ชื่อสถานี
No บริการ
1 อื่นๆ
2 อื่นๆ

ที่อยู

จังหวัด

เหนือคลอง เหนือคลอง เหนือคลอง

กระบี่
กระบี่

3 อื่นๆ

กระบี่ ต.ในเมือง อ.เมือง
จากแยกตาขุนไปประมาณ 50 กม. นาเหนือ
4 สยามแกส อาวลึก

กระบี่

5 อื่นๆ

กระบี่

ซายมือ (กอนถึงรานอาหารคุณสาหราย 100
6 สยามแกส เมตร)

7 ปตท
8 ปตท

หลังสวน หลังสวน

กระบี่

ชุมพร

ชุมพร
ชุมพร

9 สยามแกส (หนาเขาพาง ขาขึ้นกรุงเทพฯ) ทาขาม ทาแซะ

ชุมพร

10 อื่นๆ

ชุมพร

11 คาลเท็กซ
12 ปตท
13 อื่นๆ

ชุมพร
ชุมพร
ไกลปม ปตท.หลังสวน ซายมือขาขึ้น กทม.
หลังสวน

ชุมพร

โทรศัพท

รายละเอียด
จาก อําเภอเมืองกระบี่ขับไปทางทาอากาศยานกระบี่
ครับกอนถึง Airport กระบี่ ประมาณ 4 กม.
อยูทางดานสายมือ ปม succo กอนถึงสนามบิน
จังหวัดกระบี่
เลี้ยขวาจากสายแยกทับกุดไปประมาร 2 กม.อยูทาง
ซานมือ
ถาเดินทางจากกระบี่ไปพังงา ปมอยูซายมือกอนถึง
ทับปุด ประมาณ 3 กิโลเมตร

ขาขึ้นกรุงเทพฯ อยูซายมือกอนถึงรานอาหารคุณ
077-547359 , 0850-340- สาหราย - ขาลงจากกรุงเทพฯ อยูขวามือเลย
220
รานอาหารคุณสาหราย
ขาลง จากกรุงเทพ เลยสามแยกพะโตะ....ขับไป
เรื่อยๆ มองดานขวา จะเห็นปม ปตท.ปมแกส LPG.
อยูติดกับปม ปตท.เลย
ปม ngv 4หัว
-ขาขึ้นกรุงเทพฯอยูซายมือกอนถึงรานอาหารคุณ
077-547359 , 0850-340- สาหราย 100 ม. -ขาลงจากกรุงเทพฯ อยูขวามือเลย
220
รานอาหารคุณสาหราย 100 ม.
กําลังกอสรางอยูบนทางหลวงกอนถึงรานคุณสา
หรายถาขับรถลงจากกรุงเทพจะเปดกอนปใหม
ถนนเพชรเกษม ต.ทาขาม อ.ทาแซะ มุงหนาชุมพร
กม.ที่489.5 อยูซายมือ เลยตาชั่งทางหลวงไป 1 กม.
ถามาจาก ชุมพร จะเลยรานอาหาร คุณสาหราย นิด
เดียว ปมใหญมาตรฐานสูง
ไกลปม ปตท.หลังสวน ซายมือขาขึ้น กทม. กอนถึง
หลังสวนประมาณ 1 กม.

14 ปตท

ชุมพร

15 คาลเท็กซ

ชุมพร

เลี้ยวซายเขาชุมพรตรงสี่แยกปฐมพรประมาณ 1
กิโลเมตรเศษ ทางซายมือพอเห็นซุมประตูวัดอุทัย
ธรรมก็เตรียมเลี้ยวซายเขาซอยถัดไปไดเลยเขาไป
ประมาณ 1 กิโลเมตร
ลงจากกรุงเทพ ฯ เลย อ.ทาแซะไป อยูซายมือ กอน
ถึงรานอาหารคุณสาหราย (เขาพาง)

ขาลงใต อยูซายมือ กอนถึงสี่แยกปฐมพร ทา
ขาม ทาแซะ
ชุมพร

ขาลองใต อยูระหวาง อําเภอทาแซะ กับอําเภอเมือง
ชุมพรดนหนาเปนปมน้ํามัน คาลเท็กซ ดานหลังเปน
ปมแกส

