
No ช่ือสถานีบริการ ที่อยู จังหวัด โทรศัพท Detail>
1 สยามแกส 175 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กทม 0-2437-3779

2 ปคนิค 81 คลองตนไทร คลองสาน กทม 0-2438-1281

3 สยามแกส - คันนายาว คันนายาว กทม 0-2628-1700

4 สยามแกส 631/11 ลาดพราว จตุจักร กทม 0-2513-6961

5 ปตท  ลาดพราว จตุจักร กทม (ลาดพราวขาออก) จากรัชดามุง ปากทางลาดพราว

6 ปคนิค 832/1 ลาดพราว จตุจักร กทม 0-2579-9891

7 สยามแกส 24/1 ลาดยาว จตุจักร กทม 0-7083-1767

8 สยามแกส 1743 ลาดยาว จตุจักร กทม 0-1376-9091 จากแยกลาดพราว มุงแยกตึกชาง

9 สยามแกส 17/18 ลาดยาว จตุจักร กทม 0-2936-9918

10 สยามแกส 88 ลาดยาว จตุจักร กทม 0-1843-0327

11 ยูนิค 23 บางคอ จอมทอง กทม 0-2468-6314

12 สยามแกส 8/3 บางขุนเทียน จอมทอง กทม 0-2413-0575

13 ปต 139/39 บางคอ จอมทอง กทม 0-2803-7262

14 สยามแกส 26/78 บางขุนเทียน จอมทอง กทม 0-9103-3008

15 ยูนิค - บางมด จอมทอง กทม 0-2438-1281

16 ปตท 2/16 สีกนั ดอนเมือง กทม 0-2566-2752

17 เวิลดแกส 511/9 สีกนั ดอนเมือง กทม 0-2438-1281

18 สยามแกส 5199/1 ดินแดง ดินแดง กทม 0-2641-1398

แยกเหมงจาย เลยโรงเบียรเกาประมาณ 100 ม. 

ขางๆ ร.ร.นานาชาติ

19 ปตท 250 ดินแดง ดินแดง กทม 0-2691-8362

20 ปตท 575/1 ดินแดง ดินแดง กทม 0-2641-1398

21 สยามแกส 141 ดินแดง ดินแดง กทม 0-2277-6355

22 ยูนิค 72/1 ดินแดง ดินแดง กทม 0-2276-7154

23 สยามแกส 188/1 ทุงครุ ทุงครุ กทม 0-2628-1700

24 คาลเท็กซ 147 บุคคโล ธนบุรี กทม 0-2612-7802

25 ปตท 228 หิรัญรูจี ธนบุรี กทม 0-2890-1799

26 สยามแกส 112 บุคคโล ธนบุรี กทม 0-2559-9657

ลงสะพานสาธร อยูขวามือ กลับรถตรงสี่แยกไฟ

แดง (ไมขึ้นสะพาน )

27   ธนบุรี กทม ปม PA ตรงขามโลตัสพระราม 2 ขาเขา กทม.

