
ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เรื่อง  ก้าหนดเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวดัอ่างทอง  จงัหวัดสงิห์บุร ี จังหวดัลพบุร ี จงัหวดัชัยนาท  จงัหวัดนครสวรรค์  จังหวัดกา้แพงเพชร 

และจังหวดัพิจิตร 
 
 

ด้วยกระทรวงพลังงาน  โดยกรมธุรกิจพลังงาน  ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  
ระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อให้แก่  บริษัท  ขนส่งน ้ามันทางท่อ  จ้ากัด  ซึ่งเป็นการวางท่อส่งน ้ามันจาก
อุปกรณ์วัดปริมาตรต้นทางจนถึงอุปกรณ์วัดปริมาตรปลายทาง  จ้านวน  ๒  ตอน  ได้แก่  ตอนที่  ๑   
บางปะอิน - ก้าแพงเพชร  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  ความยาวท่อส่งน ้ามันประมาณ   
๒๙๑.๔๓๓  กิโลเมตร  ตอนที่  ๒  ก้าแพงเพชร - พิจิตร  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๒  นิ ว  ความยาวท่อส่งน ้ามนั
ประมาณ  ๗๕.๔๔๖  กิโลเมตร  รวมความยาวท่อส่งน ้ามันประมาณ  ๓๖๖.๘๗๙  กิโลเมตร  มีสถานีควบคุม  
(Block  Valve)  ตลอดแนวท่อส่งน ้ามัน  จ้านวน  ๓๔  สถานี  ดังนั น  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันการกระท้า
อย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเปน็อันตรายแก่ระบบการขนส่งน ้ามนัทางท่อ  รวมทั งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๒  วรรคสี่  แห่งพระราชบญัญตัิ
ควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

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

บางปะอิน - ก้าแพงเพชร  จ้านวน  ๒๖  ช่วง  มีรายละเอียด  ดังนี  
(๑) ช่วงที่  ๑  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  ๒  เมตร  

และความยาวของเขต  ๒๕๓  เมตร  จากบริษัท  ขนส่งน ้ามันทางท่อ  จ้ากัด  (สถานีควบคุม  FPT09)  
ต้าบลบางกระสั น  อ้าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จนถึงสถานีควบคุม  BV900  วางอยู่ในท้องที่
ต้าบลบางกระสั น  อ้าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

(๒) ช่วงที่  ๒  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  ๒  เมตร  
และความยาวของเขต  ๓,๙๐๘  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV900  จนถึงสถานีควบคุม  BV901   
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลบางกระสั น  ต้าบลเชียงรากน้อย  อ้าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๓) ช่วงที่  ๓  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  ๒  เมตร  
และความยาวของเขต  ๒,๙๐๙  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV901  จนถึงสถานีควบคุม  BV902   
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลบางกระสั น  ต้าบลเกาะเกิด  อ้าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๔) ช่วงที่  ๔  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  ๒  เมตร  
และความยาวของเขต  ๑๘,๒๕๕  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV902  จนถึงสถานีควบคุม  BV903   
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลเกาะเกิด  ต้าบลบ้านพลับ  ต้าบลบ้านแป้ง  ต้าบลวัดยม  ต้าบลตลาดเกรียบ   

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๖๔



ต้าบลบางประแดง  อ้าเภอบางปะอิน  ต้าบลบ้านกลึง  อ้าเภอบางไทร  ต้าบลปากกราน  ต้าบลบ้านป้อม  
อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๕) ช่วงที่  ๕  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  ๒  เมตร  
และความยาวของเขต  ๑,๔๘๐  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV903  จนถึงสถานีควบคุม  BV904   
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลบ้านป้อม  ต้าบลบ้านใหม่  อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๖) ช่วงที่  ๖  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  ๒  เมตร  
และความยาวของเขต  ๒๖,๑๒๒  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV904  จนถึงสถานีควบคุม  BV905   
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลบ้านใหม่  ต้าบลวัดตูม  อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา  ต้าบลพทุเลา  ต้าบลโพธิ์สามต้น  
ต้าบลขวัญเมือง  ต้าบลบ้านลี่   ต้าบลบางนางร้า  ต้าบลตานิม  ต้าบลหันสัง  อ้าเภอบางปะหัน   
ต้าบลบ้านใหม่  ต้าบลท่อตอ  อ้าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ต้าบลบ้านอิฐ  อ้าเภอเมืองอ่างทอง  
จังหวัดอ่างทอง 

