
 

สถานีบริการ NGV ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
No. ชื่อสถานีบริการ ที่อยู เบอรโทรศัพท

1 SUSCO นวลจันทร   61/192 ม. 12 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230

2 Susco บางเลน 31/3 ม.9 ต.บางเลน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140

3 SUSCO ประชาอุทิศ 188/8 หมูที่ 2 แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140 02-426-1307

4 SUSCO พหลโยธิน กม.27 (รวยเปาตุง) 27 ถ.พหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

5 Susco ราชพฤกษ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

6 TPI กําแพงเพชร 2 75/5 ถ.กําแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-936-2871

7 TPI นิมิตรใหม 45 ม.21 ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

8 TPI สายไหม 127/184 ม.2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

9 กระทรวงสาธารณสุข 47/110 ม.4 แขวงตลาดขวัญ เขตเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 02-968-8896-7

10 กําแพงเพชร 2 (สวัสดิการรถไฟ ริมถนนกําแพงเพชร 2 เขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-618-2898

11 กิ่งแกว 64/1 ม.12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-316-0977

12 กิ่งแกว 2 19/8 หมู 14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 027-761-14272 (PCT

13 กิมจีน ถ.พหลโยธิน แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 02-641-1614-5

14 คลองหลวง (เพิ่มพรพูนผล) 17/19 ม.4 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองหนึ่ง เขตคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-902-0148

15 คลังพระโขนง 555 ถ.อาจณรงค แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

16 จรมา (ลําลูกกา) 65 ม.5 ถ.ลําลูกกา ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 02-987-8655

17 จรัญสนิทวงศ ซอย 5 37/51 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 10600

18 ฉลองกรุง 86/1 หมู 9 แขวงลําผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

19 ชุณหกิจ 59/2 ม.3 ถ.สุวินทวงศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 02-914-8230-1

20 ดินแดง 199/89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

21 ติวานนท 86/6 ม.2 ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-582-3066

22 ติวานนท 2 32/38 หมู 5 ต.บานใหญ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1112 02-584-0547

23 เตชะถาวร 11/6 ม.4 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 081-296-3026

24 ถนน 345 ขาเขา (ดิยานา) 66/3 หมูที่ 4 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 111 02-925-4930-1

25 ถนนจันทรตัดใหม 74/25 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120



สถานีบริการ NGV ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
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26 ถนนพระราม 5 ( ขาเขา ) ถ.พระราม 5 (ขาเขา) ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11130

27 ถนนอํานวยสงคราม(พระแทน) 195/7 ถ.อํานวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 02-667-4882

28 ทาพระ (เพชรเกษมปโตรเลียม) 39/17 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 10600 02-898-1778

29 ทิพากร 45 ม.2 ถ.รัตนโกสินทรสมโภชน แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 02-948-2223

30 เทคโนปโตรเลียม 288/75 ม.2 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140 02-870-7107-8

31 เทพารักษ 6/20 ม.4 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-755-4098

32 ไทยออยล สมุทรปราการ 99/994 ม.4 ต.บางโฉลก อ.บางพลี (บางนาตราด กม. 14 ขาออก) จ.สมุทรปราการ 10540

33 นิคมฯ ลาดกระบัง (น.พรทิพย) 240/5 ม.9 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 02-360-5187

34 นิมิตใหม 71 ม.2 ถ.นิมิตใหม แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 02-993-1091

35 บรมราชชนนี 89 หมูที่ 8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 02-422-4301

36 บางกรวย - ไทรนอย 199 ม. 4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 111 02-925-8811, 080-222-6425

37 บางขุนเทียน (ทองคําทิพย 99/100 หมูที่ 4 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 02-451-3317

38 บางจาก - ติวานนท 8/197 หมูที่ 3 ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-961-9990

39 บางจาก - ราษฎรบูรณะ 43/7 ม.9 แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 02-871-4545

40 บางจาก - ราษฎรพัฒนา (อาบิดีน) 111/1 หมูที่ 7 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 02-917-0497

41 บางจาก - ส. ศุภารัตน 72/1 หมูที่ 4 ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-755-3246-7

