
ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เรื่อง  ก้าหนดเขตระบบการขนส่งน ้ามนัทางท่อและเครือ่งหมายแสดงเขตในท้องที่จงัหวดัระยอง   

จังหวดัชลบุรี  จังหวดัฉะเชิงเทรา  กรงุเทพมหานคร  จังหวดัปทุมธานี  จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา   
จังหวดัสระบรุี  และจงัหวัดสมุทรปราการ 

 
 

ด้วยกระทรวงพลังงาน  โดยกรมธุรกิจพลังงาน  ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่  ๓  ระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อให้แก่บริษัท  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  จ้ากัด  ซึ่งเป็นการวางท่อส่ง  
น ้ามันจากอุปกรณ์วัดปริมาตรต้นทางจนถึงอุปกรณ์วัดปริมาตรปลายทาง  จ้านวน  ๕  ตอน  ได้แก่   
ตอนที่  ๑  มาบตาพุด - ศรีราชา  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  ความยาวท่อส่งน ้ามันประมาณ  
๖๑.๖๓๗  กิโลเมตร  ตอนที่  ๒  ศรีราชา - ล้าลูกกา  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๒๔  นิ ว  ความยาว 
ท่อส่งน ้ามันประมาณ  ๑๓๒.๗๒๐  กิโลเมตร  ตอนที่  ๓  ล้าลูกกา - สระบุรี  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
๑๘  นิ ว  ความยาวท่อส่งน ้ามันประมาณ  ๙๒.๙๐๗  กิโลเมตร  ตอนที่  ๔  ล้าลูกกา - ดอนเมือง   
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๐  นิ ว  ความยาวท่อส่งน ้ามันประมาณ  ๒๙.๖๑๙  กิโลเมตร  และตอนที่  ๕  
ล้าลูกกา - สุวรรณภูมิ  ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง  ๑๘  นิ ว  ความยาวทอ่ส่งน ้ามันประมาณ  ๓๗.๘๗๐  กิโลเมตร  
รวมความยาวท่อส่งน ้ามันประมาณ  ๓๕๔.๗๕๓  กิโลเมตร  มีสถานีควบคุม  (block  valve)   
ตลอดแนวท่อส่งน ้ามัน  จ้านวน  ๒๔  สถานี  และจุดตรวจสอบน ้ามัน  จ้านวน  ๓  จุด  ดังนั น 
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันการกระท้าอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเป็นอันตรายแก่ระบบการขนส่ง   
น ้ามันทางท่อ  รวมทั งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว 

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

ข้อ ๑ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ก้าหนดให้พื นที่ในเขตท้องทีต่่อไปนี   เป็นเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  ตอนที่  ๑  

มาบตาพุด - ศรีราชา  จ้านวน  ๔  ช่วง  มีรายละเอียด  ดังนี  
(๑) ช่วงที่  ๑  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้าง 

ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๕,๑๓๑  เมตร  จากบริษัท  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  จ้ากัด  
อ้าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  จนถึงสถานีควบคุม  BV - 651  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลมาบตาพุด  
ต้าบลห้วยโป่ง  อ้าเภอเมืองระยอง  ต้าบลมาบข่า  ต้าบลนิคมพัฒนา  ต้าบลมะขามคู่  อ้าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 

(๒) ช่วงที่  ๒  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๕,๑๕๐  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 651  จนถึงสถานี
ควบคุม  BV - 652  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลมะขามคู่  อ้าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  ต้าบลโป่ง  
อ้าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๖๒



(๓) ช่วงที่  ๓  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๓,๘๕๗  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 652  จนถึงสถานี
ควบคุม  BV - 653  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลโป่ง  ต้าบลหนองปลาไหล  อ้าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

(๔) ช่วงที่  ๔  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๗,๔๙๙  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 653  จนถึงบริษัท  
ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  จ้ากัด  อ้าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลหนองปลาไหล   
ต้าบลบางละมุง  ต้าบลตะเคียนเตี ย  อ้าเภอบางละมุง  ต้าบลทุ่งสุขลา  อ้าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

ข้อ ๓ ในเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  ตอนที่  ๑  มาบตาพุด - ศรีราชา  มีสถานีควบคุม  
จ้านวน  ๓  สถานี  มีรายละเอียดเนื อที่  สถานที่ตั ง  ดังนี  

