง
ต.อาจสามารถ
ถ.นครพนม-ท่าอุเทน
หจก.ปั๊ มนครอะไหล่บริการ GPS 17.468889,104.734230
อ.ท่าอุเทน
ต.ท่าอุเทน
ถ.ท่าอุเทน-บ ้านแพง
หจก.ท่าอุเทนบริการ GPS 17.593486,104.562681
ี า
นครราชสม
อ.เมือง
ต.ในเมือง
ถ.ท ้าวสุระ
บจก.หมูทองปิ โตรเลียม (หัวทะเล) GPS 14.960313,102.117521
ต.สุรนารี
ถ.มิตรภาพ
บจก.ไทยสงวนโคราช (สาขา 1 ตาลคู)่ GPS 14.947522,102.015586
อ.แก ้งสนามนาง
ต.แก ้งสนามยาง
ถ.นิเวศรัตน์
(030) เพียว-แก ้งสนามนาง GPS 15.744690, 102.263645
อ.โนนแดง
ต.วังหิน
ถ.มิตรภาพ
บมจ.เบสท์ เอ็นเนอร์ย ี่ พลัส (โนนแดง) GPS 15.527543,102.542642
อ.โนนสูง
ต.ธารปราสาท
ถ.มิตรภาพ
(099) เพียว-โนนสูง GPS 16.482943, 101.159392
อ.ด่านขุนทด
ต.ด่านขุนทด
ี วิ้ -ชัยภูม ิ
ถ.สค
(075) เพียว-ด่านขุนทด GPS 15.177435,101.745087
อ.ปั กธงชัย
ต.งิว้
ถ.กบินทร์บรุ -ี ปั กธงชัย

(003) เพียว-ปั กธงชัย GPS 14.671997,102.014549
ต.ธงชัยเหนือ
ื ศริ ิ
ถ.สบ
บจก.นอร์ทอีสท์ ปิ โตรเลียม GPS 14.747163,102.034064
ต.นกออก
ื ศริ ิ
ถ.สบ
หจก.โชคเจริญบริการ (ปั กธงชัย) GPS 14.701224,102.020557
อ.พิมาย
ต.ในเมือง
ถ.พิมาย-วังหิน
หจก.เจิดจ ้าบริการ (ฮกกี)่ GPS 15.190798,102.503220
ี วิ้
อ.สค
ต.ลาดบัวขาว
ถ.มิตรภาพ
หจก.นี้ฮงลาดบัวขาว GPS 14.844077,101.621682
ี วิ้
ต.สค
ี วิ้
ถ.ชัยภูม-ิ สค
หจก.สหบุญดี ปิ โตรเลียม GPS 14.943282,101.681296
ี า
อ.สด
ต.สามเมือง
ถ.มิตรภาพ
บจก.หมูทองปิ โตรเลียม GPS 15.558415,102.551087
นครศรีธรรมราช
อ.เมือง
ต.ในเมือง
ถ.พัฒนาการคูขวาง
บจก.โลตัสปิ โตรเลียม สาขา 1 GPS 8.388353,99,978639
ต.ท่าไร่
ถ.สุนอนันต์
หจก.น ้องเก ้า สาขา 1 GPS 8.386398,100.030088
ต.นาเคียน
ถ.เมืองนครศรี-สนามบิน
บจก.พี.เอส.ออยล์ เซอร์วส
ิ (สาขา 6) GPS 8.446998,99.921875
อ.จุฬาภรณ์
ต.ทุง่ โพธิ์
ถ.ทางหลวงสาย 41
หจก.ก.ทรัพย์รงุ่ เรือง GPS 8.134712,99.843297
อ.ฉวาง
ต.ไสหร ้า
ถ.ฉวาง-จันดี
บจก.ธีรฉวางบริการ GPS 8.426150,99.518910
ต.จันดี
ถ.จันดี-นคร
บจก.น้ ามันจอมขวัญ GPS 8.385339,99.549238
อ.ชะอวด
ต.ควนหนองหงษ์
ถ.ทางหลวงสาย 41

หจก.ชัยชุมพลปิ โตรเลียม สาขาที่ 1 GPS 8.001512,99.904794
อ.ทุง่ ใหญ่
ต.ปริก
ถ.ทางหลวงสาย 41
บจก.ทรัพย์ภัทรทอง GPS 8.309300,99.486104
ี าก 2014 GPS 8.309514,99.486095
หจก.สน
อ.ทุง่ สง
ต.ทีว่ ัง
ถ.ทุง่ สง-ห ้วยยอด
หจก.ปฐนันท์ออยล์ GPS 8.109256,99.669011
อ.นาบอน
ต.ทุง่ สง
ถ.ทางหลวง 41
บจก.ศรีนคร ออยล์ GPS 8.303266,99.495433
อ.ร่อนพิบล
ู ย์
ต.ร่อนพิบล
ู ย์
ถ.ร่อนพิบล
ู ย์-นครศรี
หจก.ธรรมชาติและบุตร GPS 8.162365,99.848967
นครสวรรค์
อ.เมือง
ต.กลางแดด
ถ.พหลโยธิน
บจก.เจเอ็ม ออยล์เซ็นเตอร์ GPS 15.634383,100.130231
ต.ปากน้ าโพ
ถ.สวรรค์วถ
ิ ี
หจก.วิจต
ิ ร์ธนภัณฑ์บริการ (สาขา2) GPS 15.695692,100.127739
ต.วัดไทร
ถ.รังสโิ ยทัย
(088) เพียว-เมืองนครสวรรค์ GPS 15.719616, 100.118175
ต.วัดไทร
ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก
หจก.เชาวรัตน์ (1993) GPS 15.723148,100.117086
ต.หนองกรด
ถ.พหลโยธิน
บจก.ทรงธรรม กรุป
๊ GPS 15.761566,99.992664
อ.ชุมแสง
ต.ชุมแสง
ถ.แสงมุกดา
บจก.ปอพานิชกรณ์ชม
ุ แสง GPS 15.895683,100.316449
อ.ตากฟ้ า
ต.สุขสาราญ
ถ.อินทร์บรุ -ี เขาทราย
หจก.ปิ่ นทองไพศาล GPS 15.358796,100.503360
อ.ท่าตะโก
ต.ท่าตะโก
ถ.นครสวรรค์-ท่าตะโก
หจก.วิจต
ิ ร์ธนภัณฑ์บริการ (ท่าตะโก) GPS 15.639568,100.479584