16 คาลเท็กซ

17 อื่นๆ

18 ปตท
19 อื่นๆ

อ.หลังสวน

ชุมพร

ทางไปอ.เมือง ซอยสุขาภิบาล 7(ซอยอยู
ทางซาย) วังไผ เมือง

ซายมือ (กอนถึงรานอาหารคุณสาหราย 100
20 สยามแกส เมตร) ทาขาม ทาแซะ

ชุมพร

ชุมพร

22 สยามแกส 384/4 ทับเที่ยง เมือง

ตรัง

23 สยามแกส ตรงขามโรงแรมวัฒนาพารค ทับเที่ยง เมือง ตรัง
อยูในอูหนึ่งกลการแถว ถนนเสนตลาดหัวอิฐ

ทุงสง

นครศรีธรรมราช

25 ปตท

ใกลวัดจอด

26 ปตท

อ.ทุงสง

นครศรีธรรมราช

27 อื่นๆ

ตลาดหัวอิฐ

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

29 สยามแกส ถนน ออมคายวชิราวุธ ปากพูน เมือง
30
206/24 ม.1 โพธิ์เสด็จ เมือง
31
32
หัวไทร
33 ปตท

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

ทุงสง

077-547359 , 0850-340220
สี่แยกชุมพรก็ใหเลี้ยวเขาตัวเมือง ชุมพรนะครับ วิ่ง
ไปอีกประมาณ 1-3 กม. ดูทางดานซายดานที่เราขับ
มา และจะเจอปายเขียนวาแกส แลวเลี้ยวซายเขา
077-504513,04-0586237 ซอย อีกประมาณ 500 ม. ก็จะเจอรานเติมรถยนตได
ตรงขามโชรรูมISUZUซายมือ กอนถึงสามแยกไป
0-7521-8761,0-7521-8629 พัทลุง
จะเขาตัวเมืองตรัง อยูดานซายมือกอนจะถึงสามแยก
บขส.ตรัง
มาจากพรมคีรีเขาตัวเมืองนครกอนถึงตลาดหัวอิฐปม
เติกแก็สรถยนตอยูในอูหนึ่งกลการ
มาจาก จ.สุราษฎรกอนถึง 4 แยกทุงสง 1.5 กม.ใกล
วัดจอด(วัดคงคาราม) ตรงขามสุคนธเฟอรนิเจอรปม
แกสอยูขวามือ
มาจากหาดใหญเลย 4 แยกไฟแดงทุงสงมาประมาณ
1.5-2 กม.
อยูที่ตลาดหัวอิฐ เยื้องแขวงการทาง อยูในอูหนึ่งกล
การ

นครศรีธรรมราช

28 สยามแกส 52/2 ในเมือง เมือง

34 ปตท

ลงจากกรุงเทพ ถึงสี่แยกปฐมพร เลี้ยวซายเขาเมือง
ชุมพร เขาไปประมาณ 1 ก.ม. กวาๆ ดูทางซายจะ
เจอปายเขียวเขียนวา แกส (ซอยสุขาภิบาล 7) เขาไป
ประมาณ 1 ก.ม.
แถว รพ.ทาแซะ

ชุมพร
ชุมพร

21 ปตท

24 อื่นๆ

จ.ชุมพร

นครศรีธรรมราช

มาจากสุราษฎรมุงหนาชุมพร อยูชวง อ.หลังสวน
กม.ที่ 69.8 ติดปม ปตท. ซายมือ กอนถึงหลังสวน
ประมาณ 6 กม.

075-322767

ปมอยูหางจากแยกคูขวางไปหางฯ โลตัส โรงแรม
ทวินโลตัส ระยะทาง 4 กม.ใกลทางแยกเขาศาลา
กลาง , ขาเขาเมือง ปมอยูหางจากหางฯโลตัส มาทาง
แยกคูขวาง ระยะทาง 2 กม.,
ปมอยูขาออกเมืองถนนออมคายวชิราวุธ หางจากสี่
แยกพัฒนาการคูขวางประมาณ 1.5 กิโลเมตร
ขาเขาเมืองกอนถึงตลาดหัวอิฐ ถ.นคร-ลานสกา
สี่แยกคูขวางเลี้ยวไปทาง อ.ทาศาลา
บริเวณตลาดหัวไทร
ปมอยูซายมือ (ขาขึ้น) บนถนนสายเอเชียทุงสง-สุ
ราษฎร ตรงหลักกิโลเมตรที่ 236+300