(๗) ช่วงที่  ๗  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  ๒  เมตร  
และความยาวของเขต  ๖๓๙  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV905  จนถึงสถานีควบคุม  BV906   
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลบ้านอิฐ  ต้าบลตลาดกรวด  อ้าเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง 

(๘) ช่วงที่  ๘  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  ๒  เมตร  
และความยาวของเขต  ๓๐,๒๒๘  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV906  จนถึงสถานีควบคุม  BV907   
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลตลาดกรวด  อ้าเภอเมืองอ่างทอง  ต้าบลชัยฤทธิ์  ต้าบลจรเข้ร้อง  ต้าบลชะไว  
ต้าบลหลักฟ้า  ต้าบลไชยภูมิ  อ้าเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง  ต้าบลบ้านหม้อ  ต้าบลบางน ้าเชี่ยว   
ต้าบลบ้านแป้ง  ต้าบลพรหมบุรี  อ้าเภอพรหมบุรี  ต้าบลม่วงหมู่  อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี   

(๙) ช่วงที่  ๙  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  ๒  เมตร  
และความยาวของเขต  ๙๘๘  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV907  จนถึงสถานีควบคุม  BV908   
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลม่วงหมู่  อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี   

(๑๐) ช่วงที่  ๑๐  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๒,๒๓๘  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV908  จนถึงสถานีควบคุม  BV923   
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลม่วงหมู่   อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี   จังหวัดสิงห์บุรี   ต้าบลบางงา  อ้าเภอท่าวุ้ง   
จังหวัดลพบุรี  ต้าบลบางมัญ  ต้าบลโพกรวม  อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี  ต้าบลน ้าตาล  อ้าเภออินทร์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี 

(๑๑) ช่วงที่  ๑๑  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๕๒  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV923  จนถึงสถานีควบคุม  BV924  
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลน ้าตาล  อ้าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี   

(๑๒) ช่วงที่  ๑๒  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๓๘,๒๐๘  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV924  จนถึงสถานีควบคุม  BV909  

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๖๔



วางอยู่ในท้องที่ต้าบลน ้าตาล  ต้าบลอินทร์บุรี  ต้าบลท่างาม  ต้าบลชีน ้าร้าย  อ้าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  
ต้าบลโพนางด้าออก  ต้าบลหาดอาษา  ต้าบลตลุก  อ้าเภอสรรพยา  ต้าบลเสือโฮก  อ้าเภอเมืองชัยนาท  
ต้าบลอู่ตะเภา  อ้าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท 

(๑๓) ช่วงที่  ๑๓  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๗๒๕  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV909  จนถึงสถานีควบคุม  BV910  
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลอู่ตะเภา  อ้าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท 

(๑๔) ช่วงที่  ๑๔  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๗,๘๒๔  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV910  จนถึงสถานีควบคุม  BV911  
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลอู่ตะเภา  ต้าบลหางน ้าสาคร  ต้าบลวัดโคก  ต้าบลศิลาดาน  ต้าบลท่าฉนวน   
อ้าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท  ต้าบลม่วงหัก  ต้าบลท่าน ้าอ้อย  อ้าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ 

(๑๕) ช่วงที่  ๑๕  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๒๕,๑๑๑  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV911  จนถึงสถานีควบคุม  BV912  
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลท่าน ้าอ้อย  ต้าบลพยุหะ  ต้าบลย่านมัทรี  อ้าเภอพยุหะคีรี  ต้าบลยางตาล   
อ้าเภอโกรกพระ  ต้าบลกลางแดด  อ้าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

(๑๖) ช่วงที่  ๑๖  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๒,๑๔๘  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV912  จนถึงสถานีควบคุม  BV913   
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลกลางแดด  ต้าบลตะเคียนเลื่อน  อ้าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

