No
1
2
3

ชื่อ
สยามแกส
ปตท
ปตท

ที่อยู
- กาฬสินธุ เมือง

จังหวัด
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
ขอนแกน

ในเมือง เมือง

4 อื่นๆ

อ.ชุมแพ

ชุมแพ

5 ปตท

162 หมู 14 ในเมือง เมือง

โทรศัพท

897113181

ขอนแกน

บานไผ

ขอนแกน

089-7117311

6 อื่นๆ

บานเกิ้ง อ.บนไผ

7 สยามแกส

436 ศิลา เมือง

ขอนแกน

043-393397

8 คาลเท็กซ

582/32 ในเมือง เมือง

ขอนแกน

43220983

9 ปตท
10 สยามแกส

ศิลา เมือง
582/32 ในเมือง เมือง

ขอนแกน
ขอนแกน

11 สยามแกส

91หมู9 หนองแวง นางเวา พล

12 สยามแกส
13 ปตท

413 ม.6 บานเปด เมือง บานเปด
เมือง
708/1 ต.ในเมือง เมือง

14 สยามแกส
15 ปตท

16 อื่นๆ
17 สยามแกส

ขอนแกน

เมืองเกา เมือง
ขอนแกน
162 ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน
40000
ขอนแกน

เมือง
เมืองเกา เมือง

ขอนแกน
ขอนแกน

ถนนมะลิวัลย (ทางหลวงหมายเลข 12)
ขอนแกน - ชุมแพ กอนถึงชุมแพประมาณ 5
KM. อยูขวามือ
ติดกับโชวรูมเชพโรเลต ตรงขามสถานี
ตํารวจทางหลวงขอนแกน
ปมอยูริมถนนมิตรภาพ อําเภอบานไผ เลยสี่
แยกไฟแดง ซายไปอําเภอชนบท ขวาเขา
บานไผ ประมาณ 300 เมตร ดานซาย
ทางไปอุดรไกลราน SRเฟอรนิเจอรดาน
ขวามือ ตรงขามหมูบานศิริพร3
อยูตรงขามกับวัดหนองแวงพระอารามหลวง
ถ.กลางเมือง ปมอยูดานหนาองคพระมหา
เจดียแกนนคร
อยูซายมือ (สังเกตุตรงขามจะเปนสนาม
ฟุตบอลในคายทหาร)
อยูทางขวามือ ปมใหญเห็นงาย มาจาก
ขอนแกนมาจากบานไผไปทางเมืองพล20กม.
อยูทางซายมือ ปมใหม มีขนาดใหญเห็น
งาย มี 2ตู4หัวจาย

ขอนแกน

ขอนแกน
ขอนแกน

รายละเอียด

เลย ม.ขอนแกนไปทางชุมแพ (เยื้อง
ปมน้ํามัน JET) ติดตั้ง Gas LPG ดวยครับ
43221233

089-7117311

ปมอยูตรงขาม แม็กโคร ขาเขาเมือง
ขอนแกน
ติดกับโชวรูมเชพโรเลต ตรงขามสถานี
ตํารวจทางหลวงขอนแกน
ปมอยูตรงขาม แมคโครขอนแกนครับ ถา
มาจากโคราชตอง U turn ครับ (ที่ไมลง
ยี่หอแกสเพราะจําไมไดครับ)

18 สยามแกส
19 สยามแกส

ศิลา เมือง
708/1 ในเมือง เมือง

20 สยามแกส
21 ปตท

413 ม.6 บานเปด เมือง
ขอนแกน
ออกจาก อ.ภูเขียว ไป อําเภอชุมแพ
โคกสะอาด ภูเขียว
ชัยภูมิ

22 ปตท

401ม.2 หนองนาแซง เมือง

23 อื่นๆ

24 ยูนิค
25 สยามแกส

26 สยามแกส
27 ยูนิค
28 ยูนิค

หนองบัวใหญ อ.จัตุรัส

,111 ละหาน จัตุรัส
99/3 ม.14 ในเมืองชัยภูมิ เมือง

ถนนเลี่ยงเมืองกอนถึงสี่แยกโรงตม
111 หมู 13 ละหาน จัตุรัส
บานพุมแก ธาตุพนม ธาตุพนม