35 ปตท
36 ปตท
37
38 ปตท
39 สยามแกส
40 ปตท
41 ปตท
42 ปตท
43 ปตท
44 อื่นๆ
45 ปตท
46 ปคนิค
47 ปตท

48 ปตท

อ.ทุงสง
261 สุไหงโกลก สุไหงโกลก

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
นราธิวาส

เกาะหลัก เมือง

ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ

891302884

บางสะพานนอย

ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ

032-691619 032-548373
032-689172

กอนถึงแยกปาเว(ถามาจากกรุงเทพฯอยู
ซายมือ) ปราณบุรี
สามรอยยอด
78 ม.3 ศิลาลอย สามรอยยอด
142/2 หมูที่ 8 ศิลาลอย สามรอยยอด

78 ม.3 ศิลาลอย กิ่ง อ.สามรอยยอด

ประจวบคีรีขันธ

032-684245,081-3091075

ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ

ปมแกสจะอยูดานขวามือของทาน แตทานตองหาจุด
032-684246,081-3091075 กลับ ซึ่งจุดกลับไมไกลเทาไรนัก
กิ่ง อ. สามรอยยอด ประจวบ

ประจวบคีรีขันธ

50 คาลเท็กซ

เลยสี่แยกประจวบคีรีขันธ(มาจากปราณบุรี)
เมือง

ประจวบคีรีขันธ

51 คาลเท็กซ

อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

ประจวบคีรีขันธ

56
57
58
59

จากกรุงเทพอยูซายมือระหวางหลักกิโลเมตร
269-270กอนถึงสามรอยยอด

032-684245-6

ประจวบคีรีขันธ

ทาแซะ

ปตท
หัวหิน หัวหิน
สยามแกส สามรอยยอด สามรอยยอด สามรอยยอด
อื่นๆ
ปคนิค
อ.สามรอยยอด สามรอยยอด
อื่นๆ
สามรอยยอด
สยามแกส อ.เมือง จ.ประจวบฯ เกาะหลัก เมือง
สยามแกส 451/63
ปตท

ใกลอาวมะนาว ตัวเมือง ทางผานไปบางสะพาน ลงใต

ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ

49 อื่นๆ

52
53
54
55

ปมอยูซายมือ (ขาขึ้น) บนถนนสายเอเชียทุงสง-สุ
ราษฎร

ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ

กอนถึงสถานีบริการ หรือ หลักกิโลเมตรที่ 268 นั้น
ใหสังเกต จะเจอปมนํามัน ESSOเพราะเลยจากปม
ESSO ประมาณ 1 กิโลเมตร
มาจากกรุงเทพอยูซายมือตรงหลักกิโลเมตรที่
268+700กอนถึงสามรอยยอด
ถาขับรถมาจากกรุงเทพ จะอยูเลยสี่แยกประจวบ
ราวๆ 200 เมตร อยูทางซายมือครับ
มาจากกรุงเทพ จะเจอดานชั่งนน.รถ แลวขับรถเลย
ไปหนอยนึง...จะอยูซายมือ ปมใหม ใหญ
อยูตรงขามศูนยรถ FORD หัวหิน*** มาจากชะอํา
เลย รพ.หัวหิน....
จากเพชรบุรียาวถึงนครศรีธรรมราชเลย

032-684245-6
กิโลเมตรที่ 268.8 ซายมือขาลงใต กอนถึงที่วาการ
อําเภอและโรงพักสามรอยยอด

อ. สามรอยยอด

60 สยามแกส ถนนเพชรเกษม เกาะหลัก เมืองประจวบฯ

ประจวบคีรีขันธ

61 ปตท

ประจวบคีรีขันธ

78 ม.3 ศิลาลอย สามรอยยอด

62 สยามแกส บางสะพานใหญ

63 ปตท

64 ปคนิค

65 ปตท
66 ปตท

บางสะพาน

บานหนองคาง อ.สามรอยยอด

142 ม.4 ต.ไรเกา กิ่ง อ.สามรอยยอด

67 ปตท
68 สยามแกส บางสะพานใหญ
69 ปตท
70 สยามแกส
71 ปตท

ในเมือง
ทับบุด
140/269 บานหินลาด กม.720 ม.3 คุระบุรี
คุระบุรี

หางจากสี่แยกนาเหนือไปทางทับปุด 1.5 กม.
72 สยามแกส ทับปุด

73 สยามแกส 154/7 ม. 6 ทับปุด ทับปุด
74 ปตท

จาก กทม.ขาลงอยูซายมือ เลยทางแยกเขาประจวบฯ
ไปประมาณ 1 กม. อยูซายมือ ขาขึ้น U อยูใกล
สังเกตุโรงงานปูนซิเมนต
032-684245,081-3091075 แผนที่ปมแกส สามรอยยอด LPG เปด 24 ชม.