(๑) สถานีควบคุม  BV - 651  เนื อที่ประมาณ  ๔,๘๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ 
ต้าบลมะขามคู่  อ้าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 

(๒) สถานีควบคุม  BV - 652  เนื อที่ประมาณ  ๑๑,๒๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลโป่ง  
อ้าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

(๓) สถานีควบคุม  BV - 653  เนื อที่ประมาณ  ๖๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ ในท้องที่ 
ต้าบลหนองปลาไหล  อ้าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

ข้อ ๔ ในเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  ตอนที่  ๑  มาบตาพุด - ศรีราชา  มีจุดตรวจสอบ
น ้ามัน  IDU - 14"  เนื อที่ประมาณ  ๘๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลทุ่งสุขลา  อ้าเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 

ข้อ ๕ ก้าหนดให้พื นที่ในเขตท้องทีต่่อไปนี   เป็นเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  ตอนที่  ๒  
ศรีราชา - ล้าลูกกา  จ้านวน  ๑๐  ช่วง  มีรายละเอียด  ดังนี  

(๑) ช่วงที่  ๑  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๒๔  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๗,๐๒๑  เมตร  จากบริษัท  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  จ้ากัด  
อ้าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  จนถึงสถานีควบคุม  BV - 611  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลทุ่งสุขลา   
ต้าบลสุรศักดิ์  ต้าบลบางพระ  อ้าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

(๒) ช่วงที่  ๒  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๒๔  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๕,๖๓๙  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 611  จนถึงสถานี
ควบคุม  BV - 612  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลบางพระ  อ้าเภอศรีราชา  ต้าบลเหมือง  ต้าบลแสนสุข   
ต้าบลห้วยกะปิ  ต้าบลหนองข้างคอก  อ้าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 

(๓) ช่วงที่  ๓  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๒๔  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๓,๓๓๔  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 612  จนถึงสถานี
ควบคุม  BV - 613  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลหนองขา้งคอก  ต้าบลบ้านสวน  ต้าบลนาป่า  ต้าบลดอนหวัฬ่อ  
อ้าเภอเมืองชลบุรี  ต้าบลหนองต้าลึง  อ้าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๖๒



(๔) ช่วงที่  ๔  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๒๔  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๓,๘๑๖  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 613  จนถึงสถานี
ควบคุม  BV - 614  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลหนองตา้ลึง  ต้าบลหนองกะขะ  ต้าบลพานทอง  ต้าบลบางนาง  
ต้าบลหน้าประดู่  ต้าบลเกาะลอย  ต้าบลโคกขี หนอน  อ้าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี 

(๕) ช่วงที่  ๕  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๒๔  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๖,๕๓๕  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 614  จนถึงสถานี
ควบคุม  BV - 615  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลโคกขี หนอน  ต้าบลเกาะลอย  อ้าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  
ต้าบลหนองตีนนก  ต้าบลหนองบัว  ต้าบลดอนทราย  อ้าเภอบ้านโพธิ์  ต้าบลคลองนา  ต้าบลบางไผ่  
อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(๖) ช่วงที่  ๖  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๒๔  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑,๙๕๖  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 615  จนถึงสถานี
ควบคุม  BV - 616  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลบางไผ่  ต้าบลบ้านใหม่  ต้าบลหน้าเมือง  อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(๗) ช่วงที่  ๗  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๒๔  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๗,๖๖๒  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 616  จนถึงสถานี
ควบคุม  BV - 617  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลหน้าเมือง  ต้าบลวังตะเคียน  ต้าบลบางเตย  ต้าบลคลองเปรง  
อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(๘) ช่วงที่  ๘  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๒๔  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๔,๖๖๙  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 617  จนถึงสถานี
ควบคุม  BV - 618  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลคลองเปรง  ต้าบลคลองอุดมชลจร  ต้าบลคลองหลวงแพ่ง  
อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  แขวงขุมทอง  แขวงทับยาว  แขวงล้าปลาทิว  เขตลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร 

(๙) ช่วงที่  ๙  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๒๔  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๘,๗๑๖  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 618  จนถึงสถานี
ควบคุม  BV - 619  วางอยู่ในท้องที่แขวงล้าปลาทิว  เขตลาดกระบัง  แขวงล้าผักชี  แขวงโคกแฝด   
เขตหนองจอก  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  แขวงทรายกองดินใต้  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร 