29 อื่นๆ
30 สยามแกส

31 สยามแกส

32 ยูนิค

ตั้งอยู ถนนมิตรภาพขาออกเลย รพ.ศรี
นครินทร อยูขวามือฝงเดียวกับ SR
เฟอรนิเจอร
สี่แยกวัดศรีจันทร
เลย ม.ขอนแกนไปทางชุมแพ (เยื้อง
ปมน้ํามัน JET)

ขอนแกน
ขอนแกน

ชัยภูมิ

ใกลโรงงานน้ําตาลมิตรผล
จาก อ.จัตุรัส กอนเขาตัวจังหวัด 2 กม.ตรง
ขามศูนย ISUZU ติดปม ESSO
0-4482-1900

ชัยภูมิ

อยู ถ.สายชัยภูมิ-สีคิ้ว ออกจาก อ.จัตุรัสขา
เขา จ.ชัยภูมิ ประมาณ 1 กม.ฝงซายมือ

ชัยภูมิ
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
นครพนม

081-9664273
044-833-988

มาจากหนองบัวโคก ผานหางแม็คโคร
ซายมือ จะเจอสามแยกไฟแดงตรงไปเขาตัว
เมืองชัยภูมิ เลี้ยวขวาไปภูเขียว-ขอนแกน
เลี้ยวขวาไปประมาณ 2 KM ซายมือ
081-9664273
จากทายเมืองไปทางธาตุพนมเลยแยกเลี่ยง
เมืองไปหนอยอยูทางขวามือ

นครพนม
7 ถนนกลางเมือง อ.เมือง จ.
นครพนม หนองแสง เมือง

เลขที่ 7 หนองแสง เมือง

นาแก

นครพนม

นครพนม

นครพนม

ปม TOKICO 2 ตู 4 หัวจาย เปดบริการ 24
ชั่วโมง สถานทจอดรถสะดวกสบาย

042 513764.

042-513764

ตั้งอยูกลางเมืองนครพนม ใกลทางแยกเขา
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม (ถนน
เสนหลังโรงพยาบาลจังหวัดนครพนม)
ออกจาก อ.นาแก ไปทางบานตอง(ทางไป
มุกดาหาร)จาก อ.นาแก ประมาณ 12
กิโลเมตร โรงบรรจุแกสจะอยูดานขวามือ

33 อื่นๆ
34 ปคนิค

35 อื่นๆ

36 อื่นๆ
37 สยามแกส
38 ปคนิค
39 สยามแกส

40 อื่นๆ

มาจากกรุงเทพเขาเสนเลี่ยงเมืองไป
ขอนแกน
ตรงขามทางเขา กองบิน 1 โพธิ์
กลาง เมือง

กลางดง ปากชอง
กม.40 โคราชไปขอนแกน อยู
ขวามือ
โชคชย โชคชัย
ทาอาง โชคชัย
โคกสูง-โนนไทย โคกสูง เมือง
นครราชสีมา

สูงเนิน สูงเนิน

มาจากกรุงเทพเขาเสนเลี่ยงเมืองไปขอนแกน
(เลี้ยวซายแยกปกธงชัย)ไปประมาณ 5 กม.
ปมแกสรถยนตมีปายบอกชัดเจน มี 2 ปม
ฝงตรงขาม เยื้อง กัน ประมาณ 300 ม.

นครราชสีมา
นครราชสีมา

นครราชสีมา

08-1877-5720

นครราชสีมา
นครราชสีมา

0816701234

เปนโรงบรรจุแกส เปดเปนปมแกสใหม มา
จากโคราช ประมาณ 15 กม.
ออกจากโคราชไปทางโนนไทยดานซายมือ
ประมาณ8กม.

089-1685733, 0817901351

อยูติดถนนมิตรภาพ ชวง อ.สูงเนิน-อ.เมือง
(ฝงขาเขาเมืองนครราชสีมา) ถัดจาก บ.ซีเกท
, ปมบางจาก เปดบริการ 24 ช.ม.

