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ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1 บจ. ธนดีชูโชค 175 สมเด็จเจ้าพระยา สมเด็จเจา้พระยา คลองสาน กทม. 10600

2 หจก. พ.ีที.แก๊ส 343 สมเด็จเจ้าพระยา สมเด็จเจา้พระยา คลองสาน กทม. 10600

3 บจ. มงคลคาร์แก๊ส 81 กรุงธนบุรี คลองต้นไทร คลองสาน กทม. 10600

4 บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 1557/1 เจริญนคร บางล าภลู่าง คลองสาน กทม. 10600

5 บจ. เอ็นเอส แก๊ส แอลพจีี 402 นิมิตรใหม่ กองทรายดิน คลองสามวา กทม. 10510

6 หจก. วิลล่า แอล.พ.ีจ.ีออโต้ สเตชัน่ 700 หทัยราษฎร์ บางชัน คลองสามวา กทม. 10510

7 บจ. ดี.ด ารง เพาเวอร์-คู้บอน 204/10 คู้บอน บางชัน คลองสามวา กทม. 10510

8 บจ. หทัยราษฎร์แก๊ส 60/2 คู้บอน บางชัน คลองสามวา กทม. 10510

9 บจ. โฟร์ยู แก๊ส 12 เลียบคลองสอง บางชัน คลองสามวา กทม. 10510

10 บจ. หทัยราษฎร์ ออโต้แก๊ส 248 หทัยราษฎร์ บางชัน คลองสามวา กทม. 10510

11 บจ. วณิชชกรแก๊ส 17/11 2 ประชาร่วมใจ ทรายกองดินใต้ คลองสามวา กทม. 10510

12 บจ. น  าหทัยราษฎร์ ปิโตรเลียม 9 หทัยราษฎร์ บางชัน คลองสามวา กทม. 10510

13 บจ. เอส ซี จี หทัยราษฎร์ 515 หทัยราษฎร์ บางชัน คลองสามวา กทม. 10510

14 บจ. ชลินันท์ แก๊ส 485 6 หทัยราษฎร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา กทม. 10510

15 บจ. เอส เอ็น ซี ทู 1122 นิมิตรใหม่ คลองสามวา คลองสามวา กทม. 10510

16 บจ. โมเดิร์น บิซ พระยาสุเรนทร บางชัน คลองสามวา กทม. 10510

17 บจ. พระราม 4 แอลพจีี 3243 พระราม 4 คลองตันเหนือ คลองเตย กทม. 10110

18 บจ. เอ็นเอส แก๊ส แอลพจีี 15/8 5  รามอินทรา 107 คันนายาว คันนายาว กทม. 10230

19 บจ. สิริทรัพย์ รามอินทรา เซอร์วิส 627/1 รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กทม. 10230

20 บจ. ณ สยามมีดี 101 ข้อมูล คันนายาว คันนายาว กทม. 10230

21 บจ. แฟมิล่ี แก๊ส ซีสเต็ม 238 รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กทม. 10230

22 บจ. เค.เอส.รามอินทราแก๊ส 11/4 7 รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กทม. 10230

23 บจ. ฟา้ก าหนด 626 รามอินทรา รามอินทรา คันนายาว กทม. 10230

24 บจ. เอส ซี จี รามอินทรา 908-908/1 รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กทม. 10230

25 นายไพโรจน ์ลีธรรเนตร (หจก.คาร์แก๊สบริการ) 631/11 ลาดพร้าว ลาดพร้าว จตุจักร กทม. 10900

26 หจก. เสนานิคมบริการ 832/1 พหลโยธิน ลาดพร้าว จตุจักร กทม. 10900

27 บจ. วิภาแก๊ส  24/1 วภิาวดีรังสิต (ซ.ยาสูบ 1) ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900

28 บจ. จตุจักรปิโตรเลียม 17/18 ก าแพงเพชร 2 ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900

29 บจ. เอสเอสจี คอร์ปอเรชัน่ 88 ก าแพงเพชร 2 จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

30 บจ. เบสเตอร์ แก๊ส 575 รัชดาภเิษก จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

31 ส านักงานอัยการสูงสุด 51/1 จอมพล จตุจักร จตุจักร กทม. 10900

32 หจก. วีรา 139/39 วุฒากาศ บางค้อ จอมทอง กทม. 10150

33 นายสมภพ  วังวิจิตร  8/3 เอกชัย (ซ.ก านันแมน้) บางขุนเทียน จอมทอง กทม. 10150

34 บจ. วงศ์วิภาวัน 26/78 10 เอกชัย บางขุนเทียน จอมทอง กทม. 10150

35 บจ. สมภพแก๊ส 23 วุฒากาศ บางค้อ จอมทอง กทม. 10150

36 บจ. โชคมงคล คาร์แก๊ส 30/123 1 พทุธบูชา บางมด จอมทอง กทม. 10150

37 บจ. กมลทิพย์ 118 เอกชัย บางขุนเทียน จอมทอง กทม. 10150

39 บจ. เลิศกัลปพฤกษ์ 4/290 กัลปพฤกษ์ บางขุนเทียน จอมทอง กทม. 10150

39 บจ. ฐิติภทัร เซอร์วิส พระรามที ่2 บางมด จอมทอง กทม. 10150

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดกรุงเทพมหำนคร

สรุปจ ำนวนสถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว รวม 1,869 แห่ง ทั่วประเทศ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2558
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40 บจ. ทวีทรัพย์แก๊ส 72/1 สุทธสิาร(ซ.อินทามระ44) ดินแดง ดินแดง กทม. 10400

41 บจ. ส.สยามคาร์แก๊ส 141 สุทธิสารแยก 1 ดินแดง ดินแดง กทม. 10400

42 บจ. บางกอกคาร์แก๊ส 5199/1 ประชาสงเคราะห์ ดินแดง ดินแดง กทม. 10400

43 บจ. สมบูรณ์สินปิโตรเลียม 250 สุทธิสาร ดินแดง ดินแดง กทม. 10400

44 บจ. สายไหมคาร์แก๊ส 511/9 วิภาวดีรังสิต สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210

45 บจ. รวยเป๋าตุง ปิโตรเลียม 25 พหลโยธิน สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210

46 บจ. เอ็นเอส แก๊ส แอลพจีี 825 สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210

47 นายอรุณ วงศ์ประดิษฐ์ (บจ.ชัยพฤกษ์ปโิตรเลียม) 53/2 6 บรมราชชนนี ตล่ิงชัน ตล่ิงชัน กทม. 10170

48 หจก. พ.ีที.แก๊ส 41/1 13 ราชพฤกษ์ ตล่ิงชัน ตล่ิงชัน กทม. 10170

49 บจ. บุญถนอม ปิโตรเลียม 67 6 บรมราชชนนี ตล่ิงชัน ตล่ิงชัน กทม. 10170

50 บจ. ฟา้ก าหนด จ ากัด 45 13 ราชพฤกษ์ ตล่ิงชัน ตล่ิงชัน กทม. 10170

51 บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 29/43 11 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม. 10170

52 บจ. ประชาชัยวัฒน์ ปิโตรเลียม 655 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม. 10170

53 บจ. เอ็ม เค โอ 860 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม. 10170

54 บจ. เก่งเจริญ 482 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม. 10170

55 บจ. ทรัพย์ทวีคูณ ปิโตรเลียม 486 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม. 10170

56 บจ. ปิน่เกล้าปิโตรเลียม 77/9 7 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม. 10170

57 บมจ. ซัสโก้ 188/1 ประชาอุทิศ ทุง่ครุ ทุง่ครุ กทม. 10140

58 บจ. ประชาอุทิศ ปิโตรเล่ียม 2/102 2 ประชาอุทิศ ทุง่ครุ ทุง่ครุ กทม. 10140

59 บจ. อัครอธิพชัร์ 33/1 ประชาอุทิศ ทุง่ครุ ทุง่ครุ กทม. 10140

60 บจ. พ.ีพ.ี แก๊สเซอร์วิส 30/8 ครุใน ทุง่ครุ ทุง่ครุ กทม. 10140

61 บจ. เทอดไทปิโตรเลียม 228 อินทรพทิักษ์ หรัิญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

62 หจก. คณาพงศ์เซอร์วิส 21 สมเด็จพระเจา้ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600

63 หจก. รัชดาตากสินเซอร์วิส 112 รัชดาภิเษก(ตากสิน-ท่าพระ) บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600

64 บจ. บางขุนเทียนปิโตรเลียม 988/1 สมเด็จพระเจา้ตากสิน ดาวคะนอง ธนบุรี กทม. 10600

65 บจ. สมภพเซอร์วิส 278/1 วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กทม. 10600

66 บจ. พรเจริญแก๊ส 210 เทอดไท บางยีเ่รือ ธนบุรี กทม. 10600

67 บจ. ดาวคะนองปิโตรเลียม 779/1 สมเด็จพระเจา้ตากสิน ดาวคะนอง ธนบุรี กทม. 10600

68 บจ. ซี พ ีแก๊ส 1090/28 พรานนก บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กทม. 10700

69 หจก. วัฒนา ออโต้แก๊ส 110/3 จรัญสนิทวงศ์ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กทม. 10700

70 บจ. อิสรภาพคาร์แก๊ส 240/2 อิสรภาพ วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กทม. 10600

71 บจ. เพชรเกษมปิโตรเลียม 39/10 เพชรเกษม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กทม. 10600

72 บจ. ที-เอ ควิค 249/26 รามค าแหง(สุขาภบิาล 3) หวัหมาก บางกะปิ กทม. 10240

73 หจก. ส.ทวีชัยปิโตรเลียม 1276 ลาดพร้าว คลองจัน่ บางกะปิ กทม. 10240

74 บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 3247   รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กทม. 10240

75 บจ. เอ็น เอ ที พ ีปิโตรเลียม 7   รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กทม. 10240

76 บจ. 8 ธันวา 1016   รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กทม. 10240

77 บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 158/1   รามค าแหง หวัหมาก บางกะปิ กทม. 10240

78 บจ. วรรณนครินทร์ 2 ศรีนครินทร์ หวัหมาก บางกะปิ กทม. 10240

79 บจ. น าศิริ 177 ศรีนครินทร์ หวัหมาก บางกะปิ กทม. 10240

80 บจ. กรีฑาแก๊ส 280/9 กรุงเทพกรีฑา หวัหมาก บางกะปิ กทม. 10240

81 บจ. กิจสมรบริการก๊าซ 99/91 5 รางโพธิ์-บางกระด่ี แสมด า บางขุนเทียน กทม. 10150

82 บจ. ที-เอ ฟาสต์ 9/11 5  พระรามที ่2 แสมด า บางขุนเทียน กทม. 10150
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83 นายจักกฤษ เตพมิลรัตน(์บจ. พมิลรัตน์บางขุนเทียน)  80/248 6 บางขุนเทียน แสมด า บางขุนเทียน กทม. 10150

84 หจก. เอ เจ  แก๊ส 4/290 7 พระรามที ่2 แสมด า บางขุนเทียน กทม. 10150

85 นายสมประสงค์  ศรีประภา 79/100 4 พระรามที ่2 แสมด า บางขุนเทียน กทม. 10150

86 บจ. เตียเจริญ 4/957 5 พระรามที ่2 แสมด า บางขุนเทียน กทม. 10150

87 บจ. 7 ธันวาเซอร์วิส 89 พระรามที ่2 แสมด า บางขุนเทียน กทม. 10150

88 บจ. สยาม เอ็น เอส ปิโตรเลียม 59/37 5 พระรามที ่2 แสมด า บางขุนเทียน กทม. 10150

89 บจ. เหรียญทองอุตสาหกรรมถังแก๊ส 180/1 พระรามที ่2 แสมด า บางขุนเทียน กทม. 10150

90 นายชาญกิจ  สุมะนัสชัย 120/1 พทุธบูชา บางมด บางขุนเทียน กทม. 10150

91 บจ. ก้าวไกลแก๊ส 689/1 พระรามที ่2 แสมด า บางขุนเทียน กทม. 10150

92 บจ. โชติช่วง แก๊ส บางขุนเทยีน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กทม. 10150

93 บจ. สแกงาม 109/2 สะแกงาม แสมด า บางขุนเทียน กทม. 10150

94 บจ. แก๊สมีดี 245/1 บางขุนเทยีน-ชายทะเล แสมด า บางขุนเทียน กทม. 10150

95 บจ. ทรัพย์น าชัยเซอร์วิส 648 บางขุนเทยีน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กทม. 10150

96 บจ. ธวัชชัย แอล.พ.ีจ.ี(บางขุนเทียน) 504 พระรามที ่2 แสมด า บางขุนเทียน กทม. 10150

97 บจ. เติมเต็มถัง 623/1 พระรามที ่2 แสมด า บางขุนเทียน กทม. 10150

98 บจ. ส. เจริญรุ่งบริการ 342/174 7  พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220

99 นายชัยพร  พรวัฒนานุกลู (บจ. พรจันทร์บริการ) 92 6  พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220

100 หจก. ส.เจริญกิจบริการ 47/17 สุขาภบิาล 5 ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220

101 บจ. ส.เจริญพจน์บริการ 222 4 ลาดปลาเค้า อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220

102 บจ. ปิโตรเลียมแก๊ส (ลาดปลาเค้า) 57/9 5 ลาดปลาเค้า อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220

103 บจ. ศิริโยธิน 86 พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220

104 บจ. ปิโตรเลียมน  ามัน (รามอินทรา) 60/8 4 รามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220

105 บจ. ส.รุ่งพร 239  พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220

106 บจ. เบสเตอร์แก๊ส วิภาวดี-รังสิต ตลาดบางเขน บางเขน กทม. 10220

107 บจ. ซุปเปอร์ริช แอลพจีี 8 วัชรพล ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220

108 บจ. เพชรประสิทธิ ์ปิโตรเลียม 309 รามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220

109 หจก. ซี.เอส. ปิโตรเลียม 505/30 แฉล้มนิมิตรฝ่ังซ้าย บางโคล่ บางคอแหลม กทม. 10120

110 หจก. ซี.เอส. ปิโตรเลียม 5695/60 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กทม. 10120

111 บจ. ภทัรชัยแก๊ส 69/1 เจริญราษฎร์  บางโคล่ บางคอแหลม กทม. 10120

112 บจ. เจริญกรุงแก๊ส 2376 เจริญกรุง บางคอแหลม บางคอแหลม กทม. 10120

113 หจก. ชัยพฒันาแก๊ส 303 4 เพชรเกษม บางแค บางแค กทม. 10160

114 บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 34/97 2  สุขาภบิาล 1 บางแค บางแค กทม. 10160

115 หจก. พงษส์ถาพรปิโตรเลียม 111/85-86 2  สุขาภบิาล 1 บางแค บางแค กทม. 10160

116 หจก. ถาวรเจริญปิโตรเลียม 111/87 2  สุขาภบิาล 1 บางแค บางแค กทม. 10160

117 บจ. ลิ มเพชรเกษม 100/82 เพชรเกษม บางแค บางแค กทม. 10160

118 บจ. วีนัส ปิโตรเลียม 5/4 7  กาญจนาภเิษก หลักสอง บางแค กทม. 10160

119 บจ. เอส.ว.ีพ.ี กัลปพฤกษ ์ปิโตรเลียม 81/2 9 กัลปพฤกษ ์ บางแค บางแค กทม. 10160

120 บจ. สยามกาญจนาภเิษก 338/2  กาญจนาภเิษก บางแค บางแค กทม. 10160

121 บจ. เอส.เอ็ม.ซี. วิศวกรรม 33/3 กัลปพฤกษ ์ บางแค บางแค กทม. 10160

122 บจ. อินฟนิิตี  แก๊ส 655/1 เพชรเกษม (ซอย 69) หลักสอง บางแค กทม. 10160

123 บจ. ไมลิจ 66/6 พทุธมณฑลสาย 2 บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160

124 หจก. เก็ท มอร์ ออโต้ แก๊ส 1591/2 เพชรเกษม หลักสอง บางแค กทม. 10160

125 บจ. อ านาจชัยบริการ 876 กรุงเทพฯ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กทม. 10800
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126 บจ. พมิลรุ่งรือง (1991) 1065 กรุงเทพฯ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กทม. 10800

127 หจก. มอเตอร์คาร์แก๊ส 1231 กรุงเทพฯ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กทม. 10800

128 บจ. เตาปูนคาร์แก๊ส 703/2 กรุงเทพฯ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กทม. 10800

129 บจ. แก๊สทาวน์ 825/8 ประชาชืน่ บางซ่ือ บางซ่ือ กทม. 10800

130 บจ. ประชาราษฎร์ปิโตรเลียม 166  ประชาราษฎร์ สาย 2 บางซ่ือ บางซ่ือ กทม. 10800

131 บจ. โกลเด้น เอ็นเนอจี ่ซัพพลาย 470/1 วงศ์สว่าง บางซ่ือ บางซ่ือ กทม. 10800

132 บจ. สยามบางจาก ปิโตรเลียม 3129 สุขุมวิท บางนา บางนา กทม. 10260

133 นายไพโรจน์ ลีธรรมเนตร(หจก.อดุมสุข44คาร์แกส๊บริการ) 884 สุขุมวิท (ซ.อุดมสุข) บางนา บางนา กทม. 10260

134 บจ. เบญจพรปิโตรเลียม 47/1 15 สุขุมวิท (ซ.อุดมสุข) บางนา บางนา กทม. 10260

135 บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 429 บางนา-ตราด บางนา บางนา กทม. 10260

136 บจ. พรเจริญปิโตรเลียม 1008 บางนา-ตราด บางนา บางนา กทม. 10260

137 บจ. นิปปอนแก๊ส 1332 บางนา-ตราด บางนา บางนา กทม. 10260

138 บจ. ภาคภมูิพลังงาน 161 บางนา-ตราด บางนา บางนา กทม. 10260

139 บจ. เอ็ม.ที. กรุ๊ป เซอร์วิส 3788 สุขุมวิท บางนา บางนา กทม. 10260

140 บจ. เอส.ว.ีพี.ปโิตรเลียม อินเตอร์เนชัน่แนล 141/12 เอกชัย บางบอน บางบอน กทม. 10150

141 บจ. ดาวเอกชัยแก๊ส 53/255 6 เอกชัย บางบอน บางบอน กทม. 10150

142 หจก. วิเศษ เอกชัย เซอร์วิส 60/508 6 เอกชัย บางบอน บางบอน กทม. 10150

143 บจ. เค เอส เอ็ม ออโต้แก๊ส 30/62 บางบอน 5 บางบอน บางบอน กทม. 10150

144 บจ. แก๊สยิง่ดี กาญจนา 105/236  กาญจนภเิษก บางบอน บางบอน กทม. 10150

145 บจ. ซันนีส่เตชัน่ 50/96 บางบอน 1 บางบอน บางบอน กทม. 10150

146 บจ. ธ.แสงเหรียญทอง 926/2 เอกชัย บางบอน บางบอน กทม. 10150

147 บจ. บริภทัรปิโตรเลียม 43 กาญจนาภเิษก บางบอน บางบอน กทม. 10150

148 บจ. ทีพเีอส กรีน 179/1 บางบอน 5 บางบอน บางบอน กทม. 10150

149 บจ.ไฮ-เท็กซ์ชวลิต 1995 743/11 จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด บางพลัด กทม. 10700

150 บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 612/2 บรมราชชนนี บางบ าหรุ บางพลัด กทม. 10700

151 บจ. นิวดาวปิน่เกล้า เซอร์วิส 78/1 สิรินธร บางพลัด บางพลัด กทม. 10700

152 บจ. กรุงธน แก๊ส แอนด์ ออยล์ 245/1 ราชวิถี บางพลัด บางพลัด กทม. 10700

153 บจ. นาทีเงิน 139 สิรินทร บางบ าหรุ บางพลัด กทม. 10700

154 บจ. ธนาศิลป์สมบูรณ์ทรัพย์ 211/2 ราชวิถี บางพลัด บางพลัด กทม. 10700

155 บจ. ฟา้ก าหนด 50/1 จรัญสนิทวงศ์ บางยีข่ัน บางพลัด กทม. 10700

156 บจ. ไทยร่วมออย 442 พระราม 4 บางรัก บางรัก กทม. 10500

157 นายไพโรจน์ ลีธรรมเนตร และนายช านาญ เลิศเอกบุรุษ55/131 นวมินทร์ (สุขาภบิาล 1) คลองกุม่ บึงกุม่ กทม. 10240

158 บจ. ยงวัฒนชัย 16/14 11 นวลจันทร์ คลองกุม่ บึงกุม่ กทม. 10240

159 หจก. ศักด์ิชัย เซอร์วิสออยล์ 92/217 เสรีไทย บึงกุม่ บึงกุม่ กทม. 10240

160 บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 51/167 12 นวลจันทร์ คลองกุม่ บึงกุม่ กทม. 10240

161 บจ. ธนาวรรณคาร์แก๊ส 27/151 นวมินทร์ คลองกุม่ บึงกุม่ กทม. 10240

162 บจ. เบญจพรปิโตรเลียม (1996) 57/35 4 เสรีไทย (สุขาภบิาล 2) คลองกุม่ บึงกุม่ กทม. 10240

163 บจ. เลิศนวลจันทร์ 44 135  รามอินทรา (ซอย 40) คลองกุม่ บึงกุม่ กทม. 10240

164 หจก. เอ เจ แก๊ส 41/372 12 นวลจันทร์ คลองกุม่ บึงกุม่ กทม. 10240

165 บมจ. ซัสโก้ 40/642 10 สุขาภบิาล 1 คลองกุม่ บึงกุม่ กทม. 10240

166 บจ. สยามโพธิแ์ก้ว 106/355 6 โพธิแ์ก้ว คลองกุม่ บึงกุม่ กทม. 10240

167 บจ. พ.ีเอส.เค. ปิโตรเลียม 129 12 นวลจันทร์ คลองกุม่ บึงกุม่ กทม. 10240

168 บจ. เอ็นเอสแก๊ส แอลพจีี 28/103 10 รัชดา-รามอินทรา คลองกุม่ บึงกุม่ กทม. 10240
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169 บจ. เอส พ ีพ ีเซอร์วิส นวมินทร์ นวมินทร์ บึงกุม่ กทม. 10240

170 บจ. จรัสเมืองบริการ 14/121 จรัสเมือง รองเมือง ปทุมวัน กทม. 10240

171 บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 1756 กรุงเกษม ป้อมปราบฯ ป้อมปราบฯ กทม. 10100

172 บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 63/14 ด ารงรักษ์ คลองมหานาค ป้อมปราบฯ กทม. 10100

173 หจก. อุดมสุขแก๊สเซอร์วิส 560 ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กทม. 10250

174 หจก. ชอุม่นิวัฒน์บริการ 42/21 สุขุมวิท 103 หนองบอน ประเวศ กทม. 10250

175 บจ. ท็อป อัลไลแอนซ์ 90/5 11 สุขุมวิท 77 ประเวศ ประเวศ กทม. 10250

176 บจ. สุขใจแก๊ส  54/3 2  สุขุมวิท 103  หนองบอน ประเวศ กทม. 10250

177 หจก. ส.เจริญทรัพย์ บริการ (2005) 637 อ่อนนุช ประเวศ ประเวศ กทม. 10250

178 บจ. พรศักด์ิ ปิโตรเล่ียม 382/1 อ่อนนุช ประเวศ ประเวศ กทม. 10250

179 นายศุภรัตน ์เมณฑ์กูล (บจ. พีเอสเอ็ม เอ็นเนอยี)่   551/2 อ่อนนุช ประเวศ ประเวศ กทม. 10250

180 บจ. สวนหลวง แอล พ ีจี 341 เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ หนองบอน ประเวศ กทม. 10250

181 บจ. เอส ซี จี ประเวศ 953 อ่อนนุช-ลาดกระบัง ประเวศ ประเวศ กทม. 10250

182 บจ. อึ งกิมเฮง (ปิโตรเลียม 2007) 199/89 วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400

183 บจ. ขวัญดาวปิโตรเลียม 7 พระสุเมรุ บวรนิเวศน์ พระนคร กทม. 10200

184 บจ. วี พ ีแก๊ส 229 สามเสน วัดสามพระยา พระนคร กทม. 10200

185 หจก. เอ เจ แก๊ส 88/2 เพชรเกษม ปากคลองภาษเีจริญ ภาษเีจริญ กทม. 10160

186 บจ. ศรีไพบูลย์ ปิโตรเล่ียม 169/10 เพชรเกษม ปากคลองภาษเีจริญ ภาษเีจริญ กทม. 10160

187 บจ. เหรียญทองอุตสาหกรรมถังแก๊ส 688/1 เพชรเกษม บางหว้า ภาษเีจริญ กทม. 10160

188 หจก. พ.ีที.แก๊ส 69 กัลปพฤกษ์ บางหว้า ภาษเีจริญ กทม. 10160

189 บจ. พ.เพชรธนวรรณ 207 เพชรเกษม ปากคลองภาษเีจริญ ภาษเีจริญ กทม. 10160

190 นายแสงทวี ธนาด ารงศักด์ิ 99/4 5 ร่มเกล้า มีนบุรี มีนบุรี กทม. 10510

191 บจ. เอ็น เอสแก๊ส แอลพจีี 127 รามค าแหง แสนแสบ มีนบุรี กทม. 10510

192 บจ. ซุปเปอร์แจ๊ค 90 5 ร่มเกล้า มีนบุรี มีนบุรี กทม. 10510

193 บจ. ธนทรัพย์ ปิโตรแก๊ส รามค าแหง 78/1 รามค าแหง มีนบุรี มีนบุรี กทม. 10510

194 บจ. ภริูภทัรปิโตรเลียม (2007) 88 13 สุวินทวงศ์ แสนแสบ มีนบุรี กทม. 10510

195 บจ. สยามสิริวาณิชย์ จ ากัด 123/1 รามค าแหง มีนบุรี มีนบุรี กทม. 10510

196 บจ. เอ็น เอสแก๊ส แอลพจีี 17/3 นิมิครใหม่ มีนบุรี มีนบุรี กทม. 10510

197 บจ. จิรชัยแก๊ส 23 สุวินทวงศ์ มีนบุรี มีนบุรี กทม. 10510

198 บจ. สมจิตแก๊สแอนด์เซอร์วิส 23 สุวินทวงศ์ แสนแสบ มีนบุรี กทม. 10510

199 บจ. เอ็นเอสแก๊ส แอลพจีี 151 ร่มเกล้า แสนแสบ มีนบุรี กทม. 10510

200 บจ. ริชชี ่แก๊ส 67 ร่มเกล้า แสนแสบ มีนบุรี กทม. 10510

201 บจ. คชารามอินทรา 75/10 3 รามอินทรา มีนบุรี มีนบุรี กทม. 10510

202 บจ. แก๊สยิง่รวย 101 ร่มเกล้า แสนแสบ มีนบุรี กทม. 10510

203 บจ. เทพนิมิตร แก๊ส 306/4 ราษฏร์อุทิศ แสนแสบ มีนบุรี กทม. 10510

204 บจ. ลิ มสุวินทวงศ์ 340 สุวินทวงศ์ แสนแสบ มีนบุรี กทม. 10510

205 บจ. ซีทีจี พลัส 48/1 นิมิตรใหม่ มีนบุรี มีนบุรี กทม. 10510

206 บจ. พ ีแอนด์ แอล ปิโตรเลียม 560/1 สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กทม. 10120

207 บจ. ชูแผน พลัส 897/2 พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กทม. 10120

208 บจ. เอส.ที.ออยล์ไทยโฮลดิ ง (สาขา 1) 99/1 นางลิ นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120

209 บจ. เอส.ที.ออยล์ไทยโฮลดิ ง (สาขา 2) 74/22 นางลิ นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120

210 หจก. วัฒนาออโต้แก๊ส 197/4 สาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120

211 บจ. ดาวกิตติบริการ 505 ราชวิถี พญาไท ราชเทวี กทม. 10400
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212 หจก. พชิัยบรรทัดทองบริการ 181 พระรามที ่6 เพชรบุรี ราชเทวี กทม. 10400

213 หจก. วีตระการวิจิตรแกส 100 8 สุขสวัสด์ิ ราษฎร์บรูณะ ราษฎร์บรูณะ กทม. 10140

214 บจ. เจริญราษบรูณะ 329 10  ราษฎร์บรูณะ บางปะกอก ราษฎร์บรูณะ กทม. 10140

215 นายแสงทวี ธนาด ารงศักด์ิ (บจ.ราษฏร์บูรณะบริการ) 183/1 1 ราษฏร์บูรณะ บางปะกอก ราษฏร์บูรณะ กทม. 10140

216 บจ. ภาธรปิโตรเลียม 620 ประชาอุทิศ ราษฏณ์บูรณะ ราษฏณ์บูรณะ กทม. 10140

217 บจ. ฮาตา ออโต้ แก๊ส 38/1 สุขสวัสด์ิ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

218 บจ. สุขสวัสด์ิ พลังงาน 60/1 สุขสวัสด์ิ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

219 บจ. นครชัยปราการ เคมีภณัฑ์ 467 ประชาอุทิศ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

220 บจ. เค.จี เทรดดิ ง แอนด์ เซอร์วิส 838/1 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กทม. 10520

221 บจ. เอ็น เอสแก๊ส แอลพจีี 876/3 หลวงแพง่ ทับยาว ลาดกระบัง กทม. 10520

222 บจ. เจ.อาร์.แก๊ส คอร์ปอเรชัน่ 691/5 หลวงแพง่ ทับยาว ลาดกระบัง กทม. 10520

223 บจ. เจ พ ีแอล เอนเนอจี ร่มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กทม. 10520

224 บจ. เจ พ ีแอนด์ ซันส์ เอนเนอจี 209/1 ร่มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กทม. 10520

225 บจ. เอ็น เอสแก๊ส แอลพจีี 26 อ่อนนุช-ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กทม. 10520

226 บจ. เติมเต็มพลังงาน 596/4 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กทม. 10520

227 บจ. แก๊สเจ้าคุณ สเตชัน่ 15 เจ้าคุณทหารลาดกระบงั ล าปลาทิว ลาดกระบัง กทม. 10520

228 บจ. ฟา้ส่ังรวย 555 1255/5 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กทม. 10520