(๑๗) ช่วงที่  ๑๗  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๘,๒๙๒  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV913  จนถึงสถานีควบคุม  BV914  
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลตะเคียนเลื่อน  ต้าบลนครสวรรค์ตก  ต้าบลหนองกรด  อ้าเภอเมืองนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 

(๑๘) ช่วงที่  ๑๘  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๒,๑๕๓  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV914  จนถึงสถานีควบคุม  BV915   
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลหนองกรด  ต้าบลหนองกระโดน  อ้าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

(๑๙) ช่วงที่  ๑๙  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๒๙,๕๕๕  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV915  จนถึงสถานีควบคุม  BV916  
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลหนองกระโดน  อ้าเภอเมืองนครสวรรค์  ต้าบลเนินขี เหล็ก  ต้าบลบ้านไร่  อ้าเภอลาดยาว  
ต้าบลบ้านแดน  ต้าบลบางแก้ว  อ้าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  ต้าบลสลกบาตร  อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี  
จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๒๐) ช่วงที่  ๒๐  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๔,๕๔๘  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV916  จนถึงสถานีควบคุม  BV917   
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลสลกบาตร  อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก้าแพงเพชร 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๒๑) ช่วงที่  ๒๑  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๗,๒๐๒  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV917  จนถึงสถานีควบคุม  BV918  
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลสลกบาตร  ต้าบลดอนแตง  ต้าบลโค้งไผ่  อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี  ต้าบลคลองขลุง  
อ้าเภอคลองขลุง  จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๒๒) ช่วงที่  ๒๒  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๔,๘๑๒  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV918  จนถึงสถานีควบคุม  BV919   
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลคลองขลุง  อ้าเภอคลองขลุง  จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๒๓) ช่วงที่  ๒๓  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๓๑,๑๔๖  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV919  จนถึงสถานีควบคุม  BV920  
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลคลองขลุง  ต้าบลท่าพุทรา  อ้าเภอคลองขลุง  ต้าบลธ้ามรงค์  ต้าบลไตรตึงษ์   
ต้าบลอ่างทอง  อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๒๔) ช่วงที่  ๒๔  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑,๔๗๑  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV920  จนถึงสถานีควบคุม  BV921   
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลอ่างทอง  อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  จังหวัดก้าแพงเพชร   

(๒๕) ช่วงที่  ๒๕  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑,๑๑๐  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV921  จนถึงสถานีควบคุม  BV922   
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลอ่างทอง  ต้าบลคลองแม่ลาย  อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๒๖) ช่วงที่  ๒๖  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๔  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๕๖  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV922  จนถึงสถานีควบคุม  FPT12  
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลคลองแม่ลาย  อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  จังหวัดก้าแพงเพชร 

ข้อ ๓ ในเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  ตอนที่  ๑  บางปะอิน - ก้าแพงเพชร  มีสถานีควบคุม  
จ้านวน  ๒๗  สถานี  มีรายละเอียดเนื อที่  สถานที่ตั ง  ดังนี  

(๑) สถานีควบคุม  FPT09  เนื อที่ประมาณ  ๓๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลบางกระสั น  
อ้าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๒) สถานีควบคุม  BV900  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลบางกระสั น  
อ้าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๓) สถานีควบคุม  BV901  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลเชียงรากน้อย  
อ้าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๔) สถานีควบคุม  BV902  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลเกาะเกิด  
อ้าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๕) สถานีควบคุม  BV903  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลบ้านป้อม  
อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๖) สถานีควบคุม  BV904  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลบ้านใหม่  
อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๗) สถานีควบคุม  BV905  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลบ้านอิฐ  
อ้าเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง 

(๘) สถานีควบคุม  BV906  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลตลาดกรวด  
อ้าเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง 

(๙) สถานีควบคุม  BV907  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลม่วงหมู่  
อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

(๑๐) สถานีควบคุม  BV908  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลม่วงหมู่  
อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

(๑๑) สถานีควบคุม  BV923  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลน ้าตาล  
อ้าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

(๑๒) สถานีควบคุม  BV924  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลน ้าตาล  
อ้าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