28 ปคนิค 665/2 อรุณอมรินทร บางกอกนอย กทม 0-9813-1464

29 ยูนิค 240/2 วัดอรุณ บางกอกใหญ กทม 0-2438-1281

30 ปตท 39/10 วัดทาพระ บางกอกใหญ กทม 0-2891-8177

31 สยามแกส 1276 คลองจ่ัน บางกะป กทม 0-2948-0473

32 ยูนิค 249/26 หัวหมาก บางกะป กทม 0-2735-4900

33 200/1 หัวหมาก บางกะป กทม 02-370-0483

34 สยามแกส  หัวหมาก บางกะป กทม

ลงสะพานขามแยกลําสาลี เลยแยกไฟแดงเทคโน

บางกะป กอนถึง Lotus ซายมือ



35 สยามแกส - หัวหมาก บางกะป กทม 0-2628-1700

จากแยกคลองตันมุงสุขุมวิท ประมาณกลางซอย

 ตรงขาม Seven Eleven

36 คาลเท็กซ    พระโขนง กทม ปากซอย พัฒนาการ20

37 สยามแกส 80/60 ทาขาม บางขุนเทียน กทม 0-2628-1700

38 ยูนิค 9/11 แสมดํา บางขุนเทียน กทม 0-2895-9107

39 สยามแกส 99/91 แสมดํา บางขุนเทียน กทม 0-1615-9761

เลยโลตัสพระราม2 ลงสะพานวงแหวน เขา

คูขนาน ปายปมสีเหลืองใหญๆ

40    บางกระดี กทม เขาไปในซอยบางกระด่ี ประมาณ 800ม.ขวามือ

41 สยามแกส 47/17 ทาแรง บางเขน กทม 0-2948-0473

42 สยามแกส 222 อนุสาวรีย บางเขน กทม 0-2522-3134

รามอินทรามุงหลักสี่ เลี้ยวซายแยกไฟแดง กม.2

 ประมาณ 500 ม.ซายมือ

43 ปคนิค 92 อนุสาวรีย บางเขน กทม 0-2521-0446

44 สยามแกส 342/174 อนุสาวรีย บางเขน กทม 0-2521-5057

45 เอสโซ  สะพานใหม สะพานใหม กทม ESSO ตรงขาม Big C

46 ปคนิค 505/30 บางโคล บางคอแหลม กทม 0-1848-6989

47 ปคนิค - บางโคล บางคอแหลม กทม 0-1848-6989

48 ปตท 111/85 บางแค บางแค กทม 0-2802-6474

49 ปตท 111/87 บางแค บางแค กทม 0-2802-6474

50 สยามแกส 34/97 บางแค บางแค กทม 0-2806-8531

51 แสงทอง 303 บางแค บางแค กทม 0-2413-2456

มุงตลาดบางแค เลยTheMall 2 ปายรถเมล 

(กอนถึงธ.ไทยพาณิชย)

52 ปตท     บางแค กทม

จากตลาดบางแค มุง TheMall เยื้องธ.ไทย

พาณิชย

53 สยามแกส 100/82 บางแค บางแค กทม 0-2809-4885

54 สยามแกส 665 บางแค บางแค กทม 0-2628-1700

55 ยูนิค 156/132 บางแค บางแค กทม 0-2276-7154

56 ปคนิค 81/2 บางแค บางแค กทม 0-2892-2189

57 ปตท 5/4 หลักสอง บางแค กทม 0-2537-2000

วงแหวนกาญจนาภิเษก ขาเขา จากถ.พระราม2

ไป2กม.มุงหนาแยกบางแค

58 ปตท 1065 บางซ่ือ บางซ่ือ กทม 0-2585-3200

59 คาลเท็กซ 876 บางซ่ือ บางซ่ือ กทม 0-2612-7802

60 สยามแกส 1231 บางซ่ือ บางซ่ือ กทม 0-2585-9572

61 ยูนิค 703/2 บางซ่ือ บางซ่ือ กทม 0-2438-1281,02-585-8175

62 สยามแกส 884 บางนา บางนา กทม 0-2513-6961

63 คาลเท็กซ 80 บางนา บางนา กทม 0-2612-7802

64 ปคนิค 47/1 บางนา บางนา กทม 0-2747-9010

65 สยามแกส 3129 บางนา บางนา กทม 0-2628-1700



66 ปคนิค 141/12 บางบอน บางบอน กทม 0-2892-2189

67 ปตท 60/508 บางบอน บางบอน กทม 0-2875-7848 ขาออก เลยสามแยกบางบอน 300 ม.

68 คาลเท็กซ 53/255 บางบอน บางบอน กทม 0-2393-1170 ขาออก เลยสามแยกบางบอน 300 ม.

69 คาลเท็กซ 403/10 บางพลัด บางพลัด กทม 0-2612-7802

70 คาลเท็กซ 743/11 บางพลัด บางพลัด กทม 0-2612-7802 จากพระราม7 เกือบถึงแยกซังฮี้

71 สยามแกส 282/297 บางออ บางพลัด กทม 0-2628-1700

72 สยามแกส - บางบําหรุ บางพลัด กทม 0-2628-1700

73 คาลเท็กซ 442 บางรัก บางรัก กทม

จากบรรทัดทองเล้ียวขวามุง หัวลําโพงพอเลี้ยว

แลวชิดซายเขาปม

74 สยามแกส   บางรัก กทม

ที่ซอยประดู1เจริญกรุง107เขาไปประมาณ 1กม.