ประจวบคีรีขันธ

จากถนนเพชรเกษมขับเขาตัว อ.บางสะพานใหญ ถึง
ตลาดเลี้ยวขวาเปนถนนเชื่อมระหวาง อ.บางสะพาน
ใหญกับ อ.บางสะพานนอย

ประจวบคีรีขันธ

วิ่งจากเพชรเกษมเขาไปที่ตลาดบางสะพานใหญ แลว
วิ่งตอไปทางบางสะพานนอยอีก 4 กม. ปมอยูซายมือ
ชื่อสยามแกส

032691619 ,032548373

เลยออกจากตัวเมืองปราณบุรี ไปประมาณ 10 กิโล
กวา ชวง อ.สามรอยยอด กอนถึงแยกหนองคาง ไป
ตามถนนเพชรเกษม ประมาณหลักกิโลเมตร 268
กอนถึง 269 นิดเดียวปมอยูทางซายมือ

ประจวบคีรีขันธ

ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ

0-3268-9172

ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ปตตานี
พังงา
พังงา

พังงา

พังงา
พังงา

073-338118-9, 073311703-4

จาก อ.หัวหิน (สวนสนประดิพัทธ) มุงหนาสู จ.
ประจวบฯ ใหสังเกตุดานซายมือจะมีปายรูปปตท.
เกาๆ อยู ดานใตlogo ปตท. จะเขียนวา "ปมแกส"
ใหเลี้ยวซายเขาไปจะเปนโรงบรรจุแกสใสถังแบบตาม
บาน แตเขาจะมีหัวเติมสําหรับรถดวย...
รอยยอดหลักกิโลเมตรที่ 270
มาจากกรุงเทพอยูซายมือตรงหลักกิโลเมตรที่
268+700กอนถึงสามรอยยอด
โรงบรรจุแกสเปด/ปด 05.00-17.00 น
โรงบรรจุแกสเชิงเทียนปโตรเลียม อยูเลยเรือนจํา
ตรงขามแหลมนก รีสอรท เปด 7.30-17.00 น.
เติมแบบเปนลิตรมีหัวจายแลว

04-630-5972,01-619-0647
เมื่อวานผมไปภูเก็ต วิ่งผาน อ.ทับปุด จ.พังงา ปม
แกสสรางเสร็จเรียบรอยแลว 4 หัวจาย ระบบดิจิตอล
ไปจากอาวลึก กระบี่ ตามถนนเพชรเกษม(หมายเลข
4)ประมาณ 20 กม.ถึงสี่แยกนาเหนือ ขามสี่แยกตรง
ไป 1.2 กม.ปมอยูชายมือติดถนนเพชรเกษม(เดิม
เปนโรงบรรจุแลวสรางปมขึ้นดานหนา) ถามาจากที่วา
(076)599081,442104 มือ การอําเภอทับปุด ตามถนนเพชรเกษมไปทางอาวลึก
ถือ0 1691 3110
ประมาณ 4 กม.

75 สยามแกส

พัทลุง

76 ปตท

77 ปคนิค

78 ปคนิค

79 อื่นๆ

พญาขัน เมือง

ทางไปหาดแสนสุขลําปา ควนมะพราว เมือง

136 เขาเจียก เมือง

80 อื่นๆ
81 อืน่ ๆ

82 อื่นๆ
83 ปคนิค
84 ปตท
85
86 คาลเท็กซ
87 คาลเท็กซ

88 อื่นๆ
89 ยูนิค

พัทลุง

พัทลุง เปดเมื่อ 12 เม.ย. 50 บริการดี ตูใหมเอี่ยม
ใชบริการมาแลวชวงสงกรานต ครับ

พัทลุง

089-231-8075

ศูนยบริการน้ํามันและgas LPG พรอมติดตั้งระบบ
gas LPG ในรถยต 2 ระบบ มาตรฐานอยางเปน
ทางการที่กรมการขนสง และพรอมบริการวางเครื่อง
เบนซินหัวฉีดเทอรโบ บริการ wiring สายไฟรถยนต
รับรองโดยวิศวกร..

