
1. อ ำเภอเซกำ จ ำนวน 44 แห่ง
ท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร สถำนท่ีต้ัง เบอร์โทรศัพท์ เลขท่ีใบอนุญำต
1 หจก.หนองคายไทยรุ่งเรือง 11 ม.8 ถ.บึงกาฬ-พังโคน 094-3928914 นค.185/22/2545

2 ฮ.บริการ 32 ม.8 ถ.หนองห้ิง-เซกา ต.หนองทุ่ม 080-7611709 นค.18/18/2544

3 ป้ัมน้้ามันคาลเท็กซ์/ หจก.ช.วิบูลย์ 68 ม.11 ต.เซกา 082-7392125 ยังไม่ขออนุญาต
4 สหกรณ์การเกษตร(บางจาก) 30 ม.11 ถ.เซกา-หนองห้ิง ต.เซกา 080-7674769 นค.172/9/2545

5 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด สาขา1 63 ม.11 ถ.ทางหลวงหมายเลข2026 093-6785569 บก.6/6/2554
6 หจก.พิพัฒน์ปิโตรเลียม 5 ม.16 ถ.โพธ์ิศรี ต.เซกา 080-0116784 นค.75 /75/2544

7 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด สาขา4 269 ม.16  ต.เซกา 093-6785569 บก.63 /32/2556

8 หจก.อุดมแก๊ส (ก๊าซปิโตรเลียม) 137 ม.1 ต.เซกา 080-1854033 บก.00195-9
9 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด สาขา2 138 ม.14  ต.เซกา 081-8314076 บก.43 /12/2556

10 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด สาขา6 19 ม.10  ต.เซกา 063-2109340 บก.151 /29/2560

11 แจ่มบริการ 53 ม.4 ต.น้้าจ้ัน อ.เซกา 086-2327149
12 นิดาปิโตรเลียม 92 ม.11 ถ.ทางหลวงชนบท นค.23018 ต.ป่งไฮ 062-1854406 นค.281/1/2550

13 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด สาขา5 217 ม.10 ต.ท่าสะอาด 092-5022515 บก.147/25/2560

14 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด สาขา7 195 ม.11 ต.ท่าสะอาด 061-2617852 บก.146/24/2560

15 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด สาขา3 63 ม.3  ต.ท่ากกแดง 061-2617852 บก.61/30/2556

16 นายณัฐพงษ์ บุญพันธ์ 119/1 ม.2 ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.ซาง 081-8720536 บก.8/8/2554
17 นางเคียม ทองกันหา/วรมิตร 55 ม.18 ต.เซกา 085-4646008 นค.315/1/2552

18 นางสาวทองเพชร แสงสว่าง 42 ม.12 ต.น้้าจ้ัน 065-3177223 บก.174/11/2561

19 เช่ียวชาญบริการ 61 ม.7 ถ.หนองห้ิง-เซกา ต.หนองทุ่ม 082-1227143 นค.94/94/2544

20 นางสาวอมรรัตน์ ฮาดดา 195 ม.3  ต.เซกา 098-7907579 บก.70 /3/2557

21 ส.เรืองศรีรุ่งเรืองกิจ 81 ม.4  ต.เซกา 096-9532136
22 นางเกียรไล ป้องปก 90 ม.6 ถ.เซกา-นาแสง ต.เซกา 088-4765346 นค.82 /82/2544

23 ค้าเลิงบริการ 214 ม.12  ต.น้้าจ้ัน 083-3283130
24 ร้านพงษ์พาณิชย์บริการ 181 ม.1  ต.น้้าจ้ัน 063-7476479 บก.203 /18/2562