อยูปากซอยแฉลมนิมิตร

75 สยามแกส 92/217 บึงกุม บึงกุม กทม 0-1867-8855

76 สยามแกส 55/131 คลองกุม บึงกุม กทม 0-2513-6991

จากแยกนวมินทร-เกษตร มุงบางกะป กอนถึง

แยกคลองจั่น

77 ปตท 16/14 คลองกุม บึงกุม กทม 0-2944-5911

78 เวิลดแกส 135 คลองกุม บึงกุม กทม 0-2510-8176

79 สยามแกส 27/151 คลองกุม บึงกุม กทม 0-2946-9382

80 ปคนิค 57/35 คลองกุม บึงกุม กทม 0-2733-3434

81 ปคนิค 14/121 รองเมือง ปทุมวัน กทม 0-1917-9999

82   ปทุมวัน กทม ปมเอสโซเกา บรรทัดทองมุง ถ.เพชรบุรี ฝงซาย

83 ปคนิค 90/5 ประเวศ ประเวศ กทม 0-1848-6989

84 ยูนิค 637 ประเวศ ประเวศ กทม 0-2948-0473

85 ยูนิค 28/38 หนองบอน ประเวศ กทม 0-2748-8847

86 คาลเท็กซ 54/3 หนองบอน ประเวศ กทม

87 เวิลดแกส 42/21 หนองบอน ประเวศ กทม

88 สยามแกส - ปอมปราบฯ ปอมปราบฯ กทม 0-2628-1700

89 สยามแกส 63/14 คลองมหานาค ปอมปราบฯ กทม 0-2628-1700

90 คาลเท็กซ 505 พญาไท พญาไท กทม 0-2612-7802

91 ปตท   พญาไท กทม

จากแยกตึก Fortune (รถไฟฟาใตดิน) มุง 

อนุสาวรียชัย

92 คาลเท็กซ 4071 บางนา พระโขนง กทม 0-2612-7802 ขาออก กอนถึงแยกบางนา ประมาณ 2 กม.

93 เวิลดแกส 7 บวรนิเวศน พระนคร กทม 0-2282-4825

94 คาลเท็กซ 229 วัดสามพระยา พระนคร กทม 0-2612-7802

95 ยูนิค 38/56 บางหวา ภาษีเจริญ กทม 0-2424-3062

96 23/2 บางแวก ภาษีเจริญ กทม 02-865-8001

97 ปตท 75 มีนบุรี มีนบุรี กทม 0-2517-0520



98 คาลเท็กซ 99/4 มีนบุรี มีนบุรี กทม 0-1376-9091

ปม RYB ขาเขา หางจากสามแยกเคหะรมเกลา 

100 ม.จากมีนบุรีไป 6 กม.

99 สยามแกส 36/3 แสนแสบ มีนบุรี กทม 0-1304-5736

100 สยามแกส 115/4 บางโพงพาง ยานนาวา กทม 0-2294-4969

101 ปตท 560/1 บางโพงพาง ยานนาวา กทม 0-2682-0757

102 สยามแกส 74/22 ชองนนทรี ยานนาวา กทม 0-2678-3000

จากเทคนิคกรุงเทพฯ มุงพระราม3 ซายมือเลย 

ธ.กรุงไทย

103 สยามแกส 99/1 ชองนนทรี ยานนาวา กทม 0-2678-3000

104 ปคนิค 181 เพชรบุรี ราชเทวี กทม 0-2215-1257

105 ปตท 100 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กทม 0-2873-0016 เลยโลตัสบางปะกอกไปนิดเดียว

106 ปคนิค 629/5 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กทม

107 สยามแกส 183/1 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กทม 0-1376-9091

ถ.ราษฎรบูรณะสายใน ลงสะพานกรุงเทพเกา

เลี้ยวซาย 2 กม.ซายมือ

108 ปตท 329 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กทม 0-2428-2780 ถ.ราษฎรบูรณะสายใน ตรงขาม Big C

109 ปคนิค 397 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กทม 0-2738-4711

110 ปคนิค 25/9 ลาดพราว ลาดพราว กทม 0-2585-3200

111  ลาดพราว ลาดพราว กทม

ฝงตรงขามที่ทําการเขตลาดพราว (เขาซอยอยู

ซายมือ)

