No ชื่อสถานีบริการ ที่อยู

จังหวัด

1

เชียงราย

2 ยูนิค
3 ปตท
4 อื่นๆ
5 ปตท

6 ปคนิค

7 ปคนิค

8 ปตท

189 ม.8 รอบเวียง เมือง

แมจัน
อําเภอแมจัน จังเหวัดชียงราย แมจัน แมจัน
บานรองบง เวียงปาเปา อําเภอเวียงปาเปา

เชียงราย

081-6034815

เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย

0816034815

053-747227

ปมแกสLPG ยี่หอ ยี่หอปกนิก ประมาณ 3 กม.
จากถนน พหลโยธิน เลยปมแกสLPGยี่หอ
UINC

0-5377-3757

ตั้งอยูซายมือ ติดถนนพหลโยธิน ฝงขาเขาเมือง
เชียงราย ระหวาง กม.ที่ 824 - 825 กอนเขา
เมืองเชียงราย 4 กม.

0897005279,053244469

มาจากลําปางเลยแมคโคร เลยคารฟูร จนถึงสี่
แยกศาลเด็ก (แยกไปเชียงราย) เห็นศาลแขวง
หลังใหญๆ เลี้ยวซายเขาไปก็เห็นปมเลย ตรง
ขามปมน้ํามันเชลล

27 หมู 10 (บานสันติสุข) ต.สันทราย อ.เมือง เชียงราย

เชียงใหม

9 ปตท

42/1 วัดเกต เมือง

เชียงใหม

10 ปตท

ติดกองบิน 41 สุเทพ เมือง

เชียงใหม

11 ปคนิค

157 หมู7 ปาแดด เมือง

เชียงใหม

12 ปคนิค

157 หมู7 ปาแดด เมือง

13 ปคนิค

1/4 ม.5 ต.ทาศาลา อ.เมือง
เชียงใหม
101 หมู 1 ต. ไชยสถาน อ.สารภี จังหวัด เชียงใหม
ไชยสถาน สารภี
เชียงใหม
สี่แยกไปสันกําแพง ตรงขาม รร.ปอยหลวงเดิม
เมือง
เชียงใหม

14 สยามแกส
15 ปคนิค

รายละเอียด
ไปทางอ.เวียงชัย เลยแยกไฟแดง 3 กม. เปด
8-17 น.
ถ.พหลโยธิน ระหวาง กม.ที่ 854 – 855 ถามา
จากเชียงราย มุงหนาแมสาย ปมอยูขวามือ ตรง
ขามประปาอําเภอแมจัน
จากเชียงราย อยูกอนถึงตลาดแมจันนิดเดียว
ดานฝงขวาของถนนพหลโยธิน

หจก.ไฮเวยแกสเชียงราย 189 ม.8 รอบเวียงเมือง เชียงราย

240 วัดเกต เมือง

โทรศัพท

เชียงใหม

0897005279

0892622999

ใกลลานจอดรถราชพฤกษ สถานีรถไฟ มาจาก
ลําปางเลี้ยวซายสี่แยกที่มีโรงแรมรางอยูซายมือ
ถึงไฟเขียวไฟแดงเลี้ยวขวา ประมาณ 200
เมตร อยูขวามือ เห็นปายบอกปมกาซ LPG
ชัดเจน สอบถามโทร 0897005279
เปนปมแกส ของ ปตท. ตั้งอยูหนาสนามบิน
เชียงใหม
เปดใหบริการ 06.00 - 22.00 น. อนาคตจะเปด
24 ชั่วโมง

เปดใหบริการตั้งแต 06.00 - 22.00 น. และจะ
เปด24 ชั่วโมงเร็วๆนี้ จากสี่แยกสนามบินเพียง
5 นาที สังเกต Big C หางดงเลี้ยวซาย ไป
0892622999
ประมาณ1.5 กม.เทานั้น
สี่แยกไปสันกําแพง ตรงขาม รร.ปอยหลวงเดิม
0840427479
ปมคาลเท็กซเดิม
กอนเขาเชียงใหม 15 กิโลเมตร อยูซายมือ เมื่อ
053-422358-65, 08-18812202 มาจากจังหวัดลําปาง มีขนาด4หัวจาย
ปมคาลเท็กซเดิม

16 ปตท

10 หมู 3 สุเทพ เมือง

เชียงใหม

17 ปคนิค

49 ม.4 ต.ทาศาลา อ.เมือง

เชียงใหม

ปมตั้งอยูทางไปสนามบินเชียงใหม ติดกับปม
น้ํามัน ปตท. กองบิน 41
ปมสุดทายขาออกเชียงใหม เลยแยกดอนจั่น
300 เมตร

เชียงใหม

เลยสี่แยกไปสันกําแพง อยูถนนไฮเวยสาย
เชียงใหม - ลําปาง เลยบิ๊กซี และเลยปมcaltex
ไปประมาณ300เมตร กอนถึงสะพานลอยตาง
ระดับ ปมอยูตรงขามกับ TRUCK TIRE
CENTER