42 บางจาก - ออนนุช 32 1008/1 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 02-944-6629

43 บางจาก กิ่งแกว 213/24 ม.7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-335-4937

44 บางจาก นวลจันทร 132/1 ม.12 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230 02-944-6429,02-335-4461

45 บางจาก บางบัวทอง 4/6 ม.4 ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 02-985-5345

46 บางจาก บางพูน 77/3 ม.5 ต.บางพูน อ. เมือง จ.ปทุมธานี 12000

47 บางจาก ปูเจาสมิงพราย 246/62 ม.ค แขวงสําโรงใต เขตพระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 02-757-6640

48 บางจาก ลาดพราว 98/1 2222/1 ถ.ลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

49 บางจาก สาธุประดิษฐ 269/45 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

50 บางจาก สุขสวัสดิ์ 3 78/7-9 หมู 19 ต.บางพึ่ง พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
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51 บางจาก สุขาภิบาล 1 805/1 ม.10 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10240

52 บางจาก หนามแดง 9/9 ม.1 ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

53 บางนา - ตราด กม.29 (นาคสวัสดิ์) 258/2 ม.4 ต.บางบอ อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560 02-707-0905

54 บางนา-ตราด กม. 7 (ขาเขา)(ศรีเทพารักษ 41/9 ม.13 แขวงบางแกว เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 081-824-1056

55 บางใหญปโตรเลียม 91 ม.9 ต.บางเลน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140 02-921-5835-6

56 ปทุมธานี 2 131/1 หมูที่ 5 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 02-975-6453

57 ประชาราษฏร 2716 ถ.กรุงเทพฯ-นนท แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 02-912-9950

58 ประชาอุทิศ 2/103 ม.2 แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140 02-873-8337

59 ปุณณมา 74/4 ม.6 ซ.จรัญสนิทวงศ ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 02-410-2735-6

60 โปร - 73 5/269 ม.3 แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 02-943-6281-2

61 โปรเทค 1 38/1 ถ.เทียนรวมมิตร แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 02-246-2322

62 พงษสถาพร 34/45 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 02-802-4162 กด 0

63 พระราม 2 ขาออก แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

64 พระราม 5 (ทรัพยภากรณ 249/3 ม.4 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-459-5252

65 พัฒนาการ 2992 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 02-722-1664

66 พี แอนด เอส (ถนนสายไหม) 888/1 ม.2 แขวงสายไหม เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 02-990-2525-6

67 พึ่งสุขปโตรเลียม 72/2 ม.6 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 02-567-2938

68 พุทธมลฑล สาย 3 149/27 หมู 5 แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

69 เพชรดีออยล 326,328 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางพลี เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700 02-880-1941-2

เพ็ชรทวีโชค 25 ม.9 ถ.ปนเกลา-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 02-441-263670

ไพบูลยปโตรเลียม 299/9 ม.5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-759-926471

รมเกลา 96/9 ม.5 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 1051072

รังสิต - นครนายก 51/4 ม.2 ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 02-957-447773

รังสิต (ฟวเจอรปารค) 23 ซ.พหลโยธิน 96 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 10130 02-516-344174

รังสิตคลอง 3 87 ซ. รังสิต-นครนายก 67 ต. ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12190 02-990-8360



100 สวัสดิการทหารอากาศ 2 171/3584 ม.2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
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ชื่อสถานีบริการ ที่อยู เบอรโทรศัพทNo.

รังสิตน้ํามันสยาม 47/4 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120 02-516-808476

ราชพฤกษ 2 15/27 หมูที่ 1 ต.ทาอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1120 02-191-957577

ราชพฤกษปโตรเลียม 31/12 ม.13 ถ.ราชพฤกษ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 02-432-219078

รามคําแหง 2 7/308 ม.13 แขวงบางแกว เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 1054079

80 รามอินทรา 109 381 ถ.พระยาสุเรนทร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 08-1643-5564

81 รามอินทรา กม. 6.5 46/54 ม.14 แขวงคันนายาง เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 02-946-5953-4

