
ล ำดบั ชือ่สถำนบีรกิำร เลขที่ หมูท่ ี่ ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ ละตจิดู ลองตจิดู
1 บจก. ไมลจิ 66/6 พทุธมณฑลสาย 2 บางแคเหนือ บางแค กรงุเทพฯ 10160 13.713217 100.395971

2 บางจาก-ราษฎรพั์ฒนา 58 ราษฎรพั์ฒนา ราษฎรพั์ฒนา สะพานสงู กรงุเทพฯ 10240 13.78076 100.70575

3 หจก.ปิโตรวัน 309 ศรนีครนิทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 13.750242 100.645017

4 บางจาก-กาญจนาภเิษก กม.19 20/1 กาญจนาภเิษก บางแค บางแค กรงุเทพฯ 10160 13.688736 100.407779

5 บจก. กา้วไกลแกส๊ 698/1 พระรามที ่2 แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150 13.619159 100.385863

6 บางจาก-เกษตร-นวมนิทร์ 88 ประเสรฐิมนูกจิ จรเขบ้ัว ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 10230 13.839766 100.5986

7 บางจาก - สขุมุวทิ 101/2 3129 สขุมุวทิ บางนาเหนือ บางนา กรงุเทพฯ 10260 13.682745 100.61062

8 บจก. เตยีเจรญิ 1 กาญจนาภเิษก แสมด า บางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150 13.6423543 100.4135081

9 บจก. ไทย แอดวานซ ์อนิสเปคชั่น 120/1 พทุธบชูา บางมด จอมทอง กรงุเทพฯ 10150 13.67117 100.47029

10 บางจาก-สขุาภบิาล 5 ซอย 46 456, 456/8, 456/9 สขุาภบิาล 5 ออเงนิ สายไหม กรงุเทพฯ 10220 13.894777 100.660167

11 บจก. ยนูติี ้ปิโตรเลยีม  (สาขา 1) 168 หมูท่ี ่4 นาวังหนิ พนัสนคิม ชลบรุี 20140 13.435724 101.282626

12 บจก. สริกิรโกศล ออยล ์ 189 หมูท่ี ่2 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบรุี 20190 13.126197 101.359475

13 หจก.พรรุง่เรอืง แกส๊ 170/10 หมูท่ี ่8 สตัหบี สตัหบี ชลบรุี 20180 12.734736 100.892215

14 บางจาก - มาบเอยีง กม.4 122/68 9 หนองขาม ศรรีาชา ชลบรุี 20110 13.120453 101.025905

15 หจก.หนุมันต ์ออยล์ 9/1 หมูท่ี ่8 เลีย่งเมอืงชลบรุี นาป่า เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000 13.378738 101.020388

16 บจก. มอเตอรเ์วย ์ปิโตรเลยีม 73 หมูท่ี ่1 โป่ง บางละมงุ ชลบรุี 20150 12.969036 100.981841

17 บางจาก-ชลบรุ ีทล.344 477 หมูท่ี ่5 บา้นสวน เมอืงชลบรุี ชลบรุี 20000 13.357057 100.995841

18 บจก. 1.8 ดเีวล็อปเมน้ต ์ 170 หมูท่ี ่2 บางกระทกึ สามพราน นครปฐม 73210 13.759246 100.301677

19 บจก. พ.ีพ.ีพ.ี บางเลน ออยล ์แอนดแ์กส๊ 161 หมูท่ี ่1 บางภาษี บางเลน นครปฐม 73130 14.01161 100.21178

20 บจก. ศริพัิฒนา ทรัพยส์นิ 62/11 หมูท่ี ่6 คลองขอ่ย ปากเกร็ด นนทบรุี 11120 13.969695 100.463552

21 บจก. วเีอส ปิโตรเลยีม แอนด ์เอนเนอรจ์ี ้ 89 หมูท่ี ่6 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบรุี 11110 13.908001 100.397152

22 บจก. ธารทองเจรญิ เอนเนอรจ์ ี 49/3 หมูท่ี ่6 ละหาร บางบัวทอง นนทบรุี 11110 13.964602 100.400623

23 บจก. โชคอนันต ์ รเีทล แอนด ์ซพัพลาย 168 หมูท่ี ่1 ศาลากลาง บางกรวย นนทบรุี 11130 13.813071 100.38772

24 บจก. พรรณี กรนี ออยล ์ 9/15 2 ธัญบรุ-ีล าลกูกา บงึค าพรอ้ย ล าลกูกา ปทมุธานี 12150 13.995993 100.752252

25 บางจาก-บางกระด ีกม.24 10 หมูท่ี ่5 บางกระดี เมอืงปทมุธานี ปทมุธานี 12000 13.991613 100.55101

26 บางจาก - บางนา-ตราด กม.27 (ขาเขา้) 557 หมูท่ี ่1 - บางบอ่ บางบอ่ สมทุรปราการ 10560 13.586703 100.840578
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