สถานีบริการ NGV ในเขตพื้นที่ ภาคกลาง
No. ชื่อสถานีบริการ

ที่อยู

เบอรโทรศัพท

1

กาญจนบุรี

45/2 ม.5 ต.ทามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

2

สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (สรส.) ภายในสถาบันฯ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

3

นครปฐม 2(นวประชา)

ถ.เพชรเกษม ต.หวยจรเข อ.เมือง จ.นครปฐม

4

นครปฐม

252/4 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

5

Cosmo บานแพว

46/4 ม.5 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

6

สามพราน 2

เลขที่ 99/12 หมู1 ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จ.นครปฐม 73210

081-919-3489

7

โชคสุขุมปโตรเลียม

42/2 หมูบานบอฝาย ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110

(032)-547-260

8

กุยบุรี (ขาออก)

828 ม.7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 77150

(032)681-519

9

ทับสะแก

56/12 ม.3 ต.อางทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ 77130

10 กุยบุรี (ขาเขา)

130 ม.10 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 77150

11 ประจวบคีรีขันธ

88/1-7 หมูที่ 10 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 77000

(032)-602-508-9

12 บางสะพานนอย

95/11 หมูที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตําบลชางเผือก อําเภอบางสะพานนอย จ.ประจวบคีรีขันธ 77170

(032)-558-125

13 ศรีสยามปโตรเลียม

45 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

(035)-723-342

14 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

48/19 ม.1 แขวงคานหาม เขตอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

15 บางเค็มบริการ

45 ม.2 ต.หนองชุมพล อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 76140

(032)-562-210

16 เกียรติปโตรเลียม

208 ม.1 อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120

(032)-449-146

17 ราชบุรี

109 ม.3 ถต.ทาราบ อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000

(032)-316-603

18 ราชบุรี(จรมาปโตรเลียม)

100 ม.5 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

(032)-375-299

19 บานโปง

112/1 ม.3 แขวงทาผา เขตบานโปง จ.ราชบุรี

20 ทองสุทธิกุล

120/3 ม.1 ถ.พระราม 2 ต.บางน้ําจืด องเมือง จ.สมุทรสาคร 74000

081-646-4632

21 อ.อุดมชัยออยล

39 ม.11 ถ.เพชรเกษม กม.21 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

02-420-1279

22 กระทุมแบนสมุทรสาคร

138/1 ม.11 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130

23 หนองแค สระบุรี (สระบุรีทรัคเซลล)

ต. หินกอง อ. หนองแค จ.สระบุรี

(036)-371-371

24 สระบุรี (แกงคอย)

209 ม.7 ต. ทับกวาง อ. แกงคอย จ.สระบุรี 18260

(036)-359-396

25 บุญญฤทธิ์

24/3 ถ.มิตรภาพ ต.แกงคอย อ.แกงคอย จ.สระบุรี 18110

(036)-302-828

02-475-3530,02-475-3534
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26 TPI โพลีน

4 ม.6 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

(036)-339-056

27 หนองแค 3

88/1 ม.6 ต.ไผต่ํา อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

28 หนองแค 2

64 ม.4 ต.หวยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

29 สิงหบุรี (วิบูลยพาณิชย)

225 ม.2 ต.มวงหมู อ.เมือง จ.สิงหบุรี 16000

(036)-524-345

30 หลักเมือง

254/3 ม.1 ต. ทาระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

(035)-511-411

31 บานนา (ปรีชาทรัพย)

99/2 ม.10 ต.บางออ อ.บานนา จ.นครนายก 26110
ที่มา : บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)