82 รามอินทรา กม.3.5 60/16 ม.4 แขวงอนุเสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

83 ลาดปลาเคา 36/23 ม.5 แขวงอนุเสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 02-522-1767

84 ลาดพราว 71 3/47 ม.3 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230 02-935-4504

85 ลาดหลุมแกว 75/1 ม.4 ต.ลาดหลุมแกว อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี 12140 02-977-7491

86 ลําลูกกา - คลอง2 (ทรัพยอนันแก็ส 10/10 ม.9 ต. คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

87 ลําลูกกา คลอง 3 36/33 ม.3 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 02-987-2277,02-991-1307

88 ลําลูกกาคลอง 6 (ขาออก) 54/4 หมูที่ 6 ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 02-987-8981

89 ลิ้มเพชรเกษม 65 100/85 ม.10 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

90 วงศสวาง (กรมยุทธบริการทหาร) 2218/20 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 02-963-6056

91 วุฒากาศ 298 ถ.วุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 02-875-4074

92 ศรภ.17 17/298 ม.4 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 02-986-1377

93 ศรีเจริญภัณฑ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-939-4392

94 ศรีนครินทร 153 ถ. แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 089-662-1778

95 ศักดิ์ชัยเซอรวิส 92/517 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10240 02-732-6290-3

96 ส.เจริญสมบัติ 53/3 ม.10 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 02-410-3584-6

97 สวัสดิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร (วัดสร1311/3 ถ.ประชาราษฎร 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

98 สวัสดิการกรมขนสงทหารอากาศ 1 (ขสทอ 171/3584 ม.2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

99 สวัสดิการกองรอยลาดตระเวนระยะไกล แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 02-574-2633



119 เอส เอส บี เซอรวิสออยล 99 ม.5 ถ.นนทบุรี - ปทุมธานี ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 02-978-2200-1

ที่มา : บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)

สถานีบริการ ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑลNGV 
No. ชื่อสถานีบริการ ที่อยู เบอรโทรศัพท

101 สะพานนนทบุรี 72/40 หมูที่ 3 ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-583-8727

102 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทางดวน ถ.ทางดวนขั้นที่ 1 (บางนาขาออก) เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 02-311-3349

103 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทางดวน 110 ซ.สุขุมวิท 64 แยก 10 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 10260 02-311-0103

104 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สุขุมวิท 6108 ซ.สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 02-311-3349

105 สํานักงานหนวยทหารพัฒนา (นาวง) 449 ม.3 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 02-152-0959

106 สํานักพระราชวัง (สนามเสือปา) ภายในสํานักพระราชวัง ถ.ราชดําเนินนอก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 02-282-7731

107 สําโรง BV#11 ปากซอยอุดมเดช อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 02-537-2009 ตอ 5711

108 สําโรงเหนือ(สวัสดิ์ศิริ) 414 ม.5 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 02-758-5564

109 สุขาภิบาล 2 (ขาเขา)(พลังไทยเพื่อไทย) 58/14 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 02-379-8585

110 สุขุมวิท 77 ออนนุช 382/2 ถ.ออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 02-726-0531

111 สุขุมวิท กม.55 (คลองดาน 339/4 ม.5 ต.คลองดาน อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10550 02-330-1756

112 สุวรรณภมูิ 229 ม.7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี (บริเวณ Bus Terminal ภายในสนามบิน) จ.สมุทรปราการ 10540

113 สุวรรณภูมิ Land Side 222/2 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี (บริเวณอาคารจอดรถระยะยาว ภายในสนามบิน) จ.สมุทรปราการ 10540

114 แสงเจริญปโตรเลียม 141/3 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 02-571-7064

115 อตก.3 (ถนนพงษสวัสดิ์) 44/14 ม.2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

116 อินเตอรปโตรเลียม 58/5 ม.19 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 02-885-8903-4

117 เอกชัยเพิ่มทรัพย 191 ม.3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 02-892-5806

118 เอกอนันตแกสออยล 41/4 ม.6 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน ถ กรุงเทพฯ 10150 02-416-9211
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