229 บจ. เอส เอ็น ซี พลัส 60 เคหะร่มเกล้า คลองสองต้นนุน่ ลาดกระบัง กทม. 10520

230 บจ. เพชรสุวรรณ พลังงาน 10 ร่มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กทม. 10520

231 บจ. โชคอนันต์กัลยา ปิโตรเลียม 25/9 8 นาคนิวาส ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม. 10230

232 บจ. 71 นวมินทร์ เซอร์วิส 7/78 4 นาคนิวาส ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม. 10230

233 บจ. วังทองปิโตรเลียม 10/10 11 สุขาภบิาล 1 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม. 10230

234 บจ. มิลเดิลจี 361/1 ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว กทม. 10230

235 บจ. พลอยไพลินแก๊ส 222 1 เกษตร-นวมินทร์ จรเข้บัว ลาดพร้าว กทม. 10230

236 บจ. ทับทิมสยามแก๊ส 2/39 12 เกษตร-นวมินทร์ ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม. 10230

237 บจ. จิระณัฎฐ์ 35/369 3 ลาดพร้าว (สุคนธสวัสด์ิ) ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม. 10230

238 บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 109 เกษตร-นวมินทร์ จรเข้บัว ลาดพร้าว กทม. 10230

239 บจ. เอ็น พ ีเอส แก๊ส 17/28 1 สุคนธสวัสด์ิ ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม. 10230

240 บจ. ชยพทัธ์ บริการ จ ากัด 690 ลาดพร้าว-วังหนิ ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม. 10230

241 บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 2501 ลาดพร้าว คลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง กทม. 10310

242 บจ. ยงลี 413 ประดิษฐ์มนูญธรรม วังทองหลาง วังทองหลาง กทม. 10310

243 บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 1 ลาดพร้าว (ซอย 124) พลับพลา วังทองหลาง กทม. 10310

244 บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 578 ประดิษฐ์มนูญธรรม พลับพลา วังทองหลาง กทม. 10310

245 บจ. เค.พ.ีแก๊ส กรุ๊ป 585 ประชาอุทิศ วังทองหลาง วังทองหลาง กทม. 10310

246 บจ. พ ีเอ็น สเตชัน่ 858 สุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110

247 บจ. เปีย่มสิริ คอนสตรัคชัน่ 341 รามค าแหง (สุขาภบิาล 3) สะพานสูง สะพานสูง กทม. 10240

248 บจ. รังษสีว่าง 31/12 7 ราษฎร์พฒันา สะพานสูง สะพานสูง กทม. 10240

249 หจก. ส. รุ่งเรือง ปิโตรเลียม 38 รามค าแหง สะพานสูง สะพานสูง กทม. 10240

250 บจ. ซัมโก เซอร์วิส 47/9 16 คู่ขนานทล.พเิศษหมายเลข 9 สะพานสูง สะพานสูง กทม. 10240

251 บจ. ทอแสงทองปิโตรเลียม 124 รามค าแหง สะพานสูง สะพานสูง กทม. 10240

252 บจ. ตั งศรีศิริโชค 24/36 4 รามค าแหง สะพานสูง สะพานสูง กทม. 10240

253 บจ. รามค าแหง แก๊ส แอนด์ ออยล์ 63 รามค าแหง สะพานสูง สะพานสูง กทม. 10240

254 หจก. เอส.แอล.คาร์แคร์ 1622 อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250
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255 หจก. นิวสามารถเซอร์วิส 144 พฒันาการ สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250

256 บจ. ชวกิจเจริญ 43 2085 สุขุวิท 77 สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250

257 บจ. เอ็น เอสแก๊ส แอลพจีี 896 พระราม 9 สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250

258 หจก. นครชัยศรีอุดมทรัพย์ ปิโตรเลียม 2302 กรุงเทพ-ชลบุรี สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250

259 บจ. เอ็น เอ พ ีกรุ๊ป 1191 พระราม 9 สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250

260 บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 935 ศรีนครินทร์ สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250

261 บจ. กรติมา แอลพจีี 1917 อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250

262 บจ. พ ีวี แก๊ส 1003 พระราม 9 สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250

263 บจ. เวิลด์แก๊สเซอร์วิส (๒๕๕๕) 1348 ศรีนครินทร์ สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250

264 บจ. เฟร์ิส เอ็นเนอร์จี 3395/4 พระราม9 สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250

265 นายมาโนช ปฐมวรกุล (บจ. วพีีเอ็น ปโิตรเลียม) 127/1 2 สายไหม สายไหม สายไหม กทม. 10220

266 บจ. พ ีแอนด์ เอส ซุปเปอร์ แก๊ส 888 2 สายไหม สายไหม สายไหม กทม. 10220

267 หจก. ทรัพย์ไพศาล วัชรพลแก๊ส 19/9 2 สุขาภบิาล 5 ออเงิน สายไหม กทม. 10220

268 บจ. นครชัยปราการเคมีภณัฑ์ 85/8 1 สุขาภบิาล 5 สายไหม สายไหม กทม. 10220

269 นายภัทรพล เลาวณิชกลุ(บจ.ทรัพยอ์นันต แอลพจี)ี 268 2 สุขาภบิาล 5 ออเงิน สายไหม กทม. 10220

270 บจ. สยามธูปะเตมีย์ 315/3 6 พหลโยธิน สายไหม สายไหม กทม. 10220

271 บจ. ธนพฒัน์ ออโต้ เซ็นเตอร์ 45/36 3 วัชรพล คลองถนน สายไหม กทม. 10220

272 บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 2/2 6 พหลโยธิน สายไหม สายไหม กทม. 10220

273 บจ. สุรีย์กุลปิโตรเลียม 1249 จันทน์ ทุง่วัดดอน สาทร กทม. 10120

274 บจ. เอส.ที.ออยล์ไทยโฮลดิ ง 1675/6 จันทน์ ทุง่วัดดอน สาทร กทม. 10120

275 บจ. ตรอกจันทน์แก๊ส 26/16 จันทน์ตัดใหม่ ทุง่มหาเมฆ สาทร กทม. 10120

276 บจ. นราธิวาส เซอร์วิส 186 นราธิวาสราชนครินทร์ ทุง่วัดดอน สาทร กทม. 10120

277 บจ. ธนดีชูโชค 271 จันทน์ ทุง่วัดดอน สาทร กทม. 10120

278 บจ. ธนบุรีเซ็นเตอร์กรุ๊ฟ 541 มาเจริญ หนองแขม หนองแขม กทม. 10160

279 บจ. เอ็ม.เอส. ปิโตรเลียม 33 พทุธมลฑลสาย 3 หนองค้างพลู หนองแขม กทม. 10160

280 บจ. เคโอเอส ชัยคม 33/3 11 พทุธมลฑลสาย 3 หนองค้างพลู หนองแขม กทม. 10160

281 บจ. ทองธาราปิโตรเลียม 374/1 เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ หนองแขม หนองแขม กทม. 10160

282 บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 8 เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กทม. 10160

283 บจ. ทรัพย์มัน่คง ปิโตรเลียม 61 12 เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กทม. 10160

284 บจ. 8 กันยา 95/2 มาเจริญ หนองแขม หนองแขม กทม. 10160

285 บจ. สิรินครทรัพย์ 43 3 ฉลองกรุง ล าผักชี หนองจอก กทม. 10530

286 บจ. อัครวัฒน์แก๊ส 43/1 17 สุวินทวงศ์ กระทุม่ราย หนองจอก กทม. 10530

287 บจ. อายุบ 19/15 2 สุวินทวงศ์ ล าผักชี หนองจอก กทม. 10530

288 บจ. ร่งอรุณแก๊ส 17/11 2 มิตรไมตรี คู้ฝ่ังเหนือ หนองจอก กทม. 10530

289 บจ. เอ็นเอสแก๊ส แอลพจีี ฉลองกรุง ส าผักชี หนองจอก กทม. 10530

290 บจ. รุ่งเรือง ร่ ารวย รุ่งโรจน์ 56/4 6 ฉลองกรุง ส าผักชี หนองจอก กทม. 10530

291 บจ. ฟา้น าพา 79/2 9 เชือ่มสัมพนัธ์ ล าผักชี หนองจอก กทม. 10530

292 บจ. ฐานิตา การปิโตรเลียม 56/3 6 ฉลองกรุง ล าผักชี หนองจอก กทม. 10530

293 บจ. ซีซีทีแก๊ส แอลพจีี 86/2 9 สุวินทวงศ์ ล าผักชี หนองจอก กทม. 10530

294 บจ. ดราก้อน เอ็นเนอร์จี 81/127 9 สุวินทวงศ์ ล าผักชี หนองจอก กทม. 10530

295 บจ. ทรัพย์เจริญวงศ์ แก๊ส 14/161 6 เชือ่มสัมพนัธ์ โคกแฝด หนองจอก กทม. 10530

296 บจ. ลิปดาธร 93/3 9 ฉลองกรุง ล าผักชี หนองจอก กทม. 10530

297 บจ. ลันด้า 99/114 แจ้งวัฒนะ ทุง่สองหอ้ง หลักส่ี กทม. 10210
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298 บจ. ส.รุ่งวิภา 201/19 วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักส่ี กทม. 10210

299 บจ. โกลด์สตาร์ (ไทย) 2960 ประชาสงเคราะห์ ดินแดง หว้ยขวาง กทม. 10310

300 บจ. อ. ก๊าซ 580 ประชาอุทิศ หว้ยขวาง หว้ยขวาง กทม. 10310

301 บจ. ก. ถิน่ทอง 63 ริมคลองบางกะปิ บางกะปิ หว้ยขวาง กทม. 10310

302 นายคุณัชญพ์งศ์  ฐิติบุญนัทธ์ (บจ. เพชรบุรีเอน็เนอยี)่ 1933/1 เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ หว้ยขวาง กทม. 10310

303 บจ. นครชัยปราการ เคมีภณัฑ์ 2204 เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ หว้ยขวาง กทม. 10310

304 บจ. พพีทีี แก๊ส 80/1  พระราม 9 บางกะปิ หว้ยขวาง กทม. 10310

305 บจ. ส.รุ่งเฉลิม 2359 เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ หว้ยขวาง กทม. 10310

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ.ยกตะวัน 30 2 เพชรเกษม ทับปริก เมือง กระบี่ 8100

2. บจ.น  ามันสยามมงคล  (สาขากระบีน่้อย) 129 12 เพชรเกษม กระบีน่้อย เมือง กระบี่ 8100

3. บจ.แอคแก๊ส 113 2 เพชรเกษม กระบีน่้อย เมือง กระบี่ 8100

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก.พ ีที เขาตองแก๊ส 169/8 3 ปากแพรก เมือง กาญจนบุรี 71000

2. หจก.ซีพเีวอร์แก๊ส แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป 113/2 3 แสงชูโตสายใหม่ ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

3. หจก.ว.ีอาร์.จ.ีแก๊ส  22/1 9 แสงชูโตสายใหม่ ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120

4. หจก.ณัฐพลแก๊สแซอร์วิส 62/11 1 แสงชูโตสายใหม่ ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120

5. หจก.ศรีกาญจน์ แก๊ส 392 11 ปากแพรก เมือง กาญจนบุรี 71000

6. หจก.ป.ทวีหนิดาดแก๊ส 60/3 5 หนิดาด ทองผาภมูิ กาญจนบุรี 71180

7. หจก.ณัฐพลแก๊สเซอร์วิสหนองเสือ 191 9 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

8. สหกรณ์การเกษตรพนมทวน 178 3 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 71140

9. หจก.ไตรทิพย์แก๊สเซอร์วิส 115/3 10 พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130

10. หจก.ทวีแก่งเสี ยนแก๊สรถยนต์ 30/6 5 แก่งเสี ยน ทองผาภมูิ กาญจนบุรี 71180

11. บจ.ชัชลแก๊ส 99/8 3 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

12. บจก.แก๊สคุณภาพ 83/15 3 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

13. บจก.เคเอสเอ็ม กาญจนบุรี ออโต้แก๊ส 308 4 แสงชูโตสายใหม่ วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

14. หจก.ไตรทิพย์เซอร์วิสแก๊ส 146/5 7 พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120

15. หจก.ท่าเรือพระแท่นแก๊ส 116 6 ตะคร  าเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120

16. หจก.ป.ทวีแก่งเสี ยนแก๊สรถยนต์   22/10 1 แก่งเสี ยน เมือง กาญจนบุรี 71000

17. บจก.พร้อม (ราชบุรี) สาขา 1 กาญจนบุรี 94/8 1 ท่ามะขาม เมือง กาญจนบุรี 71000

18. หจก.ป.ทวีแก่งเสี ยนแก๊สรถยนต์  สาขา 1 59 9 แก่งเสี ยน เมือง กาญจนบุรี 71000

19. หจก.แสงทองแก๊ส เซอร์วิส 888 1 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. เบ็นซ์-บัส ซัพพลาย 319 10 สมเด็จ-มุกดาหาร บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

2. หจก. พมิพะนิตน์แก๊ส 944/2 กาฬสินธิ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000

3. หจก. พมิพะนิตน์แก๊ส 111 5 ดอนสมบูรณ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000

4. หจก. พฒันาค้าแก๊ส 183 14 ถีนานนท์ หนองแฮง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดกระบี่

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดกำญจนบรุี

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดกำฬสินธุ์
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5. หจก. ก.สุภานันท์ 8 กาฬสินธิ์ โนนน  าเชีย่ว สวัสโพธิ์ กาฬสินธุ์

6. หจก. โรงงานสมหมายก๊าซสาขา  4 104 7 บ้านสงเปีอย ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130

7. หจก. สารคามออโต้แก๊ส สาขายางตลาด 62 18 ยางตลาด-ขอนแก่น ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

8. หจก. ทวีทรัพย์ แอลพจีี 99 5 ถีนานนท์ อยูเ่มา ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

9. หจก. โรงสีสมหมาย (ก๊าซ) สาขากมลาไสย 15 14 ทล 214 กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130

10. หจก. สงวนวงษม์อเตอร์ 188 9 ยางตลาด-บ้านบ่อ ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

11. หจก. เบ็นซ์-บัส ซัพพลาย 90 5 ไผ่ เมือง กาฬสินธุ์ 46000

12. บจ. เค เอ็น แก๊ส จ ากัด (สาขา2) 228 2 ล าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220

13. บจ. ทวีทรัพย์ แอลพจีี 112 7 กาฬสินธุ-์ร้อยเอ็ด หลุบ เมือง กาฬสินธุ์ 46000

14. หจก. โอวาแก๊ส 67 8 กาฬสินธุ ์- สหสัขันธ์ โนนน  าเกลี ยง สหสัขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140

15. บจ. กุฉินารายณ์ เทรดดิ ง 228 14 กุฉินารายณ์-โพนทอง บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

16. หจก. รัตนประเสริฐบริการ 71 5 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

17. หจก. พฒันาค้าแก๊ส (สาขา 1) 193 13 สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

18. หจก. เบ็นซ์-บัส ซัพพลาย 199 3 สมเด็จ-สกล ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

19. หจก. มงคล แก๊ส 252 3 สมเด็จ-สหสัขันธ์ ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. รุ่งเรืองคาร์แก๊ส 157/2 3 ทรงธรรม เมือง ก าแพงเพชร 62000

2. หจก. พงษอ์นันต์ปิโตรเลียม 20 เล่ียงเมือง ในเมือง เมือง ก าแพงเพชร 62000

3. หจก. พริมย์แก๊ส 116/3 3 พหลโยธิน อ่างทอง เมือง ก าแพงเพชร 62000

4. หจก. ประเสริฐชัยป่าพทุรา 444 3 ป่าพทุรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 62130

5. บจ. สุวรรณกิจก๊าซ 300 9 พหลโยธิน นครชุม เมือง ก าแพงเพชร 62000

6. หจก. ศุภกิจบริการ 172 9 พหลโยธิน นครชุม เมือง ก าแพงเพชร 62000

7. บจ. กัญญพชัรแก๊ส 832 10 คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร 62120

8. หจก. แอลพจีี อินเกตุแก๊ส 165 8 ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร 62170

9. หจก. รุ่งเรืองคาร์แก๊ส 158 12 พหลโยธิน ทรงธรรม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000

10. หจก. ใต้ฟา้ปิโตรเลียม 335 5 - สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 62140

11. บจ. นครชุมแก๊ส 104/8 4 - นครชุม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000

12. บจ. เอ.ที.ซี. แก๊สสเตชัน่ 1992 5 - สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 62140

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. ฮ้อยานยนต์ขอนแก่นแก๊ส 708/1 - ศรีจันทร์ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000

2. หจก. เมืองเก่าปัม๊แก๊ส 582/32 กลางเมือง ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000

3. บจ. เคทีแก๊ส(1972) 162 14 มิตรภาพ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000

4. หจก. แก๊สอินเตอร์ สเตชัน่ 463 มิตรภาพ ศิลา เมือง ขอนแก่น 40000

5. บจ. ศิลาออโต้แก๊ส 236 1 ศิลา เมือง ขอนแก่น 40000

6. หจก. ขอนแก่นสมบูรณ์ปิโตรเลียม 147 8 มะลิวัลย์ บ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น 40000

7. หจก. มิตรภาพขอนแก่นแก๊ส จ ากัด 76 12 มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000

8. หจก. เมืองพลแก๊ส 91 91 9 มิตรภาพ หนองแวงนางเป้า พล ขอนแก่น 40120

9. บจ. น้อง พี ่เพือ่น บ้านไผ่ แก๊ส 374/22 20 มิตรภาพ บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

10. หจก. เค คาร์ แก๊ส 98 9 ศรีจันทร์ ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดก ำแพงเพชร

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดขอนแก่น
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11. หจก. ขอนแก่นวิวัฒน์ก่อสร้าง  6/18 ประชาสโมสร ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000

12. หจก. ประยูรบริการ 199 3 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

13. นางวนิดา  วงษช์ านาญ (หจก.วนิดาแก๊ส) 2 6 ขอนแก่น-ยางตลาด พระลับ เมือง ขอนแก่น 40000

14. บมจ. สยามแก๊ส  แอนด์  ปิโตรเคมิคัลส์ 99 3 บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น 40110

15. บจ. กุลณัสม์ (2008) 189 14 มะลิวัลย์ บ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น 40000

16. บจ. สถาพรชัย แก๊ส 24/1 2 มิตรภาพ หวัหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

17. หจก. นพพร แอล พ ีจี (อ านาจเจริญ) 33 17 มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000

18. บจ. ประยูรสมบูรณ์ทรัพย์ 277 7 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

19. บจ. สถาพรชัย แก๊ส 121 5 มิตรภาพ โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น 40110

20. บจ. ไทยสามัคคีแก๊ส (นายอุดมศักด์ิ เหล่าปัญญากิจ)205 5 มิตรภาพ หวัหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

21. บจ. พ ีโอ ออยล์ 203 9 มิตรภาพ โนนข่า พล ขอนแก่น 40120

22. หจก .แก๊สอินเตอร์ สเตชัน่ (สาขา1) 222 9 โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น 40130

23. หจก. แหลมทองอินเตอร์คาร์สเซอร์วิส 632 2 น  าพอง น  าพอง ขอนแก่น 40140

24. บจ. ใจดี  กรีน (2010) 333 4 ขอนแก่น-ยางตลาด บึงเนียม เมือง ขอนแก่น 40000

25. บจ. ปัญจบุตร  (1981) 559 มิตรภาพ ศิลา เมือง ขอนแก่น 40000

26. หจก. ส าราญแก๊ส (ขอนแก่น) 222 4 มิตรภาพ ส าราญ เมือง ขอนแก่น 40000

27. หจก. นครอินแก๊สอินดัสเตียน 82 1 มะลิวัลย์ นอนหนั ชุมแพ ขอนแก่น 40130

28. หจก. สกุลเรือง 263 9 มิตรภาพ บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น 40110

29. หจก. ฤาชา แก๊ส 450 14 ขอนแก่น-มัญจาคีรี พระยืน พระยืน ขอนแก่น 40320

30. หจก. บอลลูนแก๊ส 394 1 มิตรภาพ บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

31. หจก. ดาวนิวขอนแก่น 339 1 มะลิวัลย์ บ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น 40000

32. หจก. ส าราญแก๊ส 230 1 มิตรภาพ ส าราญ เมือง ขอนแก่น 40000

33. บจ. เคเอ็น แก๊ส 228 19 หนองโก กระนวน ขอนแก่น 40170

34. หจก. เอ.ที.พ.ีแก๊ส 89 1 กระนวน-น  าพอง หนองโก กระนวน ขอนแก่น 40170

35. หจก. ส.ธนการขอนแก่น 222 8 มิตรภาพ น  าพอง น  าพอง ขอนแก่น 40140

36. หจก. หนองเรือวัฒนา 143 9 มะลิวัลย์ หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 40210

37. หจก. สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 279 4 เหล่านาดี บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 40000

38. หจก. ยุวธิดา แก๊ส 441 9 มะลิวัลย์ บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270

39. บจ. บัญชรเทวกุล 257 6 มิตรภาพ ส าราญ เมือง ขอนแก่น 40000

40. บจก. อ่าวถาวร ปิโตรเลียม 123 2 มะลิวัลย์ โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 40130

41. หจก. แหลมทองอินเตอร์คาร์สเซอร์วิส 114 13 มิตรภาพ น  าพอง น  าพอง ขอนแก่น 40140

42. บจก. ทีทีเค ก๊าซ (1972) 58 9 มิตรภาพ โนนข่า พล ขอนแก่น 40120

43. หจก. พยัคฆ์แก๊ส 229 2 ท่าพระ-โกสุมพสัิย ท่าพระ เมือง ขอนแก่น 40000

44. บจก. ปัญจบุตร (1981) 88 13 มิตรภาพ ท่าพระ เมือง ขอนแก่น 40000

45. บจก. เค.ที.แก๊ส (2539) 162/19 14 มิตรภาพ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000

46. หจก. ขอนแก่น สมบูรณ์ปิโตรเลียม 417 6 มะลิวัลย์ บ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น 40000

47. บจ. ศิลาออร์โต้แก๊ส 63 13 หน้าค่ายศรีฯ ศิลา เมือง ขอนแก่น 40000

48. หจก. ส าราญแก๊ส (ขอนแก่น) 222 1 มิตรภาพ ส าราญ เมือง ขอนแก่น 40000

49. หจก. ดาวศรีจันทร์ออยล์ (2009) 58/95 4 ศรีจันทร์ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000

50. หจก. สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 263 10 บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 40000

51. หจก. ก.สุภานันท์ (สาขา 1) 481 1 บ้านทุม่ เมือง ขอนแก่น 40000

52. บจ. ไทยประดาการปิโตรเลียม 257/2-5 มิตรภาพ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000

53. หจก. แหลมทอง เซล แอนด์ เซอร์วิส 165 4 เขือ่นอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
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54. หจก. พรหมฤธิแ์ก๊ส 241 19 กระนวน-เชียงยืน หนองโถ กระนวน ขอนแก่น 40170

55. หจก. โอวา แก๊ส 481 1 เหล่านาดี บ้านทุม่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 400000

56. หจก. ชุมแพแก๊ส 232 4 มะลิวัลย์ โนนหนั ชุมแพ ขอนแก่น 40290

57. หจก. ทรัพย์มาเพิม่พนูแก๊ส 188 5 ชุมแพ-สีชมพู หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

58. บจ. มัง่มีทรัพย์อุดมสุข (๒๕๕๕) 387 17 มะลิวัลย์ บ้านทุม่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

59. บจ. ล าพนู แก๊สปิคนิค 72 12 มิตรภาพ โคกส าราญ บ้านแฮด ขอนแก่น 40110

60. หจก. แก๊สสบายใจ 35 10 - ดอนด่ัง หนองสองหอ้ง ขอนแก่น 40190

61. บจ. ดาวศรีบุรีกรุ๊ป ปิโตรเลียม 474/1 9 มะลิวรรณ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

62. บจ. ไชยโชติช่วง 202 11 - สวนหม่่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

63. บจ. ล าพนู แก๊สปิคนิค (สาขา ๗) 72 12 - โคกส าราญ บ้านแฮด ขอนแก่น 40110

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ. เกียรติโอภาส 29/4. - ท่าหลวง วัดใหม่ เมือง จันทบุรี 22000

2. บจ. เกียรติโอภาส 33/5 7 บ้านหวัแหลม ท่าช้าง เมือง จันทบุรี 22000

3. หจก. ก.เกษมแก๊ส 2 61/5 9 สุขุมวิท เขาวัว ท่าใหม่ จันทบุรี 22120

4. หจก. ทุง่เบญจาเซอร์วิส 119/10 3 สุขุมวิท ทุง่เบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี 22120

5. หจก. นิวพอร์ทจันทบุรี 84/7 1 เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 22120

6. บจ. พรอ านวยเซอร์วิส 111 5 จันทบุรี-สระแก้ว ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 22180

7. น.ส. ศศิธร งามระเบียบ 34/6 9 วังตโตนด นายายอาม จันทบุรี 22160

8. บจ. รัศมิน แอลพจีี 100 11 สุขุมวิท พลับพลา เมือง จันทบุรี 22000

9. บจ. แอลพจีี  พระยาตรัง 24/32 10 ท่าช้าง เมือง จันทบุรี 22000

10. หจก. ก.เกษมแก๊ส 3 15 12 พลิ ว แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130

11. หจก. ก.เกษมแก๊ส 36/29 4 ท่าช้าง เมือง จันทบุรี 22000

12. บจ. ตากสินมัน่คง มหาโชค 64/3 6 สุขุมวิท เขาวัว ท่าใหม่ จันทบุรี 22120

13. บจ. สงวนสิน เอ็นเนอร์ยี่ 61/11 9 สุขุมวิท เขาวัว ท่าใหม่ จันทบุรี 22120

14. หจก. กาญจนา นาคนันทน์ 184/1 12 จันทบุรี-สระแก้ว ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 22180

15. หจก. คลองนารายณ์แก๊ส 431/29-30 14 - คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

16. หจก. กิจมัน่คงแก๊ส 74/21 8 - วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 22160

17. หจก. 3 พ ีเจริญแก๊ส 100/1 12 - คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

18. บจ. ถูกใจ 90/15 12 - พลับพลา เมือง จันทบุรี 22000

19. บจ. รักชูก้า เอนเนอร์จี พลัส (สาขา 2) 109/1 8 - นายายอาม นายายอาม จันทบุรี 22110

20. บจ. รักชูก้า เอนเนอร์จี พลัส (สาขา 3) 63/10 12 - ท่าช้าง เมือง จันทบุรี 22000

21. บจ. รักชูก้า เอนเนอร์จี พลัส (สาขา 4) 203/12 1 - มะขาม มะขาม จันทบุรี 22150

22. บจ. รักชูก้า เอนเนอร์จี พลัส (สาขา 5) 90/6 9 - มะขาม มะขาม จันทบุรี 22150

23. บจ. รักชูก้า เอนเนอร์จี พลัส (สาขา 6) 135/1 4 - เขาวัว ท่าใหม่ จันทบุรี 22120

24. บจ. รักชูก้า เอนเนอร์จี พลัส (สาขา 7) 18/4 1 จันทบุรี-สระแก้ว ทับไทร โป่งน  าร้อน จันทบุรี 22140

25. บจ. รักชูก้า เอนเนอร์จี พลัส (สาขา 11) 37/24 13 - คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

26. บจ. รักชูก้า เอนเนอร์จี พลัส (สาขา 20) 1/2 4 - เกวียนหกั ขลุง จันทบุรี 22110

27. บจ. รักชูก้า เอนเนอร์จี พลัส (สาขา 21) 44 7 - บ่อ ขลุง จันทบุรี 22110

28. บจ. รักชูก้า เอนเนอร์จี พลัส (สาขา 22) 33/82 7 มหาราช 2 จันทนิมิต เมือง จันทบุรี 22000

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดจันทบรุี

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดฉะเชงิเทรำ
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ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจก. เจ.พ.ีอาร์.แก๊ส 3/1/3 1 ศรีโสธรตัดใหม่ หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

2. หจก. โกลเด้นแก๊ส 3/1/2 1 ศรีโสธรตัดใหม่ หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

3. บจ. เจริญศักด์ิ ธานี ออยล์ 382 12 ศุขประยูร หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

4. หจก. รุ่งพทิักษบ์ริการ 234/5 4 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ท่าถ่าน พนมสารคราม ฉะเชิงเทรา 24120

5. หจก. รุ่งพทิักษป์ิโตรเลียม 123 4 สระแก้ว-เขาหนิซ้อน เมืองเก่า พนมสารคราม ฉะเชิงเทรา 24120

6. บจ. เอ็น เอ พ ีกรุ๊ป 88 18 กบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา เขาหนิซ้อน พนมสารคราม ฉะเชิงเทรา 24120

7. บจ. ทรัพย์ดีเลิศ  สุวินทวงศ์ 36912 7 สุวินทวงศื นครเนือ่งเขต เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

8. หจก. ดร.แก๊ส  แปดริ ว 782/3 ฉะเชิงเทรา-บางปะกง หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

9. หจก. จิวแปดริ ว  ออโต้แก๊ส 99/11 4 ฉะเชิงเทรา-พนมสารคราม เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

10. หจก. บายพาส  ออโต้  แก๊ส 60 1 บายพาส บางตีนเป็ด เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

11. บจ. บ้านโพธิ ์ปิโตรเลียม 181/2 7 ฉะเชิงเทรา-บางปะกง บางพระ เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

12. บจ. เติมแล้วรวยแอลพจีี  11/5 1 ฉะเชิงเทรา-บางปะกง คลองประเวศ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

13. บจ. อ่าวถาวร ปิโตรเลียม 188 7 หนองแหน พนมสารคราม ฉะเชิงเทรา 24120

14. บจ. เจริญศักด์ิ ธานี ออยล์ 82/3 12 ศุขประยูร บางตีนเป็ด เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

15. บจ. แปดริ ว เซอร์วิสแก๊ส 41/1 6 ฉะเชิงเทรา-บางปะกง บางพระ เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

16. บจ. เอ็นเอสแก๊ส แอลพจีี 290/1 สุวินทวงศ์ หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

17. บจ. เคแอนด์พเีซอร์วิสแก๊ส   5/79 8 บางไผ่ เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

