No ชื่อ

1 ปตท

2 สยามแกส

ที่อยู

29/4 วัดใหม เมือง

61/5 หมู 9 เขาวัว ทาใหม

3 สยามแกส
4 สยามแกส
5 ปตท

6 อื่นๆ

จังหวัด

โทรศัพท

จันทบุรี

อยูระหวางหางโลตัส-ศาลเจาตาก เลี้ยวซายสี่
0-3932-1036,0-3930-1183 แยกพระยาตรัง 300 ม. ขวามือ เปด 6-20 น.

จันทบุรี

90999969

จันทบุรี
กม261 กอนถึงแยกเขาจังหวัดจันทบุรี
10 ก.ม.
จันทบุรี
84/7 ม.1 กม.314 เขาบายศรี ทา
ใหม
จันทบุรี

ทาใหม

อยูบนถ.สุขุมวิท กม.ที่320 เลยแยกเนินสูง 2
กม. ติดถนนใหญ ที่อยูนี้ UPDATE แลวนะครับ
เลยสี่แยกไฟแดงบานเนินสูงมา 3 กม.ปมอยู
ซายมือ)
เปนคลังของสยามแกส เปดใหบริการรถยนต

839120362

อยูฝงขาทางออกจากจันทบุรี

0-3938-1114

ออกจากเมืองจันทไปถึงรานนิวพอรท(ทาใหม)ริม
ถนนสุขุมวิท เห็นกําลังกอสรางอยูนาจะเปนปม
แกส และอีกที่ริมถนนสุขุมวิทเหมือนกันแถวๆ
หนองสีงาเกือบถึงนายายอามเห็นขึ้นปายปมแกส
อยูบนทางหลวงสาย 317 (จันทบุรี-สระแกว)
ใกลทางเขาน้ําตกเขาสอยดาว
จากสี่แยกพระยาตรังมุงหนารพ.กรุงเทพจันทบุรี
ปมอยูขวามือ ฝงเดียวกับรพ.ตรงขามพรนิภาทัวร
ปมใหม เปด 24 ชม.แหงเดี่ยวในจันทบุรี

จันทบุรี

7 ปคนิค

111 ม. 5 ทรายขาว สอยดาว

8 อื่นๆ
9 สยามแกส

ขาง รพ.กรุงเทพจันทบุรี วัดใหม
เมือง
88/32 จันทนิมิต เมือง

จันทบุรี
จันทบุรี

93343792

10 สยามแกส

88/32 จันทนิมิต เมือง

จันทบุรี

081-495-8889, 039-343792 หัวจาย tokico ใหมเปด 24 ชม.

11 คาลเท็กซ

35/4 หมูที่ 9 วังโตนด นายายอาม จันทบุรี

12 อื่นๆ

13 ปคนิค

จันทบุรี

รายละเอียด

111 หมูที่ 5 ตําบลทรายขาว
อําเภอสอยดาว

อยูริมถนนสุขุมวิท กม.303 ฝงขาเขา กทม. ขา
ไปจาก กทม.จะอยูขวามือ เลยแยกไฟแดงหนอง
สีงา (ทางเขาหาดเจาหลาว) ไป 500 เมตร อยู
087-1160506, 089-1603733 ตรงกับยูเทิรนแรกจากไฟแดงพอดี

จันทบุรี

สายนอก จันทบุรี-ตราด ที่แยกแสลง เลี้ยวขวา
เขาจันทบุรี (ไปจากจันทบุรี ใหเลี้ยวขวา ถามา
จากตราดใหเลี้ยวซาย) วิ่งเขาไปประมาณ 1 โล
ปมอยูขวามือ

จันทบุรี

ปมเดียวกับลําดับที่ 834 อยูในปมน้ํามัน “พร
อํานวย” (PASCO) ริมทางหลวงสาย 317 (ถนน
จันทบุรี-สระแกว) ใกลทางเขาน้ําตกเขาสอยดาว