อ.พยุหะคีร ี
ต.พยุหะคีร ี
ี
ถ.สายเอเซย
บจก.ที เอส บี ออยล์ GPS 15.445706,100.144748
อ.ลาดยาว
ต.ลาดยาว
ถ.ลาดยาว-หนองแบน
บจก.สหภัณฑ์บริการลาดยาว GPS 15.750060,99.794010
อ.หนองบัว
ต.หนองกลับ
ถ.ตากฟ้ า-คลองวังมะเดือ
่
หจก.บัวเงินปิ โตรเลียม GPS 15.876666,100.606803
นนทบุร ี
อ.เมือง
ต.ท่าทราย
ถ.ติวานนท์
บจก.เอสเอ็น ออล GPS 13.882890,100.512568
ต.บางรักน ้อย
ถ.รัตนาธิเบศร์
บจก.สสุภัสชา (รัตนาธิเบศร์ขาเข ้า) GPS 13.875395,100.455970
ต.สวนใหญ่
ถ.พิบล
ู สงคราม
บจก.เค ออยล์ กรุป
๊ (สวนใหญ่) GPS 13.829993,100.501898
อ.ไทรน ้อย
ต.ไทรใหญ่
ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุร ี
บมจ.เบสท์ เอ็นเนอร์ย ี่ พลัส (ไทรใหญ่) GPS 14.087221,100.310677
ต.ไทรใหญ่
ถ.ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุร ี
หจก.ช.ชัยพิพัฒน์ บริการ GPS 14.120361,100.289844
ต.ราษฎร์นย
ิ ม
ถ.346
บจก.พี.พี.แก๊สเซอร์วส
ิ GPS 14.027922,100.337564
อ.บางใหญ่
ต.เสาธงหิน
ถ.ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุร ี
บจก.นิวไทเกอร์เอนเนอร์จ ี (บางใหญ่) GPS 13.865198,100.410100
ถ.รัตนาธิเบศร์
บจก.อินเจคชั่น มอเตอร์ ออยล์ (รัตนาธิเบศร์ขาออก) GPS 13.874306,100.419121
อ.บางบัวทอง
ต.บางบัวทอง
ถ.ชัยพฤกษ์
บจก.เอสเคที กาญจนาภิเษก GPS 13.923144,100.419773
ถ.บางกรวย-ไทรน ้อย
บจก.เอ็นพีแอลพี 2015 (ไทรน ้อย) GPS 13.929313,100.405972
ต.บางบัวทอง
ถ.บางบัวทอง-สุพรรณ

หจก.บิ๊ กเซอร์วส
ิ GPS 13.927576,100.413435
ต.บางรักพัฒนา
ถ.บางกรวย-ไทรน ้อย
บจก.ยูเอ็นซ ี 2015 (บางบัวทอง) GPS 13.894875,100.430293
ต.ละหาร
ถ.บางบัวทอง-สุพรรณ
บจก.เอส ซ ี จี เทพารักษ์ GPS 13.951693,100.410334
ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุร ี
หจก.แอคทีฟ ออยล์ (วัดสามง่าม) GPS 13.976266,100.392411
ถ.สุพรรณบุร-ี บางบัวทอง
บจก.ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จากัด (บางบัวทอง) GPS 13.950782,100.409629
ต.ลาโพ
ถ.กาญจนาภิเษก
บจก.เอ็นเอส ออล (ลาโพ) GPS 13.956413,100.425779
อ.ปากเกร็ด
ต.บ ้านใหม่
ถ.ติวานนท์
หจก.แอคทีฟ ออยล์ (บางพูด) GPS 13.936430,100.538844
ต.ปากเกร็ด
ถ.ติวานนท์
บจก.ชัยยุทธปิ โตรเลียม GPS 13.909941,100.506060
นราธิวาส
อ.สุไหงปาดี
ต.ปะลุรู
ถ.จารุเสถียร
หจก.ปนิญภัณฑ์ GPS 6.083594,101.880302
น่าน
อ.เมือง
ต.ดูใ่ ต ้
ถ.ยันตรกิจโกศล
หจก.น่านสมานมิตร GPS 18.765910,100.763053
อ.เวียงสา
ต.น้ าปั ้ว
ทางหลวงหมายเลข 101
(066) เพียว-เวียงสา 1 GPS 18.617421, 100.741485
บุรรี ัมย์
อ.เมือง
ต.ชุมเห็ด
ถ.บุรรี ัมย์-พุทไธสง
บจก.สุทธิสริ อ
ิ อยล์ GPS 15.015367,103.108512
ต.อิสาณ
ถ.เลีย
่ งเมือง
บจก.วีวราออยล์ (สาขา 1) GPS 14.988266,103.111518
ถ.บุรรี ัมย์-นางรอง
บจก.วีวราออยล์ (สาขา 2) GPS 14.979385,103.074640
อ.ประโคนชัย
ต.ปั งกู

ถ.บ ้านกรวด-ประโคนชัย
(097) เพียว-ประโคนชัย GPS 14.562215, 103.086860
อ.ลาปลายมาศ
ต.ลาปลายมาศ
ถ.ลาปลายมาศ-ชุมพวง
หจก.ศรีบญ
ุ บร. GPS 15.028227,102.834935
ปทุมธานี
อ.เมือง
ต.บางคูวัด
ถ.นนทบุร-ี ปทุมธานี กม.3.2
บจก.เอสเอ็น ออล (สาขา 2 นวลฉวี) GPS 13.958526,100.519992
ถ.สะพานนนทบุร-ี บางบัวทอง
บจก.เอสเอ็น ออล (สาขา 1 บางคูวัด) GPS 13.956263,100.494075
ต.บางพูน
ิ -ปทุมธานี
ถ.รังสต
บจก.ดีดเี ค พาวเวอร์ (บางพูน) GPS 13.984669,100.595467
ต.บางพูน
ิ -ปทุมธานี
ถ.รังสต
หจก.แอคทีฟไทเกอร์ GPS 13.985596,100.597795
ต.บ ้านกลาง
ถ.ติวานนท์
บจก.ส.พรพจน์ บริการ GPS 14.000703,100.555203
ต.บ ้านกลาง
ิ -ประทุมธานี
ถ.รังสต
บจก.ดีดเี ค พาวเวอร์ (บ ้านกลาง) GPS 14.006155,100.560202
อ.คลองหลวง
ต.คลองสอง
ถ.คลองหลวง
ิ คลอง 2) GPS 14.065887,100.646239
บจก.นาคณครา (รังสต
ื
ถ.บางชัน-หนองเสอ
บจก.ส.วุฒพ
ิ ร บริการ GPS 14.065228,100.650983
ต.คลองส ี่
ถ.กาญจนาภิเษก
(108) เพียว-กาญจนาภิเษกขาเข ้า คลองหลวง GPS 14.0723, 100.69679
ต.คลองหนึง่
ถ.คลองหลวง
บมจ.เบสท์ เอ็นเนอร์ย ี่ พลัส (คลองหลวง) GPS 14.065501,100.624156
ถ.พหลโยธิน
บจก.ดีดเี ค พาวเวอร์ (คลองหลวง) GPS 14.057784,100.616759
บจก.ทองซูพรีม (นวนคร) GPS 14.107112,100.618162
บจก.นาคณครา (คลองหลวง) GPS 14.057184,100.617723
บจก.ส.เจริญ เจริญ บริการ GPS 14.005527,100.615669
อ.ธัญบุร ี
ต.บึงน้ ารักษ์
ิ -นครนายก
ถ.รังสต
บจก.ซุปเปอร์ ออยล์ เซอร์วส
ิ GPS 14.062047,100.849728
ต.ประชาธิปัตย์