(๑๐) ช่วงที่  ๑๐  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๒๔  นิ ว  มีความกว้าง   
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๓,๓๗๒  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 619  จนถึงบริษัท  
ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  จ้ากัด  อ้าเภอล้าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  วางอยู่ในท้องที่แขวงทรายกองดินใต้  
แขวงสามวาตะวันออก  แขวงสามวาตะวันตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ต้าบลลาดสวาย  
อ้าเภอล้าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๖ ในเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  ตอนที่  ๒  ศรีราชา - ล้าลูกกา  มีสถานีควบคุม  
จ้านวน  ๙  สถานี  มีรายละเอียดเนื อที่  สถานที่ตั ง  ดังนี  

(๑) สถานีควบคุม  BV - 611  เนื อที่ประมาณ  ๘๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ ในท้องที่ 
ต้าบลบางพระ  อ้าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

(๒) สถานีควบคุม  BV - 612  เนื อที่ประมาณ  ๘๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ ในท้องที่ 
ต้าบลหนองข้างคอก  อ้าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 

(๓) สถานีควบคุม  BV - 613  เนื อที่ประมาณ  ๘๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ ในท้องที่ 
ต้าบลหนองต้าลึง  อ้าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี 

(๔) สถานีควบคุม  BV - 614  เนื อที่ประมาณ  ๘๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ ในท้องที่ 
ต้าบลโคกขี หนอน  อ้าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี 

(๕) สถานีควบคุม  BV - 615  เนื อที่ประมาณ  ๘๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลบางไผ่  
อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(๖) สถานีควบคุม  BV - 616  เนื อที่ประมาณ  ๘๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลหน้าเมือง  
อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(๗) สถานีควบคุม  BV - 617  เนื อที่ประมาณ  ๘๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลคลองเปรง  
อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(๘) สถานีควบคุม  BV - 618  เนื อที่ประมาณ  ๘๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่แขวงล้าปลาทิว  
เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 

(๙) สถานีควบคุม  BV - 619  เนื อที่ประมาณ  ๘๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ ในท้องที่ 
แขวงทรายกองดินใต้  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๗ ในเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  ตอนที่  ๒  ศรีราชา - ล้าลูกกา  มีจุดตรวจสอบ
น ้ามัน  IDU - 24"  เนื อที่ประมาณ  ๘๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่แขวงสามวาตะวันตก  เขตคลองสามวา  
กรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๘ ก้าหนดให้พื นที่ในเขตท้องทีต่่อไปนี   เป็นเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  ตอนที่  ๓  
ล้าลูกกา - สระบุรี  จ้านวน  ๘  ช่วง  มีรายละเอียด  ดังนี  

(๑) ช่วงที่  ๑  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๘  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๗,๑๘๙  เมตร  จากบริษัท  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  จ้ากัด  
อ้าเภอล้าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  จนถึงสถานีควบคุม  BV - 631  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลลาดสวาย  
อ้าเภอล้าลูกกา  ต้าบลบึงยี่โถ  ต้าบลประชาธิปัตย์  อ้าเภอธัญบุรี  ต้าบลคลองสอง  ต้าบลคลองหนี่ง  
อ้าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

(๒) ช่วงที่  ๒  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๘  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๕,๗๑๑  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 631  จนถึงสถานี

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ควบคุม  BV - 632  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลคลองหนี่ง  อ้าเภอคลองหลวง  ต้าบลบางพูน  ต้าบลสวนพริกไท  
อ้าเภอเมืองปทุมธาน ี จังหวัดปทุมธานี  ต้าบลเชียงรากน้อย  อ้าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