089-2318075

เมื่อเลี้ยวเขาตัวเมืองพัทลุง วิ่งตรงตลอดเมื่อผานทาง
รถไฟก็ขับตรงไปเรื่อยๆ ปมอยูหางจากทางรถไฟ
ประมาณ 3 กม.

พัทลุง

พัทลุง

พัทลุง

ภูเก็ต
ภูเก็ต

เมืองใหม บานเคียน ถลาง
ใกลแยกมลายูบางกอก เมือง
อ. เมือง

ภูเก็ต
ยะลา
ยะลา

1 หาดใหญ หาดใหญ
1 คอหงส หาดใหญ

ยะลา
สงขลา
สงขลา

โคกเมา ควนลัง หาดหญ
หาแยกเกาะยอ เมือง

สงขลา
สงขลา

74

เปนสาขาที่ 2 ในกลุมพญาปโตรเลียม ปมใหมเอี่ยม
2 หัวจาย 4 หัวเติม ราดคอนกรีตอยางดี ถามาจาก
ทุงสงจะอยูซายมือตรงหลัก กม.85 พอดี (5 กม.ถึง
พัทลุง ตามภาพ) เลยสถานีขนสงพัทลุงประมาณ
500 เมตร หากมาจากหาดใหญใหยูเทิรนที่ทางเขา
สถานีขนสงพัทลุง
อยูถนนเทพกษัตรี ขาออกจากภูเก็ต(ภูเก็ต-พังงา)
กอนถึงทางแยกไปสนามบิน 500 เมตร
ตรงใกลสี่แยกราชฏัช ดานหนาโรงบรรจุแก็สปคนิค
จาก 4 แยกบานเคียนเขามาภูเก็ต พอพนปมเอสโซ
แลวมองดานซาย ประมาณ 500 M จะมีปมแก็ส มี
4 หัวจาย
อยูใกลแยกมลายูบางกอก ทางไป อ.รามัน
เลยสะพานทาสาปไป 4.5 กม.
โทร. ถามคุณหมิ่น 09-8701771 (หยุดทําการ ทุกวัน
ศุกร)
ปม LPG สําหรับรถยนต
ปมอยูหลังโลตัส หาไมยากครับ
เปนปมเจาของเดียวกันกับปมหาดใหญใน อยูหาง
จาก 3 แยก ควนลัง ไปทางสงขลา ประมาณ 300
เมตร
จากหาดใหญมาสงขลาเปด24ชม

90 สยามแกส 444/8 ม.2 พะวง เมือง

91 ปตท

92 อื่นๆ

93 ปตท
94 ปตท
95

1373 หาดใหญ

ควนลัง หาดใหญ

2/5 คอหงส หาดใหญ
หาดใหญ

96 อื่นๆ

97 อื่นๆ

98 ปตท

1502 ต.ควนลัง หาดใหญ

สงขลา

สงขลา

(074)380038-40

ปมแกสรถยนต LPG และจําหนายอุปกรณติดตั้ง
แกสรถยนตครบวงจร อยูซายมือ ติด ถ.ลพบุรีราเม
ศวร ถามาจากหาดใหญ ขามสะพานคลองวง กอน
ถึงหาแยกเกาะยอ จะเห็นปาย ปตท. (อยูหนาโรง
บรรจุกาซ ปตท.) ขณะนี้เปดใหบริการเติมแกสแลว
เปดบริการ 7.00 - 19.00 ทุกวัน อีกทั้งเปนตัวแทน
จําหนายถังแกสมัลติวาวล ยี่หอ Linh และหมอตม
Bigas สินคาอื่น ๆ ทุกชนิดจัดจําหนายใหได ใน
ราคายอมเยาว พรอมใหคําปรึกษาทุก ๆ ดาน พรอม
ใบรับรองวิศวะ