นครราชสีมา
นครราชสีมา

นครราชสีมา

41 อื่นๆ

199 หมู 2 โชคชัย โชคชัย

นครราชสีมา

089-9495753,0817259188

42 สยามแกส

โคกสูง-โนนไทย โคกสูง เมือง
ถนน บายพาส อ.ปากชอง ปาก
ชอง

นครราชสีมา

0816701234

43 อื่นๆ

44 สยามแกส
45 อื่นๆ

252 หมู 6 ตาจั่น คง
เลยเดอะมอล 200 ม.เติมแกส
รถยนต

ถ.มิตรภาพ ฝงขาเขากรุงเทพฯ ไมตองเขา
ถนนคูขนานดานใน กอนถึงมวกเหล็ก 2
กม.สังเกตุปายสีเหลืองขนาดใหญ
กม.40 ออกจากโคราชไปขอนแกน ขางหลัง
เปนปมแกสเติมถัง ขางหนาเปนปมเติมรถ
ปายปมเล็กมาก

ทางหลวงหมายเลข 24(ถ.โชคชัย-เดชอุดม)
จากกรุงเทพ ประมาณ 280กม. ผานสระบุรี
ปากชอง เลี้ยวขวาที่สะพานตางระดับอ.สี
คิ้วตรงไปอีก 50 กม ถึงอ.โชคชัย ปมอยู
ซายมือ
ออกจากโคราชไปทางโนนไทยดานซายมือ
ประมาณ8กม.

นครราชสีมา

นครราชสีมา
นครราชสีมา

081-6701234

อยูติดกับปม ปตท.บานวัด( หลัก กม.57)
ออกจากโคราชไป 57 กม. ทางไปขอนแกน
อยูดานขวามือ
มาจากกรุงเทพเขาตัวเมืองเสนมิตรภาพเลย
เดอะมอล 200 ม.

46 ปตท
47 ปตท
48 ปตท
49
50
51 สยามแกส

52 ปตท

53 อื่นๆ
54 อื่นๆ
55 สยามแกส

56 ปตท

57 ปตท

ถนนสาย สีดา บัวใหญ ชัยภูมิ
นครราชสีมา
ออกจากโคราชไปทางโชคชัย หนอง
บัวศาลา เมือง
นครราชสีมา
52 หมู 4 บานหนองแมว ต. จัก
ราช อ. จักราช จ. นครราชสีมา
นครราชสีมา
567 ม.1 หัวทะเล เมือง
998/1 ในเมือง เมือง
กม.57 ออกจากโคราชไปขอนแกน
คง คง

255 หนองกระทุม เมือง

- โชคชัย โชคชัย
ตรงขามโรงงานซีเกท

สูงเนิน

โนนสูง ดอนชมพู โนนสูง

หนองจะบก เมือง

ปกธงชัย

0816701234
0811209191,0863235728

ทางแยกไฟแดงไป อ.จักราช เลี้ยวขวาไปสัก
1 กิโลแลวกลับรถ
เลยเดอะมอลล และปม ปตท.ไป 200 ม.

นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

นครราชสีมา

นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

ถนนสาย สีดา บัวใหญ ออกจากสีดาไปทาง
บัวใหญ 10 กม กอนที่จะถึงบัวใหญ 6 กม
นครราชสีมา-โชคชัย ถึงกอนปตท100 ม.
เปด24ชั่วโมงมีน้ํามัน-แกส

0816701234

อยูระหวางกลางพิมาย-คง-ตลาดแค

044-307043 ,0818769196 ,0818783915

ถามาจากกรุงเทพเลี้ยวซายทางไปขอนแกน
วิ่งไป 7 กิโล ปมจะอยูฝงขวามือ ตรงขาม
สวนอาหารลานนาปลาเผา ถามาจาก
ขอนแกน จะอยูฝงซายมือ มีปายบอกทาง
ชัดเจน (เดิมที่บอกชื่อปมโคราชเขตมงคล
ชวยเปลี่ยนขอมูลดวยนะครับ

-

ปม1.ถามาจากโคราช ผาน ดานเกวียน ปม
จะอยูซายมือกอนถึง แยกกระโทก 5 ก.ม. 5
ก.ม.ถึงโชคชัย ปม2. มาจากโคราช ผาน
ดานเกวียน ถึงแยกกระโทก ใหเลี้ยวซายไป
ทาง บุรีรัมย ประมาณ 1-2 ก.ม. ปมอยู
ซายมือ

816701234

ออกจากตัวโคราชไปขอนแกน36กมดาน
ซายมือ

นครราชสีมา

ออกจากอําเภอเมืองไปทางอําเภอปกธงชัย
(เสน 304 )หางจากตัวเมือง 10 กม.

