
ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เรื่อง  ก้าหนดเขตระบบการขนส่งน ้ามนัทางท่อและเครือ่งหมายแสดงเขต 

ในท้องที่จังหวดัระยอง 
 
 

ด้วยกระทรวงพลังงาน  โดยกรมธุรกิจพลังงาน  ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่  ๓  ระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อให้แก่บริษัท  ไออาร์พีซี  จ้ากัด  (มหาชน)  ซึ่งเป็นการวาง 
ท่อส่งน ้ามันจากอุปกรณ์วัดปริมาตรต้นทางจนถึงอุปกรณ์วัดปริมาตรปลายทาง  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
๑๒  นิ ว  รวมความยาวท่อส่งน ้ามันประมาณ  ๒๖.๑๐๐  กิโลเมตร  ดังนั น  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน
การกระท้าอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเป็นอันตรายแก่ระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ   รวมทั งอุปกรณ์ 
ของระบบดังกล่าว 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๒๒  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
น ้ามันเชื อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ก้าหนดให้พื นที่ในเขตท้องที่ต่อไปนี   เป็นเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  โดยม ี

การวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๒  นิ ว  มีความกว้างของเขต  ๒  เมตร  และความยาว
ของเขต  ๒๖,๑๐๐  เมตร  จากบริษัท  ไออาร์พีซี  จ้ากัด  (มหาชน)  อ้าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  
จนถึงบริษัท  พีทีที  โกลบอล  เคมิคอล  จ้ากัด  (มหาชน)  อ้าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  วางอยู่ในท้องที่
ต้าบลเชิงเนิน  ต้าบลทับมา  ต้าบลเนินพระ  ต้าบลมาบตาพุด  อ้าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

ข้อ ๓ ให้บริษัท  ไออาร์พีซี  จ้ากัด  (มหาชน)  ท้าเครื่องหมายแสดงไว้ในบริเวณเขตระบบ
การขนส่งน ้ามันทางท่อให้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท้าเครื่องหมายแสดง
ในบริเวณเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ 

ข้อ ๔ แผนที่แสดงเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  และเอกสารแสดงฐานความผิดและ  
อัตราโทษของผู้กระท้าผิดภายในเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อตามพระราชบัญญัติควบคุม 
น ้ามันเชื อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ปรากฏตามท้ายประกาศนี  

ข้อ ๕ ให้บริษัท  ไออาร์พีซี  จ้ากัด  (มหาชน)  ปิดประกาศฉบับนี   ไว้  ณ  ที่ว่าการอ้าเภอ
แห่งท้องที่ที่ระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อนั นตั งอยู่ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  7  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

สนธิรตัน์  สนธิจริวงศ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดขอ้ห้ามปฏิบัติและบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมน้าํมันเชือ้เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
ลําดับ ข้อห้ามปฏิบัติ บทกําหนดโทษ 
๑ กระทําการที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ 

รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว  
(มาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง) 

จําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

๒ กระทําการที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ 
รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ระบบถูก
ทําลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรอืไร้ประโยชน์  
(มาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๗๓ วรรคสอง) 

จําคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

๓ กระทําการทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวนหรอื
เครื่องจับสัตว์นํ้าอย่างใดๆ ในเขตระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ 
ที่อยู่ในแม่นํ้า ลําคลอง ทะเลหรือทางสัญจรทางนํ้า ไม่ว่าจะอยู่
ในราชอาณาจักรหรือไม่  
(มาตรา ๓๙ ประกอบมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง) 

จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

๔ กระทําการทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวนหรอื
เครื่องจับสัตว์นํ้าอย่างใดๆ ในเขตระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ 
ที่อยู่ในแม่นํ้า ลําคลอง ทะเลหรือทางสัญจรทางนํ้า ไม่ว่าจะอยู่
ในราชอาณาจักรหรือไม่ จนเป็นเหตุให้ระบบการขนส่งนํ้ามัน
ทางท่อหรืออุปกรณ์ของระบบดังกล่าวถูกทําลาย เสียหาย 
เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์  
(มาตรา ๓๙ ประกอบมาตรา ๗๕ วรรคสอง) 

จําคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

๕ กระทําการที่ทาํให้เครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนส่งนํ้ามัน
ทางท่อ เคลื่อนที่หรือทําให้เสียหายด้วยประการใดๆ  
(มาตรา ๗๖) 

จําคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

๖ การกระทําในลําดับ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ หรือ ๕ หากการกระทําน้ัน
เป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวก หรือน่าจะเป็นเหตุให้
เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรอืสิ่งแวดล้อม  
(มาตรา ๗๗ วรรคหน่ึง) 

จําคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

๗ การกระทําในลําดับ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ หรือ ๕ หากการกระทําน้ัน
เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนได้รับอันตรายสาหัส  
(มาตรา ๗๗ วรรคสอง) 

จําคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

๘ การกระทําในลําดับ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ หรือ ๕ หากการกระทําน้ัน
เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตาย  
(มาตรา ๗๗ วรรคสาม) 

จําคุกไม่เกิน ๒๐ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

 