(๓) ช่วงที่  ๓  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๘  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๙,๑๕๓  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 632  จนถึงสถานี
ควบคุม  BV - 633  วางอยู่ ในท้องที่ต้าบลเชียงรากน้อย  ต้าบลบางกระสั น  ต้าบลบ้านเลน   
อ้าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๔) ช่วงที่  ๔  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๘  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๖,๘๘๘  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 633  จนถึงสถานี
ควบคุม  BV - 634  วางอยู่ในท้องที่ตา้บลบา้นเลน  ต้าบลบ้านโพ  อ้าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๕) ช่วงที่  ๕  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๘  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๖,๖๙๐  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 634  จนถึงสถานี
ควบคุม  BV - 635  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลบ้านโพ  ต้าบลขนอนหลวง  อ้าเภอบางปะอิน  ต้าบลเกาะเรยีน  
ต้าบลคลองสวนพลู  อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๖) ช่วงที่  ๖  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๘  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๔,๙๖๑  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 635  จนถึงสถานี
ควบคุม  BV - 636  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลคลองสวนพลู  ต้าบลบ้านเกาะ  อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๗) ช่วงที่  ๗  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๘  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๓,๙๕๔  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 636  จนถึงสถานี
ควบคุม  BV - 637  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลบ้านเกาะ  อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา  ต้าบลบ่อโพง   
ต้าบลหนองปลิง  อ้าเภอนครหลวง  ต้าบลกระจิว  ต้าบลพระแก้ว  ต้าบลภาชี  ต้าบลไผ่ล้อม  อ้าเภอภาชี  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๘) ช่วงที่  ๘  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๘  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๘,๓๖๑  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 637  จนถึงบริษัท  
ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  จ้ากัด  อ้าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลไผ่ล้อม  ต้าบลดอนหญ้านาง  
อ้าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ต้าบลหนองแซง  ต้าบลไก่เส่า  ต้าบลหนองสีดา  อ้าเภอหนองแซง  
ต้าบลเมืองเก่า  ต้าบลเสาไห้  อ้าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

ข้อ ๙ ในเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  ตอนที่  ๓  ล้าลูกกา - สระบุรี  มีสถานีควบคุม  
จ้านวน  ๗  สถานี  มีรายละเอียดเนื อที่  สถานที่ตั ง  ดังนี  

(๑) สถานีควบคุม  BV - 631  เนื อที่ประมาณ  ๘๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลคลองหนึ่ง  
อ้าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๖๒



(๒) สถานีควบคุม  BV - 632  เนื อที่ประมาณ  ๘๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ ในท้องที่ 
ต้าบลเชียงรากน้อย  อ้าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๓) สถานีควบคุม  BV - 633  เนื อที่ประมาณ  ๘๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลบ้านเลน  
อ้าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๔) สถานีควบคุม  BV - 634  เนื อที่ประมาณ  ๘๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลบ้านโพ  
อ้าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๕) สถานีควบคุม  BV - 635  เนื อที่ประมาณ  ๘๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลคลองสวนพลู  
อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๖) สถานีควบคุม  BV - 636  เนื อที่ประมาณ  ๘๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลบ้านเกาะ  
อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๗) สถานีควบคุม  BV - 637  เนื อที่ประมาณ  ๘๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลไผ่ล้อม  
อ้าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อ ๑๐ ในเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  ตอนที่  ๓  ล้าลูกกา - สระบุรี  มีจุดตรวจสอบ
น ้ามัน  IDU - 18"  เนื อที่ประมาณ  ๘๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลเมืองเก่า  อ้าเภอเสาไห้  
จังหวัดสระบุรี 

ข้อ ๑๑ ก้าหนดให้พื นที่ในเขตท้องทีต่่อไปนี   เป็นเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  ตอนที่  ๔  
ล้าลูกกา - ดอนเมือง  จ้านวน  ๒  ช่วง  มีรายละเอียด  ดังนี  

(๑) ช่วงที่  ๑  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๐  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๗,๑๘๙  เมตร  จากบริษัท  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  จ้ากัด  
อ้าเภอล้าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  จนถึงสถานีควบคุม  BV - 621  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลลาดสวาย  
อ้าเภอล้าลูกกา  ต้าบลบึงยี่โถ  ต้าบลประชาธิปัตย์  อ้าเภอธัญบุรี  ต้าบลคลองสอง  ต้าบลคลองหนี่ง  
อ้าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

(๒) ช่วงที่  ๒  เป็นการวางท่อส่งน า้มันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๐  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๒,๔๓๐  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 621  จนถึงบริษัท   
ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  จ้ากัด  ภายในเขตพื นที่บริษัท  บริการเชื อเพลิงการบินกรุงเทพ  จ้ากัด  (มหาชน)  
เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลคลองหนี่ง  อ้าเภอคลองหลวง  ต้าบลบางพูน  
ต้าบลสวนพริกไท  ต้าบลหลักหก  อ้าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  แขวงสีกัน  แขวงดอนเมือง  
เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๑๒ ในเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  ตอนที่  ๔  ล้าลูกกา - ดอนเมือง  มีสถานีควบคุม  
จ้านวน  ๑  สถานี  ได้แก่  สถานีควบคุม  BV - 621  เนื อที่ประมาณ  ๘๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่
ต้าบลคลองหนึ่ง  อ้าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๓ ก้าหนดให้พื นที่ในเขตท้องทีต่่อไปนี   เป็นเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  ตอนที่  ๕  
ล้าลูกกา - สุวรรณภูมิ  จ้านวน  ๕  ช่วง  มีรายละเอียด  ดังนี  