นครราชสีมา

จากอ.ปกธงชัย ไป กบิทรนบุรีย จาก 4 ยาก
แยกลําพระเพลิงไปกบิทรนบุรีย ประมาณ 2
กม. มีปมแกส เปดใหม แลว ชาวรถแกช
ทุกคนมาใชบริการไดแลว

58 ปตท
59 ปตท
60
61 ปคนิค
62 ปคนิค

สีดา-บัวใหญ กุดจอก บัวใหญ

นครราชสีมา
นครราชสีมา

255 ม.9 เมือง
นครราชสีมา
52 หมู 4 บานหนองแมว จักราช
จักราช
นครราชสีมา
ออกจากโคราชไปทางโชคชัย หนอง
บัวศาลา เมือง
นครราชสีมา

63 ปตท

นางรอง

บุรีรัมย

64 อื่นๆ

หนองกี่

บุรีรัมย

65 สยามแกส

66

67 สยามแกส
68 สยามแกส
69 ยูนิค

70 สยามแกส

71 ปตท

บุรีรัมย

129 ม.16 สวายจีก เมือง

451/63 พุทไธสง

0-9949-5753,0-66776742
ขอนแกนมุงอ.สีคิ้ว เลี่ยงเมืองกม.ที่ 7
086-3235728 0811209191
816701234

08-1965-1635 , 089524-3696

บุรีรัมย

บุรีรัมย

เมือง

- เม็กดํา พยัฆภูมิสัย

นครราชสีมา-โชคชัย ถึงกอนปตท100 ม.
ทางหลวงหมายเลข 24 โชคชัย-เดชอุดม ถา
เดินทางจากโชคชัย เขาสู อําเภอนางรอง
ปมอยูติดถนน ดานซายมือ
โชคชัยมุงหนานางรอง อยูซายมือกอนถึง อ.
หนองกี่
สี่แยกบายพาส อําเภอพุทไธสง
ไปสุรินทร เลยพระพุทธรูปบนเขาขวามือ
ใกลโรงโมหิน ปด 2 ทุม แตเติมไดใหครับ
สี่แยกบายพาส กอนเขาพุทไธสง 1 ก.ม.
ติดถนนใหญหางายมาก อ.พุทไธสง จ.
บุรีรัมย 0818215301 0819651635
0895243696

บุรีรัมย
บุรีรัมย

อีสาน เมือง

บนถนนเลี่ยงเมือง

-

จากกิ่ง อ.สีดาไป อ.บัวใหญ ประมาณ 12
กม. อยูขวามือ กอนถึงปมsussco ชวงนั้น
เปนบานดอนแรงแตไมมีมิเตอรวัด พอ
แกปญหาได

818215301

เลยวงเวียนรัชกาลที่ 1 (วงเวียนชาง)ไป
ทางสตึก 1กม.

มุกดาหาร

มาจากสกลนคร กอนเขาตัวเมืองมุกดาหาร
จะถึงสามแยกไฟแดงตรงถนนเลี่ยง เมือง
เลี้ยวขวาไปประมาณ 100 เมตร อยูซายมือ
ติดถนน

มหาสารคาม

ไปจากกรุงเทพ เลี้ยวไปแยกบานวัด ไปอ.
โนนแดง อ.ประทาย อ. พุทไธสง(จ.บุรีรัมย)
เลยไปจากอพุทไธสง ไป 14 กม. ทาง
ซายมือ หรือกอนถึง อ.พยัฆภูมิพิสัย(จ.
มหาสารคาม) 8กม. ถนนสายนี้ตรงไปจะ จ.
ยโสธร

-

72 ปตท

มหาสารคาม
ทางออกไปโกสุม มุงไปทางขอนแกน

73 ปตท
74 ปตท

75 สยามแกส

มหาสารคาม
บานทาสองคอน

เมือง

เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม

จากตัวเมืองมหาสารคามจะไปอําเภอโกสุม
พิสัยประมาณ ๘ กม.

