ความจําเปนของโครงการ
แผนพั ฒนากํ าลั งผลิ ตไฟฟ าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (PDP2018)
กําหนดใหมีโครงการโรงไฟฟาพระนครใต (สวนเพิ่ม) ประกอบดวยหนวยการผลิต 3
หนวย โดยหนวยที่ 1 มีกําหนดจายไฟเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ในป 2569
หนวยที่ 2 และ 3 มีกําหนด COD ในป 2570 เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟา
ในเขตนครหลวง และปองกันการเกิดเหตุการณไฟฟาดับเปนวงกวางในอนาคต
ทั้ งนี้ กฟผ. จะดํ าเนิ น การศึ กษาและจั ด ทํ ารายงานการประเมิ นผลกระทบ
สิ่ งแวดล อมฯ โครงการโรงไฟฟ าพระนครใต (ส วนเพิ่ ม) แทนโครงการทดแทน
โรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 2 ที่ไดรับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล อมฯ จากคณะกรรมการสิ่ งแวดลอมแห งชาติ แลว ในการประชุ มครั้ งที่
5/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยขอปรับปรุงกําลังผลิตติดตั้งสูงสุดและเพิ่ม
หนวยการผลิตอีก 1 หนวย ขนาดกําลังผลิตติดตั้งสูงสุด หนวยละ 830 เมกะวัตต
(รวม 3 หนวย เปน 2,490 เมกะวัตต)
เมื่อรวมกําลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟาพระนครใตภายหลังมีโครงการฯ จะทํา
ใหขนาดกําลังผลิตติดตั้งสูงสุดของโรงไฟฟาพระนครใต รวมเปน 4,519.4 เมกะวัตต
ซึ่งเขาขายตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการ
กิ จการ หรื อการดํ าเนิ นการที่ อาจมี ผลกระทบต อทรั พยากรธรรมชาติ คุ ณภาพ
สิ่งแวดล อม สุขภาพ อนามัย คุ ณภาพชี วิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง
(EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม ลงวั นที่ 19
พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดโครงการ
 โครงการโรงไฟฟาพระนครใต (สวนเพิ่ม) ตั้งอยูภายในพื้นที่
โรงไฟฟาพระนครใตปจจุบัน ตําบลบางโปรง อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดพื้นที่โครงการฯ
รวมประมาณ 114 ไร
 เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Combined Cycle)
 กําลังผลิตติดตั้งสูงสุด หนวยละ 830 เมกะวัตต (รวมกําลัง
ผลิตติดตั้งสูงสุดของโครงการ 2,490 เมกะวัตต)
 แหลงน้ําใช
- น้ําใชกระบวนการผลิต : การประปานครหลวง
- น้ําหลอเย็น
: แมน้ําเจาพระยา
 เชื้อเพลิง
- เชื้อเพลิงหลัก
: กาซธรรมชาติ
- เชื้อเพลิงสํารอง
: น้ํามันดีเซล

แผนการดําเนินงาน

พื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

ระยะเวลาก อสร า งโครงการโรงไฟฟ า พระนครใต (ส วนเพิ่ ม)
ประมาณ 4 ป โดยจะเริ่มงานกอสราง ในป 2566 และมีกําหนด
จ า ยไฟฟ า เข า ระบบเชิ ง พาณิ ช ย ( COD) หน ว ยที่ 1 ในป 2569
หนวยที่ 2 และ 3 ในป 2570

คาควบคุมมลสารทางอากาศ (กรณีใชกาซธรรมชาติ)
มลสารทางอากาศ
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หมายเหตุ : คามาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2553

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศในเขตนครหลวง เพื่อการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม สังคม และเศรษฐกิจ
2) สรางอาชีพและรายไดในทองถิ่นผานการจางงาน
3) ชุมชนไดรับผลประโยชนจากกองทุนพัฒนาไฟฟา ทําใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การศึกษา สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม
4) เปนแหลงเรียนรูดานพลังงาน

แผนกประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธโรงไฟฟาพระนครใต
เลขที่ 112 หมู 1 ตําบลบางโปรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท : 0-2383-0510-21 ตอ 2003, 2060
โทรสาร : 0-2383-0510 ตอ 2064
อีเมล : pr_sbp@egat.co.th

นางสาวจันทิมา ยะนิล/นางสาวณัชชาวีร ชูดวงแกว
239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท 0-2959-3600 ตอ 410, 413
โทรสาร 0-2959-3535
อีเมล : eedmail@secot.co.th

โครงการโรงไฟฟาพระนครใต (สวนเพิ่ม) ไดกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา
อยางนอยรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตโรงไฟฟาพระนครใตดานที่ยาวที่สุด
ครอบคลุมพื้นที่ ดังนี้
จํานวน 3 อําเภอ
ไดแก อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระประแดง และอําเภอพระสมุทรเจดีย
จํานวน 1 เขต ไดแก เขตทุงครุ (แขวงทุงครุ และแขวงบางมด)
กลุมเปาหมาย 7 กลุม
• กลุมที่ 1 ผูไดรับผลกระทบ ไดแก ประชาชน และผูนําชุมชน
ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการดานที่ยาวที่สุด
• กลุมที่ 2 ผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
• กลุมที่ 3 ผูที่ทําหนาที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
• กลุมที่ 4 หนวยงานราชการในระดับตางๆ ไดแก สวนกลาง สวนภูมิภาค
และทองถิ่นที่เกี่ยวของ
• กลุมที่ 5 กลุมองคกรเอกชนดานการคุม ครองสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนา
เอกชน สถานบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ
• กลุมที่ 6 สื่อมวลชน
• กลุมที่ 7 ประชาชนทั่วไป