18. บจ. รวยเก่งเฮง เซอร์วิสแก๊ส 51/2 1 คลองนครเมืองเขต เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

19. บจ. เอ็น.ที.พรีเมีย่มแก๊ส 95/5 3 ฉะเชิงเทรา-บางปะกง แสนภดูาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

20. บจ. สุทักษ์ 806/5 9 หวัล าโพง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

21. บจ. 3 ณัฐแก๊ส 17 8 โพรงอากาศ บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา 24150

22. หจก. ตั งธีรประเสริฐ   5/11 2 บางน  าเปรี ยว-องครักษ์ หนอนทอง บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา 24150

23. บจ. ปีบ๊ทอง 96 4 ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

24. หจก. กิจพนัเฟือ่ง 114 2 สิงโตทอง บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา 24150

25. บจ. 357 แจ่มไพบูลย์ 109/3 2 ฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม ดอนทราย บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

26. บจ. ที.เอ็ม.บี.ออยล์ 55/4 2 บางน  าเปรี ยว บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา 24150

27. บจ. เคเอสเอ็ม ฉะเชิงเทรา ปิโตรเลียม 89 1 บางปะกง-ฉะเชิงเทรา คลองประเวศ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

28. บจ. มีเงินมีทอง แก๊ส 22/21 4 เสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

29. บจ. 3 ณัฐ แอลพจีี 112/1 2 ดอนทราย บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

30. บจ. สุทักษ ์ปิโตรเลียม 51/2 6 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

31. บจ. แก๊สคุณภาพ 2010 12/1 2 เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

32. หจก. 314 ออโต้แก๊ส 8 เขาหนิซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

33. หจก. จิวแปดริ วพทีีที 22/14 1 เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

34. บจ. พเีอ็นดี ก๊าซ ซัพพลาย 94/54 9 หวัส าโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24109

35. บจ. ฉะเชิงเทราอนันตกิจ 241 ฉะเชิงเทรา-บางน  าเปรี ยว หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

36. บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 30/3 11 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ. ชยาภวิัฒน์ 19/1. 10 เล่ียงเมืองชลบุรี บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000

2. หจก. ราชาวดีแก๊สแอนด์ปิโตรเคมคัลส์ 88 8 เล่ียงเมือง(บายพาส) นาป่า เมือง ชลบุรี 20000

3. หจก. รุ่งเรืองแก๊ส  เซอร์วิส 193 6 สุขุมวิท บางทราย เมือง ชลบุรี 20000

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชลบรุี
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4. หจก. นาจอมทองแก๊ส 641/2 สุขุมวิท เมือง ชลบุรี 20000

5. บจ. ภมูิพฒัน์  เซอร์วิส 48/17 1 สุขุมวิท หว้ยกะปิ เมือง ชลบุรี 20000

6. หจก. เพิม่ทรัพย์ทวีแก๊สเซอร์วิส 183/1 2 สุขุมวิท นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150

7. หจก. ศิริวิไล 219 6 สุขุมวิท นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150

8. บจ. เทียนชัย ปิโตรเคมิคัลส์ 126/82 6 สุขุมวิท นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150

9. นายสกุลยศ วงศ์พนัธ์เจริญ(บุญยงค์แก๊ส) 47/3 9 สุขุมวิท บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 2110

10. บจ. จันทร์เพญ็แก๊ส 15/20 4 สุขุมวิท สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี 2110

11. บจ. วีพเีอ็นแก๊สแอนด์เซอร์วิส 6/8. 6 ทางหลวงสาย 331 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 2110

12. บจ. อัยรญา ปิโตรเลียม 305/29 7 สุขุมวิท ทุง่ศุขลา ศรีราชา ชลบุรี 2110

13. หจก. สัตหบีปัม๊แก๊ส 50/2 3 สุขุมวิท สัตหบี สัตหบี ชลบุรี 20180

14. หจก. เจ็ดหบีทองค ารุ่งโรจน์ 23 2 สุขุมวิท สัตหบี สัตหบี ชลบุรี 20180

15. บจ. นครชัยปราการ  เคมีภณัฑ์  4/9 3 สุขุมวิท หว้ยกะปิ เมือง ชลบุรี 20000

16. หจก. เอแอนด์บี  รุ่งเรืองแก๊ส 44/4 4 ยุทธศาสตร์ นาวังหนิ พนัสนิคม ชลบุรี 20140

17. บจ. รัตนวารี  คอปอร์เรชัน่ 23/17 เศรษฐกิจ หนองรี เมือง ชลบุรี 20000

18. บจ. ปาตาเซอร์วิส 217/53 3 เล่ียงเมือง บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000

19. บมจ. สยามแก๊ส  แอนด์  ปิโตรเคมิคัลส์ 140 6 กระทิงลาย โป่ง บางละมุง ชลบุรี 20150

20. บจ. ภมูิพฒัน์  เซอร์วิส 1/21 6 เศรษฐกิจ บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000

21. บจ. 331 ปิโตรก๊าซ 125 9 ยุทธศาสตร์ หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี 20140

22. หจก. นิวปรางทิพย์ 193/1 2 สาย344 หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี 20170

23. บจ. อาร์แอนด์เอส  เพาว์เวอร์แก๊ส 60/18 4 พนัส-เกาะโพธิ์ ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240

24. บจ. ภมูิพฒัน์  เซอร์วิส  9/1 10 เล่ียงเมือง บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000

25. หจก. ถนอมพงษ ์เซอร์วิส 38/3 5 พนัส-หนองชาก หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี 20170

26. หจก. ถนอมพงษพ์ฒันา 92/1 3 สุขประยูร มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี 20160

27. บจ. สยามแก๊ส  แอนด์  ปิโตรเคมิคัลส์ 31/34 6 เล่ียงเมือง บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000

28. บจ. เจ เอส เค แก๊ส 552/1 5 บ้านบึง-แกลง หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี 20170

29. บมจ. สยามแก๊ส  แอนด์  ปิโตรเคมิคัลส์ 48/17 1 สุขุมวิท หว้ยกะปิ เมือง ชลบุรี 20000

30. บมจ. สยามแก๊ส  แอนด์  ปิโตรเคมิคัลส์ 30/31 9 สุขุมวิท หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

31. หจก. ชลศรีพลัง  แก๊สปิโตรเลียม 63/4 4 สุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 20150

32. บจ. บางละมุงโป่งแก๊ส   2/33 7 สาย 36 โป่ง บางละมุง ชลบุรี 20150

33. บจ. เอส ซีกรุ๊ป  40/25 4 ตะเคียนเตี ย บางละมุง ชลบุรี 20150

34. หจก. ทรัพย์สมบูรณ์ทวี  1/5 6 วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี 20140

35. หจก. ถนอมพงษ ์ แก๊ส ปิโตรเลียม  72/1 7 บ้านเชิด พนัสนิคม ชลบุรี 20140

36. บจ. ศรีสุขแก๊ส  140/5 2 สุขประยูร มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี 20160

37. บจ. พนัสนิคม แอลพจีี 52/5 9 สุขประยูร น่าป่า เมือง ชลบุรี 20000

38. บจ. ชยาภวิัฒน์ (สาขา ๑) 42 8 ชลบุรี-บ้านบึง หนองรี เมือง ชลบุรี 20000

39. บจ. อมตะแก๊ส  79/2 2 คลองต าหรุ เมือง ชลบุรี 20000

40. บจ. เจวีซี แก๊สแอนด์เซอร์วิส  116/36 3 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20110

41. บจ. วีเอ็นพ ีแก๊สแอนด์เซอร์วิส  6/8 6 สุขุมวิท บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20110

42. บจ. เค.ทรี.พ.ีเซอร์วิส  218/5 10 สุขุมวิท บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20110

43. บจ. บุญชัยพลูตาหลวง  33/6 2 พลูตาหลวง สัตหบี ชลบุรี 20180

44. บจ. ลาภภวิัฒน์  21/6 1 นาจอมเทียน สัตหบี ชลบุรี 20180

45. หจก. ราชาวดีแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ 1 1 - เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี 20230

46. หจก. บ้านความดี 205 8 - บางเสร่ สัตหบี ชลบุรี 20250
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47. บจ. พุม่พวงธนทรัพย์ 297/7 1 - บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 20150

48. บจ. ปิน่ทอง แอลพจีี กรุ๊ป 35/184 3 สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี 20110

49. บจ. เอส ซี กรุ๊ป 30/9 4 ตะเคียนเตี ย บางละมุง ชลบุรี 20150

50. บจ.เอ บี แก๊ส สถาพรรุ่งเรืองกิจ 81/12 1 - นาจอมเทียน สัตหบี ชลบุรี 20250

51. บจ. อีสเทิร์น ปิโตรเลียม 95/1 8 - บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230

52. หจก. รักชูก้า บายพาส 291/1 10 - บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

53. บจ. ชลบุรี กรุ๊ป 92/2 4 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 20150

54. บจ. ซีเอสพ ีอุดมภณัฑ์ แอนด์ แก๊ส 2/2 4 - บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 20150

55. บจ. ธงชัยก๊าซแอนด์เซอร์วิส 92/11 1 ดอนหวัฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

56. บจ บ้านศิลาชล 50/2 5 - เหมือง เมือง ชลบุรี 20130

57. หจก. ทรัพย์ไพศาล รุ่งเรือง ปิโตรเลียม 199/9 3 - สัตหบี สัตหบี ชลบุรี 20180

58. หจก. พพีรัีกแก๊ส 48/25 6 - สัตหบี สัตหบี ชลบุรี 20180

59. บจ. ลาภทรัพย์ทวี 166/267 7 - ทุง่สุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20250

60. บจ. บุญชัยก๊าซบ้านอ าเภอ 99/24 3 นาจอมเทียน สัตหบี ชลบุรี 20250

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. แอล.พ.ีจี ชัยนาท 103/7 7 ตลุก สรรพยา ชัยนาท 17150

2. หจก. ชัยนาทแก๊ส  31/8 2 อูต่ะเภา มโนรมย์ ชัยนาท 17110

3. หจก. เคเอสเอ็มชัยนาทแก๊ส 41/1 4 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 17140

4. บจ. บี พ ีเจ กรุ๊ป  1996 1 พหลโยธิน บ้านกล้วย เมือง ชัยนาท 17000

5. หจก. แอล.พ.ีจ.ีชัยนาท 258 4 ทล32 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 17150

6. หจก. เฟือ่งฟา้บริการ 220 5 สายเอเซีย หางน  าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 17110

7. บจก. ทรัพย์รุ่งเร่ือง อินเตอร์เนชัน่แนล 41/1 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 17140

8. หจก. จีแอนด์จีเอ็นเนอร์ยี ่ชัยนาท 414 3 ชัยนาท เมือง ชัยนาท 17000

9. บจก. ทรัพย์รุ่งโรจน์ อินเตอร์เนชัน่แนล 183 7 สายเอเชีย ตลุก สรรพยา ชัยนาท 17150

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. ชัยภมูิสยามแก๊ส 99/3 14 เล่ียงเมือง ในเมือง เมือง ชัยภมูิ 36000

2. หจก. ขวัญไทยมอเตอร์ 401 2 ชัยภมู-ิสีคิ ว หนองนาแซง เมือง ชัยภมูิ 36000

3. หจก. จัตุรัส แอลพจีี 111 13 ชัยภมู-ิจัตุรัส ละหาน จัตุรัส ชัยภมูิ 36130

4. หจก. นวพงศ์  ซับพลายส์ 111/2 3 ชัยภมู-ิสีคิ ว หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภมูิ 36130

5. หจก. ซี พ ีจี กรุ๊ป 81 9 ภเูขียว-ชุมแพ โคกสะอาด ภเูขียว ชัยภมูิ 36110

6. หจก. ศรีไทยปิโตรเลียมก๊าซ 341 12 ชัยภมู-ิภเูขียว หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภมูิ 36150

7. หจก. พยัคฆ์แก๊ส 216/1 ในเมือง เมือง ชัยภมูิ 36000

8. หจก. ช่องสามหมอ 114 5 ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภมูิ 36140

9. บจ. ประยูร แก๊ส แอนด์ ปิโตรเลียม 111 3 ชุมแพ-หล่มสัก ดงบัง คอนสาร ชัยภมูิ 36180

10. หจก. ชัยภมูิ  ยูนิคแก๊ส 229/1-2 1 ชัยภมู-ิบัวใหญ่ ฑพนทอง เมือง ชัยภมูิ 36000

11. บจ.พลังงานก๊าซธรรมชาติ  490 - เล่ียงเมือง ในเมือง เมือง ชัยภมูิ 36000

12. หจก. ขวัญไทยปิโตรเลียม  58 15 เล่ียงเมือง ในเมือง เมือง ชัยภมูิ 36000

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชยันำท

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชยัภมูิ

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชมุพร
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ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. ทุง่หลวงเชื อเพลิง 157/1 5 เทศบาล ซอย 7 วังไผ่ เมือง ชุมพร 86000

2. หจก. หลังสวนปิยะแก๊ส 42/3 5 ทางหลวงสาย 41 ขันเงิน หลังสวน ชุมพร 86110

3. หจก. ป่าเวออยล์ 131 3 เพชรเกษม ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 86140

4. หจก. 39 ปิโตรเลียม 249 8 เพชรเกษม ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 86140

5. หจก. แก่งเพกาเชื อเพลิง 111 4 เพชรเกษม ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร 86140

6. หจก. ชุมพรออยล์ 129 3 วังไผ่ เมือง ชุมพร 86000

7. หจก. ไชยาออยล์ 139 9 ทุง่หลวง ละแม ชุมพร 86170

8. หจก. สวีปิยะแก๊ส 110/3 4 นาโพธิ์ สวี ชุมพร 86130

9. บจ. ดาวเต็มถัง  7/1 3 บ้านนา เมือง ชุมพร 86000

10. หจก. หาดละแมรีสอร์ท 144 4 ทุง่หลวง ละแม ชุมพร 86170

11. หจก. สวรปิยะแก๊ส  59/4 4 สวี สวี ชุมพร 86130

12. หจก.พลทรัพย์เอนเนอร์จี 131/2 4 - ทุง่ตะไคร ทุง่ตะโก ชุมพร 86220

13. หจก.หลังสวนปิยะแก๊ส 443/1 5 - วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86110

14. หจก. ป่าเวออยล์ 162/5 12 - ครน สวี ชุมพร 86130

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. ไฮเวย์แก๊สเชียงราย 189 8 รอบเวียง เมือง เชียงราย 57000

2. บจ. โกลเด้นออโต้แก๊ส 242/1 8 รอบเวียง เมือง เชียงราย 57000

3. หจก. เชียงรายแก๊สรถยนต์ 27 10 สันทราย เมือง เชียงราย 57000

4. บจ. โกลเด้นออโต้แก๊ส (สาขาแม่จัน) 278 5 แม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110

5. บจ. โกลเด้นออโต้แก๊ส 503 9 เวียงค าพาง แม่สาย เชียงราย 57130

6. นายสมเกียรติ จอมราชคม(บจ.รุ่งเรือง ก๊าซ
เซลล์ แอนด์เซอร์วิส)

95 9 แม่เย็น พานทอง เชียงราย 57120

7. หจก. แม่สายแอลพจีีออโต้สเตชัน่ 101 10 โป่งผา แม่สาย เชียงราย 57130

8. หจก. เชียงรายแก๊สรถยนต์ 6 1 ทางหลวง 1 ดุงมะคะ แม่ลาว เชียงราย 57250

9. หจก. อานนท์แก๊สเชียงราย 332 2 สันทราย เมือง เชียงราย 57000

10. บจ. เชียงราย แอลพี 212 1 พหลโยธิน บ้านดู่ เมือง เชียงราย 57000

11. บจ. แอลพจีี กรีนพาวเวอร์ 53/29 22 เล่ียงเมืองเชียงราย รอบเวียง เมือง เชียงราย 57000

12. บจ. อรยาแก๊ส 99 13 พหลโยธิน สันทราย เมือง เชียงราย 57000

13. บจ. เชียงรายแก๊สรถยนต์ 152 6 พหลโยธิน สันทราย เมือง เชียงราย 57000

14. บจ. พะเยา-เชียงรายแก๊สรถยนต์ 155 5 เชียงราย-เทิง ท่าสาย เมือง เชียงราย 57000

15. หจก. เชียงรายทรัพย์โสธร (2554) 208 3 พหลโยธิน ป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย 57000

16. บจ. แอลพจีี 2554 268 6 นางแล เมือง เชียงราย 57000

17. หจก. อานนท์เวียงป่าเป้า 18 9 เชียงราย-เชียงใหม่ เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170

18. บจ. รุ่งเรือง ก๊าซเซลล์ แอนด์เซอร์วิส 92 1 ทล.108 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170

19. บจ. ทุง่หลวงเทิง 155 10 พหลโยธิน เวียง เทิง เชียงราย 57160

20. บจ. เชียงของแก๊ส 2 14 - ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 57140

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ. ด ารงอ้อมเมืองแก๊ส 207 - มหดิล ช้างคลาน เมือง เชียงใหม่ 50100

2. บจ. นิม่ซีเส็งเชียงใหม่ก๊าซ 368/2 - เชียงใหม่-ล าปาง ฟา้ฮ่าม เมือง เชียงใหม่ 50000

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงใหม่
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3. บจ. ล าพนูแก๊สปิคนิค 1/4. 5 เชียงใหม่-ล าปาง ท่าศาลา เมือง เชียงใหม่ 50000

4. บจ. แก๊ส 41 (2009) 10 3 สนามบิน สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200

5. บจ. ครอบครัวกล้วยไม้ 42/1 ทุง่โฮเท็ล วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 50000

6. บจ. ต.แก๊ช 119 เชียงใหม่-ล าปาง ป่าตัน เมือง เชียงใหม่ 50000

7. บจ. แอลพจีี คาร์แก๊ส 49 4 เชียงใหม่-ล าปาง ท่าศาลา เมือง เชียงใหม่ 50000

8. หจก. เค เค แอลพจีี 101/2 1 เชียงใหม่-ล าปาง ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 50140

9. หจก. กรวัฒน์แก๊ส 157 - วงแหวนรอบนอก ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 50000

10. หจก. รัตนาแอล พจีี 128 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120

11. บจก. เซฟแก๊ส 2005 217/9 เชียงใหม่-ล าปาง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 50000

12. บจก. โกลบอลกรีน 100/20 1 เชียงใหม่-หางดง ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 501000

13. บจ. ต.แก๊ซ (สาขา 3) 199 18 เวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110

14. บจ. อาร์ พ ีฟูด้ 2006 179 8 เชียงใหม่-ดอยเสก็ด สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210

15. หจก. ปัม๊แก๊ส  ชูกาก้า 119 5 เชียงใหม่-ดอยเสก็ด สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210

16. หจก. ปัม๊แก๊ส  ชูกาก้า 275 6 เชียงใหม่-พร้าว หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210

17. หจก. สามปอยหลวง เชียงใหม่ 474/1 เชียงใหม่-ล าปาง หนองป่าครั ง เมือง เชียงใหม่ 50000

18. หจก. เชียงใหม่ภรณ์รวี 72 เชียงใหม่-ล าปาง ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300

19. นายเจษฎา  พจนสุนทร 35/1 1 ฝาง-ท่าดอน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110

20. หจก. เชียงใหม่ภรณ์รวี 277 5 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230

21. บจ. ดอยอินทนนท์ 159 8 ชม-ฮอด ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160

22. หจก. ดอยสุเทพ 252 8 ชม-หางดง แม่เหยีะ เมือง เชียงใหม่ 50000

23. หจก. ปัม๊แก๊ส  ชูกาก้า (สาขา 1) 201 8 ชม-พร้าว หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210

24. หจก. รพภีทัรแม่ริม 8 1 ชม-ฝาง แม่สาย แม่ริม เชียงใหม่ 50180

25. หจก. เชียงใหม่ภมูิรพี 277 5 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230

26. บจ. เชียงใหม่แก๊สดี 333 มหดิล หนองหอย เมือง เชียงใหม่ 50000

27. บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 370 5 ยางเนิ ง สารภี เชียงใหม่ 50140

28. หจก. ภคู าแก๊ส 410/8 4 เชียงใหม่-ล าพนู หนองผึ ง สารภี เชียงใหม่ 50140

29. หจก. เมตตาฝางแก๊ส 35/1 1 เวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110

30. บจ. เชียงใหม่ทวีโชค 115 2 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180

31. บจ. เชียงใหม่ เค.เค. ปิโตรเลียม 332 1 ราชพฤกษ์ หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230

32. บจ. แก๊สซัพพลายส์ 244/1 แก้วนวรัฐ วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 50000

33. หจก. เชียงใหม่ภรณ์สุรีย์ 428 1 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 50180

34. บจ. โกลบอลกรีน 14 1 รัตนโกสินทร์ ศรีภมูิ เมือง เชียงใหม่ 50200

35. หจก. แอล.พ.ีจ.ีไชยปราการฝาง 25 6 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

36. หจก. ไทปิโตรเล่ียม 99/9 7 ขี เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180

37. บจ. ออบหลวงแก๊สสเตชัน่ 202 5 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160

38. หจก. วี แก๊ส ภคู า 129/5 1 ต้นเปา สันก าแพง 50130

39. หจก.สามปอยหลวง เชียงใหม่ 474/1 - เชียงใหม่-ล าปาง หนองป่าคร่ัง เมือง เชียงใหม่ 50000

40. บจ.เชียงใหม่แก๊สดี 333 - มหดิล หนองหอย เมือง เชียงใหม่ 50000

41. บจ.เชียงใหม่ภทัรภมูิ 72 - - ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. ทักษณิสตาร์แก๊ส 384/4 - หว้ยยอด ทับเทีย่ง เมือง ตรัง 92000

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดตรัง
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2. หจก. ชะมวงปิโตรเลียม 39/2 7 บ้านโพธิ์ เมือง ตรัง 92000

3. หจก. ตรังแสงภณัฑ์ 100/1 5 ตรัง-กันตัง ควนปริง เมือง ตรัง 92000

4. บมจ. ซัลโก้ 53/2 6 ตรัง-หว้ยยอด นาท่ามเหนือ เมือง ตรัง 92000

5. บจ. ปอนด์ทองกรุ๊ป 75/5 10 ทล.419 โคกหล่อ เมือง ตรัง 92000

6. หจก. 39 ปิโตรเลียม 139 1 วงแหวนรอบเมือง บ้านควน เมือง ตรัง 92000

7. บจ. น  ามันสยามมงคล  สาขานาท่ามเหนือ 53/2 6 ตรัง-หว้ยยอด(แนวใหม่) นาท่ามเหนือ เมือง ตรัง 92000

8. หจก. ก้องศักด์ิรินทร์ 111 5 หว้ยยอด-ตรัง (สายใหม)่ ทุง่ต่อ หว้ยยอด ตรัง 92130

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. สันติแก๊สตราด 973 1 ตราด-คลองใหญ่ วังกระแจะ เมือง ตราด 23000

2. บจก. เข้าท่า 321 2 สุขุมวิท วังกระแจะ เมือง ตราด 23000

3. บจก. กระสอบทอง  66/4 1 สุขุมวิท ท่าพริก เมือง ตราด 23000

4. บจ. เกาะช้างแก๊ส 79 3 - เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 23170

5. หจก. ธนาพาณิชย์ตราด (2524) 92/1 5 สุขุมวิท แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 23150

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ. ล าพนูแก๊สปิคนิค (สาขา 3) 246 5 ไม้งาม เมือง ตาก 63000

2. บจ. ล าพนูแก๊สปิคนิค (สาขา 4) 247 5 ไม้งาม เมือง ตาก 63000

3. หจก. สิริรุ่งเรืองแก๊ส  แอนด์ ออยส์ 136 2 ประดาง กิง่อ.วังเจ้า ตาก 63000

4. หจก. ศรีแสงสว่างก๊าซ 153 11 ตากออก บ้านตาก ตาก 63120

5. หจก. แม่สอดแก๊ส แอด แวนเทจ 729 7 แม่สอด-พบพระ แม่กุ แม่สอด ตาก 63110

6. หจก. สิริรุ่งเรืองแก๊ส  แอนด์ ออยส์ (สาขา๑) 136/2 2 ประดาง วังเจ้า ตาก 63000

7. หจก. จี แอนด์ จี ตาก 305 2 พหลโยธิน หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก 63000

8. หจก. จี แอนด์ จี นครแม่สอด 222 6 - แม่ปะ แม่สอด ตาก 63110

9. บจ. แม่สอด แก๊ส แอดไวซ์ 1/111 - ราชการราษฎรด าหริ 1 แมสอด แม่สอด ตาก 63110

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. บ้านนา แอล.พ.ีจี 73 8 ทองหลาง บ้านนา นครนายก 26110

2. พอ. สมปอง วรรณโคตร 87 3 พรหมณี เมือง นครนายก 26000

3. หจก. นครนายก แอล.พ.ีจี 88 9 รังสิต-นครนายก ท่าช้าง เมือง นครนายก 26000

4. บจ. เอส.อ็ม.เอฟ.เอ็นจีวี 101/5 10 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 26120

5. หจก. บ้านนาแอลพจีี 7 2 บ้านนา-บางอ้อ ทองหลวง บ้านนา นครนายก 26110

6. หจก. สมชายแก๊สสยาม 59 3 บ้านนา-บางอ้อ พกิุลออก บ้านนา นครนายก 26110

7. บจ. นครนายก คาร์แก๊ส 159 3  สุวรรณศร พรหมณี เมือง นครนายก 26000

8. หจก. ไทยเจริญเซอร์วิสคลอง 14  52/1 14 รังสิต-นครนายก คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก 26120

9. บจ. 99 พ.ีเจ.เอส 119 4 - ปากพลี ปากพลี นครนายก 26130

10. หจก. ปากพลีแก๊ส 154 1 สุวรรณศร ปากพลี ปากพลี นครนายก 26130

11. บจ. ซุปเปอร์เพยีวแก๊ส 159 7 - บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก 26000

12. บจ. 99 พ.ีเจ.เอส นครนายกแก๊ส 188 1 - เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก 26130

13. บจ. มัง่ค่ัง พานิช แก๊ส 77 1 สุวรรณศร เกาะหวาย ปากพลี นครนายก 26130

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดตรำด

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดตำก

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดนครนำยก
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14. บจ. เจริญทรัพย์ แอล พ ีจี 101/17 1 รังสิต-นครนายก ท่าช้าง เมือง นครนายก 26000

15. หจก. คุณเช้า 88 กรุ๊ป 108 10 นางรอง-สาริกา สาริกา เมือง นครนายก 26000

16. บจ. พรหมณีปิโตรเลียม 10  สุวรรณศร พรหมณี เมือง นครนายก 26000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก.เอ็น พ ีปิโตรเลียมแก๊ส 248 1 เพชรเกษม ธรรมศาลา เมือง นครปฐม 73000

2. หจก.เกตุพนัธ์บริการ 12 5 เพชรเกษม ล าพยา เมือง นครปฐม 73000

3. หจก.มอเตอร์เอฟเวอร์ออยล์(ไทยแลนด์) 175/1 2 เพชรเกษม หนองดินแดง เมือง นครปฐม 73000

4. หจก.เฉลียวการค้า 33/1 8 สุขาภบิาล บางเลน บางเลน นครปฐม 73130

5. หจก.ไพบูรณ์พานิชบริการ 26/10. 8 พลด าริ บางเลน บางเลน นครปฐม 73130

6. หจก.ดาวบางเลน 185/3 8 เทิดด าริห์ บางเลน บางเลน นครปฐม 73130

7. บจ.เอส วี พ ีสามพรานปิโตรเลียม 14/2 3 เพชรเกษม ยายชา สามพราน นครปฐม 73110

8. หจก.อุคมชัยวิทย์ 3/5. ไร่ขิง-ทรงคนอง ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73120

9. หจก.พ.ีเค.ลัคกี  ออโต้แก๊ส 22/24 6 พทุธมณฑลสาย 4 กระทุง่ส้ม สามพราน นครปฐม 73220

10. บจ.สุรชัยออยล์(2002) 36/2 7 เพชรเกษม คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 73110

11. หจก.เกตุพนัธ์บริการ 12 มาลัยแมน คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 73110

12. บจ.รวมยนต์นครปฐม 83 5 ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม 73120

13. หจก.ลิ มอุดมทรัพย์ปิโตรเลียม 35/32 1 เพชรเกษม ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม 73120

14. หจก.รุ่งโรจน์ออโต้แก๊ส 8 8 มาลัยแมน ก าแพงแสน ก าแพงแสน นครปฐม 73140

15. หจก.วัฒนมงคลปิโตรเลียม 51 13 พทุธมณฑลสาย 5 ศาลายา พทุธมณฑลสาย 4 นครปฐม 73170

16. บจ.เค.เอส.เอ็ม ปิโตเลียม 36/20 6 ศาลายา-บางเลน คลองโยง พทุธมณฑล นครปฐม 73170

17. บจ.นครปฐมออโต้แก๊ส 455 5 ทรงพล สนามจันทร์ เมือง นครปฐม 73000

18. บจ.ลิ มปิโตรเลียมซัพพลาย 36/28 4 เพชรเกษม ท่าต าหนัก นครชัยศรี นครปฐม 73120

19. บจ.เอส เค เอ็น แก๊ส 33/33 4 เพชรเกษม ท่าต าหนัก นครชัยศรี นครปฐม 73120

20. หจก.กองพลบริการ 86 7 ลาดหลุมแก้ว-บางเลน บางเลน บางเลน นครปฐม 73130

21. บจ.ส.ยิง่เจริญแก๊ส 69/10 2 ปิน่เกล้า-นครชัยศรี ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 73120

22. บจ.แอล พ ีจี กรีนแก๊ส 41 2 บรมราชชนนี บางเตย สามพราน นครปฐม 73110

23. หจก.ประทิน  รอดรักษาทรัพย์ 63/3 6 หว้ยพระ ดอนตูม นครปฐม 73150

24. บจ.ประชาพริิยะ 40438 1 เพชรเกษม ท่าตลาด สามพราน นครปฐม 73110

25. บมจ.สยามแก๊ส  แอนด์  ปิโตรเคมิคัลส์ 223/4 1 เพชรเกษม ธรรมศาลา เมือง นครปฐม 73000