มหาสารคาม

ไปจากกรุงเทพ เลี้ยวไปแยกบานวัด ไปอ.
โนนแดง อ.ประทาย อ. พุทไธสง(จ.บุรีรัมย)
เลยไปจากอพุทไธสง ไป 14 กม. ทาง
ซายมือ หรือกอนถึง อ.พยัฆภูมิพิสัย(จ.
มหาสารคาม) 8กม. ถนนสายนี้ตรงไปจะ จ.
ยโสธร

850075521

78 ปตท

162 หมู 14 ในเมือง เมือง

ขอนแกน

089-7117311

79 ปตท

107 หมู 1 สองหอง เมือง

อุดรธานี

042 407245

ยโสธร

08-6868-0026

-จากสี่แยกเมืองใหมไปทางจ.อุบลราชธานี
ประมาณ 6 กม.ถึงบานคําอาฮวนเลี้ยวซาย
เขาไปอีก 500 เมตร ก็จะถึงโรงบรรจุแกส
และรับเติมรถยนตดวย
อยูเสนบายพาสถามาจากยโสธรเลี้ยวซาย
กอนเขาเมืองมุกดาหารปมอยูทางขวามือกอน
เลี้ยวซายไปพระธาตุนครพนม
ติดโชวรูมเชพโรเลต ตรงขาม สถานีตํารวจ
ทางหลวง ใชแกสจากคลัง ปตท.น้ําหนักได
มาตรฐานชัวร 100%
อยูระหวางหนองคายอุดร ใกลดานตรวจ
หนองสองหอง
อยูบนถนนเลี่ยงเมืองยโสธร มาจากรอยเอ็ด
เลี้ยวซายถนนเลี่ยงเมือง ประมาณ 500
เมตร เยื้องโรงแรมคริสตัน

08-6868-0026

บนถนนเลี่ยงเมืองยโสธร ถามาจากรอยเอ็ด
ถึงแยกไฟแดงแรก เลี้ยวซาย 800เมตร

76 ยูนิค

77 อื่นๆ

80 ยูนิค

81 ยูนิค
82 ปตท
83 อื่นๆ

84 อื่นๆ
85 อื่นๆ

บานคําอาฮวน คําอาฮวน เมือง

เมือง

ในเมือง เมืองฯ

ในเมือง เมือง ยโสธร

เมือง
ถนนจากรอยเอ็ดไปมหาสารคาม
เมือง

มุกดาหาร

-

มุกดาหาร

081-8715854

ยโสธร
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด

รอยเอ็ด
รอยเอ็ด

ตรงเยื้องตรงขามโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ถนนจากรอยเอ็ดไปมหาสารคาม อยู
ทางดานซายมือ ออกจากรอยเอ็ดประมาณ
3-5 กม.
มหาสารคามปมอยูดานซายมือ กอนบาย
พาสที่มีปมรวมสินแกส

86 อื่นๆ
87 ปตท
88 ยูนิค

89 อื่นๆ
90 ยูนิค

โพนทอง
220 ในเมือง เมือง
90 ม.16 รอบเมือง เมือง

ในเมือง เมือง
253 หมู 16 เหนือเมือง เมือง

91 ปตท

92 สยามแกส

93 สยามแกส

94 สยามแกส
95 ปตท

เมือง
ตรงขาม โชวรูม รถเชฟโรเร็ท สาขา
เลย นาอาน เมือง

75/1 ม.6 (เยื้องสนามบินจังหวัด
เลย) นาอาน เมืองเลย

75/1 หมู6 (ตรงขามสนามบิน) นา
อาน เมืองเลย

รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด

เลย

เลย
เลย

97 ยูนิค

380 ม.1 นาอาน เมือง

เลย

เลย

868567521

เลย

เลย

ถนนวังสะพุง - เมืองเลย เยื้องโชวรูมเชพโร
เล็ต อีกประมาณ 3 เดือน
ขาออกจากเมืองเลยไป อ.วังสะพุง ตรงขาม
โชวรูม รถเชฟโรเร็ท สาขาเลย ลิตรละ 11
บาท
กอนถึงสนามบิน อยูทางซายมือ ติดถนน
ใหญ (ทางหลวงสาย 201) เห็นไดชัดเจน
ถามาจากอําเภอวังสะพุง ผานหนาสนามบิน
จังหวัดเลยจะเห็นอยูทางขวามือ