(๑) ช่วงที่  ๑  เป็นการวางท่อส่งน า้มันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๘  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๔,๖๖๒  เมตร  จากบริษัท  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  จ้ากัด  อ้าเภอล้าลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี  จนถึงสถานีควบคุม  BV - 641  วางอยู่ในท้องที่ต้าบลลาดสวาย  ต้าบลบึงค้าพร้อย  
อ้าเภอล้าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  แขวงคลองสามวาตะวันตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร 

(๒) ช่วงที่  ๒  เป็นการวางท่อส่งน า้มันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๘  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๗,๗๑๓  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 641  จนถึงสถานีควบคุม  BV - 642  
วางอยู่ในท้องที่แขวงสามวาตะวันตก  แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา  แขวงออเงิน  เขตสายไหม   
แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร 

(๓) ช่วงที่  ๓  เป็นการวางท่อส่งน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๘  นิ ว  มีความกว้าง 
ของเขต  ๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๔,๖๘๑  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 642  จนถึงสถานี
ควบคุม  BV - 643  วางอยู่ในท้องที่แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร 

(๔) ช่วงที่  ๔  เป็นการวางท่อส่งน า้มันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๘  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๒,๙๒๗  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 643  จนถึงสถานีควบคุม  
BV - 644  วางอยู่ในท้องที่แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  แขวงสะพานสูง  แขวงทับช้าง  เขตสะพานสงู  
แขวงคลองสองต้นนุ่น  แขวงคลองสามประเวศ  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 

(๕) ช่วงที่  ๕  เป็นการวางท่อส่งน า้มันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๘  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๗,๘๘๗  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV - 644  จนถึงบริษัท   
ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  จ้ากัด  ภายในเขตพื นที่บริษัท  บริการเชื อเพลิงการบินกรุงเทพ  จ้ากัด  (มหาชน)  
อ้าเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  วางอยู่ ในท้องที่แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร  ต้าบลหนองปรือ  อ้าเภอบางพลี  ต้าบลศรีษะจรเข้น้อย  อ้าเภอบางเสาธง   
จังหวัดสมุทรปราการ 

ข้อ ๑๔ ในเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  ตอนที่  ๕  ล้าลูกกา - สุวรรณภูมิ  มีสถานีควบคุม  
จ้านวน  ๔  สถานี  มีรายละเอียดเนื อที่  สถานที่ตั ง  ดังนี  

(๑) สถานีควบคุม  BV - 641  เนื อที่ประมาณ  ๑๕๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ ในท้องที่ 
แขวงสามวาตะวันตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร 

(๒) สถานีควบคุม  BV - 642  เนื อที่ประมาณ  ๑๕๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่แขวงคันนายาว   
เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร 

(๓) สถานีควบคุม  BV - 643  เนื อที่ประมาณ  ๑๕๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่แขวงคันนายาว  
เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๖๒



(๔) สถานีควบคุม  BV - 644  เนื อที่ประมาณ  ๑๕๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ ในท้องที่ 
แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๑๕ ให้บริษัท  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  จ้ากัด  ท้าเครื่องหมายแสดงไว้ในบริเวณเขตระบบ  
การขนส่งน ้ามันทางท่อให้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท้าเครื่องหมายแสดง
ในบริเวณเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ 

ข้อ ๑๖ แผนที่ระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  และเครื่องหมายแสดงเขต  รวมทั งรายละเอียด
ข้อห้ามปฏิบัติในบริเวณเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  และบทก้าหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ปรากฏตามท้ายประกาศนี  

ข้อ ๑๗ ให้บริษัท  ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  จ้ากัด  ปิดประกาศฉบับนี   ณ  ส้านักงานเขตหรือ  
ที่ว่าการอ้าเภอแห่งท้องที่ที่ระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อนั นตั งอยู่ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  7  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

สนธิรตัน์  สนธิจริวงศ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

้หนา   ๘

่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 

 