(๑๓) สถานีควบคุม  BV909  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลอู่ตะเภา  
อ้าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท 

(๑๔) สถานีควบคุม  BV910  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลอู่ตะเภา  
อ้าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท 

(๑๕) สถานีควบคุม  BV911  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลท่าน ้าอ้อย  
อ้าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ 

(๑๖) สถานีควบคุม  BV912  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลกลางแดด
อ้าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

(๑๗) สถานีควบคุม  BV913  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลตะเคียนเลื่อน
อ้าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

(๑๘) สถานีควบคุม  BV914  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลหนองกรด  
อ้าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

(๑๙) สถานีควบคุม  BV915  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลหนองกระโดน  
อ้าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

(๒๐) สถานีควบคุม  BV916  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลสลกบาตร  
อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๒๑) สถานีควบคุม  BV917  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลสลกบาตร  
อ้าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก้าแพงเพชร 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๒๒) สถานีควบคุม  BV918  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลคลองขลุง  
อ้าเภอคลองขลุง  จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๒๓) สถานีควบคุม  BV919  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลคลองขลุง  
อ้าเภอคลองขลุง  จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๒๔) สถานีควบคุม  BV920  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลอ่างทอง  
อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๒๕) สถานีควบคุม  BV921  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลอ่างทอง  
อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๒๖) สถานีควบคุม  BV922  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลคลองแม่ลาย  
อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๒๗) สถานีควบคุม  FPT12  เนื อที่ประมาณ  ๓,๒๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลคลองแม่ลาย  
อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  จังหวัดก้าแพงเพชร 

ข้อ ๔ ก้าหนดให้พื นที่ในเขตท้องที่ต่อไปนี   เป็นเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  ตอนที่  ๒  
ก้าแพงเพชร - พิจิตร  จ้านวน  ๗  ช่วง  มีรายละเอียด  ดังนี    

(๑) ช่วงที่  ๑  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๒  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๗๓  เมตร  จากสถานีควบคุม  FPT12  จนถึง  BV1200  วางอยู่ในท้องที่
ต้าบลคลองแม่ลาย  อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๒) ช่วงที่  ๒  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๒  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๗,๗๔๓  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV1200  จนถึงสถานีควบคุม  BV1201  
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลคลองแม่ลาย  ต้าบลนครชุม  อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๓) ช่วงที่  ๓  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๒  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑,๒๓๘  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV1201  จนถึงสถานีควบคุม  BV1202  
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลนครชุม  ต้าบลในเมือง  อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๔) ช่วงที่  ๔  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๒  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๗,๔๙๕  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV1202  จนถึงสถานีควบคุม  BV1203   
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลในเมือง  ต้าบลเทพนคร  ต้าบลสระแก้ว  ต้าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  
จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๕) ช่วงที่  ๕  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๒  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๒๖,๓๒๕  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV1203  จนถึงสถานีควบคุม  BV1204   
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  ต้าบลมหาชัย  ต้าบลไทรงาม   
ต้าบลหนองไม้กอง  อ้าเภอไทรงาม  จังหวัดก้าแพงเพชร 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๖) ช่วงที่  ๖  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๒  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๒๒,๔๖๖  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV1204  จนถึงสถานีควบคุม  BV1205   
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลหนองไม้กอง  อ้าเภอไทรงาม  ต้าบลประชาสุขสันต์  อ้าเภอลานกระบือ  จังหวัดก้าแพงเพชร  
ต้าบลบึงบัว  ต้าบลบ้านนา  อ้าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 

(๗) ช่วงที่  ๗  เป็นการวางท่อน ้ามันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๒  นิ ว  มีความกว้างของเขต  
๒  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๐๖  เมตร  จากสถานีควบคุม  BV1205  ถึงสถานีควบคุม  FPT13  
วางอยู่ในท้องที่ต้าบลบ้านนา  อ้าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 

ข้อ ๕ ในเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  ตอนที่  ๒  ก้าแพงเพชร - พิจิตร  มีสถานีควบคุม  
จ้านวน  ๗  สถานี  มีรายละเอียดเนื อที่  สถานที่ตั ง  ดังนี  