26. หจก.ตากสินโกบอลดีวีลอปเมนต์ 39/3 1 ปิน่เกล้า-นครชัยศรี ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 73120

27. หจก.ทีจีดี บริการ 59/14 1 ปิน่เกล้า-นครชัยศรี หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 73110

28. หจก.อินฟนิิตี   ปิโตรเลียม 35/3 1 วังตาก เมือง นครปฐม 73000

29. หจก.ริช เอ็นเนอจี 88/9 1 ทราดนอง สามพราน นครปฐม 73110

30. บจก.ศาลายาแก๊ส 63/8 1 บางเตย สามพราน นครปฐม 73110

31. บจ.ทรัพย์น าชัย 555 8 พลด าริ บางเลน บางเลน นครปฐม 73130

32. บจก.เอกปูแ่ก๊ส 85 9 ดอนข่อย ก าแพงแสน นครปฐม 73140

33. หจก.บอมบ์ปอนด์ การค้า 149 7 มาลัยแมน หว้ยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม 73140

34. บจก.ซันสตาร์ 2009  64/25 1 ปิน่เกล้า-นครชัยศรี ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 73120

35. หจก.ลิ มอุดมทรัพย์ ปิโตรเลียม 99 3 เพชรเกษม ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม 73120

36. หจก.สมชัยปิโตเลียม  66/1 7 บางแลน-ลาดหลุมแก้ว บางแลน บางแลน นครปฐม 73130

37. บจก.เคเอสเอ็ม ปิโตรเลียมไทย  36/20 6 คลองโยง พทุธมณฑล นครปฐม 73170

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดนครปฐม
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38. บจก.เจริญดีแก๊ส  6/18 5 ศาลยา-บางภาษี ศาลายา พทุธมณฑล นครปฐม 73170

39. บจก.พสิษฐ์แก๊ส  174/2 4 เพชรเกษม ธรรมศาลา เมือง นครปฐม 73000

40. หจก.เกตุพนัธ์บริการ สาขา 2  99/4 9 บ่อพลับ เมือง นครปฐม 73000

41. หจก.ทีจีดี บริการ  265/23 9 ล าพยา เมือง นครปฐม 73000

42. บจก.เอพแีก๊ส (2011)  8/2 10 สระกระเทียม เมือง นครปฐม 73000

43. บจก.เอพแีก๊ส (2011) 729 เพชรเกษม สระกระเทียม เมือง นครปฐม 73000

44. บจก.รัตนากร เอ็นเนอร์ยี่ 104/1 9 ทัพหลวง เมือง นครปฐม 73000

45. บจก.ศิริพรแก๊ส 158/14 10 ตาก้อง เมือง นครปฐม 73000

46. บจก.เทพประทานแก๊ส 200 7 เพชรเกษม คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 73110

47. บจก.ส.ยิง่เจริญบริการ (สาขา 1) 49/17 5 ท่าข้าม สามพราน นครปฐม 73110

48. บจก.ทีจีดีบริการ (สาขา 1) 59/14 1 ปิน่เกล้า-นครชัยศรี หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 73110

49. บจก.อชิแก๊ส 88/12 1 ปิน่เกล้า-นครชัยศรี ทรงคนอง สามพราน นครปฐม 73110

50. บจ. สันติธรรม แก๊ส 83 5 เพชรเกษม ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม 73120

51. บจ.วัฒนะผลแก๊ส 8/2 8 มาลัยแมน ก าแพงแสน ก าแพงแสน นครปฐม 73140

52. บจ อนุรักษ ์แก๊ส 10/5 3 เพชรเกษม ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม 73120

53. บจ. ทรัพย์เข็มทองแก๊ส 118 9 ก าแพงแสน-พนมทวน ทุง่บัว ก าแพงแสน นครปฐม 73140

54. หจก.สรถนัต 256/23 9 เพชรเกษม ล าพยา เมือง นครปฐม 73000

55. บจ. พ.ีพ.ีแก๊สเซอร์วิส 7/13 4 - คลองโยง พทุธมณฑล นครปฐม 73170

56. บจ. อ้อมใหญ่แก๊สเซอร์วิส 17/104 2 - อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

57. บจ. มหาสวัสด์ิแก๊ส 9/6 3 - มหาสวัสด์ิ พทุธมณฑล นครปฐม 73210

58. หจก. โชคนาคะวโร 4/69 4 - ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม 73120

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ.นครอินดัสเตรียลแก๊ส 7 กลางเมือง หนองแสง เมือง นครพนม 48000

2. หจก.ตั งไพศาลค้าแก๊ส 116 13 นาแก-สกลนคร พุม่แก นาแก นครพนม 48130

3. บจ.นครอินดัสเตรียลแก๊ส  สาขา 2 35 3 ทางหลวงหมายเลข 22 หนองญาติ เมือง นครพนม 48000

4. บจ. แก๊สมุกดาหาร 149 3 ทางหลวงหมายเลข 
212

ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110

5. หจก. เพิม่วณิชย์แก๊ส 289/1 1 ทางหลวงหมายเลข 
212

ท่าค้อ เมือง นครพนม 48000

6. หจก.เพิม่วณิชย์แก๊ส 162 14 ทล.212 ท่าค้อ เมือง นครพนม 48000

7. หจก.นครอินดัสเตรียนแก๊ส (สาขา 3) 62/7 5 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม 48120

8. หจก.ปตท.ธาตุพนม 149/47 10 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110

9. บจ.นครอินดัสเตรียล แก๊ส (สาขา 4) 245 6 - ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก.เขตต์มงคลบริการ 567 1 เพชรมาตุคลา หวัทะเล เมือง นครราชสีมา 30000

2. หจก.สิทธิพรแก๊ส(โคราช) 998/1 มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000

3. หจก.โคราชธนพฒัน์ 255 6 มิตรภาพ-เล่ียงเมือง หนองกระทุม่ เมือง นครราชสีมา 30000

4. หจก.โคราชเขตมงคล (2005) 133 6 มิตรภาพ-เล่ียงเมือง หนองจะบก เมือง นครราชสีมา 30000

5. บจ.ทีโอออยล์ จ ากัด (สาขา 4) 200 1 ราชสีมา-โชคชัย หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา 30000

6. บจ.ทีโอออยล์ จ ากัด (สาขา 6) 295 1 สุรนารายรณ์ โคกสูง เมือง นครราชสีมา 30310

7. บจ.แอดวานซ์ แอลพจีี 153 5 มิตรภาพ จอหอ เมือง นครราชสีมา 30310

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดนครพนม

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดนครรำชสีมำ
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8. บจ.ศักด์ินทีทร 26 4 ราชสีมา-ปักธงชัย หนองจะบก เมือง นครราชสีมา 30000

9. หจก.ศึกษาภณัฑ์คอมเพล็กซ์ 2/1. สุรนารายณ์ซอย 15 ในเมิอง เมือง นครราชสีมา 30000

10. บจ.สุรนารีโฮเต็ล 111/1 8 มิตรภาพ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170

11. บจ.เฉลิมชัยก๊าซ-กระสอบการพมิพ์ 42/10 10 มิตรภาพ ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 30130

12. บจ.เฉลิมชัยก๊าซ-กระสอบการพมิพ์ 64 8 มิตรภาพ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 30130

13. หจก.เคซี ปากช่องก๊าซ 95/9 10 มิตรภาพ กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 30320

14. หจก.สมชัยปัม๊แก๊ส 34/19 1 มิตรภาพ กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 30320

15. บจ.เจริญยิง่แก๊ส 359 1 มิตรภาพ กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 30320

16. หจก.น  าค้างแก๊สสเตชัน่ 144/3 10 มิตรภาพ ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 30320

17. หจก.เกษมแก๊ส 127 10 มิตรภาพ ปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 30160

18. บจ.ทีโอออยล์ จ ากัด (สาขา 5) 149 8 มิตรภาพ ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 30160

19. หจก.วีเอ็นแก๊ส 33 7 มิตรภาพ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170

20. หจก.ปักธงชัย เจ เค 87 8 ราชสีมา-ปักธงชัย หนองจะบก ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

21. หจก.เติมดี 49 199 2 สีคิ ว-เดชอุดม โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 30190

22. บจ.ทีเอสเอส ปิโตรเลียม 371 10 ราชสีมา-โชคชัย โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 30190

23. บจ.ทีโอออยล์ จ ากัด 252 6 มิตรภาพ ตาจัน่ คง นครราชสีมา 30260

24. บจ.ที ที ซี ปิโตรเคมีคัล 52 4 ทางหลวง 226 จักราช จักราช นครราชสีมา 30230

25. บจ.ก๊าซสยามด่าขุนทด 547 2 ด่านขุนทด-ชัยภมูิ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

26. บจ.มิตรภาพ  ออโต้  แก๊ส 12 6 มิตรภาพ มิตรภาพ สีคิ ว นครราชสีมา 30140

27. หจก.วีเอ็นแก๊ส 114 9 มิตรภาพ มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 30170

28. บจ.ซี ซี ปิโตรเลียม 29 16 ทางหลวง 24 ท่าเยีย่ม โชคชัย นครราชสีมา 30190

29. บจ.พ ีโอ ออยล์ (สาขา 7) 637 2 ทางหลวง  226 หวัทะเล เมือง นครราชสีมา 30000

30. บจ.น  ามันกันเอง 170 1 ทางหลวง  226 ทับสวาย หว้ยแถลง นครราชสีมา 30240

31. หจก.สุวชาและบุตร  1997 94 8 มิตรภาพ ตาจัน่ คง นครราชสีมา 30260

32. บ.แอดวานซ์แอล พ ีจี 10/2 10 มิตรภาพ สีดา สีดา นครราชสีมา 30430

33. บ.สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ 108/1 3 ทางหลวง 226 หวัทะเล เมือง นครราชสีมา 30000

34. บ.เฉลิมชัยก๊าซแอลพจีี 111 14 มิตรภาพ ลาดบัวขาว สีคิ ว นครราชสีมา 30140

35. หจก.เจริญทรัพย์โชคชัย 354/1 เล่ียงเมือง ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000

36. บ. ศักด์ินรีทร 432 1 ราชสีมา-ปักธงชัย ไชยมงคล เมือง นครราชสีมา 30000

37. บจก.สุวชาและบุตร 1997 (สุวชาแก๊สแอนด์
ออยล์)

94 8 มิตรภาพ ตาจัน่ คง นครราชสีมา 30260

38. บจก.พโีอออยล์ 112 10 ราชสีมา-จักราช จักราช จักราช นครราชสีมา 30230

39. บจก.พโีอออยล์ (สาขา 10) 103 15 มิตรภาพ หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30000

40. บจก.โชคชัย แอลพจีี ธุรกิจ 173 9 สิคิ ว-เดชอุดม พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 30190

41. หจก.สยามออลล์ 191 10 สีคิ ว-ชัยภมูิ หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

42. หจก.ตันติชัยแก๊ส 216 9 มิตรภาพ ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 30160

43. บจก.ตลาดแคพวีี 242 12 มิตรภาพ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 30160

44. บจก.ฐากรบัวใหญ่แก๊ส  1/1 3 บัวใหญ่-ชัยภมูิ ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120

45. หจก.เค.เจ ปักธงชัย 171 9 ปักธงชัย-ส่ีคิ ว เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

46. พริกปัน๊ก๊าซ (นายจักริน ตันติประภา) 88 12 งิ ว ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

47. บจก.เฉลิมชัยก๊าซ แอลพจีี (สาขา 1)  53/2 มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130

48. บจก.เฉลิมชัยก๊าซ แอลพจีี (สาขา 3)  6/4 8 มิตรภาพ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 30130

49. หจก.สิทธิพรแก๊ส(โคราช) 99/1 มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000

50. หจก.ศึกษาภณัฑ์คอมเพล็กซ์ 769 สุรนารายณ์ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
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51. บจก.นครพฒันา อินเตอร์กรุ๊ป 177 7 เล่ียงเมืองนครราชสีมา หมืน่ไวย เมือง นครราชสีมา 30000

52. บจก.พโีอออยล์ (สาขา 1) 171 6 มิตรภาพ ตลาด เมือง นครราชสีมา 30000

53. หจก.มิตรเจริญปิโตรเล่ียม 208 1 ไชยมงคล เมือง นครราชสีมา 30000

54. บจก.เบสท์แอลพจีี 218 11 มิตรภาพ บ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา 30000

55. บจก.เกณิกา 111 4 มิตรภาพ บ้านโพธิ์ เมือง นครราชสีมา 30000

56. หจก.นพพร แอลพจีี (เฉลิมพระเกีตรติ) 210 15 มิตรภาพ ลาดบัวขาว สีคิ ว นครราชสีมา 30140

57. บจก.  เฉลิมชัยก๊าซ แอนด์ออยล์   222/10 6 มิตรภาพ ลาดบัวขาว ส่ีคิ ว นครราชสีมา 30140

58. บจก.พลังงานก๊าซธรรมชาติ 259 1 พมิาญ-ชุมพวง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. หนึง่กลการ 206/24 1 กะโรม โพธิเ์สด็จ เมือง นครศรีธรรมราช 80000

2. หจก. นครแอลพจีี 52/2 พฒันาการคูขวาง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 80000

3. หจก. นครแก๊สแอลพจีี 60/8 3 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000

4. บจก. โลตัสทุง่สง  ออโตแก๊ส 144/7 2 หนองหงส์ ทุง่สง นครศรีธรรมราช 80110

5. หจก. หนึง่กลการ  สาขา 1 121 2 ทล 41 ปากพนู เมือง นครศรีธรรมราช 80000

6. หจก. หนึง่กลการ  สาขา 2 316/23 5 อ้อมค่าย ปากพนู เมือง นครศรีธรรมราช 80000

7. หจก. หนึง่กลการ  สาขา 3  2/72 1 กระโรม โพธิเ์สด็จ เมือง นครศรีธรรมราช 80000

8. หจก. หนึง่กลการ  สาขา 4 54/9 พฒันาการคูขวาง หนองหงส์ ทุง่สง นครศรีธรรมราช 80110

9. หจก. ทุง่สงกรีนก๊าซ 343 1 ทุง่สง-สุราษฎร์ นาโพธิ์ ทุง่สง นครศรีธรรมราช 80110

10. หจก. ส. ชลนคร 207/23 1 สิชล สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 80120

11. บจ. น  ามันสยามมงคล (สาขานาพรุ)   80/3 1 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000

12. หจก. ทุง่สงกรีนก๊าซ (สาขา 1)   115/4 3 ทุง่โพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 80130

13. หจก. วงศ์ขันติชัย 43/5 11 - หวัไทร หวัไทร นครศรีธรรมราช 80170

14. หจก. ท่าศาลา ออโต้แก๊ส 8/7 13 - ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

15. หจก. ทุง่สง แอลพจีี 168 2 ทุง่สง-สุราษฎร์ธานี หนองหงส์ ทุง่สง นครศรีธรรมราช 80110

16. หจก.นครการปิโตรเลียม 73/5 5 ทางหลวงหมายเลข4103 ไชยมนตรี เมือง นครศรีธรรมราช 80000

17. บจ. ทองวิจิตรปิโตรเลียม 103/8 - ราชด าเนิน ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 80000

18. บจ. นนทรี แอลพจีี 60/4 2 สายเอเชีย ทุง่โพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 80130

19. หจก.ชลนคร แอล พ ีจี 144/4 6 นครศรีฯ-สุราษฎร์ ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 80210

20. บจ. กรีนเพาเวอร์แก๊ส 148/1 5 อ้อมค่ายวชิราวุธ ปากพนู เมือง นครศรีธรรมราช 80000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. วศินชัย 33/15 2 กลางแดด เมือง นครสวรรค์ 60000

2. บจ. นครสวรรค์ ออโต้แก๊ส 148/21 10 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 60000

3. บจ. เอ็น เอส ปิโตรเลียม จ ากัด 46/94 10 . วัดไทร เมือง นครสวรรค์ 60000

4. หจก. พรีะเดชบริการ (สาขาตาคลี) 193 21 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140

5. หจก. พรีะเดชบริการ (สาขาตาคลี) 268 1 โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220

6. หจก. ซีพเีพาเวอร์แก๊สแอนด์เซอร์วิสกรุ๊ป 290 7 บ้านแดน บรรพตพสัิย นครสวรรค์ 60180

7. หจก. อาร์ดีแก๊ส 123/2 9 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130

8. หจก. แก๊สหนองบัว 68 1 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 60110

9. สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ 101/3-4 7 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 60000

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดนครศรีธรรมรำช

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดนครสวรรค์
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10. หจก. วศินพงษ ์2008 123 7 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ 60170

11. นครสวรรค์ยนต์แคร์  ออโต้แก๊ส 88 7 ยางตาล เมือง นครสวรรค์ 60000

12. บจ. โมเดิร์นแก๊ส 1262/26 10 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 60000

13. บจ. นครสวรรค์แก๊ส  2009 799 11 บางม่วง เมือง นครสวรรค์ 60000

14. หจก. พรีะเดชบริการ (สาขาตากฟา้) 47 5 ตากฟา้ ตากฟา้ นครสวรรค์ 60190

15. หจก. พรีะเดชบริการ (สาขา4) 55/5 5 หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

16. หจก. พรีะเดชบริการ (สาขา2) 114 6 หนองเต่า เก้าเลี ยว นครสวรรค์ 60230

17. บจก. พงศ์ศิรินครทรัพย์ ปิโตรเลียม 6 7 กลางแดด เมือง นครสวรรค์ 60000

18. หจก. จี เอ็ม แก๊ส 39/1 2 ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130

19. หจก. เอ็กซ์-ไลน์ แมชชินเนอร่ี 888 8 บางม่วง เมือง นครสวรรค์ 60000

20. หจก. เคบีแก๊ส 294/8 6 หนองปลิง เมือง นครสวรรค์ 60000

21. บจก. รวยคุณธรรม   20/2 7 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ 60170

22. หจก. วศินพงศ์ 2008   71/4 7 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ 60170

23. หจก.สลกบาตรบริการ 130 8 บางแก้ว บรรพตพสัิย นครสวรรค์ 60180

24. บจก.555 ปิโตรเลียม   102/1 15 หนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 60240

25. หจก.ธนชัย เมคคานิคอน 13 7 สุขส าราญ ตากฟา้ นครสวรรค์ 60190

26. หจก.พรีะเดช บริการ (สาขา 4)   55/5 5 หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1 หจก.ตลาดขวัญบริการ 198/27 6 นนทบุรี1 บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000

2 บจ.ธนศิริค้าแก๊ส 25/25 8 รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000

3 บจ.คิงเพาเวอร์ เจมส์ 9/9. 5 รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000

4 บจ.ด ารงศักด์ิบริการ 38/115 8 รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000

5 หจก.ช.ติวานนท์บริการ 1992 49/1 9 กรุงเทพ-นนทบุรี ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000

6 บจ.นนทบุรีคาร์แก๊ส 95 2 เรวดี ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000

7 บจ.พระราม 5 เซอร์วิสเซล 1/199 10 เล่ียงเมือง-พระราม5 ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000

8 บมจ.ท็อป อิมเมจ ปิโตรเลียม 44/4 4 เล่ียงเมือง ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000

9 บจ.เหรียญทองอุตสาหกรรมถังแก๊ส 90/4 สามัคคี ท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000

10 หจก.รุ่งทวีทรัพย์นนทบุรี เซอร์วิส 92/43 5 สนามบินน  า ท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000

11 นางอาภาศิริ  ธีรอัครวิภาคี (บจ.อาภาสิริโชค) 42/242 5 ติวานนท์ ท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000

12 บจ.ธนวินท์บริการ 38/513 6 ติวานนท์ ท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000

13 นางศิริพร ศิริภากรณ์ 163/1/1 2 ติวานนท์ ท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000

14 บจ.เลิศชัยปิโตรเลียม 8/19 7 พบิูลสงคราม สวนใหญ่ เมือง นนทบุรี 11000

15 หจก.ช.แฟมมิล่ีแก๊ส 110/4 1 ประชาชืน่ บางเขน เมือง นนทบุรี 11000

16 บจ.งามวงศ์วานแก๊สแอนด์ออยล์ 83/7 2 งามวงศ์วาน บางเขน เมือง นนทบุรี 11000

17 บจ.นครนนท์ปิโตรเลียมก๊าซ 24/78 6 กรุงเทพ-นนทบุรี บางเขน เมือง นนทบุรี 11000

18 บจ.ลิ มสยามพระราม 5 8/1. 1 นครอินทร์ บางไผ่ เมือง นนทบุรี 11000

19 บจ.ซี.ว.ีว.ีเซอร์วิส 60/2 1 บางไผ่พฒันา บางไผ่ เมือง นนทบุรี 11000

20 บจ.สยามมังกรทอง 14/35 6 บางกรวย-ไทรน้อย บางกร่าง เมือง นนทบุรี 11000

21 บจ.รัตนาแก๊ส  แอนด์ออยล์ 108 3 รัตนาธเบศร์ ไทรม้า เมือง นนทบุรี 11000

22 บจ.ทรัพย์แก๊ส 258 1 ราชพฤกษ์ บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 11130

23 บจ.ทรัพย์ภากรณ์ 249 4 นครอินทร์ บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 11130

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดนนทบรุี
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24 บจ.เอ็นเอส แอลพจีี 97 5 กาญจนภเิษก บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี 11130

25 หจก.ปิติอาภา 62/98 3 บางกรวย-ไทรน้อย วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 11130

26 บจ.สุริยการโอโตแก๊ส 77 1 สามต าบล บางขนุน บางกรวย นนทบุรี 11130

27 หจก.บางใหญ่แก๊ส เซอร์วิส 30/31 6 กาญจนภเิษก เสาธงหนิ บางใหญ่ นนทบุรี 11140

28 บจ.เอ เอ็น ปิโตรเลียม 31/2 9 บางกรวย-ไทรน้อย บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี 11140

29 บจ.ซันปิโตรเลียม 37/1 8 วงแหวนตะวันตก บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 11140

30 หจก.แสงรุ่งเรืองปิโตรเลียม 95 4 บางกรวย-ไทรน้อย บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 11140

31 บจ.พมิลรัตน์บางบัวทอง 304/1 2 บางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110

32 บจ.กรีน ออโต้แก๊ส 125/8 1 รัตนาธิเบศร์ บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

33 บจ.ทรัพย์บ่อทอง 94/17 3 บางกรวย-ไทรน้อย บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

34 นางสาวมาลิน ภานุมาศ (หจก.เอสเอสเค
แก๊ส)

14/36 6 ตล่ิงชัน-สพรรณบุรี บางรักพฒันา บางบัวทอง นนทบุรี 11110

35 หจก.แสงเจริญปิโตรเลียม 141/3 3 บางบัวทอง-ไทรน้อย บางรักพฒันา บางบัวทอง นนทบุรี 11110

36 บจ.พแีอนด์เอส ซุปเปอร์แก๊ส 32/38 5 ติวานนท์ บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

37 บจ.ดีด ารงค์ เพาเวอร์ 9/55 3 ติวานนท์ บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

38 บจ.สินทรัพย์มงคลชัย 72/40 3 ติวานนท์ บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

39 บจ.ปิโตรเลียมแก๊ส(ติวานนท์) 83 2 ติวานนท์ บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

40 บจ.สยามพฒันาแก๊ส 34/38 1 แจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

41 บจ.ราชพฤกษ ์ออโต้แก๊ส 88/33 6 บางไผ่-หนองเพรางาย บางรักพฒันา บางบัวทอง นนทบุรี 11110

42 หจก.ราชพฤกษค้์าแก๊ส 99/33 1 ราชพฤกษ์ บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 11130

43 บจ.ทรัพย์เศรษฐีแก๊ส 32/7 2 เล่ียงเมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000

44 บจ.เอกด ารงแก๊ส 14/4 5 ราชพฤกษ์ บางรักน้อย เมือง นนทบุรี 11000

45 บจ.สอง ส.ปิโตรเลียม 69/14 1 นครอินทร์ บางไผ่ เมือง นนทบุรี 11000

46 บจ.พระราม 5 แก๊ส 99/19 4 นครอินทร์ บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี 11130

47 บจ.ทรัพย์แสนล้านเซอร์วิส 8/200 3 ศรีสมาน บ้านไผ่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

48 บจ.บางใหญ่แก๊ส 35/12 6 กาญจนาภเิษก เสาธงหนิ บางใหญ่ นนทบุรี 11140

49 บจ.ทรัพย์บ่อเงิน 88/8 1 บางกรวย-ไทรน้อย บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

50 บจ.เอ็น.เอส.ที.แก๊ส 90 9 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110

51 บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ 223/291 4 แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

52 บจก. ยู เอ เอส ที 222 3 นครอินทร์ บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 11130

53 หจก. น.ทรัพย์เจริญ 49/3 6 ตล่ิงชัน-สุพรรณ ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110

54 บจก. 12 ธันวา 21/12 4 ชัยพฤกษ์ บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

55 บจก. ชารี เซ็นเตอร์ 39/12 4 ชัยพฤกษ์ บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

56 บจก.กาญจนาภเิษก ปิโตรเลียม 36/703 6 กาญจนาภเิษก บางรักพฒันา บางบัวทอง นนทบุรี 11110

57 หจก. เอส ที แก๊ส 19/8 9 ตล่ิงชัน-สุพรรรณ ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110

58 หจก.พบิูลสงคราม พารวย 9/9 8 พบิูล สงคราม สวนใหญ่  เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

59 บจก. ชารี เซ็นเตอร์ สาขา 1 30/6 2 ราชพฤกษ์ บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

60 บจก. เอกด ารงจิตร แก๊ส 60/1 1 บางกรวย -ไทรน้อย บางบัวทอง บางบังทอง นนทบุรี 11110

61 บจก.พรธวัฒน์ ก๊ส แอนด์ ออยล์ 104 3 รัตนาธิเบศร์ ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

62 บจก.นครอินทร์ ออโต้ แก๊ส 88 2 นครอินทร์  บางขนุน บางกรวย นนทบุรี 11130

63 บจก. ซี แอล พ ีกรุ๊ป 15/26 4 บ้านกล้วย- ไทรน้อย พมิลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110

64 บจก. เอ็น ที ทวี แก็ส 18/18 4 ราชพฤกษ์ บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

65 หจก. ชัยพฤกษ ์แก๊ส 21/14 4 ชัยพฤกษ์ บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

66 บจก. นาที ทรัพย์ 99/5 5 ชัยพฤกษ์ คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
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67 บจก.รวยนาน 41/6 8 ติวานนท์ บางพดู ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

68 หจก.น.เจริญแก๊ส 8/4 4 วงแหวนตะวันตก ล าโพ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

69 บจ.กรีนเนอร่ี ออดโต้แก๊ส 88 1 345 ล าโพ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

70 บจ.วรรณราชพฤกษ์ 10/4 2 ราชพฤกษ์ บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

71 หจก.เกียเฮงเส็งบริการ 1/47 3 345 ล าโพ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

72 หจก.ส.สุววรณ 11/11 2 345 ล าโพ บางบัวทอง นนทบุรี 11110

73 บจ.สามัคคีปิโตรเลียม 19/9 7 เล่ียงเมืองปากเกร้ด บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

74 บจ.6 ธันวาเซอร์วิส 19/14 5 ราชพฤกษ์ บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

75 บจ.เบสท์ ออโต้แก๊ส 9/15 2 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี 11150

76 บจ.พ.เพชรธนวรรณ 3/14 3 ติวานนท์ บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

77 บจ.ศิริมงคล แอลพจีี 1 ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110

78 บจ. ดาวติวานนท์ เซอร์วิส 72/150 3 นนทบรีุ-ปทมุธานี บา้นใหม่ ปากเกร็ด นนทบรีุ 11110

79 บจ. โฟร์ บาย เอส แก๊ส 45/1 6 345 ล าโพ บางบวัทอง นนทบรีุ 11110

80 บจ. อาร์ ซี พ ีปิโตรเล่ียม 4/3 4 บางกรวย-ไทรนอ้ย บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบรีุ 11000

81 บจ. แพลนเนท แก๊ส 245/1 - นนทบรีุ ทา่ทราย เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ 11110

82 หจก. ต่่ีเล็กแก๊ส 88/14 6 บางไผ-่หนองเพรางาย บางรักพฒันา บางบวัทอง นนทบรีุ 11120

83 บจ. ขุมทรัพย์เจริญ 27/16 5 - คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120

84 บจ. เรวดีคาร์แก๊ส 95 2 เรวดี ตลาดขวญั เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ 11000

85 บจ. บุญสมบัติ เอนเนอจี 168 2 ปทมุ-บางเลน ขนุศรี ไทรนอ้ย นนทบรีุ 11150

86 บจ. พ.ีพ.ีแก๊สเซอร์วิส 37/2 2 นครอิรทร์ บางสีทอง บางกรวย นนทบรีุ 11130

87 บจ. เอกด ารง-นครอินทร์ แก๊ส 8/4 3 นครอินทร์ บางไผ่ เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ 11000

88 บจ. บางศรีเมืองปิโตรเลียม 93/657 4 - บางศรีเมือง เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ 11000

89 บจ. เลิศชัยปิโตรเลียม 8/19 7 พิบูลสงคราม สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. นราแก๊สซัพพลาย 148 7 ระแงะมรรคา ล าภู เมือง นราธิวาส 96000

2. หจก. มิตรไทยสุไหงโกลก 261 - ประชาวิวัฒน์ สุไหงโกลก สุไหงโกลก นราธิวาส 96120

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. น่าน ออยล์ 218 4 น่าน-ทุง่ช้าง ผาสิงห์ เมือง น่าน 55000

2. หจก. น่าน แก๊ส สาขามหายศ 45/8 มหายศ. ในเวียง เมือง น่าน 55000

3. หจก. น่าน แก๊ส สาขาเจดีย์ 68 15 . ดู่ใต้ เมือง น่าน 55000

4. หจก. น่าน แก๊ส สาขาปัว 114 4 . ปัว เมือง น่าน 55000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. บุรีรัมย์มิตรประชาแก๊ส 195 16 บุรีรัมย-์สุรินทร์ สวายจีก เมือง บุรีรัมย์ 31000