เชียงใหม
เชียงใหม

ปมเปดใหมครับ มีสองตูจาย ปมเปนปมอิเลค
โทรนิดส เปดใหม December 2006
ตรงแยกแอรพอรทพลาซา

18 ปคนิค

19 อื่นๆ
20

ดอนจัน่
เยื้องโลตัสคําเที่ยง ขาออกนอกเมือง กอนถึงคาร
ฟู เมือง

053-277793,0896326565

053-872755-8

21 อื่นๆ

หนาโลตัส ดูใต เมือง

นาน

22 อื่นๆ

อ.เมือง

นาน

อยูตรงขามกะโลตัสนานเลยครับ ถาหากมาจาก
แพรปมจะอยูทางขวามือ กอนเขาเมืองครับ
ตรงขามหางโลตัสนาน เริ่มเปดบริการ 16 ม.ค.
50
อยูทางมุงหนาไป อ.เมืองกอนถึงอ.เมือง
ประมาณ 5 กม. อยูขวามือจะขึ้นปาย LPG

พะเยา

054-418996, 086-5861999

เปด 7 โมงเชา ถึง 2 ทุม ราคาลิตรละ 10.50
บาท เปนปมเปดใหมระบบความปลอดภัยสูง ตู
จายเปนระบบดิจิตอล มองเห็นแกสผานกระจํา

054-466111, 0819932750

ถ.พหลโยธิน (ลําปาง–พะเยา) หลัก กม.ที่ 724
จากตัวเมืองพะเยา ไปลําปาง 13 กม. อยู
ซายมือ แตถามาจาก ลําปาง จะอยูขวามือ ตอง
เลยไปยูเทิรน

23 ปตท

24 ยูนิค

อ.เมือง

หลัก กม. ที่ 743 ใกลร.ร.เทคนิคชัยพันธพงษ
เมือง

1 หมู 17 แมกา เมือง

พะเยา

25 ปคนิค

144 หมู 1 บานต๊ํา เมือง

พะเยา

26 อื่นๆ
27 ยูนิค
28 อื่นๆ

เชียงคํา เชียงคํา
163/2 หมู 8 นาจักร เมือง

พะเยา
แพร
081-6274381
แมฮองสอน

29 ปตท

153 หมู 11 บานตาก บานตาก

ตาก

054-418996 086-5861999

089-1918446

ถาไปเชียงราย (ทิศเหนือ)อยูทางซายมือ ไมตอง
U - Turn เลยตัวเมืองพะเยาไปเพียง 3 กม.
อยูตรงขาม โรงพยาบาลเชียงคํา อ.เชียงคํา จ.
พะเยา

ปมตั่งอยูระวางตัวเมืองจังหวัดตาก ทางจะไป
ลําปาง ก.ม ที่445-446 หางจากจังหวัดตากไป
22ก.ม เลยโรงพยาบาลตากไป 2 ก.ม อยู
ซายมือเปนปม ป.ต.ท ศรีแสงสวางกาช

30 ปคนิค

อําเภอหางฉัตร หางฉัตร ลําปาง

ลําปาง

31 ปคนิค
32 อื่นๆ

552 ม.1 พระบาท เมือง
286 หมู8 ชมพู เมือง

ลําปาง
ลําปาง

33 ปคนิค
34 ยูนคิ
35 อื่นๆ

อ.หางฉัตร
439 หมู11 ชมพู เมือง
ตรงสี่แยกไปแพร-ตาก-ลําปาง - เมืองลําปาง

ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง

36 ปคนิค
37 อื่นๆ

กิโลเมตรที่ 512 ขาขึ้น เถิน
ตรงขาม ร.ร.ลําปางพาณิชยการฯ

ลําปาง
ลําปาง

38 อื่นๆ

- บานกลาง เมือง

39 อื่นๆ

ปาเซา เมือง
อุตรดิตถ
121/2 หมู 8 กม. 103 ทางหลวงหมายเลข 11 ปา
เซา เมือง
อุตรดิตถ
สะดวกกวา
อุตรดิตถ

40 ยูนิค
41 เอสโส

ลําพูน

086-6705959
054-218117,225422

อยูริมถนนฝงซายมือ (ถาไปจังหวัดลําปาง)
กอนถึงแยก เขาลําปาง ประมาณ 5 กม. เพิ่ง
เปดได 1-2 เดือน
เปนปมเดียวบนถนนชวงนี้ อยูใกลตัวเมือง
ลําปาง ที่จอดรถพักกวางขวาง
ถ. ซุปเปอรไฮเวย (ลําปาง – เชียงใหม) กม.ที่
10.2 ฝงขาเขาลําปาง

054-327858-9

0819939381

-

055-417028, 01-5328821
0818887526

มีอยู 2 ปม อยูติดกันตรงสี่แยก
อยูตรงหลักกิโลเมตรที่ 512 พหลโยธิน ( หลัก
กิโล อยูหนาปมพอดี
มาจากลําปาง เลยสี่แยกดอยติประมาณ 1 กม.
ใเยื้องกับโรงงานผลิตอาหารสัตว CPF
ปมแกสอยูเลยวัดหมอนไมไปทาง
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ อยูทางซายมือ