0-3938-1114, 08-16384618, 08-4008-4544

14 ปตท
15 ปตท

16 ปตท

17 ปคนิค
18 ปตท

หลักกิโลเมตรที่314 เขาบายศรี ทา
ใหม
จันทบุรี
3/1/3
ฉะเชิงเทรา

3/1/3 หนาเมือง เมือง

บนถนน สาย331 - แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

19 ปตท
20 ปตท

พนมสารคาม
234/5 ม.4 ทาถาน พนมสงคราม

ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

21 ปตท
22 แสงทอง
23

3/1/3 ม.1 หนาเมือง เมือง
3/1/2 หนาเมือง เมือง
382 ม.12 หนาเมือง เมือง

ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

24 ปตท

219 ม. 6 นาเกลือ บางละมุง

ชลบุรี

25 สยามแกส

126/82 ม.6 นาเกลือ บางละมุง

ชลบุรี

26 ยูนิค

88 ม.8 นาปา เมือง

ชลบุรี

27 ปคนิค

19/1 ม.10 บานสวน เมือง

ชลบุรี

28 เวิลดแกส
29 ปตท

47/1 ม.9 บางพระ ศรีราชา
15/20 ม.4 สุรศักดิ์ ศรีราชา

ชลบุรี
ชลบุรี

30 ปตท

50/2 ม.3 สัตหีบ สัตหีบ

ชลบุรี

31 ปตท

สุรศักดิ์ ศรีราชา

ชลบุรี

087-0105997

สถานที่ตั้งถามาจาก อ.แกลง จ.ระยอง ปมจะอยู
ขวามือติดกับรานนิวพอรทระหวางหลัก ก.ม.ที่
313-314 ถามาจากตัวเมืองจันทบุรีจะอยูซายมือ
เลยทางแยกเขาอ.ทาใหมประมาณ1ก.ม.ติดกับ
รานนิวพอรท

จาก วัดโสธรวิ่งเขาเมืองเลี้ยวซาย ผานหางคารฟูร
ตรงไปอีกประมาณ 500 เมตร ปมจิวแกสจะอยู
038-512-253/06-391-6167 ดานขวามือ ของถนนเสนศรีโสธรตัดใหม
มาจาก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กอนถึง แยกไฟแดง
อ.แปลงยาวประมาณ 5 กม.อยูทางซายมือ จาก
แยกสนามบินอูตะเภา ถึง ปมประมาณ 100 กม.
เลยเมืองใหมพนมไปนิดเดียวเปนปมน้ํามัน
ปต.ท.อยูขาไปอ.พนมสารคาม
ริมถนนใหญ
อยูระหวางทางออกจากตัวเมือง มุงหนาแยก ไป
พนัสนิคม

จากแยกพัทยากลาง มุง แยกพัทยาเหนือ กม.
144 กอนถึงปม JET
จากแแยกนาเกลือ มุงแยกพัทยาเหนือ ถัดจาก
ปม JET กม.143
จากแยกอ.พนัสนิคม มุงแยก อ.บานบึง ตรงขาม
ปมเครื่องหมายถูก
จากแยกอ.บานบึง มุงแยก อ.พนัสนิคม ในปม
เครื่องหมายถูก
จากอ.บางพระ มุง อ.ศรีราชา (ตรงขามรานจั๊ว
หลี) กม.115-116
จากอ.ศรีราชา มุง แหลมฉบัง กม.120-121
.0-3843-6894,0-3873-7107 จากพัทยา มุง อ.สัตหีบ กม.173
ศรีราชา มุงหนา แหลมฉบัง สุขุมวิทฝงขาออก
ซายมือ ประมาณ กม.ที่ 120 กอนขามเขาหุบ
กระพง

32 อื่นๆ

33 อื่นๆ
34 ปคนิค

35 สยามแกส

สายเลี่ยงเมืองชลบุรีฝงขาเขาไปบาง
แสน

เมือง
อ. เมือง

48/17 หวยกะป เมืองชลบุรี

ชลบุรี

สะพานตางระดับขามแยกอ.พนัสนิคมมาสัก1-2
กิโลเมตรจะอยูแถวโคงพอดีมีที่สังเกตุไดงายๆๆ
คือจะติดกับที่ๆเขารับทําถังน้ํามัน

ชลบุรี
ชลบุรี

อยูบนถนนเสนเลี่ยงเมืองชลบุรี ฝงบายพาสชลบุรี
มุงหนากทม. หรือวาทานยิงยาวมาจากเสน 36
ทางระยองสายใหม - ชลบุรี มาบรรจบเสนบาย
พาส แถวหวยกะป วิ่งตรงมาผานสะพานขาม
แยกบายพาส บานบึง แลวตรงมาอีกราว 3
กิโลเมตร จะเห็นปายปมแกซ LPG ขนาดใหญ
ทางซายมือ
อยตรงขามกับกองพันทหารราบที่ 3