25 ป่งไฮปิโตรเลียม 419 ม.1 ต.ป่งไฮ 093-0828454 บก.164/1/2561

26 นางขวัญชนก คุ้มดี 138 ม.14 ต.เซกา 093-2301140 บก.93/8/2558

27 นายโฆษิต ค้าหงษา 13 ม.5 ต.ป่งไฮ 085-6964676 บก.172/6/2561

28 นางพรพรรณ์ สาริศรี 92 ม.4 ต.ป่งไฮ 089-4575145 บก.176/13/2561

29 นางระเบียบ พาโพนงาม 129 ม.4 ต.ป่งไฮ 095-3817390 บก.184/21/2561

30 นายโชคชัย รัตนมาลี 91 ม.11 ต.น้้าจ้ัน 085-7605543 นค.171 /8/2545

31 นายโกวิท แก้วโพธ์ิกลาง 279 ม.2 ต.น้้าจ้ัน 085-7605543 บก.185/22/2561

รำยช่ือสถำนประกอบกำรน้ ำมัน/ก๊ำซปิโตรเลียมในเขตจังหวัดบึงกำฬ จ ำนวน 196 แห่ง



32 นายสิริวัฒน์ เคนค้าพัน 10 ม.10 ต.บ้านต้อง 062-1952467 บก.1961/11/2562

33 อรัญญาบริการ 107 ม.1 ถ.ท่าสะอาด-สุขเจริญ ต.ท่าสะอาด 061-2617852 นค.132/132/2544

34 นายอดุลย์ คุณาคม 170 ม.6  ต.หนองทุ่ม 093-3732417 บก.136/14/2560

35 นางสาวสุภาวิณี เสนาอินทร์ 212 ม.10 ต.ซาง อ.เซกา 089-5740717
36 นางนาลอน แก่นบ้ารุง 162 ม.5 ต.น้้าจ้ัน 098-7907579 บก.181/18/2561

37 ป้ัมน้้ามันโครงการประชารัฐบ้านหนองตีนเผือก 137 ม.6 ต.น้้าจ้ัน 086-0220967 บก.112/15/2559

38 นางค้าปน เหล่าลม (18/2/63) 22 ม.8 ถ.โสกก่าม-ท่าดอกค้า ต.โสกก่าม 081-0588730 นค.2/2/2554
39 นางสาวกรรณิการ์ ยาวิเศษ/ร้านวิเศษพาณิชย์ 92 ม.5 ต.บ้านต้อง 096-4677477 บก.77/10/2557

40 นายพิศิฐ ขันสีมนต์ 249 ม.5 ต.โสกก่าม 082-8454471 บก.134/12/2560

41 นางเต็มจิต ขุนพิทักษ์ 140 ม.13 ต.บ้านต้อง 085-5700473 บก.192/7/2562

42 พิภพภัทรบริการ 195 ม.6 ต.โสกก่าม 061-1087849 บก.197/12/2562

43 นายสมชาย รักษายงค์ 64 ม.12  ต.โสกก่าม 093-4619987

2. อ ำเภอโซ่พิสัย    จ ำนวน 33 แห่ง
ท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร สถำนท่ีต้ัง เบอร์โทรศัพท์ เลขท่ีใบอนุญำต
1 นายทวี สุวรรณไตร 416 ม.1 ต.โซ่ 088-3327889 นค.96/96/2544

2 สหกรณ์การเกษตรโซ่พิสัย จ้ากัด 169 ม.4 ต.โซ่ 088-3126866 นค.111/111/2544

3 นายบุญเพ็ง ประณีต 25 ม.12 ต.หนองพันทา 087-0071601 บก.23/23/2555

4 นายรัศมี นาจรูญ 235 ม.8 080-7677460 บก.62/31/2556

5 บริษัท ปิโตรเลียมคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด สาขาโซ่พิสัย2 390 ม.3 ต.โซ่ 085-7709432 บก.64/33/2556

6 นายนเรศ งามมีศรี 229 ม.14 ต.บัวตูม 088-3257819 บก.111/14/2559

7 นายจีระศักด์ิ  เหล่าเจริญ 75 ม.1 ต.หนองพันทา 086-7786164 บก.124/2/2560

8 บริษัท ปิโตรเลียมคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด สาขาโซ่พิสัย2 425 ม.1 ต.โซ่ 084-7006915 นค.144/22/2560

9 นายยอด บริบูรณ์ 149 ม.8 ต.หนองพันทา 093-4639946 บก.160/38/2560

10 นางเดือนเพ็ญ ก้อนด้วง 361 ม.8 ต.บัวตูม 093-4193050 บก.201/16/2560

11 บริษัท พีพีเอ โกลบอล เอ็นเนอร์จี จ้ากัด 234 ม.16 ต.โซ่ 095-3649799 บก.202/17/2562