074-388867

อยูที่หาดใหญ เยื้องสหกรณออมทรัพยอัซซิดดิ๊ก
(ตึกสีเขียวเห็นเดนชัด) เปด 7.00-22.00 น. ลิตรละ
10.80 บาท
เปดทุกวัน 05.00 - 22.00 น.ออกจากหาดใหญในไป
ผานปมเชลล ขามสะพานประมาณ 300 เมตร แลว
ชิดซายก็ถึงปม GAS LPG (เติมหาดใหญ รถ JEEP
เครื่อง wj ถัง 96 เติมได 74 ลิตร วิ่งถึง ชุมพร)

สงขลา

สงขลา

ตรงขาม โรงเรียน หาดใหญบริหารธุรกิจ เปน ปม
เปดใหม ไปเติมมา วันที่ 12 สิงหา พอดีไป ธุระ เปน
ปมเปดใหม ยินดีดวยครับ
เปดบริการ 08.00น.-18.00น. จันทร - เสาร
อยูขวามือทางออกจากหาดใหญไปสะเดา ตรงขาม
โรงเรียนทวีรัตน

สงขลา

ขอมูลนี้แนนอนใชไหมครับเพราะถาขอมูลนี้ชัวรๆจะ
เปนพระคุณมากครับสําหรับชาวหาดใหญ เอาใจชวย
นะครับขอใหสงขลา-หาดใหญ มีปมเปดหลายๆๆ
แหงครับ

สงขลา

ศูนย ติดตั้งและบริการลูกคา ประจําภาคใตตอนลาง
ที่รับรองมาตรฐานโดย เอ็มเซฟ (ประเทศไทย) และ
กําลัง กอสรางปม แกสที่มีมาตรฐานและทันสมัย
ที่สุดในภาคใต

สงขลา
สงขลา

19,571,520,017,665,700

074-258969,097338517,09-7328605

ขับรถมาจากหาดใหญ สายลพบุรีราเมศร เกือบถึง
หาแยกเกาะยอ บริเวณสะพานคลองวง ดานซายมือ
จะเห็นปายปตท.

เลยหาแยกเกาะยอไปทางลพบุรีราเมศร พะวง
เมือง
สงขลา

99 ปตท

จากสี่แยกคลองหวะ ไปทางปตตานี ประมาณ 6
กม. นาหมอม นาหมอม
สงขลา

100 ปตท

กม.40 นาหมอม นาหมอม

สงขลา

081-9571520

ปมแกสตั้งอยูในปมน้ํามันปตท. ราคาลิตรละ 10.80
บาท ไมรูทางโทรถาม 074-210371-3,
089-7345117,081-7665787
ขาขึ้นจากปตตานีไปหาดใหญ อ.นาหมอม กม.40 อยู
ในปม ปตท.อานนท

101 ปตท
102 ปตท
103 อื่นๆ

อ.เมือง
หาดใหญ
หาดใหญ หาดใหญ-สงขลา หาดใหญ

104 ปตท

105 คาลเท็กซ

106 อื่นๆ

107 คาลเท็กซ

108 คาลเท็กซ
109 ปตท

110 ปตท
111 ปตท

112 คาลเท็กซ
113 ปตท

888/4 หมู 2 คลองแห หาดใหญ

เลขที่ 3/54 หมูที่ 1 เขารูปชาง เมือง

888/4 หมู 2 คลองแห หาดใหญ

คลองแห หาดใหญ

อ. เมือง

ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง

114 ปตท

115 ปตท

116 ปตท

เมือง

สงขลา

อยูกอนถึง4แยกเกาะยอถามาจากหาดใหญสายใหม
อยูซายมือกอนถึงสี่แยก
ใหเติมไดชวง หาโมงเย็นถึงหนึ่งทึ่มเทานั้น
ไปทางสงขลา อยูฝงดานขวามือ กอนถึง สามแยก
โคกเมา
เพชรเกษมจาก4แยกหาดใหญไปจะนะประมาณ3กม
อยูขวามือ

สงขลา

074-427445-6

เปดใหบริการสําหรับทุกๆ ทานแลว ยินดีใหบริการ
ทั้งสองสาขา สาขาหลังโลตัส - 07.00 - 21.00 สาขา
หนาบิ๊กซี