ิ -ปทุมธานี
ถ.รังสต
ิ ) GPS 13.987382,100.612063
บจก.ธณสงห์ภพฌ์ (ตลาดรังสต
ต.ประชาธิปัตย์
ถ.พหลโยธิน
บจก.ส.ยิง่ เจริญ บริการ (ธัญบุร)ี GPS 13.971012,100.619135
ิ -นครนายก
ถ.รังสต
บจก.เอสเอ็มเค ออยล์ GPS 13.992884,100.651767
อ.ลาดหลุมแก ้ว
ต.คลองพระอุดม
ถ.กาญจนาภิเษก
บจก.วงแหวนออโต ้แก๊ส GPS 13.983080,100.440141
ต.คูบางหลวง
ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก ้ว
หจก.ดุษฎีพาณิชย์ GPS 14.040574,100.476478
ต.หน ้าไม ้
ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุร ี
บมจ.เบสท์ เอ็นเนอร์ย ี่ พลัส (ไทรใหญ่ ขาออก) GPS 14.054024,100.333932
อ.ลาลูกกา
ต.คูคต
ถ.พหลโยธิน
ิ ขาออก) GPS 13.967686,100.618674
บจก.ไฮปิ โตรเลียม (รังสต
ถ.ลาลูกกา
บจก.บี.เมกกา (ลาลูกกาคลอง 3) GPS 13.932469,100.651622
ต.บึงคาพร ้อย
ถ.ลาลูกกาคลอง 6
บจก.ส.กิตติเจริญ GPS 13.934482,100.728779
ต.ลาดสวาย
ถ.หทัยราษฎร์
บจก.ไฮปิ โตรเลียม (สายไหม) GPS 13.922296,100.7000094
ต.ลาลูกกา
ถ.ลาลูกกา
บจก.ส.เจริญเลิศ บริการ GPS 13.945137,100.778430
อ.สามโคก
ต.บางโพธิเ์ หนือ
ถ.ปทุมธานี-สามโคก-เสนา
บจก.เอ็นเอส ออล (สามโคกขาเข ้า) GPS 14.035195,100.525180
ต.บางกระบือ
ถ.กาญจนาภิเษก
บจก.เป็ นต่อ พลังงาน GPS 14.107157,100.532233
ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
อ.ทับสะแก
ต.ห ้วยยาง
ถ.เพชรเกษม
(104) เพียว-ทับสะแก GPS 11.59826, 99.66057
หจก.ที เอ็น ออยล์ (สาขา 1) GPS 11.63263,99.67172
อ.บางสะพาน
ต.ร่อนทอง

ถ.ทับสะแก-บางสะพาน
บจก.ทวีผล (1992) GPS 11.258545,99.437564
อ.ปราณบุร ี
ต.วังก์พง
ถ.ปราณบุร-ี สามร ้อยยอด
บจก.เพชรเกษมฐิตพ
ิ ร GPS 12.404483,99.923688
ิ
ต.ศลาลอย
ถ.ปราณบุร-ี ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
หจก.เพชรเกษมวัฒนา GPS 12.289861,99.874241
อ.สามร ้อยยอด
ต.ศาลาลัย
ถ.ปราณบุร-ี สามร ้อยยอด
ั ปะรดสามร ้อยยอด จากัด GPS 12.242479,99.870498
สหกรณ์ชาวไร่สบ
อ.หัวหิน
ต.หนองพลับ
ถ.หัวหิน-หนองพลับ
หจก.ศรีวล
ิ าศ 1 GPS 12.589474,99.743616
ปราจีนบุร ี
อ.เมือง
ต.หน ้าเมือง
ถ.เทศบาลดาริ
หจก.พรพิชัยปราจีนบุร ี GPS 14.053602,101.366953
อ.กบินทร์บรุ ี
ต.เมืองเก่า
ถ.สุวรรณศร
บจก.ถทาฐิตธีร ์ (กบินทร์บรุ )ี GPS 13.984407,101.784832
ต.หนองกี่
ถ.กบินทร์บรุ -ี ปั กธงชัย
บจก.ถทาฐิตธีร ์ GPS 14.076378,101.817243
อ.ประจันตคาม
ต.คาโตนด
ถ.สุวรรณศร
(037) เพียว-ประจันตคาม GPS 14.069723, 101.550313
ต.ประจันตคาม
ถ.สุวรรณศร
บจก.ถทาฐิตธีร ์ (ประจันตคาม) GPS 14.068115,101.523343
อ.ศรีมหาโพ
ต.กรอกสมบูรณ์
ถ.ฉะเชงิ เทรา-กบินทร์บรุ ี
บจก.ทีเอ็มบี แจ่มไพบูลย์ GPS 13.876160,101.562660
อ.ศรีมหาโพธิ
ต.บางกุ ้ง
ถ.ปราจีนอนุสรณ์
บจก.ส.พรหมพงศ ์ GPS 13.972995,101.485535
พระนครศรีอยุธยา
อ.เมือง
ต.บ ้านป้ อม

ถ.ปทุมธานี-บางปลาหัน
บจก.รวยมหาศาล ปิ โตรเลียม GPS 14.330802,100.527228
อ.เสนา
ต.บางนมโค
ถ.อยุธยา-บ ้านสาลี
(093) เพียว-เสนา GPS 14.317666, 100.412431
อ.นครหลวง
ต.ปากจัน
่
ถ.บ่อโพง-นครหลวง
(041) เพียว-นครหลวง GPS 14.4448664,100.6054013
้
อ.บางซาย
ต.เทพมงคล
ถ.สุพรรณ-บางบัวทอง
บจก.ซ.ี เอส. ออยล์ GPS 14.265462,100.252795
อ.บางบาล
ต.พระขาว
ถ.เสนา-อยุธยา
(103) เพียว-บางบาล GPS 14.332212, 100.487222
อ.บางปะอิน
ต.บ ้านเลน
ี
ถ.สายเอเซย
หจก.ม.บริการ GPS 14.233340,100.612885
ต.บ ้านหว ้า
ี
ถ.เอเชย
ี กม.61) GPS 14.253064,100.612308
บจก.ทรรศนพรพรหม (เอเชย
อ.พระนครศรีอยุธยา
ต.ไผ่ลงิ
ถ.โรจนะ
หสน.เจริญสุขอยุธยา GPS 14.353324,100.586231
อ.มหาราช
ต.บางนา
ถ.อ่างทอง-ท่าเรือ
บจก.มณีอน
ิ ทร์ ปิ โตรเลียม GPS 14.583036,100.589347
อ.วังน ้อย
ต.ลาไทร
ถ.พหลโยธิน
บจก.ทรรศนพรพรหม (วังน ้อย) GPS 14.185674,100.628253
ต.สนับทึบ
ถ.พหลโยธิน
บมจ.เบสท์ เอ็นเนอร์ย ี่ พลัส (วังน ้อย) GPS 14.291682,100.819767
อ.อุทัย
ต.คานหาม
ถ.โรจนะ
บจก.อินเทลลิเจนท์ โลจิกส ์ (อยุธยาโรจนะ) GPS 14.320020,100.632818
พะเยา
อ.เมือง
ต.แม่กา