12 นายอรรถพล  สนธิหา 95 ม.5 ตศรีชมภู 080-1835987
13 นายสมบัติ  ฝ่ายรักษา 20 ม. 10 ต.ศรีชมภู 087-1264612 นค.50/50/2544

14 นายสุบิน ประทุมนันท์ 51 ม.6 ต.ค้าแก้ว 091-8614815 นค.60/60/2544

15 นายกันหา  โคตรพัฒน์ 265 ม.4 ต.ถ้้าเจริญ 081-0585897 นค.65/65/2544

16 นางส้าอาง หม่ันกิจ 33 ม.3  ต.ถ้้าเจริญ 091-8563699 นค.106/106/2544

17 นายวิรัตน์ บุตรนนท์ 134 ม.9 ต.ศรีชมภู 086-8585759 นค.149/149/2544

18 นางบัวมี  ญาติค้า 43 ม.3 ต.ศรีชมภู 080-9642098 นค.313/33/2551

19 นางประนอม  ม่ังค่ัง 103 ม.9 ต.หนองพันทา 085-4268015 บก.25/25/2555



20 นางสาววิจิตรา โคตรพัฒน์ 126 ม.8 ต.ถ้้าเจริญ 061-1719460 บก.31/31/2555

21 นางนิตยา  อินไชยา 124/2 ม.10 ต.ศรีชมภู 095-4023213 บก.44/13/2556

22 นางสาววรินทร โคตรพัฒน์ 10 ม.1 ต.ถ้้าเจริญ 087-8526940 บก.67/36/2556

23 นายสมคิด  ทองค้า 40 ม.1 ต.ถ้้าเจริญ 085-4315090 บก.94/9/2558

24 นางสาวนกน้อย บุดดี 42 ม.6 ต.ศรีชมภู 099-0462348 บก.97/12/2558

25 นายค้าไหล  เพ็ชรแท้ 29 ม.11 ต.ชมภูพร 080-0098198 บก.110/13/2559

26 นางซ้าย วิยะโส 57 ม.2 ต.ถ้้าเจริญ 093-4142929 นค.148/26/2560

27 นางนิตยา พลขาม 150 ม.9 ต.ศรีชมภู 093-4142929 บก.149/27/2560

28 นายบุญมี แสนศรี 32 ม.10 ต.ศรีชมภู 093-3437799 บก.150/28/2560

29 นายชาดี  ผ่านชมภู /กองทุนประชารัฐ 97 ม.11 ต.ถ้้าเจริญ 093-0579079 บก.161/39/2560

30 นางสาวภัณฑิลา อินไชยา 3 ม.11 ต.ถ้้าเจริญ 087-0236243 บก.162/40/2560

31 นายสมภาร หาเงิน 121 ม.11 ต.หนองพันทา 093-0989924 บก.189/4/2562

32 นางเพ็ญจันทร์ พรมแพง 174 ม.3 ต.ค้าแก้ว 086-2288807 บก.195/10/2562

33 นางชารี ค้าฤาชัย 79 ม.3 ต.หนองพันทา 087-0811928 บก.205/20/2562

3. อ ำเภอบึงโขงหลง จ ำนวน 19 แห่ง 
ท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร สถำนท่ีต้ัง เบอร์โทรศัพท์ เลขท่ีใบอนุญำต
1 นายยศ  สอนโพธ์ิ 3 ม.9 ต.โพธ์ิหมากแข้ง 085-0109099 นค.35/35/2544

2 นายบุญสัง คุณวงค์ 132 ม.3 ต.ท่าดอกค้า 081-9756142 นค.154/154/2544

3 นางหนูพูน  จู่มา 249 ม.3 ต.ดงบัง 098-4030531 นค.179/16/2545

4 นายอภิสิทธ์ิ  จันทะพันธ์ 139 ม.4 ต.ท่าดอกค้า 080-3115601 นค.237/43/2547

5 นางณัฐธิดา  จริยรัตน์ 75 ม.5 ต.ท่าดอกค้า 082-7384630 นค.260/23/2548

6 นายรัตนาวรรณ หงษ์สุวรรณ 7 ม.1 ต.ดงบัง 097-3192563 นค.295/15/2550

7 นางนภาพร  ผจงศิลป์ 58 ม.2 ต.บึงโขงหลง 080-1979409 บก.28/28/2555

8 นางสายใจ   จันทอุ่มเม้า 126 ม.7 ต.โพธ์ิหมากแข้ง 080-1908938 บก.30/30/2555

9 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด สาขาบึงโขงหลง1 212 ม.2 ต.โพธ์ิหมากแข้ง 081-1726213 บก.41/10/2556