เลย

เลย

99 สยามแกส

ขาออกมาจากตัวจังหวัดรอยเอ็ด ไป จ.
มหาสารคาม ปมแกสที่ 2 อยูทางซายมือ
กอนปมบางจาก มีปายสูงใหญ สังเกตไดงาย

เลย

25/25 กุดปอง เมือง

231 หมูที่4 นาอาน เมือง จ.เลย

0-4351-2206

รอยเอ็ด
รอยเอ็ด

96 ปตท

98 ยูนิค

จากตัวอําเภอโพนทองไปทางรอยเอ็ดเสน
ธวัชดินแดงประมาณ 2 กม.อยูขวามือ ปด
ประมาณ 18:00 น.

081-8735686

อยูทางซายมือ ติดถนนใหญ (ทางหลวงสาย
201) เห็นไดชัดเจน -ถามาจากอําเภอวังสะ
พุง ผานหนาสนามบินจังหวัดเลยจะเห็นอยู
ทางขวามือ

042-811933
0815453987
0819651953

เปนรานจําหนายแกสหุงตม มีอุปกรณถาย
ถังจากแกสหุงตมเขารถยนต
อยูฝงขวามือถาเดินทางเขามาในตัวเมืองเลย
สังเกตุงาย

042-812597

จาก อ.ภูกระดึง มุงหนาตัวเมืองเลยพอถึง
รพ.เมืองเลยราม ตรงไปอีกหนอยทาง
ซายมือจะเห็นศูนยรถยนตเชพโรเล็ท ใหตรง
เขาไปในซอยติดกับศูนย เขาไปประมาณ
2-3 กิโลเมตรอยูทางซายมือ

0-4281-2597

จาก อ.ภูกระดึง มุงหนาตัวเมืองเลยพอถึง
รพ.เมืองเลยราม ตรงไปอีกหนอยทาง
ซายมือจะเห็นศูนยรถยนตเชพโรเล็ท ใหตรง
เขาไปในซอยติดกับศูนย เขาไปประมาณ
2-3 กิโลเมตรอยูทางซายมือ

100 สยามแกส
101 สยามแกส

102 อื่นๆ

เลย
120 หมู4 หนองแกว เมือง

บานหนองแดง

เมือง

103 สยามแกส

ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

120 หมู4 หนองแกว เมือง

ศรีสะเกษ

105 อื่นๆ

กอนถึงอุบลประมาณ 57 กม.ตาม
ปายหลักกิโล

ศรีสะเกษ

107 อื่นๆ

108 คาลเท็กซ
109 ปคนิค

137 หมู4 นิคมพัฒนา ขุขันธ

ขุขันธ

ศรีสะเกษ

ไมทราบ

045-617287 / 0896307997 / 0891321782

045-818060 /0891321782

ศรีสะเกษ

31/1 ธาตุเชิงชุม เมือง

สกลนคร

111 สยามแกส
112 ปตท
113 สยามแกส

13 หมู13

สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร

เมือง

อ.พังโคน

13 หมู 13 ธาตุเชิงชุม เมือง

สกลนคร

ทางหลวงหมายเลข 226 ถนนสุรินทรอุทุมพร-ศรีสะเกษ เลยสามแยกพืชสวน
ประมาณ 500 เมตร อยูขวามือ
ถนนสาย24..แยกบานจาน.มาจากโคราชซาย
ไปอุบล.ขาวไปอ.กันทรลักษณตรงไปอ.เดช
อุดม.ไปทางอ.เดชอุดม600เมตรซายมือ
ทางหลวงหมายเลข 226 (สามแยกไป จ.
อุบลฯ) ถนน ศรีสะเกษ-กันทรารมย-อุบลฯ
กม.5 ขวามือ ใกลศาลเจาแม "ฮันนี่ ศรีอิ
สาน"
ถาเดินทางจากศรีสะเกษไปอุบลจะอยู
ระหวางทาง อยูระหวางหลัก กม.57 กับ
กม.56 ที่จะถึงอุบล อยูดานขวามือ
บริการ 24 ชม.
ทางหลวงสาย 24 เลยแยกเขาขุขันธ ไปแยก
บานจาน 500 ม. อยูซายมือ เจาของ
เดียวกับที่ตัวจังหวัดศรีษะเกษ
อยูตรงขาม ปมน้ํามัน ป.ต.ท. บาน กกกอก
มาจากตัวเมืองสกลนคร มาประมาณ 5
กิโลเมตร เลยสามแยกบายพาส อยูขวามือ
เปดจําหนาย 24 ช.ม.

