
 

สถานีบริการ NGV ในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออก
No. ชื่อสถานีบริการ ที่อยู เบอรโทรศัพท

1 ชลบุรี (กัลยา) 109/26 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตําหรุ (ขาออก กม.55) อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 (038)-743-391

2 โรงแยกกาซ ปตท. (ระยอง) 555/1 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (038)-685-064

3 พัทยาใต (บัณณสรณ 361/6 ม.12 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 20260 081-425-4355

4 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 79/2 ม.2 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 (038)-492-670-3

5 บานโพธิ์ - ไผทอง (มหาศิริโภคา) 93/10 ม.3 ต. แสนภูดาษ อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 (038)-578-485

6 ฉะเชิงเทรา 32/4 ม.5 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 (038)-587-055

7 ระยอง 2 (ระยองวีระพันธ) 382/20 ถ.สุขุมวิท ต.หวยโขง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (038)-685-449

8 ชลบุรี 3 (ชยาภิวัฒน) 19/3 ม.10 ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 (038)-205-087, (038)-205-089

9 บางละมุง (พระราม 2 193/7 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

10 บานฉาง 84/17 ม.1 ต.พลา อ. บานฉาง จ.ระยอง 21130 038-601-356

11 นิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน 311/2 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

12 จันทบุรี 84/20 ม.2 แขวงทาชาง เขตเมืองจันทบุรี จ.จันทรบุรี 22000 (039)-363-671

13 ตราด 168/4 ม.1 แขวงแสนตุง เขตเขาสมิง จ.ตราด 23150

14 ทาใหม (สงวนสิน) 34/12 แขวงเขาวัว เขตทาใหม จ.จันทรบุรี 22120 (039)–356–873

15 ระยอง 3 (สมาพันธ 2 65/58 ม.3 แขวงเชิงเนิน เขตเมืองระยอง จ.ระยอง 21000 (038)-611-021

16 สระแกว 250 ม.7 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแกว 27000 (037)-246-001

17 ชลบุรี 5 (ชลบุรีสันติสุข) 9/17 ม.3 ต.หนองไมแดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 2000 081-804-8658

18 บางคลา 80/9 หมูที่ 4 ต.เสม็ดใต อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา 24110 (038)-584-199

19 พัฒนานิคม(วรภรณการปโตรเลียม) 617 หมูที่ 4 ต.นิคมพัฒนา กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 (038)-606-248

20 กบินทรบุรี 2 598/1 ม.9 ต.หนองกี่ อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 (037)-455-656, 086-338-3033

21 ดับเบิ้ลเอ ทาตูม 186 หมูที่ 2 ตําบลทาตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

22 กบินทรบุรี 453 หมูที่ 8 ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 (037)-281-706

23 ระยอง 5 115/2 หมูที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง จ.ระยอง 21000 (038)-655-229

24 สหกรณเกษตรบางละมุง 16/1 หมูที่ 8 ตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง จ.ชลบุรี จ.ชลบุรี 20150 038-222-001



สถานีบริการ NGV ในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออก
No. ชื่อสถานีบริการ ที่อยู เบอรโทรศัพท

25 ชลบุรี 4 1/17 หมูที่11 ถนนสุขประยูร ตําบลนาปา อําเภอเมือง จ. จ.ชลบุรี 20000

26 ระยอง 4 486 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

27 มาบขา 3 111/4 หมู 3 ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง 21130 038-602-493-4

28 ชลบุรี 101 ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

29 บานบึง 2 81/9 หมู 2 ถ.บานบึง-แกลง ต.หนองไผแกว อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20220 (038)-292-338

30 สามสามหนึ่ง เอ็นจีวี ถ.สัตหีบ - ฉะเชิงเทรา ต.หนองอิรุณ อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20220

ที่มา : บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)


	Sheet1