10 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด สาขาบึงโขงหลง2 66 ม.8 ต.ดงบัง 081-9208036 บก.59/28/2556

11 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด สาขาบึงโขงหลง3 175 ม.10 ต.ดงบัง 081-9208036 บก.60/29/2556

12 นายทศ  หาญพรมราช 130 ม.10 ต.ท่าดอกค้า 088-3353922 บก.87/2/2558

13 หจก.เทพปราณี 129 ม.10 ต.โพธ์ิหมากแข้ง 094-5244425
14 นางนิภาภรณ์  อ่วมมาก 84 ม.4 ต.บึงโขงหลง 063-8803241 บก.14/14/2555

15 นายทรงเกียรติ อันทะปัญญา 90 ม.8 ต.โพธ์ิหมากแข้ง 088-0525543 บก.190/5/2562

16 นางสาววีรญา สุขวาปี 505 ม.11 ต.บึงโขงหลง 061-1362644 บก.208/23/2562

17 นายสุนทร  สุรินพา 29 ม.15 ต.โพธ์ิหมากแข้ง 088-0322539 บก.100/3/2559

18 นางวาสนา พิมพ์เสริฐ 65 ม.11 ต.ดงบัง 080-0632235 บก.132/10/2560



19 นายยงยุทธ สุริยมาตร 244 ม.14 ต.โพธ์ิหมากแข้ง 095-1856590 บก.179/16/2561

ท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร สถำนท่ีต้ัง เบอร์โทรศัพท์ เลขท่ีใบอนุญำต
1 ป้ัมซอน 113 ม.5 ต.บุ่งคล้า 096-9105644 บก.133/11/2560

2 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด สาขาบุ่งคล้า 84 ม.8 ต.โคกกว้าง 02-1683377 บก.98/1/2559

3 อ.รุ่งเจริญปิโตรเลียม 166 ม.2 ต.หนองเด่ิน 080-8097586 บก.178/15/2561

4 ร้านต้ังวัฒนาปิโตรเลียม 337 ม.2 ต.บุ่งคล้า 081-8723285 บก.214/20/2547

5. อ ำเภอพรเจริญ จ ำนวน 15 แห่ง
ท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร สถำนท่ีต้ัง เบอร์โทรศัพท์ เลขท่ีใบอนุญำต
1 หจก.ช.วิบูลย์พรเจริญ 363 ม.1 ต.พรเจริญ 082-7392125 บก.82/15/2557

2 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ว่องเจริญปิโตรเลียม 249 ม.3 ต.ศรีชมภู 096-5536991 บก.157/35/2560

3 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด 337 ม.8 ต.พรเจริญ 065-5031785 บก.169/6/2561

4 บริษัท ยูเอ็มซี ปิโตรเลียม 444 ม.4 ต.พรเจริญ 081-6853585 บก.193/8/2562

5 หจก.ช.วิบูลย์พรเจริญ/ ก๊าปิโตรเลียม 363 ม.1 ต.พรเจริญ 089-4193999 บก.00211-4
6 นายกริชชัย  พิมพ์ศรี 78 ม.5 ต.ป่าแฝก 091-0545191 นค.108/108/2544

7 นายค้ารณ  ฉิมปรีดา 161 ม.5 ต.ป่าแฝก 085-6457549 นค.156/156/2544

8 นางวาระณี  หงษ์ค้า / สิงห์โตบริการ 206 ม.1 ต.ดอนหญ้านาง 096-6368276 นค.319/5/2552

9 หจก.หนองคายมงคลสุภารัตน์ 476 ม.2 ต.พรเจริญ 091-1625562 บก.4/4/2554
10 นางลันดอน  จ้าศีล 72 ม.9 ต.หนองหัวช้าง
11 นายส้าราญ สุพร 97 ม.4 ต.ป่าแฝก 086-0233818 บก.68/1/2557