ทางออกไปอําเภอนาแก เลยสามแยก
บายพาส เมือง
สกลนคร
31/1 ถนน
สกลนคร

110 ปคนิค

114 สยามแกส

045-617287 , 0896307997

ศรีสะเกษ

104 สยามแกส

106 สยามแกส

ตรงขามกับ โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

042-714749
042712018
042715688-9
42712018

อยูตรงขามกับเทสโก โลตัส สกลนคร อยู
บริเวณเดียวกับ ศูนย SIZUKI สกลนคร
รับติดตั้งแกสรถยนต ระบบมาตรฐานดวย
ถนนสกล-กาฬสินธุ ติดกับ ร.พ.ช. และการ
ไฟฟา
อ.พังโคน ทางไปอําเภอวานรเปนสถานี

042-715688, 042712018

ถามาจากทางภูพาน มุงหนาเขาเมือง
สกลนคร เลยแยกบายพาสมาประมาณ 500
เมตรก็ ทางซายมือ จะเห็นปาย COCKPIT
สีเหลืองใหญ ๆ

115 ยูนิค

116 ยูนิค

117 ปตท

118 อื่นๆ

119 อื่นๆ
120 ปตท

จ.สกลนคร

นอกเมือง เมือง

- คอโค เมืองสุรินทร

255 หมู 3 คอโด เมือง
หนองคาย

เมือง

122 ปตท

อ.หนองสองหอง

124 ปตท

สกลนคร

สุรินทร

- ในเมือง เมืองสุรินทร

121 ปตท

123 ปตท

สวางแดนดิน

จาก จ.อุดร มุงหนาไป จ.สกลนคร กอนถึง
ตัวอ.สวางแดนดิน ประมาณไมเกิน 8
กิโลเมตร อยูทางขวามือ

สุรินทร

สุรินทร

ถนนเลี่ยงเมืองสุรินทร ถามมาจาก อ.
ปราสาทเจอทางเลี่ยงเมือง ใหเลี้ยวขวา (ทาง
ไปรอยเอ็ด)มาสัก 2-3 ซายมือครับ ระวังจะ
010631278,014705252 ขับเลยเพราะอยูทางโคงพอดี

-

- ถนนปทมานนท (จากสุรินทรไปจอมพระ
ไปรอยเอ็ดออกจากตัวเมืองสุรินทร ถึงสี่
แยกไฟแดง ไฟเขียว ประมาณ กม.ที่ 2
เลี้ยวซายประมาณ 300 เมตร อยูซายมือ
ระบบดิจิตอล 4 หัวจาย)

-

- ออกจากตัวเมืองสุรินทร ไปทาง อ.กระสัง
ประมาณ กม.ที่ 5 อยูขวามือ ปจจุบัน
11.80 - ถามาจากบุรีรัมย (ผานสี่แยกกระสัง
ตรงไปจ.สุรินทร ประมาณ กม.ที่ 15 อยู
ซายมือ ระบบดิจิติล)

หนองคาย

ถนนสายสุรินทร -บุรีรัมย ออกจากสุรินทร
ไปทางบุรีรัมย ประมาณ 4 กม.อยูทางขวามือ
ถนนมิตรภาพ อยูกอนถึงทางแยกไป อ.ทา
บอ ประมาณ 3 กิโลเมตร

หนองคาย

814429492

มาจากอุดรฯถึงสี่แยกเขาตัวเมืองหนองคาย
ใหเลี้ยวขวาทางไปอ.โพนพิสัยเลยสี่แยกมา
ประมาณ2-3กม.สังเกตุทางขวามือจะมีปม
ปตท หาที่กลับรถแลวขับเขาไปในปมปตท
ปมแกสอยูดานหลังปม

042407245

หางจากตัวจังหวัด หนองคาย 16 กิโล ไกล
กับดานชั่งรถ ขับจากหนองคาย ผานหนอง
สองหอง และดานตรวจหนองสองหองไป 3
กิโลอยูซายมือ มีอยูติดตั๊งแกสรถ และมี
ชางคอยใหคําปรึกษาผูเดินทางประจําคอย
บริการ