074-592-844

จากหาแยกเกาะยอ เขาตัวเมืองสงขลา ประมาณ 2.5
กิโลเมตร ปมอยูทางซายมือ (เขาเมืองไมตองยู
เทิรน) อยูกอนถึงโรงเรียนสายพิณ

074-427445-6

เปดใหบริการแกสรถยนตแลวตั้งแตวันนี้เปนตนไป
เปดใหบริการ 06.00 - 24.00 น. ยินดีใหบริการทุกๆ
ทาน

สงขลา
สงขลา
สงขลา

สงขลา

สงขลา

สงขลา
สตูล

0-7881-8810

818945564

กําลังกอสราง คาดวาแลวเสร็จวันที่ 10 สิงหาคม
2551 ตั้งอยูบน ถ.ลพบุรีราเมศรว ผั่งตรงขาม
หางบิ๊กซี ใกลกับสะพานลอยคนขามถนน จํานวน 8
หัวจาย เปดบริการ 06.00-24.00 น.
ปมที่สตูลถือวามีปมเดียวเปนปมเติมถัง ใชวิธีเติม
วิ่งถนนสี่เลนทางเขาเมือง กอนเขาเมืองเล็กนอย
สังเกตโชวรูมนิสสัน (ปมแกสอยูติดกับโชวรูมอยู
ขวามือ)

สตูล
สุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี

ทางหลวงสาย401 กม.5.2 ชวงสี่แยกบางใหญ มุง
หนาสี่แยกบางกุง,บิ๊กซี (หรือสายบายพาสหลังคาย
ทหาร) จากสี่แยกบางใหญไป 700 เมตร
มาจากชุมพรกอนเขาจ. สุราษฏรธานี 62 กิโล
ถ.สาย41 ชุมพร-สุราษฎร กม. 126+600 ขาเขาสุ
ราษฎร อ.ไชยา

สุราษฎรธานี

ปม ปตท. ถ.สายปากน้ํา มาจากสี่แยกบางกุง(สี่แยก
Big-C) ไปทางปากน้ํา 3.7 กม. เจอสามแยกขวาง
หนา ใหเลี้ยวซายไปประมาณ 200 ม. ปมจะซายมือ

สุราษฎรธานี

- ปม ปตท. ถ.สายปากน้ํา จากสามแยกหนาปาไม
จังหวัด ไปทางปากน้ํา 4 กม. เลยคลังปูนนกอินทรีย
ปมอยูขวามือ หรือถามาจากสี่แยกบางกุง(สี่แยก
Big-C) ไปทางปากน้ํา 4 กม. เจอสามแยกขวางหนา
ใหเลี้ยวซายไปประมาณ 200 ม. ปมจะอยูซาย

สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี

จ.สุราษฎรธานี

117 ปตท

118 ปตท

119 ปตท

120 ปตท

121 คาลเท็กซ
122

อ.ไชยา

อ.ไชยา

อ.ไชยา

สุราษฎรธานี

- ปม PC Siam Petroleum ถ.สาย41 ชุมพร-สุ
ราษฎร กม. 26.6 ขาเขาสุราษฎร อ.ไชยา ตรงขาม
กับปม ปตท.

สุราษฎรธานี

มาจากชุมพรกอนเขาจ. สุราษฏรธานี 62 กิโล มี
โรงงานบรรจุปมแก็ส ปตท. ไดเขาไปสอบถามแลว
จะเปดใหบริการไดในวันที่ 15 ตุลาคม 2543

สุราษฎรธานี

ถ.สาย41 ชุมพร-สุราษฎร กม. 126.6 ขาเขาสุราษฎร
อ.ไชยา ตรงขามกับปม ปตท. (ลําดับที่585ยกเลิก
ครับ เลขกิโลที่บอกผิดครับ)

สุราษฎรธานี

กอนถึงอ.ไชยา จ.สุราษฯ 5 km.ตั้งใหม กอนถึงจุด
ขายไขเค็มไชยา หันหนาลงใต pump อยูซายมือ

สุราษฎรธานี
สุราษฎร-พังงา

ทางไปบิ๊กซี-ปากน้ํา เลยสี่แยกบางใหญ(ยังไมถึงแยก
บางกุง)ประมาณ 300 เมตรซายมือ เปด 24 ชม.
เสนทางเขื่อนรัชประภาไป อ.ตะกั่วปา จ.พังงา