12 นางสาวพิสมัย  จ้าศีล 325 ม.6 ต.หนองหัวช้าง 093-3543404 บก.84/17/2557

13 นายศราวุธ  ผงพิลา 239ม.1 ต.วังชมภู 083-3457371 บก.86/1/2558

14 นายสุดใจ  มายวัง 182 ม.4 ต.ศรีส้าราญ 082-8474102 บก.91/6/2558

15 น.ส.ณัฐนันท์  มูลเรืองชัย 77 ม.3 ต.ศรีส้าราญ 086-4199822

ท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร สถำนท่ีต้ัง เบอร์โทรศัพท์ เลขท่ีใบอนุญำต
1 หจก.ชุมภูพรบริการ 1 ม.1 ต.ศรีวิไล 042-497037 นค.36/36/2544

2 นางสาวชไมพร สกุลคู 299 ม.1 ต.ศรีวิไล 081-3479827 นค.311/31/2551

3 นายขันชัย หอมสมบัติ 9 ม.8 ต.นาแสง 081-9648417 บก.95/10/2558

4 นายเฉลียว  แสวงศักด์ิ 95 ม.2 ต.นาแสง 081-1558539 บก.159/37/2560

5 หจก.เรืองชัยปิโตรเลียมม 2018 295 ม.2 ต.ศรีวิไล 089-5105011 บก.168/5/2561

6 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดด ช.วิบูลย์ 125 ม.9 ต.ศรีวิไล 097-3186731 บก.182/19/2561

4. อ ำเภอบุ่งคล้ำ จ ำนวน 4 แห่ง

-4-

6. อ ำเภอศรีวิไล จ ำนวน 22 แห่ง



7 บริษัท โตรเลียมไทย คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (สาขาศรีวิไล1) 192 ม.3 ต.นาสะแบง 065-5218859 บก.188/3/2562

8 นายถนอม วงษ์สุทโธ 72 ม.2 ต.ศรีวิไล 087-1545188 นค.11/11/2544

9 นางเตรียมจิต  สุนทรวัตร์ 21 ม.1 ต.นาสะแบง 087-2142006 นค.276/16/2547

10 นางล้าไพ  สิงห์เสนา 32 ม.6 ต.ชุมภูพร 082-1227332 บก.24/24/2555

11 นายชุมพล  เสียงล้้า 65 ม.4 ต.ชุมภูพร 089-2171519 บก.38/7/2556

12 นางวันเพ็ญ  สุพร 235 ม.6 ต.นาแสง 091-7735602 บก.45/14/2556

13 นางกัญญาพัชร ค้าพิลา 167 ม.3 ต.ชุมภูพร 085-3756948 บก.90/5/2558

14 นางนงนุช ศรีแกวิน/นายสมบูรณ์ คงอุ่น 86 ม.1 ต.ศรีวิไล 087-9139680 บก.92/7/2558

15 นางวาสนา  ราษฎร์กฐิน 130 ม.4 ต.นาสิงห์ 095-1909204 บก.96/11/2558

16 นางจิตรา จันทร์ดาศรี 375 ม.3 ต.นาแสง 088-0879528 บก.126/4/2560

17 นางศศิโสภา  แสงกมล 56 ม.7 ต.นาแสง 095-6649622 บก.152/30/2560

18 นางอ้วน  ปัดส้าราญ 186 ม.7 ต.นาแสง บก.158/36/2560

19 นางสุดใจ  ศรีสมุทร์ 151 ม.6 ต.นาสิงห์ 091-0603032 บก.175/12/2561

20 นางสาวค้ากาย  หงษ์อาจ 73 ม.8 ต.ชุมภูพร 093-5189018 บก.187/2/2562

21 นายพวงแขน  มะลิวรรณ 191 ม.8 ต.นาสะแบง 085-4591839 บก.199/14/2562

22 ป้ัมวารินทร์ บริการ 5 ม.3 ต.นาสิงห์ 085-4646008

ท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร สถำนท่ีต้ัง เบอร์โทรศัพท์ เลขท่ีใบอนุญำต