ถ.พหลโยธิน
บจก.พัชรัตน์ลล
ี า GPS 19.081728,99.923255
ต.แม่ตา๋
ถ.พหลโยธิน
หจก.พะเยาปิ โตรเลียม GPS 19.152170,99.912113
ต.ท่าวังทอง
ถ.พหลโยธิน
บริษัท เคทีทท
ี ี ปิ โตรเลียม จากัด GPS 19.173010,99.905581
อ.แม่ใจ
ต.แม่ใจ
ถ.พหลโยธิน
(018) เพียว-แม่ใจ GPS 19.331125, 99.826263
พังงา
อ.ตะกั่วป่ า
ต.ตะกั่วป่ า
ถ.เสนาราษฎร์
หจก.เบีย
่ น จิบ หม่อ GPS 8.869622,98.346123
อ.ท ้ายเหมือง
ต.ลาภี
ถ.ทุง่ มะพร ้าว-ลาภี
บจก.วรรณวนอมร ปิ โตรเลียม GPS 8.552925,98.373437
พิจต
ิ ร
อ.เมือง
ต.ในเมือง
ถ.สระหลวง
หจก.นบพรสรวง GPS 16.434897,100.342405
อ.ตะพานหิน
ต.ตะพานหิน
ถ.ชมฐีระเวช
ิ รวมอะไหล่ GPS 16.220171,100.426696
บจก.สุทธิสน
อ.ทับคล ้อ
ต.เขาทราย
ถ.หมายเลข 1
บจก.เอส.ซ.ี เอนเนอร์จ ี 2019 GPS 16.23158,100.62488
อ.วชริ บารมี
ต.บ ้านนา
ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก
หจก.สงิ ห์แสงทอง GPS 16.500961,100.143203
อ.วังทรายพูน
ต.วังทรายพูน
ถ.เขาทราย-วังทอง
หจก.จงวังทรายพูนบริการ GPS 16.409748,100.525179
พิษณุโลก
อ.เมือง
ต.ในเมือง
ถ.บรมไตรโลกนารถ
หจก.นบพรสรวง บริการ GPS 16.811579,100.261126

ต.จอมทอง
ถ.เลีย
่ งเมืองพิษณุโลก
หจก.เอ.พี.เอนเนอรจี (2018) GPS 16.865069,100.239237
ต.ดอนทอง
ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย
หจก.พลพิษณุ 2003 GPS 16.878215,100.357684
ต.ท่าโพธิ์
ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์
หจก.เอสโซ ่ พรพระนเรศ GPS 16.739682,100.181133
ต.พลายชุมพล
ถ.สงิ หวัฒน์
(062) เพียว-เมืองพิษณุโลก GPS 16.8458553,100.2315395
อ.บางระกา
ต.บางระกา
ถ.สาย 1065
หจก.บางระกาเตียฮะ GPS 16.753845,100.115464
อ.วังทอง
ต.วังทอง
ั
ถ.พิษณุโลก-หล่มสก
หจก.เอกวัฒน์เซอร์วส
ิ GPS 16.826401,100.418288
อ.วัดโบสถ์
ต.วัดโบสถ์
ถ.สาย 11
บจก.เคเอ็นพี เซอร์วส
ิ สเตชั่น GPS 16.958707,100.339224
เพชรบุร ี
อ.เขาย ้อย
ต.หนองชุมพลเหนือ
ถ.เพชรเกษม
หจก.บารุงออยล์ GPS 13.308296,99.824870
ต.ห ้วยโรง
ถ.เพชรเกษม
บจก.วัฒนาธุรกิจพลังงาน GPS 13.302825,99.824822
อ.เมือง
ต.ไร ้สม้
ถ.เพชรเกษม
หจก.นบโพธิอ
์ อยล์ GPS 13.116254,99.914578
เพชรบูรณ์
อ.เมือง
ต.นางัว่
ั
ถ.สระบุร-ี หล่มสก
(100) เพียว-เมืองเพชรบูรณ์ GPS 15.235518, 102.377507
ต.สะเดียง
ั
ถ.สระบุร-ี หล่มสก
หจก.กิจพิบล
ู ย์บริการ GPS 16.401372,101.139307
อ.ชนแดน
ต.ชนแดน
ถ.แม่สอด-มุกดาหาร

บจก.ฟ้ าศริ ช
ิ ัยปิ โตรเลียม GPS 16.186241,100.879083
อ.หนองไผ่
ต.นาเฉลียง
ถ.คชเสนีย ์
หจก.เกษมมอเตอร์ ออยล์ GPS 16.067889,101.070132
ั
อ.หล่มสก
ต.น้ าชุน
ั
ถ.พิษณุโลก-หล่มสก
หจก.วานิชย์พบ
ิ ล
ู ย์ GPS 16.759108,101.195150
แพร่
อ.เมือง
ต.แม่คามี
ถ.ยันตรกิจโกศล
ี ี ปิ โตรเลียม GPS 18.235734,100.214302
หจก.เอสซพ
ต.ทุง่ โอ ้ง
ถ.ยันตรกิจโกศล
หสน.ธวัชบริการแพร่ GPS 18.189975,100.188110
อ.ร ้องกวาง
ต.ร ้องเข็ม
ถ.ยันตรกิจโกศล
หสน.ธวัชบริการแพร่ (ร ้องกวาง) GPS 18.301812,100.285028
อ.ลอง
ต.ห ้วยอ ้อ
ถ.สาย 1023
หจก.ก.เหลืองสกุล GPS 18.087107,99.841308
อ.สูงเม่น
ต.ร่องกาศ
ถ.ยันตรกิจโกศล
หจก.ออโตปิ โตรเลียม GPS 18.106261,100.135986
ภูเก็ต
อ.เมือง
ต.ตลาดเหนือ
ถ.เจ ้าฟ้ า
บจก.ทุง่ ทองภูเก็ต (สาขา 2) GPS 7.878933,98.381258
อ.กะทู ้
ต.กะทู ้
ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9
บจก.ทุง่ ทองภูเก็ต (สาขา 3) GPS 7.901631,98.367497
อ.ถลาง
ต.ศรีสน
ุ ทร
ถ.เทพกระษั ตรี
ิ ไทเกอร์เอ็นเนอร์ย ี สาขา 2 GPS 8.000066,98.348683
บจก.ดุสต
มหาสารคาม
ี งยืน
อ.เชย
ี งยืน
ต.เชย
ถ.แสงอาวุธ
ี งยืน GPS 16.406300, 103.098802
(091) เพียว-เชย