112 สยามแกส    ลาดพราว กทม เขาซอยลาดพราว101 อยูขวามือ

113 คาลเท็กซ 2501 วังทองหลาง วังทองหลาง กทม 0-2612-7802 กอนถึง BigC ลาดพราว

114 คาลเท็กซ 858 คลองตันเหนือ วัฒนา กทม 0-2715-1533

จากแยกคลองตันมุงสุขุมวิท ชวงกลางซอย ปม 

Orange ซายมือ

115 คาลเท็กซ 144 สวนหลวง สวนหลวง กทม 0-2612-7802

116 ปตท 2083 สวนหลวง สวนหลวง กทม 0-1878-4299

117 ปคนิค 1622 สวนหลวง สวนหลวง กทม 0-2321-4163

118 ปตท  สะพานสูง สะพานสูง กทม 0-2516-8462

119 คาลเท็กซ 1249 ทุงวัดดอน สาทร กทม 0-2612-7802

สะพาน5 กอนถึงแยกไฟแดง ถ.นราธิวาสราช

นครินทร เลี้ยวซายไปสาทร

120 สยามแกส 1675/6 ทุงวัดดอน สาทร กทม 0-2678-3000

121 ปคนิค 26/16 ทุงมหาเมฆ สาทร กทม 0-2286-1946

122 ปตท 99/114 ทุงสองหอง หลักสี่ กทม 0-2516-8462

จากปากเกร็ด(เมืองทองธานี)มุงวิภาวดี ตรงขาม

ไปรษณียไทย

123 สยามแกส 2960 ดินแดง หวยขวาง กทม 0-1616-6181

124    ดินแดง กทม

ESSO ลงทางดวนพระราม9 แยกไฟแดงเล้ียว

ขวา จะไป ถ.เพชรบุรี

125 สยามแกส 1933/1 บางกะป หวยขวาง กทม 0-2318-4915

อโศกมุงคลองตันซายมือตรงขามศูนยบริการ 

Crysler Jeep

126 สยามแกส 63 บางกะป หวยขวาง กทม 0-2251-0813



127 ปคนิค 110 หวยขวาง หวยขวาง กทม 0-2274-2468

128 สยามแกส 46/1 หวยขวาง หวยขวาง กทม 0-2628-1700

129 สยามแกส    พระโขนง กทม จากมอเตอรเวย ขาเขากทม. ระหวางซอย 50-52

130 เอสโส ซอยวัชรพล    สายไหม กทม

จากรามอินทรา เขาซอยวัชรพล เลี้ยวขวาที่หา

แยก มาประมาณ๑ก.ม. อยูขวามือ

131 คาลเท็กซ   ลาดพราว  วังทองหลาง กทม

จากถนนลาดพราว มุงหนาไปบางกะป เลยซอย

ลาดพราว 71 อยูในปมคาลเท็กซกอนถึงหางบิ๊กซี

 ลาดพราว

132 สยามแกส กอนเขาซอยวัดชัยพฤกษ ฯ    บางแค กทม

133 อื่นๆ ในซอยวัดพุทธ   บางมด  จอมทอง กทม -

เขาซอยวัดพุทธ ประมาณ 400 -500 เมตร อยู

ดานขวามือ แตไกลๆ ซอยน้ีอยูตรงขาม 

TOYOTA ติดสะพานลอย หากมาจากทางดวน

จะเขาไมได ตองกลับรถเขาคูขนานใหได

134 ปตท   แสมดํา  บางขุนเทียน กทม -

เลยจากตางระดับพระราม 2 ตัดวงแหวน 1.3 

กม. หรือสะพานลอยที่ 3 (เลยสะพาน 50 เมตร) 

เลี้ยวซายเขาถนนบางกะด่ี ประมาณ 1กม. ปม

อยูทางขวา

135 ปตท    ภาษีเจริญ กทม

บานอยูแถวน้ีครับ แตหา 2 ปมน้ีไมเจอโทรไป

รานแรกสายไมวางตลอด 99 คารแกส 23/2 บาง

แวก ภาษีเจริญ กทม 02-865-8001 /98 นาย

ชํานาญ อิงศรีสวาง(ยูนิค) ยูนิค 38/56 บางหวา 

ภาษีเจริญ กทม 0-2424-3062 สวนเชิงสะพาน

บางกอกนอย ถนนจรัญ ปดปมไปแลวครับ

136 สยามแกส

วิภาวดีขาออก เลยแยกสุทธิสาร    
สุทธิสาร กทม

ปมเปดใหม ตนป 2549 ตรงกลาง ระหวางแยก

สุทธิสารกับแยกลาดพราว ติดถนนใหญ

137 ปตท

รามอินทรา แฟชั่นไอแลนด     ราม
อินทรา กทม

เปดใหม กลาง กพ.49 (เห็นรับสมัครเด็กปมอยู

เลย) ถนนรามอินทรา ขาเขาเมือง อยูตรงขาม

แฟชั่นไอแลนดเปะๆ

138 อื่นๆ

ถนนเพชรเกษมขาเขา   บางหวา   
บางกอกใหญ กทม

กอนถึงสะพานขามแยกทาพระ ขาเขา เยื้องกับ 

ร.พ. พญาไท 3

139 เอสโส  ลาดยาว  จตุจักร กทม

อยูในปม ESSO จากเมเจอรรัชโยธิน ไมตองขึ้น

สะพานขามแยกเกษตร เจอไฟแดงแยกเสนานิคม

 เลี้ยวขวาตรงมาประมาณ 2 ก.ม. อยูฝงขวามือ 

เยื้องกับ ธนาคาร UOB ตรงขามซอยทางลัดไป 

พหลโยธิน 34



140 ปคนิค     คันนายาว กทม เย้ืองแฟรชันไอรแลนด กอนแยกมอเตอรเวย

141 อื่นๆ

ซอยลาดพราว 71   ลาดพราว   
ลาดพราว กทม

เขาซอยเลยปมแกสที่อยูตรงขามเขตลาดพราวไป

ประมาณ 1 กิโล อยูซายมือ กอนถึงสี่แยกโรงไม

(เกา)