2. หจก. บุรีรัมย์คาร์แก๊ส 499 3 บุรีรัมย-์สติก อิสาณ เมือง บุรีรัมย์ 31000

3. หจก. พทุไธสงแก๊ส 59 5 ประทาย-ยโสธร บ้านแวง พทุไธสง บุรีรัมย์ 31120

4. หจก. จี เอส บี แก๊ส 222/1 7 โชคชัย-เดชอุดม โคกมะขาม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

5. หจก. นพพร แอล พ ีจี (ฉลิมพระเกียรติ) 209 9 โชคชัย-เดชอุดม อีสาณเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 31110

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดนรำธิวำส

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดน่ำน

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดบรุีรัมย์



แผน่ที ่25/48

6. หจก. บุรินทร์รัตน์ 141/1 7 บุรีรัมย-์นางรอง อิสาณ เมือง บุรีรัมย์ 31000

7. หจก. พชิัยพฒัน์ 111 11 โชคชัย-เดชอุดม หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 31110

8. หจก. นางรองแก๊ส 51 11 โชคชัย-เดชอุดม หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 31110

9. หจก. วรรณโคตร 198 12 บุรีรัมย-์สตึก นิคม สตึก บุรีรัมย์ 31150

10. หจก. ไทยรินทร์แก๊ส 171/1 3 บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ 31210

11. หจก. นางรองทองสมหมาย 222 โชคชัย-เดชอุดม นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110

12. หจก. สยามรักษน์างรอง 107 โชคชัย-เดชอุดม นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110

13. หจก. พอเพยีงแก๊ส 150 5 ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

14. หจก. ศิวโรจน์แก๊ส 555 13 สวายจีก เมือง บุรีรัมย์ 31000

15. บจ. เอบีปิโตรเลียม 257 17 บ้านยาง เมือง บุรีรัมย์ 31000

16. หจก. บุรีรัมย์คาร์แก๊ส (สาขา2) 302 8 ชุมเหด็ เมือง บุรีรัมย์ 31000

17. หจก. ตันติชัย แก๊ส (2011) 333 1 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170

18. บจ. พลังงานก๊าซธรรมชาติ (สาขา 1 ) 149 9 หนองกะทิง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130

19. บจ. แก๊สบุญส่งเสริม 299 7 บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 31160

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก .เอกกมลไพศาล 212 9 บึงกาฬ-หนองคาย วิศิษฐ์ เมือง บึงกาฬ 38000

2. หจก. รุ่งธเนศ 52 1 หนองคาย-บึงกาฬ ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ 38190

3. หจก. อุดมแก๊สเซกา 137 1 - เซกา เซกา บึงกาฬ 38150

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1 หจก. บางพนูเซอร์วิสออยล์ 75 5 เลียบคลองรังสิต บางพนู เมือง ปทุมธานี 12000

2 บจ. ลิ มเจริญผล 152/4 6 รังสิต-นครนายก บางพนู เมือง ปทุมธานี 12000

3 บจ. ซันนีป่ิโตรเลียม 122/3 5 ติวานนท์ บางพนู เมือง ปทุมธานี 12000

4 หจก. เมืองปทุมธานีปิโตรเลียม 43/4 2 ลาดหลุมแก้ว บ้านฉาง เมือง ปทุมธานี 12000

5 บจ. ส.เจริญศักด์บริการ 54/16 - ปทุมธานี-สามโคก บางปรอก เมือง ปทุมธานี 12000

6 บจ. คอมพลีท ปิโตรเลียม 51 ปทุมธานี-สามโคก บางปรอก เมือง ปทุมธานี 12000

7 หจก. ณรงค์ศักด์ิปัม้แก๊ส 23 ปทุม-กทม. บางปรอก เมือง ปทุมธานี 12000

8 บจ. เพอร์เฟค็ส์ปิโตรเลียม 319 6 ปทุม-กทม. บางเด่ือ เมือง ปทุมธานี 12000

9 บจ. ซันนีเ่อสเตท 50/1 2 บางบัวทอง-บางคูวัต บางคูวัต เมือง ปทุมธานี 12000

10 บจ. สันติธรรม แก๊ส 68/3 7 บางบัวทอง-บางคูวัต บางคูวัต เมือง ปทุมธานี 12000

11 บจ. ส.พรพจน์บริการ 16/8. 7 บางบัวทอง-บางคูวัต บางคูวัต เมือง ปทุมธานี 12000

12 บจ. บางพนูแอนด์ออยล์ 99/4 2 ติวานนท์ บ้านกลาง เมือง ปทุมธานี 12000

13 หจก. ส.วุฒิศักด์ิบริการ 25/315 14 พหลโยธิน คลองหนึง่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

14 บจ. ปิโตรเลียม (น  ามัน) 1993 14/9 2 พหลโยธิน คลองหนึง่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

15 บจ. ส.เจริญเจริญบริการ 33/19 1 พหลโยธิน คลองหนึง่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

16 บจ. วุฒิพรบริการ 40/18 7 บางขัน-หนองเสือ คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

17 บจ. ส.กิตติเจริญบริการ 54/1 6 พหลโยธิน-ล าลูกกา บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี 12150

18 บจ. พแีอนด์เอ ก๊าซออยส์ 66 8 พหลโยธิน คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 12130

19 บจ. แสงรุ่งเรืองแก๊ส 30/35 5 ฟา้คราม-คลองสอง คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 12130

20 หจก. วุฒิชัยฟา้ครามเซอร์วิส 29/15 6 ฟา้คราม-คลองสอง คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 12130

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดบงึกำฬ

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดปทมุธำนี
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21 บจ. ล าลูกกาคาร์แก๊ส 30/5. 5 เสมา-ฟา้คราม คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 12130

22 หจก. ด็อกเตอร์แก๊สเซอร์วิส 20/54 18 พหลโยธินล า-ลูกกา คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 12130

23 หจก. ด็อกเตอร์แก๊สเซอร์วิส 19/15 18 คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 12130

24 บจ. เวิลด์ คลาสปิโตรเลียม 45/1 4 ล าลูกกา-มีนบุรี ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี 12150

25 บจ. ส.เจริญเลิศบริการ 45 5 พหลโยธินล า-ลูกกา ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี 12150

26 บจ. เคมาร์ทบริการ 26/22 3 ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี 12150

27 บจ. แสงจารุรัตน์ 87 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

28 บจ. เอส เอ็ม เค ออยล์ 745 รังสิต-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

29 บจ. รับทรัพย์ ปิโตรเลียม 875 รังสิต-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

30 บจ. ส.เจริญวุฒิบริการ 90/150 4 รังสิต-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

31 บจ. บี ที แก๊ส 31 4 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

32 บจ. รุ่งชัยทรัพย์แก๊ส 28/39 1 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

33 บจ. พงษศิ์ริทรัพย์ ปิโตรเลียม 50/10 4 รังสิต-นครนายก บึงสนัน่ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

34 บจ. รวยทุกวัน  ปิโตรเลียม 30/5 1 รังสิต-ปทุมธานี บ้านกลาง เมือง ปทุมธานี 12000

35 บจ. ร่ ารวย ปิโตรเลียม 137 รังสิต-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

36 บจ. ลิ มเจริญทรัพย์ 31/5 4 เลียบคลองเจ็ด บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี 12150

37 บจ. ซุปเปอร์แก๊ส 63 3 พหลโยธิน คลองหนึง่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

38 บจ. เอส.ซี.จ.ีปิโตรเลียม 1 5 เลียบคลองส่ี ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี 12150

39 บจ. พาวเวอร์แก๊ส 30/43 6 คลองหลวง-บางขัน คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

40 บจ. ปทุมธานี ปิโตรเลียม  4/5 3 ปทุมธานี-สามโคก บางโพธิเ์หนือ สามโคก ปทุมธานี 12160

41 บจ. โชคชัย (2008) 99/9 2 ปทุมธานี-รังสิต บางพนู เมือง ปทุมธานี 12000

42 บจ. ปิโตรเลียม (เชียงราก) 48/16 4 ปทุมธานี-บางไทร เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 12160

43 บจ. เอส.ซี.จ.ีเอนเนอยี่ 20/1 7 คลองหลวง-บางขัน คลองหนึง่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

44 บจ. ส ยิง่เจริญบริการ 8 พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

45 บจ. มอเตอร์แก๊ส เอเนอ ยี่ 54/18 2 รังสิตนครนายก ล าผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

46 บจ. คงข ายิง่เจริญ 41/3 7 ติวานนท์ บ้านกลาง เมือง ปทุมธานี 12000

47 บจ. วงแหวนออโต้ 55/5 2 กาญจนาภเิษก คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

48 บจ. น าพารวย 88/88 5 บ้านกลาง เมือง ปทุมธานี 12000

49 บจ. สุรีย์รัตน์ แอล พ ีจี 23/36 3 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

50 บจ. นพวงศ์แก๊ส 111 1 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

51 บจ. ปิโตรเลียม (รังสิต - ติวานนท์) 99 4 บ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี 12000

52 บจ. สเตป ออโต้ แก๊ส 4/4 8 ลาดหลุมแก้ว คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

53 บจ. เค แอนด์ พ ียิง่เจริญ 35/40 1 ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

54 บจ. แก๊สบางหลวง ปทุมธานี 67 7กาญจนาภเิษก(วงแหวนตะวันตก) บางหลวง เมือง ปทุมธานี 12000

55 บจ. แคปปิตอล ออโต้ แก๊ส 30/1 4 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

56 บจ. ปทุมทอง ปิโตรเลียม 55/5 5 ติวานนท์ บางกระดี เมือง ปทุมธานี 12000

57 บจ. ดาวราชพฤกษ ์เซอร์วิส 32/1 1 ทางหลวงหมายเลข 345 บางคูวัด เมือง ปทุมธานี 12000

58 บจ. ปิโตรเลียม (สาขาคลองหลวง) 88 7 บางขัน-หนองเสือ คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

59 บจ. เก้าปทุม แอลพจีี แก๊สเซอร์วิส 201 4 ปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

60 บจ. สยามทวีทรัพย์ คลองหลวง 18/9 6 คลองหลวง - บางขัน คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี 12120

61 บจ. เอทีพ ีปิโตรเลียม 88/10 1 ปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

62 บจ. เคพเีอ บิลเดอร์ 55/55 11 หทัยราษฎร์ ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี 12150

63 บจ. กูแก๊ส คอมพานี 88/8 5 บ้านกลาง เมือง ปทุมธานี 12000
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64 บจ. 9 ธันวา เซอร์วิส 54 12 กาญจนาภเิษก คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

65 บจ. ซึสเตนเนเบิ ล 13/29 4 ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี 12150

66 บจ. ควอลิตี แก๊ส ซิสเต็ม 8/15 7 พหลโยธิน-ล าลูกกา ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี 12150

67 บจ. พรีเมีย่ม ออโต้ แก๊ส 22/4 4 ลาดหลุมแก้ว บ้านฉาง เมือง ปทุมธานี 12000

68 บจ. เพชรธนวรรณ 145/7 5 บ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี 12000

69 บจ. ทีเอสซี ล าลูกกา 83 6 พหลโยธิน - ล ากูกกา บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี 12150

70 บจ. เก้าปทุมน าทรัพย์ ปิโตรเลียม 195 11 ปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

71 บจ. แอสเสทปิโตรเลียม 108 2 กาญจนาภเิษก (ตะวันออก) คลองควาย สามโคก ปทุมธานี 12160

72 บจ. 89 เอนเนอร์จี 26/7 1 วังน้อย-ล าลูกกา บึงค าพร้อง ล าลูกกา ปทุมธานี 12150

73 บจ. เก้าปทุม ปิโตรเลียม 195 5 บ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี 12000

74 บจ. ศิริสมบูรณ์ออลล์ 24/14 7 คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี 12120

75 บจ. ล าลูกกาคลอง 3 แก๊ส 7/12 8 - ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี 12150

76 บจ. ลิ ม 347 แก๊ส 59/5 4 - เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 12160

77 หจก. พนูเซอร์วิสออยล์ 75 5 - บางพนู เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

78 บจ. อินฟนิิท ออโต้ แก๊ส 20/2 7 - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

79 บจ. เค.พ.ีแก๊ส กรุ๊ป 1/29 7 - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

80 บจ. พ ีเอ็น แก๊ส 24/26 7 - คลองสีา คลองหลวง ปทุมธานี 12120

81 บจ. โชคมหาทรัพย์แอลพจีี 67 - เลียบคลองสาม ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

82 หจก. ดอกเตอร์แก๊สรถยนต์ 19/75 18 ล าลูกกา คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 12130

83 บจ. เมเจอร์ ออโต้แก๊ส 6/10 8 - คลองหนึง่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

84 บจ. เอส วี ดี คลอง 7 60 7 - คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ. สรวีย์คอนสตรัคชัน่ (1996) 22 7 เกาะหลัก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000

2. หจก. สามร้อยยอดปิโตรเลียม 78 2 เพชรเกษม ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77180

3. หจก. กลอร่ี แก๊ส 114/32-33 เพชรเกษม หวัหนิ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์ 77110

4. หจก. พระคุณแม่ ปิโตรเลียม 4/1 9 เพชรเกษม ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77180

5. หจก. โง้ว  ยู  เฮง 52/3 5 เพชรเกษม ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130

6. บจ. สตาร์เพาวเวอร์ พานิชย์ - - ประจวบคีรีขันธ์ 77000

7. บมจ. ซัสโก้ 75 2 เพชรเกษม คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000

8. บจ. น  ามันสยามมงคล 75 8 เพชรเกษม คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000

9. หจก. โชควัฒนา - - ประจวบคีรีขันธ์ 77000

10. บจ. ทิวทัศน์ปิโตรเลียม 589 3 บายพาส ชะอ า-ปราณบุรี วังฏพ์ง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120

11. หจก. ไทยแก๊สปิโตรเลียม 625/3 1 เพชรเกษม เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120

12. หจก. เอ็ม เค แก๊ส 69 8 เพชรเกษม บ่อนอก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000

13. หจก. โชคคณา   92/2 4 เพชรเกษม ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140

14. บจ. ทวีผล (1992) 92 4 เพชรเกษม ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140

15. หจก. สุนันทาแก๊ส 73 1 เพชรเกษม ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140

16. บจ. รัตนาวิวัฒน์   502/9 เพชรเกษม เกาะหลัก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000

17. บจ. ว.ีแก๊ส เซอร์วิส 51/9 เพชรเกษม เกาะหลัก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000

18. หจก. ธัญลักณ์ปิโตรเลียม (บจก.ธนัฐฐา 
แอลพจี)ี

17 3 วังฏพ์ง เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000

19. บจ. ซัสโก้ 75 8 เพชรเกษม คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดประจวบคีรีขนัธ์
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20. บจ. ฐานะดีแก๊ส เซอร์วิส 496 3 หนิเหล็กไป หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์ 77110

21. หจก. เพือ่น แก๊ส 78 1 เพชรเกษม นาหกูวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130

22. บจ.ว.ีซี.พ.ีเซอร์วิส 512/1 - เพชรเกษม ประจวบคีรีขันธ์ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. ถ.เจริญปิโตรเลียม 117/20 1 สุวินทวงศ์ รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี 25000

2. หจก. พรพชิัยปราจีนบุรี 118 เทศบาลด าริ หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี 25000

3. หจก. กบินทร์บุรีพรพชิัย 441 8 เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

4. หจก. ป.ศรีมหาโพธิบริการ 31/2 6 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

5. บจ. ลลิตาภทัรา กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

6. บจ. ทุง่โพธิท์องแก๊ส 146 1 ทุง่โพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 25220

7. หจก. กิจประสงค์แก๊ส 264 5 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

8. หจก. ดาวกรอกสมบูรณ์ 461/3 1 กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

9. หจก. พีก่ับน้องปิโตรเลียม 510 2 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130

10. หจก. ประมวลพฒันา 22 18 โพธิง์าม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130

11. หจก. ประจัตคามแก๊ส 50 10 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130

12. หจก. ธีรวรรณ ปิโตรเล่ียม 113 1 บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150

13. หจก. กบินทร์บุรีแก๊ส 611 12 กบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

14. หจก. บ้านสร้างเซอร์วิส กรุ๊ป 57 6 บ้านสร้าง-บางขนาก บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150

15. บจ. กินทร์รักแก๊ส 166 12 เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25240

16. บจ. ท้วมมีชัย 168 1 ทุง่โพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 25220

17. หจก. ประจันตคามแก๊ส   50/10 3 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130

18. หจก. ประมวลพฒันา 24 18 สุวรรณศร โพธิง์าม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130

19. หจก. ฤกษศุ์ภผล   27/9 15 สุวรรณศร บ้านพร เมือง ปราจีนบุรี 25000

20. บจ. 304 แอพพจีี 59 12 หวัหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

21. หจก. ป.ศรีมโหสถ 236 7 โคกปีบ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. ปัตตานีด ารงแก๊ส 47 3 ทางหลวงหมายเลข 42 บานา เมือง ปัตตานี 94000

2. หจก. ยะลาทรายทอง 58 2 ทางหลวงหมายเลข 42 ตะลุโบะ เมือง ปัตตานี 94000

3. หจก. ประเสริฐการไฟฟา้ 17/31 4 ปัตตานี-หนองจิก รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

4. หจก. ปัตตานีแก๊ส (2010) 194 9 - บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 94170

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ. บางปะอินแก๊ส 233/20 9 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180

2. บจ. กรุงเทพปิโตรเลียม 8/1 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180

3. หจก. ตั งประไพพฒันาแก๊ส 16 3 พทุเลา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา 13220

4. หจก. กังวานแก๊ส 67 3 พหลโยธิน ล าตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

5. หจก. ต้นหยกปิโตรเลียม 353/2 7 พหลโยธิน ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

6. บจ. วังน้อยแก๊ส 101 5 ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดปรำจีนบรุี

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดปตัตำนี

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
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7. หจก. อ่างทองโสภาแก๊ส 27/1 1 ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150

8. บจ. ทวีโชคแก๊ส 34 6 บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110

9. นางวราพร ปัญญาโตนะ (บจ.โคลัมเบีย แก๊ส) 33 2 สายเอเซีย ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210

10. บจ. โรจนะแก๊ส 127 2 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210

11. หจก. บี เอ็ม ดี ก๊าซ 105 8 บ้านป้อม เมือง พระนครศรีอยุธยา 13000

12. บจ. มีโชคแก๊ส 167/1 5 พหลโยธิน ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

13. หจก. บัวหลวง แอล.พ.ีจ.ีคาร์ 103/6 3 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

14. บจ. สยามนวนคร 120 6 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180

15. บจ. ซ่ือตรงออยล์ 33/3 3 พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250

16. บจ. ซันไชน์ ปิโตรเลียม 28/3 3 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180

17. บจ. วันชัยแก๊สแอนด์เซอร์วิส 8/6 3 ขยาย บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา 13220

18. บจ. สยามทรัพย์สมบูรณ์ ปิโตรเลียม 119 1 ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

19. หจก. สยามเอเซียแก๊ส 170/2 2 สายเอเซีย บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

20. บจ. พรพรมแก๊ส 1/2 7 พหลโยธิน เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180

21. หจก. วัฒนโชคแก๊ส 2009 55/8 3 โรจนะ คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

22. บจ. มังกรสยามแก๊ส 65/1 4 พหลโยธิน ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

23. หจก. สุนีย์ลักษณ์แก๊ส 130/2 2 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210

24. บจ. อยุธยาเอเซียแก๊ส 90 3 สายเอเซีย หนัสัง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา 13220

25. หจก. วังน้อยแทรกเตอร์ 43/3 4 พหลโยธิน ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

26. บจ. สยามทรัพย์ไพศาล วังน้อย 124 1 พหลโยธิน ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

27. บจ. สยามทรัพย์รุ่งเรือง เอเชีย 69/1 3 สายเอเซีย ขยาย บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา 13220

28. หจก. ลาดชะโดแก๊ส 115 7 โคกโคเฒ่า-ป่าโมก หนองน  าใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120

29. บจ. ส. โชคแก๊ส 2011 150/1 2 สายเอเซีย บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

30. หจก. บี บี แอล พ ีจี 8 1 ขวัญเมือง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา 13220

31. นายอดุลศักด์ิ ยอดรักษา 5/1 5 ภาชี-นครหลวง กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140

32. บจ. ตั งเคี ยงเซ้ง 15/1 3 บางประหนั-ปทุมธานี พทุเลา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา 13220

33. บจ. โชคทวีแก๊ส 87 2 เสนา-สุพรรณบุรี บ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110

34. บจ. บุญญาฤทธิป์ิโตรเลียม 142/1 9 สายอยุธยา-อ่างทอง บ้านกุม่ บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250

35. บจ. สยาม เค.เอ็ม.ที.แก๊ส แอนด์ ออยล์ 23 3 บางปะอิน-บางปะหนั พทุเลา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา 13220

36. บจ. บางปะอินแก๊ส 28/3 9 สายเอเซีย เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180

37. บจ. ลิ มเอเชียปิโตรเลียม   3/14 5 สายเอเซีย หนัสัง ปางปะหนั พระนครศรีอยุธยา 13220

38. บจ. โชคดี 888   88/18 6 พหลโยธิน เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180

39. หจก. เศรฐธนศิรินทร์   55/5 7 บ้านป้อม เมือง พระนครศรีอยุธยา 13000

40. บจ. สมาร์ท ออโต้แก๊ส 155 7 พหลโยธิน สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

41. หจก. ลาดชะโดแก๊ส   4/24 7 หนองน  าใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120

42. บจ. ลิ มวังน้อยแก๊ส 18 2 - ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

43. บจ. ฟา้ก าหนด 3/30 6 - เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

44. บจ. สยามอโยธยาปิโตรเลียม 48/1 7 สายเอเซีย คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

45. หจก. ภทัร - ภมูิ แก๊ส 2555 65 1 โคกโคเฒ่า หน้าโคก ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120

46. บจ. ศิริอยุธยา 151 2 - บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

47. หจก. ปุณ แก๊ส 14/1 4 - อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210

48. บจ. โสภณ แก๊ส 88/8 1 - โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140

49. บจ. ลิ มบางประหนัแก๊ส 75 7 - หนัสัง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา 13220
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50. หจก. พรีะเดชบริการ 30/10 9 - ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230

51. บจ. อโยธยาเอเซียแก๊ส 44 3 สายเอเซีย ตานิม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

52. บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 182/3 4 - ปากจัน่ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

53. บจ. มัง่มี 99/9 8 - ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190

54. บจ. วังน้อย แอลพจีี 101 2 - ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

55. หจก. โรจนะแก๊สเซอร์วิส 127 2 - คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210

56. บจ. มัง่มี แก๊ส 70 9 - บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. นครภลูามอเตอร์ 1 17 พหลโยธิน แม่กา เมือง พะเยา 56000

2. บจ. พะเยา แอลพจีี 144 1 พหลโยธิน บ้านต  า เมือง พะเยา 56000

3. บจ. ภชูางแก๊ส 85 6 เชียงค า-เทิง เชียงแรง ภซูาง พะเยา 56110

4. บจ. แสงสว่างแก๊ส (2008) 88 6 เชียงค า-จุน เชียงบาน เชียงค า พะเยา 56110

5. บจ. พะเยา แอลพจีี (สาขา 1) 185 10 พะเยา-เชียงค า ดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา 56120

6. บจ. พะเยา แอล พ ีจี 405/3 - พหลโยธิน แม่ต  า เมืองพะเยา พะเยา 56000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. กฤษณกรแก๊ส 154/7 6 เพชรเกษม ทับปุด ทับปุด พงังา 82180

2. หจก. ชูติวัฒน์ 24/3 3 ตะกัว่ป่า-กะปง โคกเตียน ตะกัว่ป่า พงังา 82110

3. บจ. อภวิัฒน์ภหูรัิญ 108 8 ถ.ทางหลวง โคกลอย ตะกัว่ป่า พงังา 82110

4. บจ. โสมแสงทอง 158/1 4 เพชรเกษม กระโสม ตะกัว่ทุง่ พงังา 82130

5. บจ. ป.มายะการ 55/5 3 เพชรเกษม โคกกลอย ตะกัว่ทุง่ พงังา 82130

6. หจก. ทุง่หลวงเชื อเพลิง 140/269 3 เพชรเกษม คุระ คุระบุรี พงังา 82150

7. หจก. ทุง่หลวงเชื อเพลิง 2/9 5 สุราษฎร์-ตะกัว่ป่า โคกเคียน ตะกัว่ป่า พงังา 82110

8. บจ. ประกายมาศ 2001 11/3 8 โคกกลอย-สารสิน โคกกลอย ตะกัว่ทุง่ พงังา 82130

9. บจ. เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) 30/4 3 ทางหลวงหมายเลข 
402

โคกกลอย ตะกัว่ทุง่ พงังา 82130

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. พญาปิโตรเลียม 19/7 2 ควนมะพร้าว เมือง พทัลุง 93000

2. หจก. พญาแอลพจีี 136 2 เขาเจียก เมือง พทัลุง 93000

3. หจก. เดชดีพานิช 44 2 เขาเจียก เมือง พทัลุง 93000

4. หจก. สากลแก๊ส 63/1 9 เพชรเกษม ท่ามิหร า เมืองพทัลุง พทัลุง 93000

5. หจก. สินสิริปิโตรเลียม 167 6 เพชรเกษม ท่ามิหร า เมืองพทัลุง พทัลุง 93000

6. หจก. พญาแอลพจีี (สาขา 1) 59 12 ท่าแด ท่าแด เมือง พทัลุง 93000

7. นางศิริวรรณ เรืองเพชร 591 8 ทางหลวงหมายเลข 4 ป่าบอน ป่าบอน พทัลุง 93170

8. หจก. ชะมวงปิโตรเลียม 358 9 บ้านพร้าว ป่าพยอม พทัลุง 93110

9. นางจารีย์ พยับไชยกุล 448 อภยับริรักษ์ เมือง พทัลุง 93000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดพะเยำ

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดพังงำ

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดพัทลุง

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดพิจิตร
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1. หจก. สุวิภานนท์ แอลพจีี 7 5 บ้านนา วิชรบารมี พจิิตร 66140

2. หจก. ภริมย์ปิโตรเลียม (1994) 61/1 13 ไผ่รอบ โพธิป์ระทับช้าง พจิิตร 66190

3. นายอภรัิกษ ์ ศิริเศรษฐ์ 387 14 เนินสว่าง โพธิป์ระทับช้าง พจิิตร 66190

4. บจ. ชัยอรุณแก๊ส 30/1 2 ท่าหลวง เมือง พจิิตร 66000

5. หจก. สุวิภานนท์ แล.พ.ีจ.ี(สาขา2) 7/7 2 คลองคะเชนทร์ เมือง พจิิตร 66000

6. หจก. ธนพงษแ์ก๊ส 9/9 7 สากเหล็ก สากเหล็ก พจิิตร 66160

7. หจก. ภริมย์ปิโตรเลียม (1994) สาขา 1   60/1 13 นครสวรรค์-พษิณุโลก ไผ่รอบ โพธิป์ระทับช้าง พจิิตร 66190

8. บจ. ชัยอรุณแก๊ส 12 2 พจิิตร-ตะพานหนิ ท่าหลวง เมือง พจิิตร 66000

9. หจก. อาร์มิช แอลพจีี 212 3 นครสวรรค์-พษิณุโลก บ้านนา วชิรบารมี พจิิตร 66140

10. หจก. แก๊สเขาทราย    9/3 7 เขาทราย-ตากฟา้ เขาทราย ทับคล้อ พจิิตร 66230

11. หจก. พรรษธนัชธนาโชค 139 2 นครสวรรค์-พษิณุโลก บึงนางราง บึงนางราง พจิิตร 66130

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. SP แก๊ส 39654 10 บึงพระ เมือง พษิณุโลก 65000

2. หจก. ศุภวิชญ์ บริการแก๊ส 1 7 สมอแข เมือง พษิณุโลก 65000

3. บมจ. สยามสหบริการ 69/112 5 ท่าทอง เมือง พษิณุโลก 65000

4. หจก. สีหราช แก๊ส 322/7 ในเมือง เมือง พษิณุโลก 65000

5. หจก. ประชาเกษม (ช.ีเจ) 999/101 ในเมือง เมือง พษิณุโลก 65000

6. หจก. เค เอ็น บึงราชนก 269 6 ดอนทอง เมือง พษิณุโลก 65000

7. บจ. พษิณุโลกแก๊ส 63/2 3 ท่าโพธิ์ เมือง พษิณุโลก 65000

8. หจก. พษิณุโลก LPG (2006) 222 6 ท่าโพธิ์ เมือง พษิณุโลก 65000

9. หจก. ธนพงษแ์ก๊ส 647/1 14 วังทอง วังทอง พษิณุโลก 65130

10. บจ. สบาย สบาย แก๊ส 265/1 3 พลายชุมพล เมือง พษิณุโลก 65000

11. หจก. ธนพฒัน์-ปิโตรเลียม   58/2 2 วังทอง-สากเหล็ก วัดตายม บางกระทุม่ พษิณุโลก 65110

12. หจก. เสกย์สันต์ิปิโตรเลียม   396/54 10 พษิณุโลก-บึงพระ บึงพระ เมือง พษิณุโลก 65000

13. หจก. กัญญพชัรแก๊ส 3 3 พษิณุโลก-อุตรดิตถ์ สมอแข เมือง พษิณุโลก 65000

14. หจก. เดโชชัยแก๊ส   777/1 3 หวัรอ เมือง พษิณุโลก 65000

15. หจก. ซันแก๊ส 34/9 17 วัดจันทร์ เมือง พษิณุโลก 65000

16. บจ. ศิรวิชญ์แก๊ส 11 2 เล่ียงเมืองเหนือ ท่าโพธิ์ เมือง พษิณุโลก 65000

17. หจก. ไชยนามแก๊ส (สาขา 1) 236 6 ท่าโพธิ์ เมือง พษิณุโลก 65000

18. บจ .เพช็รแก๊ส (สาขา 1)   222/1 4 สมอแข เมือง พษิณุโลก 65000

19. หจก. ยนตรกิจแอลพจีี   225/1 1 สิงหวัฒน์ ในเมือง เมือง พษิณุโลก 65000

20. หจก. ไชยนามแก๊ส 222 3 พษิณุโลก-หล่มสัก ชัยนาม วังทอง พษิณุโลก 65130

21. หจก. ธนพงษอ์อโต้แก๊ส 380 14 เนิมเพิม่ นครไทย พษิณุโลก 65120

22. หจก.ธนฤทธิ ์แก๊ส 27 11 - ท่าทอง เมืองพษิณุโลก พษิณุโลก 65000

23. บจ. ดิฟเฟอร์คลับ สมาร์ท เอดูเคชัน่ 238 2 - ไผ่ขอดอน เมืองพษิณุโลก พษิณุโลก 65000