ั
อ.โกสุมพิสย
ต.แพง
ั -ท่าพระ
ถ.โกสุมพิสย
ั GPS 16.279295, 102.958797
(087) เพียว-โกสุมพิสย
ั
อ.พยัคฆภูมพ
ิ ส
ิ ย
ต.ปะหลาน
ื ก-พยัคฆภูมพ
ั
ถ.นาเชอ
ิ ส
ิ ย
ั GPS 15.507923,103.199894
(012) เพียว-พยัคฆภูมพ
ิ ส
ิ ย
ต.ปะหลาน
ถ.ทางหลวง 202
หจก.นพกิตติ (2550) GPS 15.508345,103.195337
อ.วาปี ปทุม
ต.หนองแสง
ี ลนด์
ถ.นิวซแ
(109) เพียว-วาปี ปทุม GPS 15.838022,103.370753
มุกดาหาร
อ.เมือง
ต.กุดแข ้
ถ.สมเด็จ-มุกดาหาร
หจก.บุญเจริญ ออยล์ เซอร์วส
ิ GPS 16.590874,104.552637
ต.มุกดาหาร
ถ.พิทักษ์ พนมเขต
หจก.เอสบี ปิ โตร GPS 16.539779,104.720318
ยโสธร
อ.กุดชุม
ต.กุดชุม
ถ.ยโสธร-เลิงนกทา
หจก.ศรีพานิชกุดชุมบริการ GPS 16.025477,104.338047
อ.ป่ าติว้
ต.โพธิไ์ ทร
ถ.อรุณประเสริฐ
(049) เพียว-ป่ าติว้ GPS 15.831589, 104.381466
ยะลา
อ.เมือง
ต.สะเตง
ถ.เทศบาล 1
บจก.สหยนตร์ยะลา GPS 6.551206,101.273686
ร ้อยเอ็ด
อ.เมือง
ต.ในเมือง
ถ.เทวาภิบาล
หจก.โชคประเสริฐสุข GPS 16.058102,103.631465
ต.ขอนแก่น
ถ.ร ้อยเอ็ด-วาปี ปทุม
(095) เพียว-เมืองร ้อยเอ็ด GPS 16.032160, 103.622214
อ.พนมไพร
ต.ชานุวรรณ

ถ.ยโสธร-ปะทาย
หจก.นพพร แอล พี จี (พนมไพร) GPS 15.784382,104.089520
ระนอง
อ.เมือง
ต.บางริน
้
ถ.ระนอง-พังงา
หจก.วินจ
ิ บริการ GPS 9.955880,98.638014
ระยอง
อ.เมือง
ต.เนินพระ
ถ.สุขม
ุ วิท
บมจ.เบสท์ เอ็นเนอร์ย ี่ พลัส (เนินพระ) GPS 12.687084,101.211897
ต.ท่าประดู่
ถ.สุขม
ุ วิท
บจก.ซเี จ ออย (เมืองระยอง) GPS 12.679470,101.285045
ต.ห ้วยโป่ ง
ถ.ทางหลวงระยอง-สาย 3191
(105) เพียว-เมืองระยอง 2 มาบข่า GPS 12.7521, 101.15826
ถ.สุขม
ุ วิท
บจก.มาบข่า ไฮเวย์รงุ่ เรือง ออยล์ (มาบตาพุด) GPS 12.741115,101.120282
อ.แกลง
ต.กองดิน
ถ.สุขม
ุ วิท
หจก.ศริ ริ ักษ์กองดินบริการ GPS 12.781493,101.809841
ต.ทางเกวียน
ถ.สุขม
ุ วิท
บจก.ซเี จ ออย (เมืองแกลง) GPS 12.773271, 101.639265
ต.ทุง่ ควายกิน
ถ.สุขม
ุ วิท
บจก.วรรณวลี ปิ โตรเลียม GPS 12.777911,101.722723
ต.วังหว ้า
ถ.สุขม
ุ วิท
(034) เพียว-แกลง GPS 12.769839, 101.633104
อ.นิคมพัฒนา
ต.มะขามคู่
ถ.ไฮเวย์ เสน้ 36
ิ พลังงาน GPS 12.831485,101.128069
บจก.เต็มสบ
บมจ.เบสท์ เอ็นเนอร์ย ี่ พลัส (HW#36 ระยอง) GPS 12.832331,101.126017
ต.มาบข่า
ถ.ทางหลวงแผ่นดิน 36
บจก.มาบข่า ไฮเวย์รงุ่ เรือง ออยล์ (มาบข่า) GPS 12.778381,101.165939
ราชบุร ี
อ.เมือง
ต.โคกหม ้อ
ถ.เพชรเกษม
บจก.ธนิศร ปิ โตรเลียม (ราชบุรข
ี าออก) GPS 13.572101,99.829510
ต.ห ้วยไร่

ห ้วยไผ่
บจก.ศรีนครออยล์ (59) GPS 13.510892,99.720681
อ.โพธาราม
ต.ท่าชุมพล
่ งพราน-วัดเฉลิมอาส
ถ.เขาชอ
บจก.ลิม
้ น่าเฮง เพาเวอร์ GPS 13.712281,99.819059
ิ
ต.บ ้านสงห์
ถ.เพชรเกษม
หจก.กาแพงรุง่ GPS 13.656115,99.864937
อ.บางแพ
ต.วังเย็น
ถ.เพชรเกษม
บจก.ชัยเพิม
่ พูน ปิ โตรเลียม สาขา 2 GPS 13.706663,99.894329
อ.บ ้านโป่ ง
ต.บ ้านโป่ ง
ถ.แสงชูโต
หจก.สกุลบุญทาดี GPS 13.823479,99.868882
ถ.บ ้านดอนตูม
หจก.ซโี อทร่า GPS 13.816298,99.878515
อ.ปากท่อ
ต.วังมะนาว
ถ.พระรามที่ 2
บมจ.เบสท์ เอ็นเนอร์ย ี่ พลัส (วังมะนาว) GPS 13.341939,99.843263
ลพบุร ี
อ.เมือง
ต.ถนนใหญ่
ถ.พหลโยธิน
บจก.เจริญรุง่ เรืองกิจ แก๊ส 54 GPS 14.836139,100.644611
อ.โคกสาโรง
ต.โคกสาโรง
ถ.พหลโยธิน
(039) เพียว-โคกสาโรง GPS 15.055382,100.713149
อ.บ ้านหมี่
ต.บ ้านกล ้วย
ถ.บ ้านหมี-่ โคกสาโรง
บจก.เอกชัยเซอร์วส
ิ ค ้าน้ ามัน GPS 15.046523,100.560961
อ.พัฒนานิคม
่ งสาริกา
ต.ชอ
ั
ถ.สระบุร-ี หล่มสก
(069) เพียว-พัฒนานิคม GPS 14.791143,100.912954
ลาปาง
อ.เกาะคา
ต.วังพร ้าว
ถ.พหลโยธิน
หจก.ลาปางศรีทอง 1995 GPS 18.159219,99.403161
ต.ศาลา
ถ.เถิน-ลาปาง

