
บริษัท ซีคอท จํากัด 

นางสาวจันทิมา ยะนิล/นางสาวณัชชาวีร  ชูดวงแกว 

239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ  

เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศัพท 0-2959-3600 ตอ 410, 413 

โทรสาร 0-2959-3535 

อีเมล : eedmail@secot.co.th 

ติดต้ังตะแกรงขนาดท่ีเหมาะสมบริเวณโรงสูบน้ํา เพ่ือปองกัน
สิ่งมีชีวิตท่ีจะถูกดูดเขาไปในระบบสูบน้ําหลอเย็น 
สนับสนนุกิจกรรมการอนุรักษระบบนิเวศบริเวณคลองบางโปรง 
คลองบางฝาย และแมน้ําเจาพระยา รวมกับชุมชนและ
หนวยงานทองถิ่นในกิจกรรมตางๆ 

กําหนดใหมกีารควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกมิใหเกินกฎหมายกําหนด 
หลีกเลี่ยงการขนสงในชวงเวลาเรงดวน เพ่ือลดปญหาการจราจร
ติดขัด 
จํากัดความเร็วของรถขนสงในพ้ืนท่ีโรงไฟฟาไมเกิน 25 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง และในบริเวณชุมชนไมเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
รถขนสงอุปกรณการกอสรางและเคร่ืองจักรตางๆ ในระยะ
กอสรางตองปดปกคลุมดานบนดวยผาใบอยางมิดชิด และ
ปองกันการหกหลนของวัสดุอุปกรณตางๆ จากดานลางของทาย
รถขณะทําการขนสง และหากมีวัสดุหกหลนใหทําความสะอาด 
เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

กากของเสียจากกระบวนการผลิต ไดแก แผนไสกรองน้ํา  
น้ํามันท่ีเสื่อมสภาพ และแผนไสกรองอากาศ รวบรวมและ
จัดเก็บโดยแยกประเภทกากของเสียอยางชัดเจน และสงให
หนวยงานภายนอกท่ีไดรับอนุญาตกําจัดกากของเสียจาก
หนวยงานราชการนําไปกําจัด 

พิจารณารับสมัครคนในทองถิ่นขาทํางานในระยะกอสราง
เปนอันดับแรก 
ดําเนนิกจิกรรมตามแผนพัฒนาชมุชนโดยรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟา
พระนครใต เชน สนับสนนุดานการศึกษา ดานศาสนา ดาน
สิ่งแวดลอม ดานอาชีพ เพ่ือพัฒนารายไดใหกับชุมชน เปนตน 
ฝกซอมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย รวมกับชุมชน
บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีต้ังโรงไฟฟาพระนครใต 

แผนกประชาสัมพันธและชมุชนสัมพันธโรงไฟฟาพระนครใต 

เลขที่ 112 หมู 1 ตาํบลบางโปรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

โทรศัพท : 0-2383-0510-21 ตอ 2003, 2060 

โทรสาร : 0-2383-0510 ตอ 2064 

อีเมล : pr_sbp@egat.co.th 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ และใหความรู

เพ่ิมเติมดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพแกชุมชน 

สนับสนนุดานการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของชุมชน 

เชน สนับสนนุงบจดัหนวยแพทยเคลื่อนท่ี สนับสนนุเวชภัณฑ

ใหกับหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี สนับสนนุสถานท่ีออก

กําลังกาย สงเสริมใหความรูในการดูแลสขุภาพของคนใน

ชุมชน เปนตน 



หมายเหตุ :  คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ.2553  

ควบคุมอตัราการระบายมลสารทางอากาศ ใหเปนไปตามคาการ
ออกแบบ 
แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองของโรงไฟฟา
พระนครใต ท่ีจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 แหง 
ไดแก ริมรั้วหนาโรงไฟฟาพระนครใต และบนอาคารของ
โรงไฟฟาพระนครใต ชุดท่ี 3 ดานติดแมน้ําเจาพระยา 
จัดใหมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ทําหนาท่ีในการ
ควบคุมมลสารทางอากาศ 

ในชวงระยะรือ้ถอนและระยะกอสราง กิจกรรมท่ีกอใหเกิดเสียงดัง
จะตองดําเนินการในชวงเวลากลางวนัเทานั้น (เวลา 07.00-18.00น.) 
ประชาสัมพันธแผนการดําเนินงานกอสรางใหผูนําชุมชนและ
ประชาชนทราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนเริ่มงานกอสราง
พรอมท้ังชี้แจงมาตรการควบคุมผลกระทบดานเสียง และชองทาง
การรับเรื่องรองเรียนใหประชาชนรับทราบ 
บํารุงรักษาเครื่องจักรอปุกรณใหอยูในสภาพดี เพ่ือลดผลกระทบ
ดานเสียงจากเครือ่งจักรและอปุกรณ 
ติดตามตรวจสอบผลกระทบของระดบัเสียงท้ังภายในโรงไฟฟาและ
บริเวณชมุชนโดยรอบโรงไฟฟาเปนประจํา 