24. หจก. ดิ อัง เอ็นเนอร์จี 111/2 3 ทางหลวงหมายเลข 1086 ปากโทก เมืองพษิณุโลก พษิณุโลก 65000

25. หจก. บางระก า แก๊ส 1/2 15 พษิณุโลก-บางระก า บางระก า บางระก า พษิณุโลก 65140

26. หจก.เซ้นต์แก๊ส 555 3 - สมอแข เมืองพษิณุโลก พษิณุโลก 65000

27. หจก. ศรีวรรณ แก๊ส 99/8 6 - ในเมือง เมืองพษิณุโลก พษิณุโลก 65160

28. บริษทั ระวีโชติ แก๊ส 11 2 - ท่าโพธิ์ เมืองพษิณุโลก พษิณุโลก 65000

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดพิษณุโลก
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ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. พร้อมวาสนา 89 6 - ต้นมะม่วง เมือง เพชรบุรี 76000

2. หจก. พ.ีอ.ีซัพพลาย 88 1 เพชรเกษม ดอนขุนหว้ย ชะอ า เพชรบุรี 76120

3. หจก. พ.ีอ.ีซัพพลาย 889/8 เพชรเกษม ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี 76120

4. หจก. พ.ีอ.ีซัพพลาย 77 1 เพชรเกษม ดอนขุนหว้ย ชะอ า เพชรบุรี 76120

5. หจก. เอ พ ีเจริญวัฒนาแก๊ส 393 6 เพชรเกษม เขาใหญ่ ชะอ า เพชรบุรี 76120

6. หจก. เอ พ ีเจริญวัฒนาแก๊ส 158/3 1 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130

7. บจ. โชคประเสริฐ  ฟนิิชิง่ 88/8 4 เพชรเกษม สระพงั เขาย้อย เพชรบุรี 76140

8. บจ. เขาย้อยเซอร์วิสแก๊ส 56 2 เพชรเกษม ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 76140

9. หจก. พระคุณแม่นวกิจ 24/1 3 บายพาส สามพระยา ชะอ า เพชรบุรี 76120

10. บจ. บานะดีค้าแก๊ส 145 8 เพชรเกษม ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี 76150

11. บจ. เขาวังเซอร์วิสแก๊ส 99/9 3 - ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

12. บจ. ฐานะดีแก๊สชะอ า 619 - เพชรเกษม(ชะอ า) ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี 76120

13. บจ. เพชรรุ่งเรือง 15 227-229 3 บ้านนิคมพฒันาตนเอง เขาใหญ่ ชะอ า เพชรบุรี 76120

14. บจ. เคเอสเอ็ม เพชรบุรี 140 3 - หว้ยโรง เขาย้อย เพชรบุรี 76140

15. บจ. เทพศิลป์ แอล พ ีจี 6 3 เพชรเกษม ต้นมะพร้าว เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

16. บจ. ท่ายางแก๊สเซอร์วิส 80/3 2 เพชรเกษม ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. วรเพชรบูรณ์ ค้าก๊าซ 111 12 สระบุรี-หล่มสัก นาง่ัว เมือง เพชรบูรณ์ 67000

2. บจ. สหพฒันาบรรจุแก๊ส 70 7 น  าก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

3. หจก. เพชรยูนิคแก๊สรถยนต์ 49/1 2 สระบุรี-หล่มสัก สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์ 67000

4. บจ. เพชรแก๊ส 38/10 2 สระบุรี-หล่มสัก สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์ 67000

5. หจก. รวยสมจิตร 357 5 สระบุรี-หล่มสัก น  าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

6. หจก. วรเพชรบุรณ์ค้าก๊าซ (สาขา ๑) 103 11 สระบุรี-หล่มสัก วังชมพู เมือง เพชรบูรณ์ 67000

7. หจก. หนองบัวเพชรนคร สระบุรี-หล่มสัก ซับสมอทอด บึงสามพนั เพชรบูรณ์ 67160

8. หจก. จี แอนด์ จี หนองไผ่ 222 14 สระบุรี-หล่มสัก หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

9. หจก. จี แอนด์ จี บึงสามพนั 41327 7 สระบุรี-หล่มสัก บึงสามพนั บึงสามพนั เพชรบูรณ์ 67160

10. บจ. ศรีสะอาดแก๊ส 48 1 สระบุรี-หล่มสัก สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130

11. บริษทั เพชรชมภ ูแอลพจีี 178 9 - หว้ยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67210

12. บจ. สหพฒันาปิโตรเลียม 71 16 น  าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ.วิริยะ เอ็นเนอร์ยี ่แอนด์ เทคโนโลยี 163/2 8 เล่ียงเมือง  101 นาจักร เมือง แพร่ 54000

2. หจก. ร่มบุญปิโตรเลียมแพร่ 142/2 8 แพร่-ลอง ป่าแมต เมือง แพร่ 54000

3. บมจ.สยามสหบริการ 191 7 รองกาศ สุงเม่น แพร่ 54130

4. บจ.วิริยะ เอ็นเนอร์ยี ่แอนด์ เซอร์วิส 119/5 7 เล่ียงเมือง  101 นาจักร เมือง แพร่ 54000

5 บจ. สุทธการพฒันาทีดิ่น 138 2 ทางหลวง 1023 ป่าแมต เมือง แพร่ 54000

6 บจ.สุทธการพฒันาทีดิ่น 495 1 ยันตรกิจโกศล สูงเม่น สูงเม่น แพร่ 54130

7 บจ.วิริยะ เอ็นเนอร์ยี ่แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 100 3 ทางหลวงหมายเลข 101 ต าหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 54170

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดเพชรบรุี

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดเพชรบรูณ์

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดแพร่
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8 บจ.สุทธการพฒันาทีดิ่น 179/1 2 ทางหลวงหมายเลข 103 ทุง่น้าว สอง แพร่ 54120

9. หจก. ดี.เด่นชัย แอลพจีี 4/4 10 - แม่จัว๊ะ เด่นชัย แพร่ 54110

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. ทุง่หลวงเชื อเพลิง 33/28 3 เทพกระษตัรี รัษฎา เมือง ภเูก็ต 83000

2. บจ. บ้านพลอยปิโตรเลียม 177/1 5 เทพกระษตัรี ศรีสุนธร ถลาง ภเูก็ต 83110

3. บมจ. สยามสหบริการ(สาขาเทพกระษตัรี) 31/2 5 เทพกระษตัรี เทพกระษตัรี ถลาง ภเูก็ต 83110

4. หจก. ทุง่หลวงเชื อเพลิง ภก.03 กส 004 ท่าเรือ เมืองใหม่ ป่าคลอก ถลาง ภเูก็ต 83110

5. บจ. ภเูก็ตแอล พ ีจีและปิโตรเลียม 99/9 2 เทพกษตัรี ไม้ขาว ถลาง ภเูก็ต 83140

6. หจก. ภเูก็ตแอลพจีีและปิโตรเลียม 129/1 5 เทพกระษตัรี ศรีสุนธร ถลาง ภเูก็ต 83110

7. หจก. อันดามันแอลพจีีแก๊ส   125/1 1 สาคู ถลาง ภเูก็ต 83140

8. บจ. ทุง่หลวงเชื อเพลิง   30/3 ทล 4021 ฉลอง เมือง ภเูก็ต 83130

9. บจ. น  ามันสยามมงคล 31/2 5 - เทพกระษตัรี ถลาง ภเูก็ต 83110

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. พยัคฆ์แก๊ส (สาขาพยัคฆ์ภมูิพสัิย) 79 7 พทุไธสง-พยัคฆภมูิพสัิย เม็กด า พยัคฆภมูิพสัิย มหาสารคาม 44110

2. หจก. ศรีสุขเจริญผล 120 4 ท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม 44000

3. หจก. พยัคฆ์แก๊ส (สาขาท่าขอนยาง) 61 9 มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

4. บจ. สมบูรณ์ ออโต้ แก๊ส 71/1 นครสวรรค์ ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000

5. หจก. สองตระกูล 210 13 แก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม 44000

6. หจก. ธนโชคแก๊ส 2009 196 แจ้งสนิท แวงน่าง แวงน่าง มหาสารคาม 441910

7. หจก. จีเอสบีแก๊ส 879 14 ปะหลาน พยัคฆภมูิพสัิย มหาสารคาม 44110

8. บจ. ทีบีออยล์ 316 15 แจ้งสนิท บรบือ บรบือ มหาสารคาม 44130

9. หจก. ธัญญธนวรรณแก๊ส 387 4 กูท่อง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

10. บจ. นันทวัฒน์ เพาเวอร์แก๊ส 188 6 หนองแสง วาปิปทุม มหาสารคาม 44120

11. หจก. ภทัร์นรินทร์ปิโตรเลียม 1988 157 7 หนองบอน โกสุมพสัิย มหาสารคาม 44140

12. บจ.เอส บี ออร์โต้แก๊ส 71/1 - นครสวรรค์ ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

13. หจก. ไอ เอ็น จี ก๊าซ 42/1 - นครสวรรค์ ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

14. หจก.โรจน์นรา แก๊ส 333 11 - ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

15. บจ.นันทวัฒน์ เพาเวอร์แก๊ส นาเชือก 85 6 - นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170

16. บจ.เจ.จักรพงษ ์แก๊ส 61 2 พยัคฆ์-วาปี ก้ามปู พยัคฆภมูิพสัิย มหาสารคาม 44110

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก.แก๊สมุกดาหาร 225 7 เล่ียงเมือง บางทรายใหญ่ เมือง มุกดาหาร 49000

2. หจก. ตั งไพศาลปิโตรเลียม 140 ชยางกูร มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร 49000

3. หจก.แก๊สศูนย์ไหม 327 3 มุกดาหาร-ค าชะอี มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร 49000

4. หจก. สุริศร์ปิโตรเลียม มุกดาหาร 364 1 ค าอาฮวน เมือง มุกดาหาร 49000

5. หจก. ปิโตรเลียมมุกดาหาร 113 7 บางทรายใหญ่ เมือง มุกดาหาร 49000

6. หจก. โอฬารแก๊ส 118/9 เมืองใหม่ เมือง เมือง มุกดาหาร 49000

7. นายสมชาย รี พลกุล 330 1 ชยางกูร ค าป่าหลาย เมือง มุกดาหาร 49000

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดภเูก็ต

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดมหำสำรคำม

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดมุกดำหำร
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8. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ต๊อตตี  แก๊ส 16 - ชยางกูร ก มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ. ต.แก๊ซ 218 3 เล่ียงเมือง ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน 58000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. ยะลาทรายทอง 16/1 2 สุขยางค์ สะเตงนอก เมือง ยะลา 95000

2. หจก. ยะลาสหพนัธ์แก๊ส 76/1 5 พร่อน เมือง ยะลา 95000

3. หจก. สลามออยล์เซอร์วิส 13/2 3 ท่าสาป เมือง ยะลา 95000

4. หจก. ยะลาสหพนัธ์แก๊ส 160/1 1 เพชรเกษม ท่าสาป เมือง ยะลา 95000

5. หจก. วี ทู แก๊ส 104/1 1 สุขยางค์ ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 95110

6. หจก. ยะลาสหพนัธ์แก๊ส 95/12 4 เพชรเกษม เปาะเส้ง เมือง ยะลา 95110

7. หจก. ยะลาสหพนัธ์แก๊ส 63 7 สวนส้ม สะเตงนอก เมือง ยะลา 95110

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. สามทุนแก๊ส  สาขา 1 277 เล่ียงเมือง ในเมือง เมือง ยโสธร 35000

2. สามทุนแก๊ส  สาขา 2 323 1 แจ้งสนิท ตาดทอง เมือง ยโสธร 35000

3. หจก.ปตท.ยโสธร 182 6 แจ้งสนิท ดู่ทุง่ เมือง ยโสธร 35000

4. บจ. ยโสธรแก๊ส 226 3 แจ้งสนิท ส าราญ เมือง ยโสธร 35000

5. หจก. ศรีนครแก๊สคอนเทรนนิง่ 335 1 แจ้งสนิท ตาดทอง เมือง ยโสธร 35000

6. หจก. โรงสีสมหมาย (ก๊าซ) สาขากุดชุม 94 5 วารีราชเดช กุดชุม กุดชุม ยโสธร 35140

7. หจก. โรงสีสมหมาย (กา๊ซ) สาขาเลิงนกทา 193 6 สาย 212 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 35120

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ. ร้อยเอ็ดคาร์แคร์ 220 - เทวาภบิาล ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000

2. รวมสินแก๊ส (นายยิง่ยง เกษมทรัพย์) 90 16 แจ้งสนิท เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000

3. หจก. ไทยไชยโย 150 5 ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด 45000

4. หจก. พรชัยก๊าซ 253 6 ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000

5. หจก. พรชัยร้อยเอ้ดก๊าซ 126 8 ร้อยเอ็ด-โพนทอง สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

6. หจก. โรงสีสมหมายก๊าซ 95 6 แจ้งสนิท ขวัญเมือง เสลภมูิ ร้อยเอ็ด 45120

7. หจก. โรงสีสมหมายก๊าซ (สาขา 2) 109 13 ดอกไม้ สุวรรณภมูิ ร้อยเอ็ด 45130

8. หจก. ตั งเกียรติเจริญ 101 7 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

9. บจ. เพชรสยามร้อยแก๊ส  7/1 รอบเมือง ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000

10. ครูแดงทรัพย์เจริญ 353 5 ปัทมานนท์ สระคู สุวรรณภมูิ ร้อยเอ็ด 45130

11. หจก. โรงสีสมหมาย  สาขา  3 140 13 ร้อยเอ็ด-จตุรฯ หวัช้าง จุพกัตรพมิาน ร้อยเอ็ด 45180

12. หจก. รุ่งเจริญแก๊ส 45 10 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000

13. หจก. ตั งเกียรติเจริญ  สาขา 1 240 ปัทมานนท์ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000

14. หจก. ญสนิทศาเลสภมูิ 36 ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170

15. บจก. น  ามันดาวร้อยเอ็ด  สาขา  1 198 14 ร้อยเอ็ด-โพนทอง เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดยะลำ

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดยโสธร

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด
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16. บจ. เพชรสยามร้อยเอ็ดแก๊ส 225 รอบเมือง ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000

17. หจก. ญสนิทศาเลสภมูิ 26 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

18. บจ. บัวสมหมายไบโอเมส 209 2 หนองแวง เมือง ร้อยเอ็ด 45000

19. หจก. ภคพลแก๊ส 254 5 ป่าฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 45270

20. หจก. รุ่งเจริญแก๊ส สาขา 1 162 2 โนนรัง เมือง ร้อยเอ็ด 45000

21. หจก. อาร์ซีสุวรรณภมูิแก๊ส 118 2 ดอกไม้ สุวรรณภมูิ ร้อยเอ็ด 45130

22. หจก. ภคพลแก๊ส 288 5 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 45270

23. บจ. เอซีซีจี กรีนพาวเวอร์ 89 8 ไพศาล ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170

24. หจก. สมทรัพย์แก๊สโพนทอง 224 3 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

25. หจก. รุ่งเจริญแก๊ส 230 16 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000

26. บจ. เพชรสยามร้อยเอ็ดแก๊ส (สาขา 1) 221 17 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000

27. หจก. สมทรัพย์แก๊ส 141 8 สีแก้ว เมือง ร้อยเอ็ด 45000

28. หจก. พรีะออโต้แก๊ส 248 7 สีแก้ว เมือง ร้อยเอ็ด 45000

29. หจก. แก๊สสมศักด์ิ 87 8 ปัทมานนท์ รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000

30. บจ. สุริศร์ปิโตรเลียมสุวรรณภมูิ 106 2 ดอกไม้ สุวรรณภมูิ ร้อยเอ็ด 45130

31. หจก. ญานิศา เสลภมูิ(ก๊าซ) 193 2 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

32. หจก. โรงสีสมหมาย (ก๊าซ) สาขาเกษตรวสัิย 259 2 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

33. หจก. โรงสีสมหมาย (ก๊าซ) สาขาทุ่งเขาหลวง 84 5 ทุง่เขาหลวง ทุง่เขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170

34. หจก. โรงสีสมหมาย (กา๊ซ) สาขาพนมไพร 79 2 สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140

35. หจก. บุบผาชาติ 288 4 หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220

36. หจก. โรงสีสมหมาย (ก๊าซ) สาขาเสลภมูิ 118 7 เกาะแก้ว เสลภมูิ ร้อยเอ็ด 45120

37. บจ. พลแก๊ส จ ากัด สาขา 1 38 12 - ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. พลทรัพย์เอนเนอร์จี 75/4 2 เพชรเกษม บางริ น เมือง ระนอง 85000

2. หจก. โรงงานบรรจุแก๊สเทพศิรินทร์ 39/3 3 เพชรเกษม บางริ น เมือง ระนอง 85000

3. หจก. ระนองแก๊ส 41320 1 เพชรเกษม บางนอน เมือง ระนอง 85000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. อุตสาหกรรมบูรพาแก๊ส 002/11 สุขุมวิท เชิงเนิน เมือง ระยอง 21000

2. หจก. เพแก๊ส 84 13/6. 3 เพ-แกลง-กร่ า เพ เมือง ระยอง 21160

3. หจก. รัชดากานต์ 97 ราษฎร์อุทิศ เชิงเนิน เมือง ระยอง 21000

4. หจก. รัชดากานต์ 2 สาย 36 พนานิคม นิคมพฒันา ระยอง 21180

5. บจ. บุญชัยก๊าซปิโตรเลียม 34/1 6 สุขุมวิท บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 21130

6. หจก. ปล่องซาวออยล์เซอร์วิส 37/11 5 บ้านฉาง-ชากหมาก ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 21130

7. หจก. แกลงพงษเ์ซอร์วิส 44 3 บ้านบึง-แกลง ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110

8. หจก. ตันติชัยบริการ 171 บ้านบึง-แกลง ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110

9. หจก. ชากพงบริการ 2/2. 3 เพ-แกลง-กร่ า ชากพง แกลง ระยอง 21190

10. หจก. ชากพงบริการ 2 2 บ้านค่าย-บ้านบึง บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 21120

11. บจ. วราภาณ์บริการก๊าซ 616 4 บ้านบึง-แกลง นิคมพฒันา กิง่อ.นิคมพฒันา ระยอง 21180

12. บจ. วราภาณ์บริการก๊าซ สาย 3191 แม่น  าคู้ ปลวดแดง ระยอง 21140

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดระนอง

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดระยอง
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13. หจก .ธวัชรุ่งเรือง 338 2 สุขุมวิท ทุง่ควายกิน แกลง ระยอง 21110

14. หจก. ระยองกแก๊สรถยนต์ 29/27 4 สาย 36 เชิงเนิน เมือง ระยอง 21000

15. บจ. วังจันทนร์อนเนอจี่ 444 1 บ้านบึง-แกลง ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 21210

16. บจ. WN GAS 223 บ้านบึง-แกลง พลงตาเอีย่ม วังจันทร์ ระยอง 21210

17. บจ. บุญชัยก๊าซปิโตรเลียม 34/1 6 บ้านฉาง ระยอง 21130

18. หจก. ระยองกแก๊สรถยนต์ 216 5 สุขุมวิท ตะพล เมือง ระยอง 21000

19. แสงชัย  เซอร์วิส แอนด์  ซัพพลาย 491 สุขุมวิท หว้ยโปร่ง เมือง ระยอง 21000

20. หจก. วราภรณ์บริการก๊าซ มาบยางพรอ ปลวกแดง ระยอง 21140

21. หจก. กลางระยองแก๊ส 31/11 3 เนินพระ เมือง ระยอง 21150

22. หจก. ทับมาแก๊ส 40596 4 สาย36 ทับมา เมือง ระยอง 21000

23. หจก. สายกลางระยองแก๊ส 74/115 1 เนินพระ เมือง ระยอง 21150

24. บจ. บุญชัยก๊าซแกลง 45 3 บ้านบึง-แกลง ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110

25. บจ. ซากพงธุรกิจปิโตรเลียม   2/2 3 เพ-แกรง-กร่ า ซากพง แกลง ระยอง 21190

26. บจ. แกลงรักแก๊ส   2/19 สุขุมวิท ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110

27. บจ. เอ็น พ ีแก๊ส แอนด์ ตะพง เมือง ระยอง 21000

28. หจก. เขาดินแอลพจีี 298 12 สุขุมวิท-ทุง่ควายกัน ทุง่ควายกิน แกลง ระยอง 21110

29. หจก. ตันติชัยปิโตรเลียม 227/10 10 สุขุมวิท ทุง่ควายกิน แกลง ระยอง 21110

30. หจก. มุง่มหาผลรักแก๊ส 194 1 กองดิน แกลง ระยอง 22160

31. หจก. วราภรณ์บริการก๊าซ 616 4 นิคมพฒันา นิคมพฒันา ระยอง 21180

32. บจ. บัณณาสรณ์ 55/5 4 นิคมพฒันา นิคมพฒันา ระยอง 21180

33. หจก. รัชดากานต์ 2 190 7 ทางหลวงหมายเลข 3 มะขามคู่ นิคมพฒันา ระยอง 21180

34. หจก. ฟวิเจอร์แก๊ส 21/21 ถนนสาย  36 มาบข่า นิคมพฒันา ระยอง 21180

35. บจ. ซากพงบริการ 87/1 2 บ้านค่าย-บ้านบึง บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 21120

36. หจก. ระยองเอ็นเนอร์ยี ่เซอร์วิส 13/81 2 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 21120

37. หจก. วราภรณ์บริการก๊าซ 185 3 มาบยางพรอ ปลวกแดง ระยอง 21140

38. บจ. วราภรณ์บริการก๊าซ    25/4 5 สาย 3191 แม่น  าคู้ ปลวกแดง ระยอง 21140

39. หจก. ระยองแก๊สรถยนต์   29/27 4 ทางหลวงหมายเลข 3 เชิงเนิน เมือง ระยอง 21000

40. หจก. รัชดากานต์ 3 (สาขา 2) 67 3 ทับมา เมือง ระยอง 21000

41. บจ. ระยองรักแก๊ส   7/9 สุขุมวิท เนินพระ เมือง ระยอง 21150

42. หจก. แสงชัยกรีนแก๊ส (สาขา 1) 20/29 สุขุมวิท เนินพระ เมือง ระยอง 21150

43. บจ. ตากสินมัน่คงมหาโชค 19/27 สุขุมวิท เนินพระ เมือง ระยอง 21150

44. บจ. ระยองทรัพย์ปิโตรเลียม   28/15 4 บายพาส เชิงเนิน เมือง ระยอง 21000

45. บจ. ทีจีดี บริการ (สาขา ๓)   99/14 5 ถนนสาย  36 ทับมา เมือง ระยอง 21000

46. บจ. ระยอง ๓๖ แก๊ส 119/57 1 เชิงเนิน เมือง ระยอง 21000

47. หจก. แสงชัยกรีนแก๊ส   91/10 9 สุขุมวิท ตะพง เมือง ระยอง 21000

48. บจ. วังจันทร์เอนเนอร์จี่ 444 1 บ้านบึง-แกลง ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 21210

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. สหชัยแก๊สราชบุรี 174 3 เพชรเกษม โคกหม้อ เมือง ราชบุรี 70000

2. น.ส. ชนิดาภา  อาภากุลศิริ 275 7 อ่างทอง เมือง ราชบุรี 70000

3. หจก. บัวเงินเซอร์วิส 137/1 1 เพชรเกษม อ่างทอง เมือง ราชบุรี 70000

4. บจ. ซี.เค.วาย.ปิโตรเลียม 62/13 เพชรเกษม หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดรำชบรุี



แผน่ที ่37/48

5. หจก. กิจรุ่งแก๊สบ้างโป่ง 94/1 15 ทรงพล ปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

6. หจก. อดิศร  ออโต้แก๊ส 88 8 เพชรเกษม เจดีย์หกั เมือง ราชบุรี 70000

7. หจก. จี ปแอนด์ จี เอเนอร์จี 222 5 บางแพ-ด าเนินสะดวก ตาหลวง ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130

8. บจ .เฮง เฮง เซอร์วิสแก๊ส 233 10 เพชรเกษม หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

9. หจก. ทีจีดี บริการ 47 10 ทรงพล หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

10. หจก. ทีจีดี บริการ  สาขา 2   47/10 3 ทรงพล หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

11. หจก. ทีจีดี บริการ  สาขา 5   8/14 3 ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

12. บจ. บี.พ.ีพาวเวอร์แก๊ส (นายเศรษฐนันท์ อร
รจนานันท์)

  162/5 9 ปากแรด บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

13. หจก. ทีจีดี บริการ สาขา 4   9/2 6 ปากแรด บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

14. บจ. ราชบุรี ออร์คิดแก๊ส   31/2 5 เพชรเกษม สามเรือน เมือง ราชบุรี 70000

15. นายไพบูลย์ วรุณไพศาล (ย-ูฟา่ แก๊ส) 28 2 เจดีย์หกั เมือง ราชบุรี 70000

16. บจ. ราชบุรี แอลพจีี (2010) 108 5 ท่าเคย สวนผึ ง ราชบุรี 70180

17. บจ. โพธารามแก๊สและปิโตรเลียม   28/18 4 บ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี 70120

18. หจก. ปิรณัฐทรัพย์ 28 8 บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี 70120

19. บจ. ขุมทรัพย์แก๊ส (นายสรายุทธ์ ขลังธรรม
เนียม)

  116/1 1 บ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี 70120

20. บจ. ราชธานีแก๊ส   23/4 2 ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 70120

21. นางนวลจันทร์ ศรีสวัสด์ิ (ศรีสวัสด์ิออยล์)   114/4 3 บางแพ-ด าเนินสะดวก บางเย็น บางแพ ราชบุรี 70160

22. บจ. ฐานะดีแอลพจีี 190 5 วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี 70140

23. หจก. จอมบึงแก๊ส   94/1 8 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 70150

24. นายสุรพล นามแสง (ศรีสุภารัตน์ออยล์) 35/3 7 บางแพ-ด าเนินสะดวก วังเย็น บางแพ ราชบุรี 70160

25. บจ. ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟูด้ 155/24 7 เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 70120

26. บจ. เพชรประกาย เซอร์วิส 2 แสงชูโต บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

27. หจก. จอมบึงแก๊ส 94/1 8 - จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 70150

28. หจก. เกีย ออโต้แก๊ส ราชบุรี 111 1 พระราม 2 วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี 70140

29. บจ. เอสเอ็มซี โกลบอล เซอร์วิส 88/8 2 - บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี 70120

30. บจ. พติติพล 157/1 1 - ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 70140

31. หจก. อภวิัฒน์ แก๊ส 293 8 - ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130

32. บจ. เคเอสเอ็ม โพธาราม ปิโตรเลียม 88 6 เพชรเกษม ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 70120

33. บจ. โชติอมรแก๊ส 166 5 - วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี 70140

34. หจก. ยิง่ฮวด แก๊ส 15/18 3 - ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

35. บจ.แก๊ส วังมะนาว 27/2 5 - วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี 70140

36. หจก. เสรีบริการปิโตรเลียม 95 6 วัดเพลง-ปากท่อ วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี 70170

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. ลพบุรีปิโตรเลียม 229/5 นเรศวร ทะเลชุบศร เมือง ลพบุรี 15000

2. บจ. ลพบุรีแก๊ส 171/1 8 ลพบุรี-สิงหบืุรี บางขันหมาก เมือง ลพบุรี 15000

3. หจก. ศุภกิจบริการ (นายสุวัฒน์ ภมูิวัฒนะ) 353/1 6 พหลโยธิน ทะเลชุบศร เมือง ลพบุรี 15000

4. หจก. สิงหบ์ุรีแก๊ส แอลพจีี 172/1 7 สายเอเซีย บางงา ท่าวุง้ ลพบุรี 15150

5. บจ. สยามนิสสันสิงหบ์ุรี 182/1 7 สายเอเซีย บางงา ท่าวุง้ ลพบุรี 15150

6. บจ. ลิ มคุงเส็งก๊าซสยาม 46 2 สระบุรี-หล่มสัก นิคมล านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130

7. บจ. ลิ มคุงเส็งก๊าซสยาม 34 5 สระบุรี-หล่มสัก นิคมล านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130

8. หจก. ซับเหล็กก่อสร้าง 319 1 สระบุรี-หล่มสัก ดีลัง พฒันานิคม ลพบุรี 15140

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดลพบรุี



แผน่ที ่38/48

9. หจก. ส.แก๊สบริการ 88 1 หวัช้าง-สระมะเกลือ ท่าศาลา เมือง ลพบุรี 15000

10. หจก. นิคมแก๊ส 225 6 ทางหลวง 3017 นิคมสร้างตนเอง เมือง ลพบุรี 15000

11. บจ. รุ่งอารีรัตน์ 1/3 2 พหลโยธิน นิคมสร้างตนเอง เมือง ลพบุรี 15000

12. บจ. รัตนศิริ เทรดดิ ง 426 7 พหลโยธิน ทะเลชุบศร เมือง ลพบุรี 15000

13. บจ. เอส เอส แอนด์ พ ีอินเตอร์เทรด 215 49 โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี 15120

14. บจ. รุ่งอารีรัตน์ 33/4 6 โพธ์เก้าต้น เมือง ลพบุรี 15000

15. หจก. พระงามแก๊ส แอนด์ ออยล์ 19/9 3 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 15000

16. หจก. ลพบุรีธนแก๊ส 98 7 พรหมมาสตร์ เมือง ลพบุรี 15000

17. บจ. รัตนศิริ เทรดดิ ง 88/1 6 พหลโยธิน หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 15000

18. หจก. ศุภกิจบริการ 2 119 1 โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี 15110