1 หจก.กิจพิทักษ์บริการ 139 ม.5 ต.โนนศิลา 081-9642027 นค.27/27/2544

2 หจก.รุ่งธเนศ 52 ม.1 ต.ปากคาด 086-2341084 นค.312/32/2551

3 นายบุญญฤทธ์ิ บุญญาพิทักษ์ 214 ม.4 ต.หนองยอง 081-7088761 บก.17/17/2555

4 นายอภิวัชร์  สุทธิประภา 189 ม.6 ต.สมสนุก 064-3188866 บก.21/21/2555

5 นายศักด์ิ  จันทสาร 192 ม.1 ต.หนองยอง 093-5904581 บก.129/7/2560

6 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด สาขาปากคาด1 135 ม.4 ต.นาดง 061-3819388 บก.145/23/2560

7 นายสิงขร  โพธิสาร 154 ม.10 ต.หนองยอง 093-3897504 นค.220/26/2547

8 นายอุบล บุตรโก 139 ม.10 ต.หนองหยอง 086-2343532 นค.271/112549

9 นายสมาน ค้าจันทร์ 223 ม.4 ต.หนองยอง 085-4539731 นค.292/12/2550

10 สมานบริการ โดยนางสาวบุษบา  อุ่นจิต 70 ม.4 ต.โนนศิลา 095-3181304 นค.334/1/2553

11 นายทัศนัย  แก้วขาว 21 ม.8 ต.โนนศิลา 084-5541788 บก.13/13/2555

12 นายสาคร  แก้วค้าภู 119 ม.3 ต.สมสนุก 082-8405973 บก.16/16/2555

13 นางอารีรัตน์  อรัญวาส 48 ม.10 ต.โนนศิลา 089-7830700 บก.156/34/2560

14 นางสาวสายพิณ  วงจันเรียง 250 ม.6 ต.สมสนุก 092-4814055 บก.163/41/2560

15 นางปราณี  ต่อต้น 14 ม.10 ต.โนนศิลา 096-9761396 บก.170/7/2561

16 นางสาวสุนัน  วงจันเรียง 283 ม.5 ต.สมสนุก 062-1515567 บก.191/6/2562

7. อ ำเภอปำกคำด จ ำนวน 17 แห่ง



17 นางทุมพร  สุวรรณโคตร ม.7 ต.หนองยอง 097-1055845 บก.198/13/2562

ท่ี ช่ือสถำนประกอบกำร สถำนท่ีต้ัง เบอร์โทรศัพท์ เลขท่ีใบอนุญำต
1 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด สาขาบึงกาฬ 317 ม.1 ต.บึงกาฬ 081-3760101 นค 332/18/2552

2 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด จารุวงศ์ก๊าซบึงกาฬ(ก๊าซฯ) 129 ม.9 ต.บึงกาฬ 042-403129 บก 56/25/2556

3 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด จารุวงศ์ก๊าซบึงกาฬ 129 ม.9 ต.บึงกาฬ 042-403129 บก 2/2/2556
4 หจก.บุญทวีปิโตรเลียม (2549) 291 ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ 087-2249722 นค 283/3/2550

5 บริษัทหนองคายจารุวงศ์บริการ จ้ากัด 197 ม.1 ต.วิศิษฐ์ 062-9839918 บก 46/15/2556

6 บริษัทหนองคายจารุวงศ์บริการ จ้ากัด 197 ม.1 ต.วิศิษฐ์ 062-9839919 บก 3/3/2556
7 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด สาขา00793 128 ม.7 ต.ไคสี 064-4184621 บก 88/3/2558

8 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด สาขา00572 137 ม.1 ต.หอค้า 085-6617119 บก 66/35/2556

9 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอกกมลไพศาล(ก๊าซฯ) 212 ม.9 ต.วิศิษฐ์ 088-5363992 บก 22/22/2555

10 บริษัท ช.ทวีพืชผลบึงกาฬ 339 ม.1 ต.วิศิษฐ์ 042-491218 บก 36/5/2556

11 หจก.ยงเจริญบริการบึงกาฬ 329 ม.1 ต.บึงกาฬ 042-491156 นค 181/18/2545

12 บริษัท หนองคายจารุวงศ์บริการ จ้ากัด 332ม.9 ต.วิศิษฐ์ 085-6819007 บก 180/17/2561