สุรินทร

021-566-9589

อ.หนองสองหอง หนองคาย

ระหวางหนองคายอุดร เมือง
เลยดานหนองสองหองไปทางอุดร
ครับ เมือง

หนองคาย
หนองคาย

125 ปตท
126 สยามแกส

127 สยามแกส
128 สยามแกส
129 อื่นๆ
130 ปตท

131 อื่นๆ

ทางไปเขมราฐ
423

อําเภอเมือง

423 หมู4 บุง เมืองอํานาจเจริญ
423 บุง เมองอํานาจเจริญ
ในปม susco ชวง ตลาดบานหวย
ไปทางหนองคาย

สายรอบเมืองทางดาน จ.หนองคาย
หนองบัว เมือง

132 อื่นๆ

133 อื่นๆ

อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ

อํานาจเจริญ
อํานาจเจริญ

081-1852503
089-132-1782

เปนปมเติมแกสรถยนต บริการ 24 ชม.
ถนนอํานาจเจริญ-อุบลราชธานี กม.3 ใกล
เรือนจํา จ.อํานาจเจริญ (เยื้องสถานีพัฒนา
ที่ดิน จ.อํานาจเจริญ)

อุดรธานี
อุดรธานี

อุดรธานี
อุดรธานี

สายรอบเมืองทางดาน จ.หนองคาย
- เมือง
เยื้องเทสโกโลตัส อุดรธานี หนอง
บัว เมืองอุดรธานี

ทางไปเขมราฐ

0423221556,0818736531,018736
477
เลยหาง Tool Pro Plus มาประมาณ 500
ตรงขาม Lotus อุดรครับ สี่แยกทางออก
หนองคาย
ถนนเลี่ยงเมือง ชวงสี่แยกหนองคาย เลย
หาง Tool Pro Plus มาประมาณ 500 เมตร

อุดรธานี

042322155-6
042-245058
042-245058

อุดรธานี

อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี

137 ปตท

257 หนองบัว เมือง

อุดรธานี

138 ปตท

257 หนองบัว เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

139 อื่นๆ
140 อื่นๆ
141 อื่นๆ

หนากองบิน 21 ในเมือง เมือง
วารินชําราบ
กันทลักษณ

อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

081-8736477
0423221556,0818736531,018736 บนถนนเลี่ยงเมือง สกล-หนองคาย ติด
477
ทางพาดรถไฟใกลแยกบานสามพราว
ราคาลิตรละ 11.64 เปด 06.00-21.00 น.
ถนนหนากองบิน 21 ขาง ธนาคารอาคาร
สงเคราะห 100 เมตร
สี่แยกตลาดเจริญศรี ถนนตัดใหม
อยูระหวางเสนทางกันทลักษณ-ขุขันธ
ติดกับรานอุบลเชียงกง ตรงขามกับปม
ปตท. บานทัพไทย

134 สยามแกส
135 สยามแกส
136 อื่นๆ

142 อื่นๆ

เมือง

อุบลราชธานี

(เยื้องกับ LOTUS อุดร)
เลยโฮมโปร ใกลสี่แยกสามพราว ติดทาง
รถไฟ กอนถึงโลตัส

143 สยามแกส
144 ยูนิค
145 สยามแกส
146 สยามแกส

159 หมู 12 ไรนอย เมือง
บานแขมเจริญ เมืองเดช อําเภอ
เดชอุดม
เดชอุดม
63 ในเมือง เมือง

อุบลราชธานี

เปดบริการแลว เวลา 06.00-21.00 น. จาก
ถนนชยางกูร ออกจากตัวเมือง ถึงสี่แยกที่
045-283563,045-311- จะไปจ.อํานาจเจริญ ใหเลี้ยวขวาไปทางอ.
ตระการพืชผล ประมาณ 3.8 ก.ม. ตรงขาม
625,081-9551155,081-967-1730 วัดบานโนนหงสทอง

อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

อ.เดชอุดม.ไปทางอ.น้ํายืน1กม.เลยสถานี
ขนสงไป500เมตรอยุขาวมือเ
หนาโรงแรมลายทองครับ

