
ติดตั้งตะแกรงขนาดที่เหมาะสมบริเวณโรงสูบน้ํา เพื่อป้องกัน
สิ่งมีชีวิตที่จะถูกดูดเข้าไปในระบบ

สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศบริเวณแมน่้ํา
เจ้าพระยากับชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นเป็นระยะตาม
โอกาสอันสมควร

ติดตั้งระบบตรวจสอบอุณหภูมิของน้ําหล่อเยน็ที่ระบายลงสู่
แมน่้ําเจ้าพระยาแบบต่อเนือ่ง เพื่อตรวจวัดและควบคุม
อุณหภูมิไม่ให้เกินค่าที่กําหนด

อบรมและควบคุมพนักงานขับรถบรรทุกให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด
หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน ระหว่างเวลา 07.00-
09.00 น. และเวลา 16.00-18.00 น. เพื่อลดปัญหาการจราจร

พิจารณารับคนในท้องถิ่น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความ

ต้องการเข้าทํางานเป็นอันดับแรก โดยให้มีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีการเปิดรับสมัคร  

เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ เพื่อคลายความ

วิตกกังวล  

ดําเนนิกิจกรรมตามแผนพัฒนาชุมชนโดยรอบพืน้ที่

โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื เช่น สนับสนุนด้านการศึกษา 

ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีพ เพื่อพัฒนา

รายได้ให้กับชุมชน เป็นต้น

จัดทํารายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน เพื่อเผยแพร่การ

ดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ให้ประชาชนได้รับ

ทราบ

บริษัท ซีคอท จํากัด

นางสาวจันทิมา ยะนิล/นางสาวฟาเดีย เชิญถนอมวงศ์

239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0-2959-3600 ต่อ 410, 418 

โทรสาร 0-2959-3535

อีเมล์ : eedmail@secot.co.th

เจ้าของโครงการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าก๊าซและน้ํามัน (กฟผ.)

เลขที่ 53 หมู่ 2 ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย

จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ : 0-2436-0816, 0-2436-0813

โทรสาร : 0-2436-0890

อีเมล์ : nickarin.p@egat.co.th, pornsarin.t@egat.co.th

ญ
ติดขัด
กําหนดให้ติดหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบที่รถขนส่ง เพื่อเป็น
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

ขยะมูลฝอยจากอาคารสํานักงาน ทําการเก็บรวบรวมใส่

ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด คัดแยกประเภทและนําส่วนที่สามารถ

ใช้ใหม่กลับไปใช้ประโยชน์ สําหรับส่วนที่ไม่สามารถนํา

กลับไปใช้ประโยชนไ์ด้ จะรวบรวมไว้ที่สถานที่เก็บกากของ

เสีย และส่งให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตกําจัดกาก

ของเสียจากหน่วยงานราชการนําไปกําจัด

กากของเสียอุตสาหกรรม เช่น ภาชนะกักเก็บสารเคมี ฉนวนกัน

ความร้อน เศษผ้าที่ปนเปื้อนน้ํามันหรือสารเคมี เป็นต้น ทําการเก็บ

รวบรวมในภาชนะอย่างมิดชิด เพื่อรอนําไปกําจัดยังหน่วยงานรับ

กําจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ



 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 จะ
ก่อสร้างภายในพื้นที่ สํานักงานกลาง กฟผ. และพื้นที่
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน ตําบลบางกรวย อําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ขนาดพื้นที่ 34 ไร่

รายละเอียด
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

(ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1

กําลังผลิตติดตั้งสูงสุด (เมกะวัตต์)

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติสูงสุด

(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)

น้ําใช้ (สูบน้ําดิบจากแม่น้ําเจ้าพระยา) 

(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)

แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 
(PDP2018) กําหนดให้มี โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ    
(ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า       
ในเขตนครหลวง และสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น กฟผ. 
จึงมีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่สํานักงานกลาง กฟผ. 
ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 
และชุดที่ 2

มลสาร
ทางอากาศ

หน่วย
ค่าความเข้มข้น

โครงการฯ ค่ามาตรฐาน

ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน

ส่วนในล้านส่วน
ที่ 7% O2

70 120

ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว
ควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศ ให้เป็นไปตาม
ค่าการออกแบบ
แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ชุดที่ 1-2 และ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 
ที่จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณหน้า
ทางเข้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ด้านถนนจรัญสนิทวงศ์ 
และบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย (ก่อนถึงวัดจันทร์)

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จะต้องดําเนินการในช่วงเวลา
กลางวันเท่านั้น (เวลา 07.00-18.00 น.)
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโดยรอบโครงการโรงไฟฟ้าพระนคร-

หมายเหตุ : ระบายน้ําคืนสู่แม่น้ําเจ้าพระยา 32,640 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle)
 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกังหันก๊าซ และ

เครื่องกังหันไอน้ํา
 กําลังผลิตติดตั้งสูงสุด (Installed Capacity) 830 เมกะวัตต์
 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว

ขอบเขตพื้นที่โครงการฯ พื้นที่สํานักงานกลาง กฟผ.
พื้นที่โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1  และชุดที่ 2
พื้นที่โรงไฟฟาพระนครเหนือ ภายหลังมีโครงการฯ

กฟผ. คาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า 
พระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ประมาณ 36 เดือน และ
ดําเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ในปี พ.ศ.2571

2

ก๊าซซัลเฟอร์ได-
ออกไซด์

ส่วนในล้านส่วน
ที่ 7% O2

10 20

ฝุ่นละออง มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ที่ 7% O2

20 60

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 

เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของเขตนครหลวงในระยะยาว 

และสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 

สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ในท้องถิ่นผ่านการจ้างงาน

ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า          

ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน

ุ
เหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ได้รับทราบ หากกิจกรรม
ก่อสร้างก่อให้เกิดเสียงดังมากกว่าปกติ ให้แจ้งชุมชนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง จะต้องมีวิธีการลดระดับ
เสียงที่แหล่งกําเนิด

น้ําทิ้งจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน และน้ําทิ้งจาก
กระบวนการผลิต ผ่านการบําบัดเบื้องต้น ก่อนระบายลงสู่
บ่อพักน้ําทิ้ง เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งให้มี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ก่อนนําไปใช้
ประโยชน์ เช่น รดน้ําต้นไม้ภายในโรงไฟฟ้า เป็นต้น
ควบคุมอุณหภูมิน้ําที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ณ จุดปล่อยลงแม่น้ําเจ้าพระยา ไม่สูงกว่าอุณหภูมิแม่น้ํา 
เกิน 3 องศาเซลเซียส