19. หจก. หนองรีแก๊ส 262/1 1 ทล 205 หนองรี ล าสนธิ ลพบุรี 15190

20. หจก. แก๊สดงจ าปา 102 1 ทางหลวง 3017 นิคมสร้างตนเอง เมือง ลพบุรี 15000

21. บจ. ฉัตรธงพฒันา 147 9 โคกสลุง พฒันานิคม ลพบุรี 15140

22. บจ. ลพบุรีแก๊ส 204 4 ทะเลชุบศร เมือง ลพบุรี 15000

23. บจ. เจิรญรุ่งเรืองกิจ แก๊ส 54 99/29 4 พหลโยธิน ถนนใหญ่ เมือง ลพบุรี 15000

24. หจก. ส. ศรีทองปิโตรเลียม 171/1 7 บางขันหมาก เมือง ลพบุรี 15000

25. หจก. สุวิชาดาบริการ 171/1 1 พระปิยะ ป่าตาล เมือง ลพบุรี 15000

26. หจก. ซี.ว.ีการบรรจุ 701 10 สุระนารายณ์ ล านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130

27. หจก. ส.ศิริทรัพย์บริการ 77 6 ตลาดสาล่ี ท่าวุง้ ลพบุรี 15150

28. บจ. เกษตรภณัฑ์ 888 แก๊ส 88/8 1 หนองบัว พฒันานิคม ลพบุรี 15140

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ. ซี เค ซี บิสวีเนส กรุ๊ป 4 ไฮเวย์ล าปาง-งาว ชมพู เมือง ล าปาง 52000

2. หจก. ทีไอจี ล าปาง ออ๊กซิเจน 288 8 ซุปเปอร์ไฮเวย-์งาว ชมพู เมือง ล าปาง 52000

3. บจ.แสตรนคาร์ดก๊าซแอนด์เซฟตี โปรดักส์ 439 11 ชมพู เมือง ล าปาง 52000

4. บจ. เขลางค์เอ็นเนอยี ่แอนด์ เซอร์วิส 364 วชิราวุธ พระบาท เมือง ล าปาง 52220

5. หจก. ว.ีที.เอ็น. กรุ๊ป 218 12 พหลโยธิน ล้อมแรด เถิน ล าปาง 52160

6. บจ. ต.แก๊ซ 119 9 พหลโยธิน เถินบุรี เถิน ล าปาง 52160

7. หจก. พแีอนด์ เอฟ แก๊ส เซอร์วิส 230 3 ล าปาง-เชียงใหม่ ปงยางคก หา้งฉัตร ล าปาง 52190

8. บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 133 4 พหลโยธิน วังพร้าว เกาะคา ล าปาง 52130

9. บจ. ซี เค ซี บิสวีเนส กรุ๊ป (สาขา 2) 439 11 ชมพู เมือง ล าปาง 52000

10. หจก. พีแอนด์ เอฟ แกส๊ เซอร์วิส (สาขา ๑) 239 1 ล าปาง-เชียงใหม่ ปงยางคก หา้งฉัตร ล าปาง 52190

11. บจ. รุ่งเรืองก๊าซเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ (สาขางาว) 95/1 1 พหลโยธิน หลาวใต้ งาว ล าปาง 52110

12. หจก. โป่งข่ามแก๊ส 53/4 5 แม่ปะ เถิน ล าปาง 52160

13. บจ. เขลางค์เอ็นเนอร์ยี ่แอนด์ เซอร์วิส 552 1 วชิราวุธด าเนิน พระบาท เมือง ล าปาง 52220

14. บจ. ซี.เค.ซี.บิสซิเนส กรุ๊ป 4 ไฮเวย์ล าปาง-งาว ชมพู เมือง ล าปาง 52000

15. หจก.รุ่งนภาปิโตรเลียม ล าปาง แอลพจีี 149 15 พหลโยธิน สบปราบ สบปราบ ล าปาง 52170

16. หจก.กาญจน์สิริปิโตรเลียม 367 - ล าปาง-หา้งฉัตร บ่อแฮ้ว เมืองล าปาง ล าปาง 52100

17. หจก.แอล พ ีเอ็น ออโต้แก๊ส 300 6 พหลโยธิน พชิัย เมืองล าปาง ล าปาง 52000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดล ำปำง

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดล ำพูน



แผน่ที ่39/48

1. บจ. ต.แก๊ซ 149 5 เชียงใหม่-ล าปาง เวียงยอง เมือง ล าพนู 51000

2. บจ. ต.แก๊ซ 80 1 เชียงใหม่-ล าปาง เวียงยอง เมือง ล าพนู 51000

3. หจก. เชียงใหม่บลูเฟรม 456 9 เชียงใหม่-ล าปาง อุโมงค์ เมือง ล าพนู 51150

4. บจ. ล าพนูแก๊สปิคนิค 86 10 ป่าสัก เมือง ล าพนู 51000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. ศุภธีร์ 380 1 มะลิวรรณ นาอาน เมือง เลย 42000

2. ไทยเลยภคพล 74 1 มะลิวรรณ นาอาน เมือง เลย 42000

3. บจ. สมเจตน์เอ็นเนอยี ่(2551) 345/40 เลย-ด่านช้าง กุดป่อง เมือง เลย 42000

4. บจ. ดี ทริปเปิล ดี 47 8 เลย-เชียงคาน นาช่าง เชียงคาน เลย 42110

5. หจก. ไทยอนันต์บริการ 77 2 มะลิวัลย์ ศรีสงคราม วังสะพงุ เลย 42130

6. หจก. แก๊สวังสะพงุ 199 6 มลิวรรณ ศรีสงคราม วังสะพงุ เลย 42130

7. แก๊สเซ็นเตอร์เลย 151 6 มลิวรรณ ปากปวน วังสะพงุ เลย 42130

8. บจ.จิระเวคิน 99 6 - วังสะพงุ วังสะพงุ เลย 42130

9. บจ.เคเอวี เอ็นเนอร์ยี ่พลัส 163 6 - โคกงาม ด่านซ้าย เลย 42120

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. แก๊สแก้จน 89 6 ศรีสะเกษ-อุทุมพร หนองไผ่ เมือง ศรีสะเกษ 33000

2. หจก. นทพรสยามปิโตรเลียม 120 4 ศรีสะเกษ-กันทรารมย์ หนองแก้ว เมือง ศรีสะเกษ 33000

3. หจก. นพพรแอลพจีี (ขุขันธ)์ 137 4 โชคชัย-เดชอุดม นิคมพฒันา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

4. หจก. พ ีเอ็ม แอล เซอร์วิส 241 9 จานใหญ่ กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 33110

5. หจก. ดีแก๊ส 193 8 ศรีษะเกษ-อุบล โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ 33000

6. หจก. นพพรสยามปิโตรเลียม สาขา 2 97/2 11 ศรีษะเกษ-อุทุมพรพสัิย หญ้าปล้อง เมือง ศรีสะเกษ 33000

7. หจก. เชื อเพลิงแก๊ส 133 4 ศรีษะเกษ-อุทุมพร ตาเกษ อุทุมพรพสัิย ศรีสะเกษ 33120

8. หจก. นพพรสยามปิโตรเลียม 2   7519 89 โชคชัย-เดชอุดม ส าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180

9. หจก. ท็อปรุ่งเรืองแก๊ส 178/1 5 โชคชัย-เดชอุดม ส าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180

10. หจก. แสนดีแก๊ส 127 8 หนองหญ้าลาด กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 33110

11. หจก. นพพรแอลพจีี (ศรีสะเกษ)   200/10 5 ศรีสะเกษ-กันทราลักษ์ หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000

12. บจก. เพชรดีแก๊ส 104/1 6 ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ โพนซ่า เมือง ศรีสะเกษ 33000

13. บจก. เพยีวพลังงานไทย 167/1 7 อุทุมพรพสัิย-หว้ยทับ
ทัน

ก าแพง อุทุมพรพสัิย ศรีสะเกษ 33120

14. หจก. พรศักด์ิสิทธิป์ิโตรเลียม 63/1 9 โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

15. บจ.สุริศร์ปิโตรเลียม ราษไีศล 89 3 ราษไีศล-ศรีสะเกษ ดู่ ราษไีศล ศรีสะเกษ 33160

16. หจก. กาญจนา แอลพจีี(ขุขันธ)์ 2555  89 11 ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ดองก าเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

17. หจก. สิยาพฐัแก๊ส  162 15 - น  าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

18. บจ.ซุปเปอร์เพยีวแก๊ส  167/1 7 อุทมุพรพิสัย-หว้ยทบัทนั ก าแพง อุทุมพรพสัิย ศรีสะเกษ 33120

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ. ศิริยนต์ออโตเซล 31/1 ใสสว่าง ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000

2. หจก. พงัโคนปิโตรเลียม (1999)สาขา 1 13 13 สกล-กาฬสินธุ์ ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000

3. หจก. สกลธนวัฒน์ (1999) 2 14 สกล-นาแก งิ วด่อน เมือง สกลนคร 47000

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดศรีสะเกษ

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสกลนคร

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดเลย
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4. หจก. พงัโคนปิโตรเลียม (1999)สาขา 2 352 11 สกล-อุดรฯ ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000

5. หจก. เอกมลไพศาล 100 9 นิตโย ม่วงไข่ พงัโคน สกลนคร 47160

6. บจ. ศิริสมบัติแก๊ส 505 นิตโย สว่างดินแดง สว่างดินแดง สกลนคร 47110

7. หจก. สกลหล่อยาง 13 3 สกล-กาฬสินธุ์ ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000

8. หจก. ภานุวัฒน์ปิโตรเลียม 55 4 นิตโย พงัขว้าง เมือง สกลนคร 47000

9. หจก. ภานุวัฒน์ปิโตรเลียม (สาขา 1) 93 15 หว้ยยาง หว้ยยาง เมือง สกลนคร 47000

10. ธนชัยกรีนออยล์ 10 8 ท่าแร่ เมือง สกลนคร 47230

11. หจก.โรงบรรจุสกลปิโตรเลียม 13 13 สกลนคร-กาฬสินธุ์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

12. หจก.เอกกมลไพศาล 100 - สกล-อุดร ม่วงไข่ พงัโคน สกลนคร 47160

13. หจก. เทียนวิไล 169 9 - โพนแพง อากาศอ านวย สกลนคร 97170

14. บจ.อัมพาแก๊ส สาขา 2 577 13 นิตโย ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร 47110

15. บจ.ศรีธนวรรธก์ 191 9 - โพนแพง อากาศอ านวย สกลนคร 47170

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. จ.รุ่งโรจน์เซอร์วิส 444/8 8 ลพบุรีราเมศวร์ พะวง เมือง สงขลา 90100

2. หจก. หาดใหญ่สตาร์แก๊ส เมือง สงขลา 90000

3. หจก. ชะมวงปิโตรเลียม 230 4 ทล.43  (หาดใหญ่-
พทัลุง)

คูหาใต้ รัตภมูิ สงขลา 90180

4. หจก. ชะมวงปิโตรเลียม 92 2 กาญจนวนิช พงัลา สะเดา สงขลา 90120

5. บจ. นาหม่อมอานนท์  27/2 3 ทล.43 คลองหร่ัง นาหม่อม สงขลา 90310

6. บมจ. สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ 73/38 5 ทล.43 (เล่ียงเมือง) คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

7. หจก. ชะมวงปิโตรเลียม 1373 เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

8. บจ. วินสตาร์ ออโต้แก๊ส จ ากัด 888/2 4 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 90110

9. บจ. วินสตาร์ ออโต้แก๊ส จ ากัด(ส านักงาน
ใหญ่)

1 ประชายินดี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

10. หจก. ชะมวงปิโตรเลียม 108 8 ลพบุรีราเมศวร์ ท่าช้าง บางกล่ า สงขลา 90110

11. หจก. ชะมวงปิโตรเลียม 3/35 1 กาญจนวนิช เขารูปช้าง เมือง สงขลา 90000

12. บจ. นาหม่อมอานนท์ 10/3 3 สาย  43  (หาดใหญ่-
จะนะ)

นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 90310

13. นางอรวรรณ ชุณหสุนทร (หจก.อานนท์ปิโตรเลียม) 249/7 2 กาญจนวนิช พะวง เมือง สงขลา 90100

14. บจ. บี-เซฟ คาร์แก๊ส 502 รัถการ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

15. หจก. วงศ์ขันติชัย 78/1 2 ทล.408 (ระโนด-หวั
ไทร)

ท่าบอน ระโนด สงขลา 90140

16. หจก. ชะมวงปิโตรเลียม (สาขา 10) 132 1 ทล 43 ป่าชิง จะนะ สงขลา 90130

17. หจก. ชะมวงปิโตรเลียม 65/13 5 ทล 43 บ้านนา จะนะ สงขลา 90130

18. หจก. ชะมวงปิโตรเลียม 20/105 2 กาญจนวนิช เขารูปช้าง เมือง สงขลา 90000

19. หจก. วงศ์ขันติชัย   83/3 2 ปากแตระ ระโนด สงขลา 90140

20. หจก. ชะมวงปิโตรเลียม   10/14 2 ทล 408 (เขาแดง-ระ
โนด)

ชิงโค สิงหนคร สงขลา 90280

21. หจก. ชะมวงปิโตรเลียม 501 1 ทล 4135 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110

22. หจก. ศุภสารปิโตรเลียม   75/15 3 ลพบุรีราเมศวร์ คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 90110

23. หจก. ชะมวงปิโตเลียม   48/6 6 ลพบุรีราเมศวร์ น  าน้อย หาดใหญ่ สงขลา 90110

24. หจก. วัฒนาฐากุล 158 สายเอกเชีย ท่าช้าง บางกล่ า สงขลา 90110

25. หจก. ชะมวงปิโตรเลียม   107/7 3 ทล.408 ฉาง นาทวี สงขลา 90160

26. หจก. ชะมวงปิโตรเลียม 276 7 ทล.43 เทพา เทพา สงขลา 90150

27. หจก. ชะมวงปิโตรเลียม   22/2 1 ทล.408 กนะดังงา สทิงพระ สงขลา 90190

28. บจ. จ.รุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 444/8 2 ลพบุรีราเมศวร์ พะวง เมือง สงขลา 90100

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสงขลำ
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29. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ชะมวงปิโตรเลียม 240 3 - ท่าชะมวง รัตภมูิ สงขลา 90180

30. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ชะมวงปิโตรเลียม 87/2 4ทางหลวง 43 (หาดใหญ่-จะนะ) นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 90310

31. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ชะมวงปิโตรเลียม 114 - กาญจนวนิช บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 90250

32. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ชะมวงปิโตรเลียม 103/11 3 - ทุง่หวัง เมืองสงขลา สงขลา 90000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ. สมบูรณ์เอ็นเนอจี่ 633 6 ยนตรการก าธร คลองขุด เมือง สตูล 91000

2. บจ. ชะมวงปิโตรเลียม (สาขา 8) 234 6 ยนตรการก าธร ย่านซ่ือ ควนโดน สตูล 91160

3. บจ. สมบูรณ์เอ็นเนอจี ่สาขา 1 262 7 ยนตรการก าธร ก าแพง ละงู สตูล 91110

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ. สวัสด์ิศิริ 413/1 5 ศรีนครินทร์ ส าโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270

2. หจก. เทพารักษเ์ซอร์วิส 513 3 เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270

3. หจก. สยามเทพารักษ ์เซอร์วิส 1171 3 เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270

4. บจ. สินทรัพย์ ประสิทธิ์ 425 2 พทุธรักษา แพรกษาใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280

5. บจ. ทวิโรจน์ 990 5 ศรีนครินทร์ ส าโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270

6. บจ. สุวรรณภมูิ ปิโตรเลียม 542/8 สุขุมวิท ปากน  า เมือง สมุทรปราการ 10270

7. บจ. สมุทรปราการปิโตรเลียม 385/15 สุขุมวิท ปากน  า เมือง สมุทรปราการ 10270

8. บจ. ทรัพย์ทวีคูณพระประแดง 332/1 19 สุขสวัสด์ิ บางพึง่ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

9. บจ. พระประแดงปิโตรเลียม 86 8 สุขสวัสด์ิ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130

10. บจ. ดี.ซี.ปิโตรแก๊ส 488/49 6 ปูเ่จ้าสมิงพราย ส าโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

11. บจ. บางพลีปิโตรเลียม 103/2 13 บางนา-ตราด บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

12. หจก. วิเศษบ่อทองปิโตรเลียม 158/68 8 เทพารักษ์ เทพารักษ์ บางพลี สมุทรปราการ 10540

13. บจ. กิง่แก้วคาร์แก๊ส 69/1 3 กิง่แก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

14. บจ. ที.พ.ีเอส.ปิโตรเลียม 81/6 9 เทพารักษ์ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540

15. บจ. กิง่แก้วปิโตรแก๊ส 19/8 14 กิง่แก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

16. บจ. กิง่แก้ว-บางพลี ปิโตรเลียม 36/49 7 กิง่แก้ว-บางพลี บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

17. บจ. ดี.ด ารงเพาเวอร์-บางปู 65/10 12 กิง่แก้ว-บางพลี บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

18. บจ. ไทยสัมพนัธ์ปราการ 1680 6 เทพารักษ์ เทพารักษ์ บางพลี สมุทรปราการ 10540

19. หจก. เงินเต็มถังแก๊ส เซอร์วิส 5/12 1 บางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540

20. หจก. สินเจริญ เซอร์วิสแก๊ส 88/18 10 เทพารักษ์ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540

21. บจ. เพิม่พนูทรัพย์ปิโตรเลียม 201/2 1 เทพารักษ์ บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

22. หจก. บางบ่อปิโตรแก๊ส 110/9 17 เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

23. บจ. พระพริาพทรานสปอร์ต 126 4 กิง่แก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

24. บจ. เพชรสุวรรณภมูิปิโตรเลียม 26/14 7 บางนา-ตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

25. หจก. เดชชโลธร 376/2 7 สุขุมวิท ปากน  า เมือง สมุทรปราการ 10280

26. หจก. อ่าวทรัพย์ กม.24 แก๊ส 111 1 บางนา-ตราด ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

27. หจก. เพยีรศรีพฒันา 29 14 บางนา-ตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

28. บจ. ณัฐวัชแก๊ส 22/8 5 เทพารักษ์ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

29. บจ. โอท็อป เซอร์วิส 333/1 5 ศรีนครินทร์ บางเมือง เมือง สมุทรปราการ 10270

30. บจ. ดีด ารงค์ เพาเวอร์-บางปู (2009) 297 6 สุขุมวิท บางปู เมือง สมุทรปราการ 10280

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสตลู

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสมุทรปรำกำร
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31. หจก. ร่ ารวยทรัพย์ปิโตรเลียม 355 5 สุขุมวิท คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550

32. บจ. เอ็น อี อี 999 5 ศรีนครินทร์ ส าโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270

33. บจ. พพิฒัน์โชติกร 399/9 13 สุขุมวิท คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550

34. บจ. สตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ 88/11 5 กิง่แก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

35. หจก. กิง่แก้วแก๊ส 48/2 4 กิง่แก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

36. บจ. เปีย่มจินดาทรัพย์ 98 5 บางนา-ตราด บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

37. บจ. เอส ซี จี เทพารักษ ์2 12/19 7 บางพลี - กิง่แก้ว บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

38. บจ. สามพนัวัง 99/90 12 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

39. บจ. ทริ ปเปิล้ พ ีพลังงาน 4/39 14 บางนา - ตราด บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

40. บจก. วินแก๊ส 100/8 2 เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

41. หจก. อาร์พปีิโตรเลียม    26/1 6 วัดศรีวารีน้อย ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

42. หจก. ก่อศรีวงศ์   55/5 9 วัดศรีวารีน้อย ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

43. หจก. ไทยสัมพนัธ์บางปู 49 2 สุขุมวิท ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 10280

44. บจ. พพีเีค ปิโตรเลียม 888 8 เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270

45. บจ. มหานคร แอลพจีี   9/5 8 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540

46. บจ. เทพาอารัก 55/55 9 เทพารักษ์ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540

47. บจ. พ.เพชรธนวรรณ 355 19 สุขสวัสด์ิ บางพึง่ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

48. บจ. ชัยศิริจิต 413/1 5 ศรีนครินทร์ ส าโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270

49. บจ. บางปลา 77 ปิโตรเลียม 78/33 9 เทพารักษ์ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540

50. หจก. วัฒนาออโต้แก๊ส 1999/93 6 เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ 10270

51. บจ. ภริพฒัน์ แก๊ส แอนด์ ออยล์ 222 2 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540

52. หจก. นครชัยปราการ เคมีภณัฑ์ 64/1 12 กิง่แก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. นายธนเสฎฐ์ ศุภศรีสรรษ ์(หจก.ศรีสรรพ์
ปิโตรเลียม)

155/6 - ราบประสิทธิ์ แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000

2. หจก. เกียร์ออโต้แก๊ส 99/9 6 บางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม 75000

3. บจ. 3จี อินเตอร์เทรด 11/2 6 บางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม 75000

4. หจก. เคเอส เอ้ม สมุทรสงครามแก๊ส 9/9 7 พระราม 2 บางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม 75000

5. บจ. แม่กลองค้าแก๊ส 54/9 6 พระราม 2 บางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม 75000

6. หจก. ดาวแม่กลอง 75/30 ราชญาติรักษา แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000

7. บจ.เอ็น เอสแก๊ส แอลพจีี 161/16 1 บางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม 75000

8. บจ. เคเอสเอ็ม บางแก้ว ออยล์ แอนด์ แก๊ส 92/1 9 พระราม 2 บางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม 75000

9. หจก. เคเอส เอม้ สมทุรสงครามแกส๊ บางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม 75000

10. บจ. สินอมรชัย ก.พ.-13 10 บางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม 75000

11. หจก. แก๊สดี แม่กลอง 59/7 2 ลาดใหญ่ เมือง สมุทรสงคราม 75000

12. บจ. โฉม 111/1 - - ยีส่าร อัมพวา สมุทรสงคราม 75110

13. บจ. กังหนัลม ปิโตรเลียม 162/2 6 - บางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม 75000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. เนตรธนาก๊าซ 57/3 4 เอกชัย โคกขาม เมือง สมุทรสาคร 74000

2. หจก. ทัพย์ศิราแก๊ส 155 6 เอกชัย คอกกระเบือ เมือง สมุทรสาคร 74000

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสมุทรสงครำม

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสมุทรสำคร
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3. บจ. ที เอ ไปร์ท 25 10 สวนหลวง กระทุม่แบน สมุทรสาคร 74110

4. นายสุเทพ ศรมยุรา 29/14 3 คลองมะเด่ือ กระทุม่แบน สมุทรสาคร 74110

5. นางสาวมาลิน ภานุมาศ  21/1 5 พทุธมลฑลสาย 2 อ้อมน้อย กระทุม่แบน สมุทรสาคร 74130

6. บจ. ช.สมบุญทรัพย์   บริการ 5/615 11 อ้อมน้อย กระทุม่แบน สมุทรสาคร 74130

7. บจ. พมิลรัตน์เพชรเกษม 62 13 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุม่แบน สมุทรสาคร 74130

8. บจ. อุเทศนันท์ปิโตรเลียม 46/63 6 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุม่แบน สมุทรสาคร 74130

9. บจ. เศรษฐกิจเจริญปิโตรเลียม 46 9 เศรษฐกิจ1 คลองมะเด่ือ กระทุม่แบน สมุทรสาคร 74110

10. บจ. ปราณี  ปิโตรเลียม 58/3 3 เศรษฐกิจ1 คลองมะเด่ือ กระทุม่แบน สมุทรสาคร 74110

11. หจก. สหเดลวาณิชย์ 298 1 บ้านแพว้-พระประโคน หลักสาม บ้านแพว้ สมุทรสาคร 74120

12. บจ. เคบี ปิโตรเลียม 161 4 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุม่แบน สมุทรสาคร 74130

13. บจ. เซ็นเตอร์ แอดวานซ์ อโกร 77/9 2 พระราม 2 นาโคก เมือง สมุทรสาคร 74000

14. บจ. โชคมหาชัย 24/45 3 สหกรณื บางหญ้าแพรก เมือง สมุทรสาคร 74000

15. บจ. โฟร์พ ี แอล พจีี 11/1 1 พระราม 2 บางน  าจืด เมือง สมุทรสาคร 74000

16. บจ. วีวีที 46/2 9 พระราม 2 บางกระเจ้า เมือง สมุทรสาคร 74000

17. บจ. สิทธรินทร์ 41/1 7 เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุม่แบน สมุทรสาคร 74130

18. หจก.ธวัชชัย  ที เอส ที 46/88 8 พระราม 2 ท่าทราย เมือง สมุทรสาคร 74000

19. หจก. แก๊สดีดี สมุทรสาคร 51/15 2 พระราม 2 กาหลง เมือง สมุทรสาคร 74000

20. บจ. แก๊สชัวร์ชัวร์  พระราม 2 106 1 พระราม 2 บางน  าจืด เมือง สมุทรสาคร 74000

21. บจ. ประชาชัย ปิโตรเลียม 55/56 5 พนัท้ายนรสิงห์ เมือง สมุทรสาคร 74000

22. บจ. รวยตลอดการ 89/4 2 เศรษฐกิจ1 อ้อมน้อย กระทุม่แบน สมุทรสาคร 74130

23. แก๊สดีเลิส พระราม 2 9/8 10 บางโทรัด เมือง สมุทรสาคร 74000

24. บจ. เคเอสเอ็มบางแก้ว ออยล์แอนด์แก๊ส 92/1 9 พระราม 2 บางแก้ว เมือง สมุทรสาคร 74000

25. บจ. ช.สมบุญทรัพย์บริการ 138 11 พทุธสาคร อ้อมน้อย กระทุม่แบน สมุทรสาคร 74130

26. บจ. เคเอสเอ็มเอ็นเนอร์จี   88/22 11 คลองมะเด่ือ กระทุม่แบน สมุทรสาคร 74110

27. บจ. พทุธมณฑ,ปิโตรเล่ียม   15/6 10 พทุธมลฑลสาย 4 อ้อมน้อย กระทุม่แบน สมุทรสาคร 74130

28. หจก. ทรัพย์ศิราแก๊ส   64/10 2 เอกชัย คอกกระบือ เมือง สมุทรสาคร 74000

29. หจก. เนตรธนาก๊าซ   57/3 4 เอกชัย โคกขาม เมือง สมุทรสาคร 74000

30. หจก. ธวัชชัยแอลพจีี (มหาชัย)   62/14 8 ท่าทราย เมือง สมุทรสาคร 74000

31. บจ. ประชาวัฒน์ปิโตรเลียม   55/55 5 พนัท้ายนรสิงห์ เมือง สมุทรสาคร 74000

32. บจ. สยามบิก๊แก๊ส เศรษฐกิจ   39/8 2 เศรษฐกิจ1 นาดี เมือง สมุทรสาคร 74000

33. หจก. มหาชัยออโต้แก๊ส 222 6 พระราม2 บางกระเจ้า เมือง สมุทรสาคร 74000

34. บจ. เซ็นเตอร์แอดวานซ์อโกร (สาขา 2)   99/9 2 นาโคก เมือง สมุทรสาคร 74000

35. บจ. เอสเอ็มเคปิโตรเล่ียม   64/91 8 ท่าทราย เมือง สมุทรสาคร 74000

36. บจ. แปซิฟกิแอลพจีี   19/8 3 บางน  าจืด เมือง สมุทรสาคร 74000

37. หจก. ธวัชชัยแอลพจีีแก๊ส 8 3 บางกระเจ้า เมือง สมุทรสาคร 74000

38. หจก. เนรมิตแก๊ส   424/1 สุวรรณศร สระแก้ว เมือง สมุทรสาคร 74000

39. บจ.เคเอสเอ็ม เอ็นเนอร์จี 88/11,88/22 11 - คลองมะเด่ือ กระทุม่แบน สมุทรสาคร 74110

40. บจ. รุ่งถาวร ปิโตรเลียม 64/94 8 พระราม 2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

41. บจ.ซีเอสเจบีเอส โซลูชัน่ 336 1 - คลองมะเด่ือ กระทุม่แบน สมุทรสาคร 74110

42. หจก. เอ พ ีออโต้แก๊ส 333 6 พทุธสาคร สวนหลวง กระทุม่แบน สมุทรสาคร 74110

43. บจ. เทพนภาปิโตรเลียม 92/8 2 พระราม 2 นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

44. บจ. อัลติเมท ปิโตรเลียม พลัส 161 4 เพชรเกษม. อ้อมน้อย กระทุม่แบน สมุทรสาคร 74130
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ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. ตันติชัยปิโตรเลียม 203 2 สระแก้ว เมือง สระแก้ว 27000

2. บจ. สระแก้วพรพชิัย 233 1 สระชวัญ เมือง สระแก้ว 27000

3. หจก. ตันติชัย 09 288 7 สระชวัญ เมือง สระแก้ว 27000

4. หจก. ปราจีนไพบูลย์กิจ 1999 1 จันทบุรี-สระแก้ว วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250

5. นายธานี กัลยกร 984 10 สุวรรณศร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 27160

6. บจ. สระแก้วรักแก๊ส   11/2 สุวรรณศร สระแก้ว เมือง สระแก้ว 27000

7. หจก. อรัญปิโตรเลียม   365/1 5 สุวรรณศร บา้นใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว 27120

8. หจก. เอกสินทวี 167 2 ธนะวิถี บา้นใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว 27120

9. หจก. เควันแอลพจีี (สาขา 1)   89/3 กม.2 ฝ่ังซ้าย อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120

10. หจก. สหวาริธิพลังงาน 288 4 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250

11. บจ. วังน  าเย็นพรพชิัย   79/1 3 วังน  าเย็น วังน  าเย็น สระแก้ว 27210

12. หจก. เนรมิตแก๊ส 424/1 - สุวรรณศร สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

13. หจก. เอวัน แอลพจีี (นายธานี กัลยกร)) 984 10 สุวรรณศร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 27160

14. บจ. พมิลแก๊ส 24/3 - สุวรรณศร สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

15. หจก. สินทวีทรัพย์ แอลพจีี 888 4 - บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว 27120

16. หจก. ธีรกร แก๊ส วัฒนา (889) 37/2 - กม.2 ฝ่ังซ้าย อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 27160