น้ําท้ิงจากการอุปโภค-บรโิภคของพนักงาน และน้ําท้ิงจาก
กระบวนการผลิต จะถูกบําบัดกอนระบายลงสูบอพักน้ําท้ิง  

 โดยจะมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ําท้ิงใหมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง กอนนําไปใชรดน้ําตนไมภายใน
โรงไฟฟา โดยไมมีการระบายออกนอกโรงไฟฟา 
ควบคมุอุณหภูมิน้ําท้ิงหลอเย็นท่ีระบายออกจากโรงไฟฟาพระนครใต 
ณ จุดปลอยลงแมน้ําเจาพระยาไมใหสูงกวาอุณหภูมิน้ําท่ีสูบเขาเกิน 
3 องศาเซลเซียส 
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินและการแพรกระจายอุณหภูมิ
น้ําหลอเย็น ปละ 2 ครั้ง (ฤดูรอนและฤดูฝน) 

1) เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศในเขตนครหลวง 
เพ่ือการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม สังคม และเศรษฐกิจ 

2) สรางอาชีพและรายไดในทองถิน่ผานการจางงาน 
3) ชุมชนไดรับผลประโยชนจากกองทุนพัฒนาไฟฟา ทําใหเกดิการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สขุภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม 
4) เปนแหลงเรียนรูดานพลังงาน 

มลสารทางอากาศ หนวย 
คาความเขมขน 

โครงการฯ คามาตรฐาน 

กาซซัลเฟอรได-
ออกไซด 

สวนในลานสวน 
ที่ 7% O2 

10 20 

กาซออกไซดของ
ไนโตรเจน 

สวนในลานสวน 
ที่ 7% O2 

70 120 

ฝุนละออง มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
ที่ 7% O2 

20 60 

 กฟผ. จะดําเนินการร้ือถอนโรงไฟฟาพระนครใต ชุดท่ี 2 

ในป 2565 และจะเร่ิมงานกอสรางโครงการโรงไฟฟาพระ

นครใต (สวนเพ่ิม) ในป 2566 ใชระยะเวลากอสราง

ประมาณ 4 ป โดยมีกําหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย

(COD) หนวยท่ี 1 ในป 2569 หนวยท่ี 2 และ 3 ในป 2570 

แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 

(PDP2018) กําหนดใหมีโครงการโรงไฟฟาพระนครใต (สวนเพ่ิม) 

ประกอบดวยหนวยการผลิต 3 หนวย โดยหนวยที่ 1 มีกําหนดจายไฟเขา

ระบบเชิงพาณิชย (COD) ในป 2569 หนวยที่ 2 และ 3 มีกําหนด COD  

ในป 2570 เพ่ือเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟาในเขตนครหลวง และ

ปองกันการเกิดเหตุการณไฟฟาดับเปนวงกวางในอนาคต 

ทั้งน้ี กฟผ. ไดดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอมฯ โครงการโรงไฟฟาพระนครใต (สวนเพ่ิม) แทน

โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 2 ที่ไดรับความเห็นชอบ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ จากคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติแลว ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 15 

สิงหาคม 2562 โดยขอปรับปรุงกําลังผลิตติดตั้งสูงสุดและเพ่ิมหนวย

การผลิตอีก 1 หนวย ขนาดกําลังผลิตติดตั้งสูงสุด หนวยละ 830       

เมกะวัตต (รวม 3 หนวยเปน 2,490 เมกะวัตต) 

เมื่อรวมกําลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาพระนครใตภายหลังมี

โครงการฯ    จะทําใหขนาดกําลังผลิตติดตั้งสูงสุดของโรงไฟฟา    

พระนครใต รวมเปน 4,519.4 เมกะวัตต ซ่ึงเขาขายตองจัดทํารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ กิจการ หรือการ

ดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ

สิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชน

อยางรุนแรง (EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 

 โครงการโรงไฟฟาพระนครใต (สวนเพ่ิม) ตั้งอยูภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟา     

พระนครใตปจจุบัน ตําบลบางโปรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ ขนาดพ้ืนท่ีโครงการฯ รวมประมาณ 111 ไร 

 เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Combined Cycle) 

 กําลังผลิตติดตั้งสูงสุด (Installed Capacity) หนวยละ 830  เมกะวัตต  

       (รวมกําลังผลิตติดตั้งสูงสุดของโครงการ 2,490 เมกะวัตต) 

  แหลงน้ําใช - น้ําใชกระบวนการผลิต  : การประปานครหลวง 

               - น้ําหลอเย็น                : แมน้ําเจาพระยา 

  เชื้อเพลิง  - เชื้อเพลิงหลัก        : กาซธรรมชาต ิ

               - เชื้อเพลิงสํารอง    : น้ํามันดีเซล                                
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