142 อื่นๆ   สายไหม  สายไหม กทม อยูตรงขามโรงพยาบาล บี แคร เมดิคอลเซ็นเตอร

143 ปคนิค

ระหวางแยกทาพระกอนถึง รพ.พญาไท

 3  บางไผ ภาษีเจริญ กทม

ปคนิค... เพชรเกษมขาออก ระหวางแยกทาพระ

กอนถึง รพ.พญาไท 3 ประมาณ 200 เมตร 

เยื้องกับปมแกสอีกปมหน่ึง

144 สยามแกส

ซอยลาดพราว 71  ลาดพราว  
ลาดพราว กทม

เขามาทางซอยลาดพราว 71 เลยสํานักงานเขต

ลาดพราว (ซ่ึงมีปมแกส อยูฝงตรงขาม 1 แหง) 

อยูทางซายมือ กอนถึงซอยโรงไม

145 สยามแกส     ไมรู กทม

จากสี่แยกนนทบุรี มาตามถนนกรุงเทพฯ-นนท 

เลยซอยศิริชัย เลยปม shell เล็กนอย ติดถนน

ใหญ อยูฝงเดียวกับปม shell

146 อื่นๆ ปากซอยเอกชัย11    จอมทอง กทม

ถามาจากทางวัดสิงห จะอยูขวามือกอนขึ้น

สะพานบางประทุน อยูปากซอยเอกชัย11

147 อื่นๆ

ตั้งอยูปากซอยนวลจันทร23   คลอง
กุม  บึงกุม กทม

เปนปมเปดใหมบริเวณกวาง ปายสีเหลืองเขียน

วาแกสรถยนต เปดเม่ือ 15 สิงหาคม 2549

148 ปตท หลักสี่   กทม

มาจากถนนพหลโยธิน มุงหนาวงเวียนหลักสี่ 

เลยอูรถเมลบางเขนมานิดเดียวครับ อยูซายมือ

เลย เม่ือกอนเปนปมนํ้ามันเด๋ียวน้ีเปลี่ยนเปนปม

แกสแลวครับ

149 อื่นๆ 40/642 ม.10  คลองกุม  บึงกุม กทม 02-5100925

150 อื่นๆ 40/945 ม.10  คลองกุม  บึงกุม กทม 02-5100925

151 อื่นๆ 100/82 ม.10  บางแค  บางแค กทม 02-8094885-6

152 อื่นๆ   ทุงครุ  ทุงครุ กทม ปากซอยประชาอุทิศ76 ปมเปดใหม

153 อื่นๆ 14/2 ม.3  ยายชา  สามพราน กทม 06-374-4535

154 อื่นๆ

ถนน นวลจันทร รามอินทรา นวมิ

นทร  คลองกุม  บึงกุม กทม

UPDATE แผนที่ปมแกส ถนนนวลจันทร ราม

อินทรา นวมินทร

155 คาลเท็กซ สุขุมวิท ชอย 105  บางนา  บางนา กทม

อยูในซอยลาซาลเขาซอยจากปากทางสุขุมวิท

ประมาณ 300 ม อยูขวามือ

156 ปคนิค   บางบอน  บางบอน กทม

อยูถนนเอกชัย (ขาเขา) เยื้องวัดบางบอน 10.69 /

 ลิตร

157 ยูนิค   บางพลีใหญ  บางพลี กทม 841420656

ออกจากเมืองเซียงกง กม.12 ปมจะอยูเยื้องกับ

มูลนิธิรวกตัญู เลยปม ปตท. ไป 100 ม.



171 ปตท    กทม

    

จากทางรถไฟ สายวงเวียนใหญ-มหาชัย มุงหนา 

ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล(หัวกระบือ)ปมอยู

158 อื่นๆ บางขุนเทียน บางขุนเทียน

  
กทม ซายมือ เชิงสะพานขาม ถ.พระราม2

159 ปตท  

   

กทม

ขับจากรามอินทรา กม.8 เขาถนน นวมินทร 

160 ปคนิค ฝงขาลงลาดพราว

  
กทม กอนปมJet กอนโรงพยาบาลศรีสยาม

161 ปตท 26/789 สะพานสูง สะพานสูง

   

กทม 865988482

อยูบนถนนรามอนิทรา ตรงขามฟูดแลนด สังเกต

162 สยามแกส ถนนรามอินทรา

เชิงสะพานลอยลําลูกกา กอนถึง

    