หจก.ลาปางศรีทองบริการ
GPS 18.218431,99.424318
อ.งาว
ต.หลวงเหนือ
ถ.พหลโยธิน
หจก.ภคพรปิ โตรเลียม GPS 18.748606,99.972767
ลาพูน
อ.เมือง
ต.ในเมือง
ถ.เจริญราษฎร์
หสน.ลาพูนโชติชว่ ง GPS 18.585543,99.009356
ต.บ ้านกลาง
ี งใหม่-ลาปาง
ถ.เชย
หจก.ภาภูม ิ ปิ โตรเลียม GPS 18.584631,99.042428
ต.อุโมงค์
ี งใหม่
ถ.ลาปาง-เชย
บจก.ศรีทองลาพูน GPS 18.632509,99.049929
อ.ป่ าซาง
ต.นครเจดีย ์
ถ.ลาพูน-ลี้
หจก.โอพีซ ี เซอร์วส
ิ GPS 18.427546,98.864396
ต.ม่วงน ้อย
ถ.ลาพูน-ป่ าซาง
ี งใหม่ สาขา 1 GPS 18.473619,98.952482
หจก.นพรัตน์ปิโตรเลียมเชย
เลย
อ.วังสะพุง
ต.ศรีสงคราม
ถ.ศรีสงคราม
หจก.วีแอนด์เจ (1992) GPS 17.301405,101.781067
ศรีสะเกษ
อ.เมือง
ต.โพธิ์
ถ.ศรีสะเกษ-อุบล
หจก.เอ็ม เค ที ปิ โตรเลียม (2004) GPS 15.113297,104.345915
ต.หญ ้าปล ้อง
ั
ถ.ศรีสะเกษ-อุทม
ุ พรพิสย
่ ะพานขาว GPS 15.118491,104.315582
หจก.มนตรีเอสโซส
อ.กันทรารมย์
ต.ดูน
ถ.อุบล-ศรีสะเกษ
(011) เพียว-กันทรารมย์ GPS 15.100018, 104.575574
อ.ขุขน
ั ธ์
ต.ห ้วยเหนือ
ถ.ขุขน
ั ธ์-ศรีสะเกษ
หจก.สริ ธิ นาปิ โตรเลียม GPS 14.701171,104.200243
ั
อ.อุทม
ุ พรพิสย
ต.กาแพงรุง่
ั -ห ้วยทับทัน
ถ.อุทม
ุ พรพิสย

ั GPS 15.116189,104.136611
(081) เพียว-อุทม
ุ พรพิสย
สกลนคร
อ.เมืองสกลนคร
ต.ธาตุเชงิ ชุม
ิ ธุ์
ถ.สกล -กาฬสน
(096) เพียว-เมืองสกลนคร GPS 17.141193, 104.106280
อ.สว่างแดนดิน
ต.สว่างแดนดิน
ิ
ถ.สว่างแดนดิน-เจริญสน
(101) เพียว-สว่างแดนดิน GPS 17.492215, 103.454354
สงขลา
อ.เทพา
ต.สะกอม
ถ.หาดใหญ่-ปั ตตานี
บจก.ดี อามาน ปิ โตรเลียม GPS 6.947319,100.853126
อ.สะเดา
ต.ปลิก
ถ.เพชรเกษม
หจก.วชริ ญากุล คลังปิ โตรเลียม GPS 6.719897,100.446564
อ.หาดใหญ่
ต.ควนลัง
ถ.สนามบิน-ลพบุรรี าเมศวร์
บจก.คงคา ออยล์ กรุป
๊ GPS 6.972887,100.428223
ต.คอหงส ์
ถ.เพชรเกษม
หจก.ผ่องพรรณแข ออยล์ GPS 7.019429,100.488398
ต.หาดใหญ่
ถ.ศรีภวู นารถ
หจก.วชริ ญากุล คลังปิ โตรเลียม สาขา 1 GPS 6.998086,100.480108
ต.หาดใหญ่
ถ.เพชรเกษม
หจก.หาดใหญ่ เอสพีพเี ค GPS 6.999079,100.449885
ถ.นิพัทธ์อท
ุ ศ
ิ 2
บจก.ผ่องพรรณแข กรุป
๊ GPS 6.999857,100.470367
สมุทรปราการ
อ.เมือง
ต.เทพารักษ์
ถ.เทพารักษ์
บจก.พีพเี ค ปิ โตรเลียม GPS 13.611565,100.667400
ต.แพรกษาใหม่
ถ.ทางหลวงชนบท สมุทรปราการ 3023
บจก.ซ ี พี เอ็น ออยล์ จากัด GPS 13.59964,100.65804
ต.ท ้ายบ ้าน
ถ.สุขม
ุ วิท
ั พันธ์ บางปู GPS 13.545091,100.618201
หจก.ไทยสม
ต.ท ้ายบ ้านใหม่
ถ.แพรกษา

ี อ
บจก.ซด
ี าร์ โพรสเพอร์รต
ิ ี้ (แพรกษา) GPS 13.584551,100.614298
ต.บางปูใหม่
ถ.สุขม
ุ วิท
บจก.รุง่ อรุณ ออยล์เซอร์วส
ิ (บางปู) GPS 13.527524,100.636600
ต.สาโรงเหนือ
ถ.ศรีนครินทร์
บจก.ฟิ ล อิท อัพ (สาโรงเหนือ) GPS 13.643014,100.636401
อ.บางเสาธง
ต.ศรีษะจรเข ้ใหญ่
ถ.บางนา-ตราด
บจก.ฟูลออยล์ เซอร์วส
ิ (บางนา กม.22.5) GPS 13.598788,100.795478
อ.บางบ่อ
ต.คลองด่าน
ถ.สุขม
ุ วิท
(085) เพียว-บางบ่อ 2 GPS 13.506976,100.826095
ถ.สุขม
ุ วิท-คลองด่าน
(047) เพียว-บางบ่อ GPS 13.506043, 100.827429
ต.คลองด่าน
ถ.สุขม
ุ วิท
หจก.ศุภมิตรบริการ GPS 13.509943,100.811274
อ.บางพลี
ต.บางแก ้ว
ถ.บางนา-ตราด
บจก.พิตรพิบล
ู เทรดดิง้ (ประเทศไทย)(บางนา กม.6.5) GPS 13.659223,100.666568
ถ.หนามแดง-บางพลี
ี วาท ออยล์ GPS 13.628366,100.634451
บจก.สส
ต.บางโฉลง
ถ.นางนา-ตราด
บจก.บุญเต็มถัง (บางนา กม.18) GPS 13.610676,100.759213
ต.บางโฉลง
ถ.บางนา-ตราด กม.17
ื่ 666 ปิ โตรเลีย
หจก.ชน
่ ม GPS 13.614319,100.753573
ต.บางพลีใหญ่
ถ.กิง่ แก ้ว
บจก.เอส ซ ี จี เทพารักษ์ 2 GPS 13.611287,100.701411
ต.ราชาเทวะ
ถ.กิง่ แก ้ว
บจก.รัตนฤทธิกรณ์ (กิง่ แก ้ว) GPS 13.663260,100.718587
หจก.กิง่ แก ้วแก๊ส GPS 13.668070, 100.720270
ต.ราชาเทวะ
ถ.บางนา-ตราด
บจก.ปราการ ปิ โตรเลียม GPS 13.631071,100.714989
อ.พระประแดง
ต.บางจาก
ถ.สุขสวัสดิ์
บจก.ปิ่ นนคร (พระประแดง) GPS 13.614360,100.546451
บจก.ศรีเกรียงไกร GPS 13.618046,100.543499