13 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เรืองชัยบริการ(2015) 287 ม.11 ต.ชัยพร 081-9750369 บก 200/15/2562

14 หจก.ธิดาการเกษตร ม.5 ต.นาสวรรค์ 087-8541944 นค 225/31/2547

15 นายวิกร  พงษ์นฤนาถ 252 ม.1 ต.นาสวรรค์ 092-2908204 บก 153/31/2560

16 นายสายทอง  ไชยลังกา 305 ม.4 ต.นาสวรรค์ 097-0039512
17 นายสังวร  ด้าเนิน 97 ม.7 ต.นาสวรรค์ 093-5482162 บก 163/41/2560

18 นางวรรณภา  โสภาคยัง 137 ม.4 ต.โป่งเปือย 095-1942746 บก 29/29/2555

19 นางสาววรรณวิภา  วงศ์พัฒนรัตน์ 326 ม.6 ต.โป่งเปือย 080-9963929 บก 108/11/2559

20 นายอภิสิทธ์ิ  พัชรินทร์วิทยา 140 ม.8 ต.วิศิษฐ์ 093-3631373 บก 135/13/2560

21 ส้าราญบริการ 88 ม.3 ต.ไคสี 097-9474694 นค 107/107/2544

22 ทองพูลบริการ 72 ม.9 ต.หอค้า 081-0028440 บก 72/5/2557

23 นางธารารัตน์  เนาใน 224 ม.7 ต.โนนสว่าง 082-8759608 บก 186/1/2562

24 นายปิยะ ศิริวาลย์ 104 ม.9 ต.โนนสว่าง 061-1703948 บก 101/4/2559

25 นายพยงค์   ช่ังทอง 26 ม.2 ต.โนนสว่าง 089-7626104 บก 183/20/2561

26 นายสหมิตร  ค้าตะพันธ์ 24 ม.5 ต.หนองเลิง 089-8403208 บก 137/15/2560

27 นายสหมิตร  ค้าตะพันธ์ 82 ม.13 ต.หนองเลิง 089-8403208 บก 140/18/2560

28 นายมูล  กันตะนน 175 ม.7 ต.หนองเลิง 063-6792031 บก 155/33/2560

29 นายสุพศิน  ประสงค์เดช 214 ม.3 ต.โป่งเปือย 091-0657894 บก 138/16/2560

30 นางสาวรัชนี  อภัยโส 116 ม.3 ต.วิศิษฐ์ 099-0518224 บก 164/42/2560

31 นายต่อตระกูล แก้วภู สาขา 1 167 ม.10 ต.โนนสมบูรณ์ 084-7683766 บก 130/8/2560

8. อ ำเภอเมืองบึงกำฬ จ ำนวน 42 แห่ง



32 นายต่อตระกูล แก้วภู สาขา 2 91 ม.10 ต.โนนสมบูรณ์ 084-7683766 บก 131/9/2560

33 นายหวาน  ศรีสมุทร 92 ม.11 ต.ชัยพร 089-2294663 นค 6/3/2545
34 นางวิไลวรรณ์ ชาแสงบง 15 ม.4 ต.ชัยพร 087-9498937 บก 73/6/2557

35 นางสาวธัณยธรณ์  ภูทัศ 276 ม.11 ต.ชัยพร 092-4134615 บก 11/11/2555

36 นายสมคิด  ไชยสุระ 42 ม.7 ต.ชัยพร 080-7635049 บก 109/12/2559

37 นายถนอม  ศิริบูรณ์ 54 ม.6 ต.โนนสมบูรณ์ 085-8459398 บก 177/14/2561

38 นายสิทธิพร  เสสชัง สาขา 1 241 ม.11 ต.วิศิษฐ์ 089-9403827 บก 142/20/2560

39 นายสิทธิพร  เสสชัง สาขา 2 61 ม.11 ต.วิศิษฐ์ 089-9403828
40 นายสมบูรณ์  คมข้า 100 ม.9 ต.โคกก่อง 081-9655265 นค 248/11/2548

41 นายตาล  เสนสอน 56 ม.10 ต.ชัยพร 098-1642071 บก 52/21/2556

42 นางนวลจันทร์  วรรณชัย 44 ม.4 ต.โป่งเปือย 093-4368298 บก 154/32/2560