ชลบุรี

36 อื่นๆ

ชลบุรี

37 ปตท

สัตหีบ ก.ม. ที่ 1หางหางโลตัสสัตหีบ
200 เมตร สัตหีบ สัตหีบ
ชลบุรี

38 อื่นๆ
39 อื่นๆ
40 ปคนิค

- หวยกะป เมือง
เมือง
หนองบอนแดง บานบึง

41 อื่นๆ
42 ปคนิค

เสนทางจากบอวินมุงไปฉะเชิงเทรา
บอวิน ศรีราชา
19/1 บานสวน เมือง

43 คาลเท็กซ

หนองไผแกว บานบึง

ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

ชลบุรี
ชลบุรี

ชลบุรี

038-279609-10

แยกถนนบายพาส..รวม..ถนนสุขุมวิท..มุง..บาง
แสน.(ชิดซายทันที) /หรือ/จากชลบุรี..มุง..บาง
แสน.เลยโลตัส (1 ก.ม.) พบสะพานลอย ชิดซาย
ปมสยามแกส
เสนถนนสุขุมวิทจากในเมืองชลบุรีเขา กทม.
ทางดานซายมือ เยื้อง ๆ กับสนามยิงปน ร.21
ใกลสามแยกไฟแดงหนองไมแดง

0815621435
ถาผานตัวเมืองชลบุรี ไป บางแสน-พัทยา อยู
ซายมือ เลย โลตัส ไป 1 กม. ลอดทางตางระดับ
ถามาจาก กทม. วิ่งเสนเลี่ยงเมือง ใหออก มา
ทาง บางแสน พอ เลี้ยวซาย เขา สุขุมวิท ปม อยู
ทางซาย
087 1370651
ถนน 331 เสนทางจากบอวินมุงไปฉะเชิงเทรา
เลยบอวินมาประมาณ 2 กม. อยูซายมือ
0-3820-5087
อยูติดกับปมเอสโซเปนปมน้ํามันคาลเทคบริเวณ
สี่แยกหนองปรือ ทางหลวง 344 จากชลบุรี
ประมาณ 40กิโลเมตร.

44 สยามแกส

45 อื่นๆ

46 สยามแกส

47 สยามแกส

สัตหีบ ก.ม. ท1หางหางโลตัสสัตหีบ
200 เมตร สัตหีบ สัตหีบ

หนองปรือ พนัสนิคม

ระหวาง ศรีราชา กับ อาวอุดม
ศรีราชา

เมือง

ชลบุรี

0038 700 189 081562
1435

ถนนสาย 331 ตัดกันตรงแยกร.พ. สิริกิต แลว
เลียวขวา ประมาณ 9.ก.มตามถนนสุขุมวิท
กลับมา ก.ม.ที่1 จากระยองมาทางสายสุขุมวิท
ฉะเชิงเทรามาทางถนนสาย331 ปมนี้หางจาก
พัทยา ประมาณ 30 ก.ม.
มาจากระยอง ชลบุรี เมื่อวิ่งเขาสู ทางหลวง
หมายเลข 331 แลว มุงหนาสู อ.แปลงยาว จ.
ฉะเชิงเทรา เลยสี่แยกเนินหิน ตรงไปประมาณ 4
กม. จะเห็นปมตั้งอยูซายมือ

ชลบุรี

ระหวาง ศรีราชา กับ อาวอุดม ถนนสุขุมวิท ฝง
ขาเขาครับ จุดสังเกต คือ ใกลกับ ศูนย
TOYOTA INTERYONT เปนทางกอนขึ้นโคง
เขา ที่จะไป ศรีราชา
เลยสถานีตํารวจทางหลวงชลบุรี2กก.3(คลองน้ํา
เหม็น)ไปทางพัทยา ประมาณ500เมตร อยูฝง
เดียวกับสถานีตํารวจ

ชลบุรี

ชลบุรี

48 สยามแกส
49 ปตท

อ.เมือง ชวงระหวางหนองมนไปศรี
ราชา อ.เมือง
อ.สัตหีบ สัตหีบ

ชลบุรี
ชลบุรี

50 ปคนิค

193 ม. 6 บางทราย เมือง

ชลบุรี

038-793620

ถามาจากศรีราชามุงหนากรุงเทพ เมื่อขับผานฝง
ซายกองทัพเรือ(สอ.รฝ.)ฝงขวาสนามกอฟส
หมูบานปญญารีสอรท เตรียมชิดขวากลับรถที่ไฟ
แดง ปมจะอยูฝงขวากอนถึงไฟแดง
อยูขาง ๆ โรงเรียนธรรมศิริ
ออกจากบางแสนถ. สุขุมวิท ฝงขาเขาก.ท.ม.
ตรงขามกองพันทหารราบที่ 3 เปดบริการ 24
ชั่วโมง