ต.สาโรงกลาง
ถ.ปู่ เจ ้าสมิงพราย
ี อ
บจก.ซด
ี าร์ โพรสเพอร์รต
ิ ี้ (ปู่ เจ ้าสมิงพราย) GPS 13.646716,100.577249
สมุทรสงคราม
อ.เมือง
ต.แหลมใหญ่
ถ.พระราม 2
หจก.ศริ อ
ิ รุณ GPS 13.384302,99.978159
ต.บางแก ้ว
ถ.พระราม 2
บจก.บางแก ้วปิ โตรเลีย
่ ม GPS 13.435049,100.056309
อ.อัมพวา
ต.แพรกหนามแดง
ถ.พระราม 2
บจก.คนาวุธปิ โตรเลียม GPS 13.3447955,99.8711776
สมุทรสาคร
อ.เมือง
ต.คอกกะบือ
ถ.เอกชัย-บางบอน
บจก.สหเตลวาณิชย์ (1994) GPS 13.602633,100.337499
ต.ท่าจีน
ถ.พระราม 2
บจก.โชคชัยวัฒนา (ซ.ี ซ.ี ดับบลิว) GPS 13.542266,100.242563
ต.ท่าทราย
ถ.เศรษฐกิจ 1
บจก.รุง่ สาครปิ โตรเลียม GPS 13.565507,100.271609
ต.นาดี
ถ.พระราม 2
หจก.วัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามัน GPS 13.571680,100.292003
ต.บางกระเจ ้า
ถ.พระราม 2
บจก.ทริปเปิ้ ลพีปิโตรเลียม GPS 13.532598,100.206905
อ.เมืองสมุทรสาคร
ต.บางกระเจ ้า
ถ.พระรามที่ 2
บจก.เอส เอ พี ปิ โตรเลียม GPS 13.528288, 100.198829
อ.กระทุม
่ แบน
ต.อ ้อมน ้อย
ถ.เพชรเกษม
บจก.อาร์.พี.บี. ปิ โตรเลียม (อ ้อมน ้อย) GPS 13.706210,100.306626
อ.บ ้านแพ ้ว
ต.หลักสาม
ถ.บ ้านแพ ้ว-พระประโทน
หจก.สหเตลวาณิชย์ GPS 13.575550,100.111760
สระแก ้ว
อ.เขาฉกรรจ์
ต.เขาฉกรรจ์

ถ.จันทบุร-ี สระแก ้ว
หจก.ต.วิชัยรัตน์บริการ GPS 13.674084,102.078888
อ.เมือง
ต.ท่าเกษม
ถ.สุวรรณศร
(038) เพียว-เมืองสระแก ้ว GPS 13.784117,102.163609
ต.ศาลาลาดวน
ถ.สุวรรณศร
หจก.ช.ดารงชัยออยล์ GPS 13.883371,102.003336
ต.สระแก ้ว
ถ.สุวรรณศร
หจก.สระแก ้วมงคลเซอร์วส
ิ GPS 13.823756,102.064341
อ.วังน้ าเย็น
ต.วังน้ าเย็น
ถ.จันทบุร-ี สระแก ้ว
หจก.จงจิตต์วังน้ าเย็นบริการ GPS 13.521020,102.171888
อ.วัฒนานคร
ต.วัฒนานคร
ถ.สุวรรณศร
ี งปิ โตรเลียม GPS 13.751403,102.300938
หจก.ไท ้เชย
สระบุร ี
อ.เฉลิมพระเกียรติ
ต.หน ้าพระลาน
ถ.พหลโยธิน ทางหลวงสาย 1
บริษัท มีพาวเวอร์ สเตชั่น จากัด GPS 14.70180 100.85621
ต.ห ้วยบง
ถ.พหลโยธิน
บจก.อาคิรา ปิ โตรเลียม (ห ้วยบง) GPS 14.598898,100.895895
ต.ห ้วยบง
ถ.พหลโยธิน
บจก.วัทธิกร ปิ โตรเลียม GPS 14.579995,100.901354
อ.เมือง
ต.ตลิง่ ชัน
ถ.มิตรภาพ
บจก.เอ็นแอนด์เอ็ม( 2015 )(สระบุรข
ี าออก) GPS 14.549919,100.962939
อ.แก่งคอย
ต.แก่งคอย
ถ.มิตรภาพ
บจก.อินเทลลิเจนท์ โลจิกส ์ (แก่งคอย) GPS 14.583816101.010074
ต.ตาลเดีย
่ ว
ถ.สุดบรรทัด
(032) เพียว-แก่งคอย 2 GPS 14.590917,101.010188
ต.ทับกวาง
ถ.มิตรภาพ
บจก.ที.พี.ออยล์ (ทับกวาง) GPS 14.602436,101.055474
ต.ท่ามะปราง
ถ.บางนา-แก่งคอย

(027) เพียว-แก่งคอย 1 GPS 14.460362, 101.076794
อ.บ ้านหมอ
ต.บางโขมด
ถ.โพธิพ
์ ระยา-ท่าเรือ
(077) เพียว-บ ้านหมอ GPS 14.584713,100.751323
อ.วิหารแดง
ต.คลองเรือ
ถ.สุวรรณศร
หจก.ป.ปิ โตรเลียม GPS 14.319788,101.014599
อ.หนองแค
ต.ไผ่ดา
ถ.มิตรภาพ
บจก.เซนิทออยล์เซอร์วส
ิ (หนองแคขาเข ้า) GPS 14.315533,100.837492
ต.หนองไข่น้ า
ถ.พหลโยธิน
บมจ.เบสท์ เอ็นเนอร์ย ี่ พลัส (หนองแค) GPS 14.36914,100.87995
ต.หนองนาก
ถ.มิตรภาพ
บจก.ที.พี.ออยล์ (หนองแค) GPS 14.452987,100.901849
สงิ ห์บรุ ี
อ.อินทร์บรุ ี
ต.ท่างาม
ี #32
ถ.สายเอเซย
หจก.ชัยรัตน์พัฒนา1991 (สาขา 3) GPS 15.021587,100.339168
สุโขทัย
อ.เมือง
ต.บ ้านกล ้วย
ถ.สงิ หวัฒน์
(089) เพียว-เมืองสุโขทัย GPS 17.011508,99.781163
อ.กงไกรลาศ
ต.ป่ าแฝก
ถ.สงิ หวัฒน์
หจก.ทรัพย์อนันต์ค ้าน้ ามัน 1994 GPS 16.956760,99.981839
อ.ทุง่ เสลีย
่ ม
ต.ทุง่ เสลีย
่ ม
ถ.สาย 1048
หจก.ศรีเสลีย
่ มบริการ GPS 17.322359,99.565931
สุพรรณบุร ี
อ.เดิมบางนางบวช
ต.เขาพระ
ถ.ทางหลวง 340
หจก.เดิมบางประกอบพานิช GPS 14.846157,100.092405
ต.นางบวช
ถ.สุพรรณ-ชัยนาท
หจก.ชัยรัตน์พัฒนา1991 (สาขา 1) GPS 14.804139,100.112794
อ.เมือง
ต.ดอนโพธิท
์ อง