กทม งาย ถามาจากมีนบุรี จะอยูถึงกอนหางคารฟูร

ถนนพหลโยธินขาออก แถวเชิงสะพานลอยขาม

163 อื่นๆ อนุสรณสถาน สายไหม ดอนเมือง

  

กทม แยกลําลูกกา (ก.ม.27) กอนถึงอนุสรณสถานครับ

ว่ิงตรงมาจากเเยกสาธุประดิษฐตรงมาเร่ือยๆ 

เเลวรอดใตสะพานขามไปพระปาเเดง อยู ดาน

ซายมือ อาจจะมองไมเห็นเพราะวาปมอยูตรงโคง

164 อื่นๆ  

    

กทม พอดี อยูเยื้องๆตึก sv คอนโด

จากปากซอยลาดพราว 101 เขามาประมาณ

500-600เมตร ปมจะอยูขวามือ ตรงโคงกลาง

165 อื่นๆ ซอย 101 วังทองหลาง วังทองหลาง

    

กทม ซอยกอนถึงปมบางจาก

จากถนนพระราม9 มาตามเลียบทางดวนราม

อินทรา-อาจณรงคผานสี่แยกแรกมาขับชาๆ จะ

เจอรานอาหารนาจะชื่อshellterเลยรานน้ีไปนิดนึง

166 อื่นๆ วังทองหลาง วังทองหลาง

    

กทม  ปมแกสจะอยูติดๆ กับรานอาหาร

อยูฝงขาเขาแยกรามคําแหง ใตทางดวนพระราม

167 สยามแกส สวนหลวง สวนหลวง

  

กทม เกา กอนแยกพรีเม่ียร

จากถนนเชื่อมสัมพันธว่ิงมุงหนาขามสะพานสี่

แยกหนองจอกเขาถนนฉลองกรุงมุงหนาไปเขต

ลาดกระบังลงสะพานขับไปประมาณ 1 กม ปม

168 อื่นๆ 100 หมู9 ลําผักชี หนองจอก

    

กทม 29195196 อยูซายมือ

เขาซ.เพชรเกษม81(บางบอน5)ไป4.5กม.เลยสน.

หนองแขมไป1กม.ปมอยูซายมือติดถนนเลย หาก

เขาจากถ.บางบอนจะประมาณ3กม.ปมจะอยู

ขวามือ เติมทุก100มีของแถม 300แถมนํ้า แกส

169 ปคนิค 2/11 หมู2. หนองแขม หนองแขม กทม 899196969 ราคา 10.50

ถ.พระราม2 ขาออก เลยวงแหวนกาญนาภิเษก 

1.5 กม. หรือกม.ที่11.8 กอนถึงโชวรูมโตโยตานิด

170 ปตท    กทม เดียว



184 อื่นๆ เลียบดวนรามอินทรา   ไมรู กทม ดวนรามอินทรา-อาจณรงค ตรงขามทาวอินทาวน

ไมทราบรายละเอียด  จตุจักร   ถ.กําแพชร 2 มาจากรัชวิภาไปทางหมอชิต2 เลย

172 ปตท จตุจักร

    

กทม นครชัยแอรไป 200 เมตร

จากถนนสุวินทวงศ ชวงสี่แยกหนองจอก ว่ิงเขา

ถนนฉลองกรุงมุงหนาไปทางลาดกระบัง ราวๆ 

500 เมตร จากสุวินทวงศ อยูฝงซายมือ กอนถึง

ปมนํ้ามัน Caltex นิดเดียว ปมเปดใหมตนเดือน

173 อื่นๆ หนองจอก

  

กทม มิถุนายนน้ีเอง ราคา 9.55 บาท/ลิตร

อยูในปม TPI ที่เปดใหมบนถนนสายไหม อยู

ทางซายมือ เม่ือขับรถจากตลาดวงศกร ไป TOP

174 อื่นๆ สายไหม สายไหม กทม  สายไหม

อยูบนถนนรามอินทราชวงระหวาง รพ.นพรัตน 

175 ปตท    คันนายาว กทม มุงหนาแยกมีนบุรี

176 สยามแกส คลองโยง   กทม

177 อื่นๆ 100/82 ม.  บางแค  บางแค

อุดมสุข-หนองบอน   หนองบอน   

กทม 02-8094885-6

178 ปตท บางนา กทม

มาจากสุวินทวงคเลี้ยวซายทางไปลาดกระบง ปม

179 สยามแกส   ลาดกระบัง  ลาดกระบัง

ลาดพราว 101  วังทองหลาง  วัง

กทม อยูซายมือบนถนนฉลองกรุง

เขามาจากถ.ลาดพราว จะอยูขวามือ ประมาณ 2 

กม. ใหขับเลยปมบางจากมานิดเดียวก็ถึงแลว 

180 อื่นๆ ทองหลาง กทม เปดบริการ 24 ชม.