ชลบุรี

863293560

ปมเปดใหมบริการไดมาตรฐาน เติมสะดวกสบาย

51 ยูนิค

52 ปคนิค
53 ปคนิค

54 อื่นๆ

55 ปตท

นาเกลือ บางละมุง

บางพระ มุงหนา ศรีราชา บางพระ
ศรีราชา
193 ม. 6 บางทราย เมือง
ตรงขาม อบต.บอวิน บอวิน ศรี
ราชา

973 ม.1 วังกระแจะ เมือง

ชลบุรี
ชลบุรี

ซายมือจะสังเกตเห็น ปม Thai oil ใหขับเลยปม
มาประมาณ 50 เมตร จะพบปายพื้นสีขาว เขียน
วา "แกส รถยนต" ใหเลี้ยวซายเขาไปอีก 20 เมตร
038-793620

ชลบุรี

ถนนหมายเลข ๓๓๑ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
บอวิน สายระยอง - โคราช ฝงซายมือเยื้องปม
ปตท. (สี่แยกพันเสด็จใน)

ตราด

จากถ.สุขุมวิทมุงตราด เลี้ยวซายสามแยกไป อ.
คลองใหญ ตรงขามสนามบิน เปด 6-18 น.

56 ปตท
57 อื่นๆ

อ.ศรีมหาโพธ
441

อ.ศรีมหาโพธ

ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี

58 ยูนิค

117/20 ม.1 รอบเมือง เมือง

ปราจีนบุรี

59 เวิลดแกส

118 หนาเมือง เมือง

ปราจีนบุรี

60 ปตท

61 ปตท
62 ปตท
63 สยามแกส
64 อื่นๆ

เมือง

กบินทรบุรี กบินทรบุรี
14/9 ม.2 คลองหนึ่ง คลองหลวง
23 บางปรอก เมือง
มาบขา เมือง

65 ปตท

เสนทางบายพาสเขา กทม จากแยกมาขา
ประมาณ 800 เมตร ปมจะอยูชายมือ

ระยอง

ถ.ทางหลวงสาย36 กม.34 ระหวางสี่แยกหนอง
บอนกับสี่แยกมาบขา ฝงซายขาออกจากระยอง
จากแกลงถึงสี่แยกที่เลี้ยวซาย ไปกรุงเทพ ตรงไป
400 ม.เลยไฟแดง ปม ESSO
เลยแยกอ.แกลง มุง อ.บานบึง(ชลบุรี) ~1กม.
(ปมคอนขางเกา)

ระยอง
ระยอง

67
68
69
70
71
72

- ทางเกวียน แกลง
2/2 ม.3 ชากพง แกลง
2 ม.2 บานคาย บานคาย
34/1 บานฉาง บานฉาง
002/11 เชิงเนิน เมือง
13/6 ม.3 เพ เมือง
37/11 ม.5 ต.สํานักทอน อ.บาน
ฉาง
97 เชิงเนิน เมือง

ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง

75 ปตท

จากสี่แยกกบินทรบุรีเลี้ยวไปทางสระแกว
ประมาณ 1 กม. อยูซายมือ (ปมน้ํามัน ปตท.เกา)

ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี

44 ทางเกวียน แกลง

73 ปตท
74 ปคนิค

เขาเมืองผานสถานีรถไฟ แยกไฟแดงเลี้ยวขวา ไป
400 ม. ESSO ขางธนาคารออมสิน
จากสถานีรถไฟตรงไป 1.8 กม. ขามสะพานขาม
แมน้ําแลวเลี้ยวขวา
ปมอยูทางขวามือ ตรงขามศูนยฮอนดา ถามา
จากทางใหนกอตามใหมาทางแยกศูนยโตโยตา
ครับ ออกไปทางเลี่ยงเมือง

ปราจีนบุรี

66 สยามแกส
ปตท
สยามแกส
เวิลดแกส
ปตท
ยูนิค
สยามแกส

หัวจาย tokico แยกโคกขวาง อยูหลังปม ปตท
เพิ่งเปดหนาปมยังไมมีปายบอก

นิคมพัฒนา กิ่งอ.นิคมพัฒนา

ระยอง
ระยอง

ระยอง

โทร.038-601-675 ,
038-602-729
038-611533

038-606248-9

ที่หวยโปรง กอนถึงบานฉาง
ใกลธนาคาร ธกส. หนาระยองรามา
แยกบานเพ เขาไปประมาณ 200 ม.
ใชถนนเสนสุขุมวิท มาจากระยองเขา อ.บานฉาง
เลี้ยวขวาที่สี่แยกไฟแดง
ใกลแยกหนองบอน อยูระหวางสี่แยกมาบขา
และแยกหนองบอน มาจากระยอง อยูซายมือ
แตถามาจากพัทยา จะอยูขวามือ เปนปมใหม มี
4หัวจาย