ถ.มาลัยแมน
สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณ จากัด GPS 14.462698,100.046503
อ.ดอนเจดีย ์
ต.สระกระโจม
ถ.ทางหลวง 332
หจก.อารยะบริการ GPS 14.635524,99.874182
อ.สองพีน
่ ้อง
ต.บางเลน
ถ.สาย 3422
บจก.พี.พี.แก๊ส เซอร์วส
ิ (สาขา 6 สองพีน
่ ้อง) GPS 14.166673,100.083710
อ.อูท
่ อง
ต.พลับพลาไชย
พลับพลาไชย
บจก.พลับพลาไชยพลังงาน GPS 14.529919,99.910769
ต.อูท
่ อง
อูท
่ อง
บจก.อูท
่ อง พลังงาน GPS 14.386579,99.894076
สุราษฎร์ธานี
อ.เกาะสมุย
ต.มะเร็ต
ถ.ทวีราษฎร์ภักดี
บจก.ละไมออยล์ GPS 9.472647,100.045693
อ.เมือง
ต.บางกุ ้ง
ถ.สุราษฏร์-นครศรีฯ
หจก.จิรบุตรบริการ GPS 9.148800,99.379248
อ.เวียงสระ
ต.เวียงสระ
ถ.สุราษฎร์-ทุง่ สง่
้
ี (สาขา 3) GPS 8.634593,99.350459
หจก.บ ้านสองเอเซ
ย
ต.เวียงสระ
ถ.สุราษฎร์-ทุง่ สง่
้
ี GPS 8.625339,99.352817
หจก.บ ้านสองเอเซ
ย
อ.กาญจนดิษฐ์
ต.พลายวาส
ถ.สุราษฏร์ธานี-นครศรีธรรมราช
บจก.จักรินทิพ ปิ โตรเลียม GPS 9.159537,99.506682
ั
อ.ดอนสก
ต.ปากแพรก
ั
ถ.สุราษฎร์-ดอนสก
บจก.ขนอมแสงดาว 888 GPS 9.207161,99.680355
อ.ท่าฉาง
ต.คลองไทร
ถ.หลังสวน-สุราษฎร์ธานี
บจก.เพชรท่าฉาง ออยล์ GPS 9.220049,99.139050
อ.ท่าชนะ
ต.คันธุล ี

ถ.หลังสวน-สุราษฎร์ธานี
หจก.สุราษฎร์แสงสุวรรณกรุป
๊ GPS 9.634262,99.124768
อ.บ ้านนาสาร
ต.ควนศรี
ถ.พระแสง-เวียงสระ
บจก.บ ้านนาสารปิ โตรเลียม GPS 8.72599,99.33308
ต.นาสาร
ถ.สุราษฎร์-นาสาร
หจก.นราพรรณ GPS 8.805871,99.367434
อ.พระแสง
ต.อีปัน
ถ.พระแสง-เวียงสระ
หจก.เอือ
้ อารียอ
์ อยล์ GPS 8.576323,99.246130
อ.พุนพิน
้
ต.ท่าโรงชาง
ถ.พระแสง-เวียงสระ
บจก.เอส พี ปิ โตรเลียม 2017 GPS 9.070684,99.175944
ถ.สุราษฏร์ธานี-ตาขุน
่
บจก.เอส พี ดี ปิ โตรเลียม GPS 9.045072,99.153208
ต.มะลวน
ถ.หลังสวน-สุราษฎร์ธานี
บจก.จักรินทิพ ปิ โตรเลียม (2017) GPS 9.152512,99.150271
สุรน
ิ ทร์
อ.เมือง
ต.เฉนียง
ถ.สุรน
ิ ทร์-ประสาท
หจก.ปิ ยพันธ์สรุ น
ิ ทร์ GPS 14.841023,103.471066
ต.ในเมือง
ถ.กรุงศรีใน
หจก.เจริญชัยสุรน
ิ ทร์ GPS 14.885754,103.494050
ถ.จิตรบารุง
ิ ทวีทรัพย์ GPS 14.887390,103.495302
หจก.สุรน
ิ ทร์ศรีสน
ต.ตัง้ ใจ
ถ.ปั ทมานนท์
บจก.พูนทองปิ โตรเลียม GPS 15.064088,103.576160
ต.นอกเมือง
ถ.สุรน
ิ ทร์-สงั ขละ
(086) เพียว-เมืองสุรน
ิ ทร์ GPS 14.862343, 103.521127
อ.ปราสาท
ต.กังแอน
่ งจอม
ถ.สุรน
ิ ทร์-ชอ
หจก.ศรีทองปราสาท GPS 14.635945,103.406440
หนองคาย
อ.เมือง
ต.ในเมือง
ถ.ประจักษ์
บจก.ที ซ ี เอช ดีเวลลอปเมนท์ GPS 17.882517,102.747607

อ่างทอง
อ.วิเศษชัยชาญ
ต.ศาลเจ ้าโรงทอง
ถ.โพธิพ
์ ระยา-ท่าเรือ
(102) เพียว-วิเศษชัยชาญ GPS 14.59572, 100.33953
อานาจเจริญ
อ.เมือง
ต.บุง่
ถ.อรุณประเสริฐ
บจก.เทีย
่ งธรรมปิ โตรเลียม GPS 15.870464,104.672501
อ.ลืออานาจ
ต.โคกกลาง
ถ.ชยางกูร
หจก.นพพร แอล พี จี (อานาจเจริญ) GPS 15.770701,104.635329
อุดรธานี
อ.เมือง
ต.นิคมสงเคราะห์
ถ.หนองบัวลาภู-อุดรธานี
(009) เพียว-เมืองอุดรธานี GPS 17.367714,102.712316
ต.หนองขอนกว ้าง
ถ.อุดร-ขอนแก่น
หจก.ศริ ช
ิ ัยบริการ-อุดร GPS 17.357809,102.820830
ต.หมูมน
่
ถ.อุดร-หนองคาย
บจก.ซ.ี เอส.เค.เซอร์วส
ิ (หนองแด) GPS 17.452524,102.793230
อ.กุมภวาปี
ต.เสอพลอ
ถ.มิตรภาพ
(008) เพียว-กุมภวาปี GPS 17.193828,102.932557
อ.หนองหาน
ต.หนองหาน
ถ.อุดร-สกล
หจก.สริ ม
ิ นตรี 1999 GPS 17.362402,103.112663
อุตรดิตถ์
อ.เมือง
ต.ท่าอิฐ
ถ.บรมอาสน์
หจก.อุทัยบริการ GPS 17.612637,100.088848
ต.หาดกรวด
ถ.สาย 11
บจก.ศรีมงคล สาขา 2 GPS 17.543475,100.191641
อ.ตรอน
ต.น้ าอ่าง
ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย
หจก.อุตรดิตถ์อท
ุ ัยพานิช GPS 17.475879,100.236232
อุบลราชธานี
อ.เมือง

ต.ในเมือง
ถ.ชยางกูร
บจก.ฐานมั่นคง 2017 GPS 15.237456,104.854210
อ.วารินชาราบ
ต.แสนสุข
ถ.กันทรลักษ์
บจก.ฐานมั่นคง 2017 (สาขา 2) GPS 15.180878,104.858233
อ.สว่างวีระวงศ ์
ต.บุง่ มะแลง
ถ.สถิตย์นม
ิ ารการ
(098) เพียว-สว่างวีระวงศ ์ GPS 15.239300, 105.071217
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