ลงทางดวนบางนาเสนสุขุมวิทที่จะไป

สมุทรปราการ พบ สามแยกถนน สุขุมวิท 105 

(ลาซาล) เลี่ยวซายเขาไปประมาณ 500 เมตร ปม

181 อื่นๆ   บา กทม แก็สอยูขวามือ

อยูเยื้อง ๆ กับทางเขา สน. ทุงครุ ใกล ปากซอย

182 อื่นๆ   ทุงครุ  ทุงครุ กทม ประชาอุทิศ76 ราคาลิตรละ 9.60 บาท

ติดกับรานอาหาร Shelter เลียบทางดวนราม

อินทรา มาจากพระราม9เลยแยกเขาถนนประชา

อุทิศ(เหมงจาย)มุงหนาลาดพราว 71-รามอินทรา 

ประมาณ 300-400 เมตรซายมือ กอนถึงปมบาง

183 อื่นๆ เปดใหม  วังทองหลาง  วังทองหลาง กทม จาก 200 เมตร

เพ่ิงเปดใหมสด ๆ ติดผับเชลเตอร ถนนเลียบ



197 ปตท    หลักสี่ กทม ขับรถออกมาจากเมืองทองเห็นพอดี

ขามมาทางรัชวิภามุงหนาไปหมอชิต 2 เลยสถานี

ของนครชั้ยแอรประมาณ 50 เมตร ราคา 9.60 

185 ปตท   จตุจักร จตุจักร กทม บาท/ลิตร

ออกจากบางสะพานมุงตรงบางสะพานนอย จะขึ้น

186 อื่นๆ บางสะพานนอย    ไมรู กทม เนินยาวอยูบนยอดเนินพอดี ซายมือ

LPG ปตท.วงเวียนใหญ ถ.อินทรพิทักษ, หิรัญรูจี

 ธนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10600 พิกัด N13 

43.630 E100 29.347 ตําแหนงตรงวงแดง จาก 

ถ เพชรเกษม มุงเขาหาจนเกือบถึงวงเวียนใหญ 

กอนถึงปายรถเมยเล็กนอย ถามาจากวงเวียน

ใหญตองอยูเลนกลางแลว ชิดขวาเม่ือเลยแยกไฟ

แดง เพ่ือ u-turn กลับไปวงเวียนใหญมายังปม 

187 ปตท   หิรัญรูจี  ธนบุรี 10600 กทม ปตทน้ี

188 อื่นๆ 40/642 ม.10  คลองกุม  บึงกุม กทม 02-5100925

189 คาลเท็กซ     ลาดพราว กทม ปมคาลเท็กซกอนถึงบิกซีลาดพราว 24 ชั่วโมง

จากวิภาวดีขาออกลาดพราว ไปประมาณ 1 กม. 

เลี้ยวซายไปทางหมอชิตใหม อีกประมาณ 1 กม.