17. หจก.แสงตะเคียน 777 7 - คลองหนิปูน วังน  าเย็น สระแก้ว 27120

18. หจก.ภเูขาทองแก๊ส แอลพจีี 555 3 - ฟากหว้ย อรัญประเทศ สระแก้ว 27120

19. หจก. เค แอนด์ เอ แก๊ส วัฒนานคร 215 3 สุวรรณศร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 27160

20. บจ. หนองสังข์ปิโตรเลียม 158 7 - หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120

21. หจก.ไทยถาวร แก๊สแอลพจีี 555 5 - ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 27180

22. หจก. กล้าเก่ง แอลพจีี 230/2 1 - หว้ยโจด วัฒนานคร สระแก้ว 27160

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. โลภาแก๊สรถยนต์ 96/8 6 ตะกุด-ตล่ิงชัน ตะกุด เมือง สระบุรี 18000

2. หจก. ไทย เอ็นเนอร์จี โกรท  2/28 มิตรภาพ ปากเพรียว เมือง สระบุรี 18000

3. บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 658/1 พหลโยธิน ปากเพรียว เมือง สระบุรี 18000

4. หจก. ไทย เอ็นเนอร์จี โกรท 213 9 มิตรภาพ บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 18110

5. หจก. ไทย เอ็นเนอร์จี โกรท  14/3 1 พหลโยธิน เขาดินพฒันา เฉลิมพระเกีรติ สระบุรี 18000

6. หจก. เค.ซี. ออยล์ 66 7 พหลโยธิน หว้ยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18000

7. บจ. ทรีอินเตอร์แก๊ส 65/2 4 พหลโยธิน หว้ยทราย หนองแค สระบุรี 18230

8. หจก. มวกเหล็กแก๊ส 94 10 มิตรภาพ มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 18180

9. บจ. สามชายก๊าซ 70 7 มิตรภาพ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 18260

10. หจก. พศินปิโตรเลียม (2551) 41/2 9 พหลโยธิน พคุ าจาน พระพทุธบาท สระบุรี 18120

11. หจก. เย่น 5 5 พหลโยธิน พระพทุธบาท พระพทุธบาท สระบุรี 18120

12. หจก. เค.ซี. ออยล์ แอนด์ แก๊ส 15/2 5 ดาวเรือง เมือง สระบุรี 18000

13. บจ. อมรดา เอ็ม.ดี 79 1 เล่ียงเมืองสระบุรี โคกสว่าง เมือง สระบุรี 18000

14. หจก. ลพบุรี เรซิเดนส์ 6/4 4 พหลโยธิน นายาว พระพทุธบาท สระบุรี 18120

15. หจก. ตากสินโกบอล ดีเวลลอปเมนท์ 213 9 มิตรภาพ บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 18110

16. บจ. สามชาย แก๊ส  ดาวเรือง 26 1 พหลโยธิน ดาวเรือง เมือง สระบุรี 18000

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสระแก้ว

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสระบรุี
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17. บจ. สามชายก๊าซ (หนองหาก) พหลโยธิน หนองหาก หนองแค สระบุรี 18140

18. หจก. โลสภาแก๊สรถยนต์  สาขาที ่1 166 7 มิตรภาพ ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี 18110

19. บจ. พเีอพกีรีน เอนเอน์ยีรีเทล (สาขา 1)   191/2 9 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 18110

20. บจ. เคซีออยล์แอนด์แก๊ส 86 3 มิตรภาพ ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี 18110

21. บจ. สามชายก๊าซ (ดาวเรือง)   26/1 7 พหลโยธิน ดาวเรือง เมือง สระบุรี 18000

22. บจ. สยามโกลเด้นแก๊ส สระบุรี 193 1 พหลโยธิน ปากข้าวสาร เมือง สระบุรี 18000

23. บจ. สามชายก๊าซ (ตล่ิงชัน)   111/2 2 มิตรภาพ ตล่ิงชัน เมือง สระบุรี 18000

24. บจ. สามชายก๊าซ (หนองแค)   35/173 9 พหลโยธิน หนองนาก หนองแค สระบุรี 18230

25. หจก. ชนกนันท์พาร์ทแอนด์เซอร์วิส   20/6 หนองนาก หนองแค สระบุรี 18230

26. หจก. ภริญาแก๊สรถยนต์   9/1 8 พหลโยธิน ไผ่ต่ า หนองแค สระบุรี 18140

27. บจ. เอีย่มแก๊ส   33/3 1 พหลโยธิน หว้ยทราย หนองแค สระบุรี 18230

28. บจ. สยามทรัพย์หนองแค   7/3 8 พหลโยธิน หนองไข่น  า หนองแค สระบุรี 18140

29. บจ. สามชายก๊าซ (นาเร่ิง)    1/3 พหลโยธินสายใหม่ หนองแค หนองแค สระบุรี 18140

30. หจก. สระบุรีโสภาแก๊ส 5-เม.ย. 6 ตะกุด-ตล่ิงชัน ตะกุด เมือง สระบุรี 18000

31. หจก. ตากสินโกบอลดีวีลอปเมนท์  2/28 มิตรภาพ ปากเพรียว เมือง สระบุรี 18000

32. หจก. ตากสินโกบอลดีวีลอปเมนท์ ก.ค.-00 9 มิตรภาพ บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 18110

33. หจก. ตากสินโกบอลดีวีลอปเมนท์  14/3 1 พหลโยธิน เขาดินพฒันา เฉลิมพระเกีรติ สระบุรี 18000

34. หจก. ไทย เอ็นเนอร์จี โกรท 81/4 2 พหลโยธิน หว้ยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ.สยามนิสสันสิงหบ์ุรี 93 4 ทางหลวงเลข 32 บางมัญ เมือง สิงหบ์ุรี 16000

2. บจ.ธรรมภทัร แลพจีี (2549) 80 2 ทางหลวงเลข 32 บางน  าเชีย่ว พรหมบุรี สิงหบ์ุรี 16120

3. หจก.สิงหบ์ุรี ดับเบิ ลดี 33/3 3 ทางหลวงเลข 32 บางมัญ เมือง สิงหบ์ุรี 16000

4. บจ.สกายแก๊ส 99/1 1 ทางหลวงเลข 32 บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงหบ์ุรี 16120

5. บจ.แก๊สรุ่งเรืองพรหมบุรี 27/2 3 ทางหลวงเลข 32 พรหมบุรี พรหมบุรี สิงหบ์ุรี 16160

6. หจก.อินทร์บุรี แก๊ส 62/4 2 ทางหลวงเลข 32 ท่างาม อินทร์บุรี สิงหบ์ุรี 16111

7. หจก. ชัยพรหมบุรี ปิโตรเลียม(หจก.พรหม
บุรีออยล์)

130 4 ทางหลวงเลข 32 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงหบ์ุรี 16120

8. บจ. สิงหบ์ุรี เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) 31 3 บางมัญ เมือง สิงหบ์ุรี 16000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ. ซีเอ็นก๊าซคาร์แอลพจีี 397/1 11 บ้านสวน เมือง สุโขทัย 64220

2. บจ. ซีเอ็นก๊าซคาร์แอลพจีี 468 2 บ้านสวน เมือง สุโขทัย 64220

3. หจก. พพีแีก๊สแอนด์ออโต้เซลล์ 118/10 1 ทางหลวงหมายเลข109 เกาะคาเลี ยง ศรีส าโรง สุโขทัย 64120

4. หจก. พพีแีก๊สแอนด์ออโต้เซลล์ 226/1 8 บ้านสวน เมือง สุโขทัย 64220

5. หจก. ยนตรกิจแก๊ส แอนด์ เซอร์วิส 3/9 3 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 64110

6. หจก. ยนตรกิจแก๊ส แอนด์ เซอร์วิส 35/9 5 บ้านกล้วย เมือง สุโขทัย 64220

7. หจก. ทัยแก๊สแอลพจีี 137 8 ไทยชนะศึก ทุง่สล่ียม สุโขทัย 64150

8. หจก. เอสบีบี ปิโตรเลียม 288 6 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

9. หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ยนตรกิจแก๊ส  แอนด์  เซอร์วิส12/22 1 - ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000

10. หจก. ยนตรกิจแก๊ส แอนด์ เซอร์วิส 105/2 2 - ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

11. หจก. ศรีรัตนรินทร์ 99/9 1 - ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสิงหบ์รุี

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสุโขทยั
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12. หจก. พ.ีอาร์.จ.ี คาร์ 324 9 - ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000

13. บจ. เอส.แอลพจีี จ ากัด 161 8 - โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 64160

14. หจก. ยนตรกิจแก๊ส 12/22 1 - ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. สุพรรณธนแก๊ส 256 1 สุพรรณบุรี-บางบัวทอง ท่าระหดั เมือง สุพรรณบุรี 72000

2. หจก. ประตูเมืองแก๊ส 78/9 พนัศรโยธา รั วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี 72000

3. นางสุวิภา เหล็งทวน (หจก. อูท่องแก๊ส) 594/1 1 มาลัยแมน อูท่อง อูท่อง สุพรรณบุรี 72160

4. หจก. ชัยรัตน์พฒันา 1991 395/1 2 คันคลองชลประทาน สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 72130

5. นางสุภาพร  อาทรธรรมคุณ 99/9 9 ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี 72130

6. หจก. เอส.ว.ี แอลพจีี 185 7 หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 72240

7. นางเลี ยง  ตันติเกษตรกิจ 222/2 3 มาลัยแมน ทุง่คอก สองพีน่้อง สุพรรณบุรี 71170

8. หจก. น.ทรัพย์เจริญ 99/9 2 สุพรรณบุรี-บางบัวทอง ท่าระหดั เมือง สุพรรณบุรี 72000

9. บจ. แปซิฟกิ เฟอร์นิเจอร์ อินดัสทรี 888 8 มาลัยแมน ศาลาขาว เมือง สุพรรณบุรี 72210

10. บจ. สุพรรณภมูิ  ปิโตรเลียม 111 9 ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี 72130

11. บจ. ธนแก๊สขนส่ง 381/1 สุพรรณบุรี-บางบัวทอง ท่าระหดั เมือง สุพรรณบุรี 72000

12. บจ. โตวว่องไว 255 7 สระพงัลาน อูท่อง สุพรรณบุรี 72160

13. หจก. 340  บริการ 338 1 นาบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

14. หจก. จารวีแก๊ส 601 15 จรเข้สามพนั อูท่อง สุพรรณบุรี 72160

15. หจก. จีแอนด์จี อูท่อง 255 7 สระพงัลาน อูท่อง สุพรรณบุรี 72160

16. หจก. ปฏทิัศน์แก๊ส 256 3 สุพรรณบุรี-ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170

17. หจก. ศรีสุพรแก๊ส (สาขา 1) 666 3 สุพรรณบุรี-ชัยนาท ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140

18. หจก. ธนพลบริการ 250 3 อูท่อง-กาญจนบุรี จรเข้สามพนั อูท่อง สุพรรณบุรี 72160

19. หจก. จีแอนด์จี สองพีน่้อง 22/2 5 บางเลน สองพีน่้อง สุพรรณบุรี 72110

20. หจก. สุพรรณพฒันาแก๊ส 259 4 รั วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี 72000

21. สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จ ากัด 149 4 อูย่า-อูท่อง ดอนโพธิท์อง เมือง สุพรรณบุรี 72000

22. หจก. ชัยรัตน์พฒันา 1991 (สาขา 3) 258 1 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

23. หจก. สุพรรณเอ็นเนอร์ยี่   158/2 5 สุพรรณบุรี-ชัยนาท วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140

24. หจก. สองพีน่้องแก๊ส 197 2 บางพลับ สองพีน่้อง สุพรรณบุรี 72110

25. หจก. สุพรรณธนแก๊ส   333/1 1 สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150

26. หจก. พศิณุพงค ๑๑ 246 4 สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72250

27. บจ. เอสพ ีพรีเมีย่มเอ็นเนอร์ยี ่ 666 3 - ศรีปรัจันต์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72140

28. หจก. มิสเตอร์แก๊สแอลพจีี 444 5 - โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150

29. หจก. แสวงทองแก๊ส 333 2 - เนินพระปรางค์ สองพีน่้อง สุพรรณบุรี 72110

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. ป่าเวออยล์(สาขา 1) 123/4 6 เล่ีนงเมือง มะขามเตี ย เมือง สุราษฏร์ธานี 84000

2. บจ. ธนารัตน์ปิโตรเลีนม 11/9. 3 สุราษฏร์-ปากน  า บางกุง้ เมือง สุราษฏร์ธานี 84000

3. หจก. มนิตาออยล์เซอร์วิส 464 อ าเภอ ตลาด เมือง สุราษฏร์ธานี 84000

4. หจก. ไชยาปิยะแก๊ส 26/1. 5 ทางหลวงสาย 41 ป่าเว ไชยา สุราษฏร์ธานี 84110

5. บจ. สมุยกรีนนูเอล 464 1 สายรอบเกาะ ตล่ิงงาม เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี 84140

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสุพรรณบรุี

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสุรำษฏร์ธำนี
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6. บมจ. สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ 82 3 ทล.41 (สุราษฎร์-
ชุมพร)

หวัเตย พนุพนิ สุราษฏร์ธานี 84130

7. หจก. 928  ออยล์แอนด์แก๊ส 111 3 ทล.41 (สุราษฎร์-
ชุมพร)

เวียงสระ เวียงสระ สุราษฏร์ธานี 84190

8. หจก. บ้านส้อง  แอล พ ีจี 48 8 ทล.41 (สุราษฎร์-
ชุมพร)

เวียงสระ เวียงสระ สุราษฏร์ธานี 84190

9. หจก. บางกุง้ ออยล์แอนด์แก๊ส 928 55/8 6 เล่ียงเมือง มะขามเตี ย เมือง สุราษฏร์ธานี 84000

10. หจก. บ้านนาปิยะแก๊ส 69/1 4 ทล.41 (สุราษฎร์-นคร
ศรี)

พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฏร์ธานี 84160

11. บจ. ก.กิจ เอ็นจีวี 65/4 3 - หวัเตย พนุพนิ สุราษฎร์ธานี 84130

12. บจ. แก๊ส น  ามัน 928 121/1 1 - วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

13. บจ. พนมก๊าซปิโตรเลียม 281 3 - คลองชะอุน่ พนม สุราษฎร์ธานี 84250

14. บจ. สองธิดาปิโตรเลียม 115/37 1 - บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. ประวิชแอลพจีี 441 10 ทางหลวงเลข 214 นอกเมือง เมือง สุรินทร์ 32000

2. หจก. เมืองช้างแก๊ส 225 3 ทางหลวงเลข 226 คอโค เมือง สุรินทร์ 32000

3. บจ. คูย่งฮวด (1995) 22 ศรีธนามิตร ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000

4. บจ. ศิริเจริญ  แอล พจีี 444 13 ปัทมานนท์ แกใหญ่ เมือง สุรินทร์ 32000

5. หจก. มิตรชาวแก๊ส 51 6 จารพตั ศีขรภมูิ สุรินทร์ 32110

6. หจก. ปราสาทแก๊ส 56 4 โชคชัย-เดชอุดมฯ กังเอน ปราสาท สุรินทร์ 32140

7. หจก. โรงสีสมหมาย(ก๊าซ) สาขา 2 132 10 ทุง่กุลา ท่าตูม สุรินทร์ 32120

8. หจก. แก๊สชุมพล 298 10 กระเบื อง ชุมพรบุรี สุรินทร์ 32190

9. หจก. ซันออโต้แก๊สสุรินทร์ 101 สุรินทร์-ปราสาท นาบัว เมือง สุรินทร์ 32000

10. หจก. สุรินทร์ แอลพจีี 202 7 สลักได เมือง สุรินทร์ 32000

11. หจก. ภติินันท์ ออโต้แก๊ส 111 3 ท่าตูม-รัตนบุรี รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130

12. บจ. พนูทองแก๊ส 159 11 บึง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000

13. หจก. สุรินทร์ศิริเจริญ 444 13 ปัทมานนท์ แกใหญ่ เมือง สุรินทร์ 32000

14. หจก. รุ่งเรืองสังขะแก๊ส 218 3 โชคชัย-เดชอุดม สังขะ สังขะ สุรินทร์ 32150

15. บจ. เอสอาร์ แก๊ส ปิโตรเล่ียม 88 3 สังขะ สังขะ สุรินทร์ 32150

16. หจก. สุทธิส์วัสด์ิพาณิชย์  352 10 สุรินทร์-ศรีสะเกษ ส าโรงทาบ ส าโรงทาบ สุรินทร์ 32170

17. หจก. เชื อเพลิงแก๊สส าโรงทาบ  269 11 - ส าโรงทาบ ส าโรงทาบ สุรินทร์ 32170

18. หจก. พฒันชัยแก๊ส  102 10ทางหลวงหมายเลข 24(ปราสาท-ประโคนชัย)ปรือ ปราสาท สุรินทร์ 32140

19. บจ. ศิริเจริญ แอลพจีี 1 12 สุรินทร์-บุรีรัมย์ คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. ส.วนิดา (สะพานทย-ลาว) 149 4 หนองคาย-โพนพสัิย โพธิช์ัย เมือง หนองคาย 43000

2. หจก. พ.ศิริรัตนน์หนองคาย 107 1 โพธิช์ัย เมือง หนองคาย 43000

3. หจก. เอส.ว.ีออโต้แก๊ส 778 9 มิตรภาพ โพธิช์ัย เมือง หนองคาย 43000

4. บจ. สมบูรณ์บิก๊แก๊ส 24/1 มิตรภาพ มีชัย เมือง หนองคาย 43000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ. แก่นนครสหการหนองบัว 182/4 2 หนองบัวล าภู-เล ล าภู ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 39180

2. บจ. ใจดีกรีน(2010) 159 4 หนองบัวล าภู-ชุมแพ หนองบัว เมือง หนองบัวล าภู 39000

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดหนองคำย

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดหนองบวัล ำภู

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสุรินทร์
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ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. วิสุทธิ ์ วิเศษชาญแก๊ส 17/1 2 โพธิพ์ระยา-ท่าเรือ ยีล้่น วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110

2. หจก. อ่างทอง  โสภณแก๊สรถยนต์ 41/1 5 สายเอเซีย บ้านอิฐ เมือง อ่างทอง 14000

3. นายศุภกิจ  ภมูิวัฒนะ 79 3 สายเอเซีย บ้านอิฐ เมือง อ่างทอง 14000

4. บจ. เย่น หา้ 85/4 6 สายเอเซีย ไชยภมูิ ไชโย อ่างทอง 14140

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. นพพรแอลพจีี 423 4 ชยางกูร บุง่ เมือง อ านาจเจริญ 37000

2. หจก. อ านาจเจริญปิโตรเล่ียม 187 2 โนนโพธิ์ เมือง อ านาจเจริญ 37000

3. หจก. อ านาจเจริญ แอล พ ีจี  778/4 9 ชยางกูร บุง่ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 37000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ. แก่นนครสหการ จ ากัด 100 1 รอบเมือง หนองบัว เมือง อุดรธานี 41000

2. บจ. บัญชรเทวกุล จ ากัด 257 6 เล่ียงเมือง หนองบัว เมือง อุดรธานี 41000

3. บมจ. สยามสหการบริการ 215 1 อุดรดุษฎี หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000

4. หจก. พงศ์พฒัน์บริการ 195 14 มิตรภาพ โนนสูง เมือง อุดรธานี 41000

5. บจ. อุดรประเสริฐผล 229/1 มิตรภาพ บ้านจัน่ เมือง อุดรธานี 41000

6. บจ. ศรีพลัง 481 มิตรภาพ บ้านจัน่ เมือง อุดรธานี 41000

7. บจ. อ าพาแก๊ส 224 13 บ้านหนองเม็ก หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 41130

8. หจก. อุดรเรืองสินไทย 60/7-9 อุดร-เลย หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000

9. บจ. แก๊สศิริ 169/2 นิตโย หนองบุ เมือง อุดรธานี 41000

10. บจ. เอส พ ีแอลพจีี 154 2 อุดร-เลย นาดี เมือง อุดรธานี 41000

11. หจก. ไพสิฐปิโตรเลียม 183 5 มิตรภาพ ตูมใต้ กุมภวปี อุดรธานี 41110

12. บจ. แอล พ ีเจ แก๊ส 481 มิตรภาพ บ้านจัน่ เมือง อุดรธานี 41000

13. หจก. ชยานันต์แก๊ส 67 2 มิตรภาพ โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 41240

14. หจก. แหลมทองเอเซียเซอร์วิส 95 2 มิตรภาพ โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 41240

15. บจก. บัญชรเทวกุล 278 6 เล่ียงเมือง หนองบัว เมือง อุดรธานี 41000

16. หจก. เนตรธนาก๊าซพลัสวัน 260 3 หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี 41280

17. หจก. เอ็น.พ.ีบี.บริการ 222 6 อุดรธานี-เลย นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

18. หจก.ด อิศม์วัชร์ 557 5 - หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

19. บจ. บี.ซี.จ.ี(2012) 8 - ศรีสุข หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. หจก. จามรีก๊าซ   27/2 1 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ 53000

2. หจก. จามรีก๊าซ 121/2 8 พษิณุโลก-เด่นชัย ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ 53000

3. หจก. วีแคร์ 88/11 3 พาดวารี ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์ 53000

4. หจก. วีแคร์ สาขา 2 217/2 พษิณุโลก-เด่นชัย งิ วงาม เมือง อุตรดิตถ์ 53000

5. หจก. อุตรดิตถ์เพิม่พนูทรัพย์ 99/8 8 พษิณุโลก-เด่นชัย หาดกรวด เมือง อุตรดิตถ์ 53000

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดอ่ำงทอง

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดอ ำนำจเจริญ

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดอุดรธำนี

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดอุตรดติถ์
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6. หจก. วีแคร์แอลพจีี  (สาขา 3)   2/16 9 พษิณุโลก-เด่นชัย น  าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140

7. หจก. วีแคร์แอลพจีี  (สาขา 4)   159/4 4 บรมอาสน์ บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

8. หจก. ว.ีแคร์ แอลพจีี 283/4 4 อินใจมี ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. บจ. เจ เอส เค แก๊ส 70/1 2 สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี 61000

2. หจก. ชายกลางก่อสร้าง 6/2 2 ประตูยืน ลานสัก อุทัยธานี 61160

3. หจก. พรทวีบริการ 2 พหลโยธิน อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี 61000

4. หจก. สุวรรณเวชแก๊ส หนองสราง หนองฉาง อุทัยธานี 61110

5. บจ. ทรัพย์มัน่คงปิโตรเลียม หนองสราง หนองฉาง อุทัยธานี 61110

6.  บ้านไร่สยามแก๊ส  191 1 - ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 61140

7. หจก. เอส.ว.ีแก๊ส (บ้านไร่)  111 10 - ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 61140

ล ำดบั ชือ่สถำนประกอบกำร เลขที่ หมูท่ี่ ถนน แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์

1. นายวิทยา  เทียมสุวรรณ 880/5 5 เดชอุดม-บ้านนาฮ้อม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

2. หจก. สีลม (สาขา1 ) 63 12 พชิิตรังสรรค์ ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000

3. หจก. ศรีมัน่คง 227 อุปลีสาน ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000

4. หจก. สิริมัน่คง 18 7 ทางหลวงเลข 231 แจระแบ เมือง อุบลราชธานี 34000

5. บจ. อุบลแอลพจีี 159 12 อุบล-ตระการ ไร่น้อย เมือง อุบลราชธานี 34000

6. หจก. อุบลนันทพทัธ์ 2006 471 1 รอบเมือง แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี 34190

7. หจก. พ.ีที.แอลพจีี 999 6 สถลมาร์ค (ทล.24) ธาตุ วารินช าราบ อุบลราชธานี 34190

8. บมจ. สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ 14/1 9 ชยางกูร หวัเรือ เมือง อุบลราชธานี 34000

9. หจก. ทรัพย์มัน่คงดี 88/1 9 สถิตย์นิมาลกาล โพธิไ์ทร พบิุลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110

10. บจ. สุริศรืปิโตรเลียมตระการพชืผล 251 6 อุบล ตระกาล ขุหลุ ตระการพชืผล อุบลราชธานี 34130

11. บจ. ปิโตรเลียมน  ามัน 284/1 8 กันทรลักษ์ แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี 34190

12. หจก. สมบัติแก๊ส 201 อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ บุง่หวาย วารินช าราบ อุบลราชธานี 34190

13. บจ. สุริศร์ปิโตรเลียม ตระการพชืผล 415 6 อุบล-ตระการ ขุหลุ ตระการพชืผล อุบลราชธานี 34130

14. หจก. อุบลนันทพนัธ์ 2006 (สาขา 2)   164/1 1 ตระการ-เขมราฐ ขุหลุ ตระการพชืผล อุบลราชธานี 34130

15. บจ. ชัยณรงค์ปิโตรเล่ียม 119 16 สถิตย์นิมาลกาล โพธิไ์ทร พบิุลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110

16. หจก. อุบลนันทพนัธ์ 2006 (สาขา 3) 457 5 ชยางกูร ขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี 34000

17. หจก. อธิรุ่งโรจน์ 343 3 แจ้งสนิท แจระแบ เมือง อุบลราชธานี 34000

18. หจก. มัน่คงมัน่คงดี 401 18 ไร่น้อย เมือง อุบลราชธานี 34000

19. หจก. นพพรแอลพจีี (วาริน) 85 9 อุบล-ศรีสะเกษ ค าน  าแซบ วารินช าราบ อุบลราชธานี 34190

20. บจ. พรณัฐพงษพ์ลปิโตรเลียม 361 19 สกลมาร์ค เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดอุบลรำชธำนี

ขอ้มูลรำยชือ่ และสถำนทีต่ัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซปโิตรเลียมเหลว ในพ้ืนทีจ่ังหวัดอุทยัธำนี



แผน่ที ่50/48

ล าดับ จังหวดั จ านวน (แห่ง) ล าดับ จังหวดั จ านวน (แห่ง) ล าดับ จังหวดั

1. กรุงเทพมหานคร 305 27. บุรีรัมย์ 19 53. ล าปาง

2. กระบี่ 3 28. บึงกาฬ 3 54. ล าพูน

3. กาญจนบุรี 19 29. ปทุมธานี 85 55. เลย

4. กาฬสินธุ์ 19 30. ประจวบคีรีขันธ์ 22 56. ศรีสะเกษ

5. ก าแพงเพชร 12 31. ปราจีนบุรี 21 57. สกลนคร

6. ขอนแก่น 63 32. ปัตตานี 4 58. สงขลา

7. จันทบุรี 28 33. พระนครศรีอยธุยา 56 59. สตูล

8. ฉะเชิงเทรา 36 34. พะเยา 6 60. สมุทรปราการ

9. ชลบุรี 60 35. พังงา 9 61. สมุทรสงคราม

10. ชัยนาท 9 36. พัทลุง 9 62. สมุทรสาคร

11. ชัยภูมิ 12 37. พิจิตร 11 63. สระแก้ว

12. ชุมพร 14 38. พิษณุโลก 28 64. สระบุรี

13. เชียงราย 20 39 เพชรบุรี 16 65. สิงห์บุรี

14. เชียงใหม่ 41 40. เพชรบูรณ์ 12 66. สุโขทัย

15. ตรัง 8 41. แพร่ 9 67. สุพรรณบุรี

16. ตราด 5 42. ภูเก็ต 9 68. สุราษฎร์ธานี

17. ตาก 9 43. มหาสารคาม 16 69. สุรินทร์

18. นครนายก 16 44. มุกดาหาร 8 70. หนองคาย

19. นครปฐม 58 45. แม่ฮ่องสอน 1 71. หนองบัวล าภู

20. นครพนม 9 46. ยโสธร 7 72. อ่างทอง

21. นครราชสีมา 58 47. ยะลา 7 73. อ านาจเจริญ

22. นครศรีธรรมราช 20 48. ร้อยเอ็ด 37 74. อุดรธานี

23. นครสวรรค์ 26 49. ระนอง 3 75. อุตรดิตถ์

24. นนทบุรี 89 50. ระยอง 48 76. อุทัยธานี

25. นราธวิาส 2 51. ราชบุรี 36 77. อุบลราชธานี

26. น่าน 4 52. ลพบุรี 28

รวม

สรุปจ ำนวนสถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว รวม 1,869 แห่ง ทัว่ประเทศ ณ วันที ่31 มีนำคม 2558 (แยกเป็นแต่ละจังหวัด)

1,869 แห่งทัว่ประเทศ



แผน่ที ่51/48



แผน่ที ่52/48



แผน่ที ่53/48



แผน่ที ่54/48



แผน่ที ่55/48



แผน่ที ่56/48



แผน่ที ่57/48



แผน่ที ่58/48



แผน่ที ่59/48



แผน่ที ่60/48



แผน่ที ่61/48



แผน่ที ่62/48



แผน่ที ่63/48



แผน่ที ่64/48



แผน่ที ่65/48



แผน่ที ่66/48



แผน่ที ่67/48



แผน่ที ่68/48



แผน่ที ่69/48



แผน่ที ่70/48



แผน่ที ่71/48



แผน่ที ่72/48



แผน่ที ่73/48



แผน่ที ่74/48



แผน่ที ่75/48



แผน่ที ่76/48



แผน่ที ่77/48



แผน่ที ่78/48



แผน่ที ่79/48



แผน่ที ่80/48



แผน่ที ่81/48



แผน่ที ่82/48



แผน่ที ่83/48



แผน่ที ่84/48



แผน่ที ่85/48



แผน่ที ่86/48



แผน่ที ่87/48



แผน่ที ่88/48



แผน่ที ่89/48



แผน่ที ่90/48



แผน่ที ่91/48



แผน่ที ่92/48



แผน่ที ่93/48



แผน่ที ่94/48



แผน่ที ่95/48



แผน่ที ่96/48



แผน่ที ่97/48



แผน่ที ่98/48



แผน่ที ่99/48

จ านวน (แห่ง)

17

4

9

18

15

32

3

52

17

40

22

34

8

13

29

14

19

4

2

4

3

19

8

7

21

สรุปจ ำนวนสถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว รวม 1,869 แห่ง ทัว่ประเทศ ณ วันที ่31 มีนำคม 2558 (แยกเป็นแต่ละจังหวัด)

1,869 แห่งทัว่ประเทศ