(๑) สถานีควบคมุ  BV1200  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ตา้บลคลองแมล่าย  
อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๒) สถานีควบคุม  BV1201  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลนครชุม  
อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๓) สถานีควบคุม  BV1202  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลในเมือง  
อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๔) สถานีควบคุม  BV1203  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ ในท้องที่ 
ต้าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๕) สถานีควบคุม  BV1204  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลหนองไมก้อง  
อ้าเภอไทรงาม  จังหวัดก้าแพงเพชร 

(๖) สถานีควบคุม  BV1205  เนื อที่ประมาณ  ๗.๘๔  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลบ้านนา  
อ้าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 

(๗) สถานีควบคุม  FPT13  เนื อที่ประมาณ  ๒๐๐  ตารางเมตร  ตั งอยู่ในท้องที่ต้าบลบ้านนา  
อ้าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 

ข้อ ๖ ให้บริษัท  ขนส่งน ้ามันทางท่อ  จ้ากัด  ท้าเครื่องหมายแสดงไว้ในบริเวณเขตระบบการขนส่ง
น ้ามันทางท่อให้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท้าเครื่องหมายแสดง  
ในบริเวณเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ 

ข้อ ๗ แผนที่แสดงเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ  และเอกสารแสดงฐานความผิด 
และอัตราโทษของผู้กระท้าความผิดภายในเขตระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ   ตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ปรากฏตามท้ายประกาศนี  

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๘ ให้บริษัท  ขนส่งน ้ามันทางท่อ  จ้ากัด  ปิดประกาศฉบับนี   ไว้  ณ  ที่ว่าการอ้าเภอแห่งท้องที่
ที่ระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อนั นตั งอยู่ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 

สุพัฒนพงษ์  พันธม์ีเชาว ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๖๔



 
รายละเอียดข้อห้ามปฏิบัติและบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมน  ามันเชื อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
ล าดับ ข้อห้ามปฏิบัติ บทก าหนดโทษ 

๑ กระทําการที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งน ํามันทางท่อ 
รวมทั งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว  
(มาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง) 

จําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั งจําทั งปรับ 

๒ กระทําการที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งน ํามันทางท่อ 
รวมทั งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ระบบถูก
ทําลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์  
(มาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๗๓ วรรคสอง) 

จําคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั งจําทั งปรับ 

๓ กระทําการทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวนหรือ
เครื่องจับสัตว์น ําอย่างใดๆ ในเขตระบบการขนส่งน ํามันทางท่อ 
ที่อยู่ในแม่น ํา ลําคลอง ทะเลหรือทางสัญจรทางน ํา ไม่ว่าจะอยู่
ในราชอาณาจักรหรือไม่  
(มาตรา ๓๙ ประกอบมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง) 

จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั งจําทั งปรับ 

๔ กระทําการทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวนหรือ
เครื่องจับสัตว์น ําอย่างใดๆ ในเขตระบบการขนส่งน ํามันทางท่อ 
ที่อยู่ในแม่น ํา ลําคลอง ทะเลหรือทางสัญจรทางน ํา ไม่ว่าจะอยู่
ในราชอาณาจักรหรือไม่ จนเป็นเหตุให้ระบบการขนส่งน ํามัน
ทางท่อหรืออุปกรณ์ของระบบดังกล่าวถูกทําลาย เสียหาย 
เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์  
(มาตรา ๓๙ ประกอบมาตรา ๗๕ วรรคสอง) 

จําคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั งจําทั งปรับ 

๕ กระทําการที่ทําให้เครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนส่งน ํามัน
ทางท่อ เคลื่อนที่หรือทําให้เสียหายด้วยประการใดๆ  
(มาตรา ๗๖) 

จําคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั งจําทั งปรับ 

๖ การกระทําในลําดับ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ หรือ ๕ หากการกระทํานั น
เป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวก หรือน่าจะเป็นเหตุให้
เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม  
(มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง) 

จําคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั งจําทั งปรับ 

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

จําคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั งจําทั งปรับ 

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

จําคุกไม่เกิน ๒๐ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั งจําทั งปรับ 

 