 กอนถึงปมเกา(โทรมๆ)ประมาณ 20 เมตร มีปม

เปดใหม ของปคนิค หัวจายดิจิตอล 10 หัว ใน

ปมนํ้ามัน ถาเลยไปอีก 1 กม. ทางที่รถทัวรจะไป

เขาหมอชิต ก็มีปมใหญขาเกาอยูเหมือนกัน 9.50

190 ปคนิค ใกลหมอชิตใหม    ไมรู กทม  บาท/ลิตรทั้งคู ของแถมนาจะมี - 05 พค.2549

191 อื่นๆ    ไมรู กทม หางจาก ปม RBY มาทางมีนบุรี อยูทางซายมือ

192 สยามแกส ปนเกลา    ไมรู กทม กอนถึงเมจอรปนเกลาทางซายมือ1ปายรถเมลครับ

เปนปมปตทที่ปรับปรุงใหมอยูหางจาก สี่แยกวัง

หินประมาณ ๒๐๐ เมตร มุงหนา ไปโลตัสวังหิน 

อยูขวามือเยื้องกับปมเชลล มีตูจายแกส ๔ ตูอยู

193 ปตท   ลาดพราว  ลาดพราว กทม ดานใน

จากทางตางระดับขามทางรถไฟสายใตใหม (ขา

เขา) ออกทางขนาน ผานปมเชลล, ธนาคาร

กรุงเทพ (สาขาตล่ิงชัน) ก็ถึงปมแกสครับ เติม

แกสเสร็จ คอยเขาทางดวน เพ่ือไปขึ้นสะพานซังฮี้

194 สยามแกส  ตลิ่งชัน  ตลิ่งชัน
ระหวางซอยประชาอุทิศ74-76  ทุง

กทม  หรือปนเกลา

195 อื่นๆ ครุ  ทุงครุ กทม เปนปม LPG เพ่ิงเปดใหม

196 อื่นๆ    กทม



212 ปตท   ลําผักชี  หนองจอก กทม ฉลองกรุงขาเขา

จากวงเวียนถนนราชพฤกษ มุงหนาไปทางเพชร

เกษม สาทร เพียงเล็กนอย จะพบปาย แกส

198 ปตท    ไมรู
ปากซอย ประชาอุทิศ 76   บางมด  

กทม แทกซ่ี เลี้ยวซายเขาซอยไปเล็กนอยจะพบปมแก็ส

199 สยามแกส  ทุงครุ กทม

ถ.กําแพงเพชร จากรัชวิภามุงหนาหมอชิต 2 ผาน

นครชัยแอรไป 200 เมตร เปดใหมกวางขวาง 

200 อื่นๆ แขวงจตุจักร   จตุจักร   จตุจักร กทม - สะอาด ติดกันมีปม ปตท.อีก 1 ปม

201 อื่นๆ 81/2 ม.9  บางแค  บางแค กทม 09-2031355

202 อื่นๆ 1171 ม.3  เทพารักษ  เมือง กทม 01-2405850

เปนปมแกส ขนาดใหญหัวจายดิจิตอล ติดตั้งหัว

จายแลว ถนนนวมินทรเลยแยก กม.8 ราม

อินทรา เลยสหฟารม ใกลๆปายรถเมล คาดวาจะ

203 อื่นๆ ตรงขามปม JET  คลองกุม  บึงกุม กทม เปดบริการเร็วๆ น้ี

จากตลาดบางแคเล้ียวเขาถ.พัฒนาการขับตรงไป

204 ปตท    ไมรู กทม เร่ือย ๆ มี อยู 3 ปม ติด ๆ กัน

จากตลาดวงศกรมุงหนาไปสะพานใหม ประมาณ

205 สยามแกส  สายไหม   สายไหม
ใกลซอยออนนุช 46  สวนหลวง  

กทม  2 กม.อยูซายมือ

206 เอสโส สวนหลวง กทม ในปม ESSO

ในถนนลาดพราว 71 เลยปมแกสแรก เลยแยก

ซายไปออกหลังกองปรามฯ ไปทางโรงเรียนสตรี

วิทยา 2 เลยโคงซาย กอนถึงแยกโรงไม( แยก

207 อื่นๆ    กทม ซายไปออกโชคชัย 4 ) ปมอยูซายมือสังเกตงาย ข

ปมแกสตรงขามแฟชั่น ฯ หน่ึงเดียวเทาน้ันกอน

208 ปคนิค 672/1  คันนายาว  คันนายาว กทม 02-918-1241-2 ขึ้นวงแหวน

จําหนายแกสรถยนต แอลพีจี 24 ชม. ปมอยูเลย

ทางเขาวัดบางกระด่ีไปประมาณ400ม. ติดศูนยโต

209 อื่นๆ 79/100 ม.4   แสมดํา  บางขุนเทียน กทม 081-6536427 โยตานครธน

มาตามถนนสามเสนมุงหนาไปทางบางลําภูผาน

เทเวศนและสี่แยกแบงคชาติปมอยูในปมคาล

210 คาลเท็กซ -   

มาจากประเวศ ซายมือ กอนถึงแยก

ประเวศ 200 เมตร   ประเวศ  สวน

กทม เทกซดานขวามือตรงขามวัดเอี่ยมวรนุช

-มาจากประเวศ ซายมือ กอนถึงแยกประเวศ 200

 เมตร ใกลปม บางจาก -มาจาก มอเตอรเวย

211 อื่นๆ หลวง กทม (บางนา) ลงพระโขนง-ประเวศ กลับรถที่จุดแรก...

อยูฉลองกรุงขาออก ตรงขามกับปมคาลเท็กซ 

และเยื้องกับ ปมแกส LPG World Gas ที่อยู



217 ปคนิค วัชพล - ตลาดวงศกร สายไหม กทม   

213 สยามแกส คลองโยง  คลองโยง  คลองโยง
388เสรีไทย44แขวงคันนายาว  คันนา

กทม

214 ปตท ยาว  คันนายาว กทม 0859059419 ขอรายระเอียดการเปดปมแกส

215 ปตท    กทม

ลงมอเตอรกอนออกถนนศรีนครินทรชิดซาย เปด

216 อื่นๆ    กทม ใหมซิงๆๆๆ
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