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ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เร่ือง  กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเคร่ืองหมายแสดงเขต 

ในท้องที่อําเภอเมืองระยอง  อําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 
 

 

ด้วยกระทรวงพลังงาน  โดยกรมธุรกิจพลังงาน  ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี  ๓  
ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อให้แก่บริษัท  พีทีที  โกลบอล  เคมิคอล  จํากัด  (มหาชน)  
(“สาขา  ๓”)  ซึ่งเป็นการวางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๔  นิ้ว  จากอุปกรณ์ 
วัดปริมาตรต้นทาง  บริเวณร้ัวของบริษัท  พีทีที  โกลบอล  เคมิคอล  จํากัด  (มหาชน)  (“สาขา  ๓”)  
ตั้งอยู่เลขที่  ๙  ถนนไอ-สี่  ตําบลมาบตาพุด  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  จนถึงอุปกรณ์ 
วัดปริมาตรปลายทางที่บริษัท  ไออาร์พีซี  จํากัด  (มหาชน)  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๙๙  หมู่ที่  ๕  ถนนสุขุมวิท  
ตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  รวมความยาวท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ประมาณ  
๓๓.๑๗  กิโลเมตร  และมีสถานีควบคุมตลอดแนวท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  จํานวน  ๒  สถานี  ดังนั้น  
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเป็นอันตรายแก่ระบบการขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวทางท่อ  รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  
ประกอบกับมาตรา  ๒๒   วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ํ ามันเชื้อเพลิง  พ .ศ .  ๒๕๔๒  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ กําหนดให้พื้นที่ในเขตท้องที่ต่อไปนี้  เป็นเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ  

จํานวน  ๓  ช่วง  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
(๑) ช่วงที่  ๑  มีขนาดกว้างของเขต  ๕  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๓,๖๗๐  เมตร   

จากร้ัวของบริษัท  พีทีที  โกลบอล  เคมิคอล  จํากัด  (มหาชน)  (“สาขา  ๓”)  จนถึงสถานีควบคุมที่  ๑  
ตั้งอยู่ในท้องที่ตําบลมาบข่า  อําเภอนิคมพัฒนา  ตําบลมาบตาพุด  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

(๒) ช่วงที่  ๒  มีขนาดกว้างของเขต  ๕  เมตร  และความยาวของเขต  ๑๐,๐๐๐  เมตร   
จากสถานีควบคุมที่  ๑  จนถึงสถานีควบคุมที่  ๒  ตั้งอยู่ในท้องที่ตําบลมาบข่า  อําเภอนิคมพัฒนา   
ตําบลทับมา  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

(๓) ช่วงที่  ๓  มีขนาดกว้างของเขต  ๕  เมตร  และความยาวของเขต  ๙ ,๕๐๐  เมตร   
จากสถานีควบคุมที่  ๒  จนถึงร้ัวบริษัท  ไออาร์พีซี  จํากัด  (มหาชน)  ตั้งอยู่ในท้องที่ตําบลทับมา   
ตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

ข้อ ๓ ในเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ  ให้มีสถานีควบคุม  (Block  Valve)  
จํานวน  ๒  สถานี  มีรายละเอียดเนื้อที่  สถานที่ตั้ง  ดังนี้ 

(๑) สถานีควบคุมที่  ๑  เนื้อที่  ประมาณ  ๒๐  ตารางเมตร  ตั้งอยู่ในท้องที่ตําบลมาบข่า  
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง   
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(๒) สถานีควบคุมที่  ๒  เนื้อที่  ประมาณ  ๒๐  ตารางเมตร  ตั้งอยู่ในท้องที่ตําบลทับมา  
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง   

ข้อ ๔ ให้บริษัท  พีทีที  โกลบอล  เคมิคอล  จํากัด  (มหาชน)  ทําเคร่ืองหมายแสดงไว้ใน
บริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อตามข้อ  ๒  เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทําเคร่ืองหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมทางท่อ 

ข้อ ๕ แผนที่ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ  และเครื่องหมายแสดงเขต  รวมทั้ง
รายละเอียดข้อห้ามปฏิบัติในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและบทกําหนดโทษ  
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ปรากฏตามท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๖ ให้บริษัท  พีทีที  โกลบอล  เคมิคอล  จํากัด  (มหาชน)  ปิดประกาศฉบับนี้  ณ  ที่ว่าการอําเภอ
แห่งท้องที่ที่ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อนั้นตั้งอยู่ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ศิริ  จิระพงษ์พันธ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
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รายละเอียดขอ้ห้ามปฏิบัติและบทกา้หนดโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ล้าดับ ข้อห้ามปฏิบัต ิ บทก้าหนดโทษ 
๑. กระทําการที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่ง 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว  
(มาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๗๓ วรรคหนึง่) 

จําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

๒. กระทําการที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่ง 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว  
จนเป็นเหตุให้ระบบถูกทําลาย เสียหาย เสือ่มค่า  
หรือไร้ประโยชน์  
(มาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๗๓ วรรคสอง) 

จําคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

๓. กระทําการทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวนหรอื
เครื่องจับสัตว์น้ํา ในเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ทางท่อ ที่อยู่ในแม่น้ํา ลําคลอง ทะเลหรือทางสัญจรทางน้ํา  
ไม่ว่าจะอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่  
(มาตรา ๓๙ ประกอบมาตรา ๗๕ วรรคหนึง่) 

จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

๔. กระทําการทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวนหรอื
เครื่องจับสัตว์น้ํา ในเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ทางท่อ ที่อยู่ในแม่น้ํา ลําคลอง ทะเลหรือทางสัญจรทางน้ํา  
ไม่ว่าจะอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ จนเป็นเหตุให้ระบบ 
การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อหรืออุปกรณ์ของ 
ระบบดังกล่าวถูกทําลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์  
(มาตรา ๓๙ ประกอบมาตรา ๗๕ วรรคสอง) 

จําคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

๕. กระทําการที่ทําให้เครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนส่ง 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อเคลื่อนที่ หรือทําให้เสียหายด้วย
ประการใดๆ  
(มาตรา ๗๖) 

จําคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

๖. การกระทําในลําดับ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ หรือ ๕ หากการกระทํานั้น
เป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวกหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืชทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม  
(มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง) 

จําคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

๗. การกระทําในลําดับ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ หรือ ๕ หากการกระทํานั้น
เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส  
(มาตรา ๗๗ วรรคสอง) 

จําคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

๘. การกระทําในลําดับ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ หรือ ๕ หากการกระทํานั้น
เป็นเหตุให้บุคคลอืน่ถึงแก่ความตาย  
(มาตรา ๗๗ วรรคสาม) 

จําคุกไม่เกิน ๒๐ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
 
 


