แนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดําเนินการตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วันที่ 19 พฤศจิกายน
2561 เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายละเอียด
โครงการ

การกลั่นกรองโครงการ

สภาพแวดลอมปจจุบัน

เตรียมการกอนการรับฟงความคิดเห็น
(Preparation Process)

ขอบเขตและแนวทางการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3

 เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ
ในเขตนครหลวง
 สนองตอความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้น เพื่อ
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม สังคม และ
เศรษฐกิจในประเทศ
 ชุมชนไดรับผลประโยชนจากกองทุนพัฒนา
ไฟฟา ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ

ทบทวนรางขอบเขตฯ
รับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1

การตรวจวัด
สภาพแวดลอม
ปจจุบนั และ
สํารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ (EHIA)

รับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2

เสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
จัดทําและเสนอรางรายงาน
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

ทบทวนรางรายงาน

แผนกประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธโรงไฟฟาพระนครใต
เลขที่ 112 หมู 1 ตําบลบางโปรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท : 0-2383-0510-21 ตอ 2007, 2060
โทรสาร : 0-2383-0510 ตอ 2064
อีเมล : pr_sbp@egat.co.th

รับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
นําเสนอรายงานฯตอ สผ.

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

แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580
(PDP 2018) กําหนดใหมีโครงการโรงไฟฟาพระนครใต (สวนเพิ่ม)
ประกอบดวยหนวยการผลิต 3 หนวย โดยหนวยที่ 1 มีกําหนด
จายไฟเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ในป พ.ศ.2569 และหนวย
ที่ 2 และ 3 มีกําหนดจายไฟเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ในป
พ.ศ.2570 เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟาในเขตนครหลวง
ทั้งนี้ กฟผ. จะขออนุญาตดําเนินการโครงการโรงไฟฟา
พระนครใต (ส ว นเพิ่ ม ) หน ว ยที่ 1 และ หน ว ยที่ 2 แทน
โครงการทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 2 ที่ไดรับความ
เห็นชอบรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดลอ มฯ จาก
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว ในการประชุมครั้งที่
5/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยขอปรับปรุงกําลังผลิต
ติ ด ตั้ ง สู ง สุ ด และเพิ่ ม หน ว ยการผลิ ต อี ก 1 หน ว ย เพื่ อ ให
สามารถผลิ ต ไฟฟ าไดต ามแผนพั ฒ นากํ าลั งผลิต ไฟฟา ของ
ประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (PDP 2018)
 โครงการโรงไฟฟ าพระนครใต (ส วนเพิ่ ม) ตั้ งอยู ภายในพื้ น ที่
โรงไฟฟ า พระนครใต ป จ จุ บั น ตํ า บลบางโปรง อํ า เภอเมื อ ง
สมุ ทรปราการ จั งหวั ด สมุ ทรปราการ ขนาดพื้ นที่ โครงการฯ
รวมประมาณ 114 ไร
 เป นโรงไฟฟ าพลั งความร อ นร ว มกั งหั น ก าซแบบเพลาเดี ย ว
(Single Shaft Combined Cycle)
 กําลังผลิตติดตั้งสูงสุด (Installed Capacity) หนวยละ 830 เมกะวัตต
(รวมกําลังผลิตติดตั้งสูงสุดของโครงการ 2,490 เมกะวัตต)
 น้ําใช - น้ําใชกระบวนการผลิต : การประปานครหลวง
- น้ําหลอเย็น
: แมน้ําเจาพระยา
 เชื้อเพลิงที่ใช เชื้อเพลิงหลัก : กาซธรรมชาติ
เชื้อเพลิงสํารอง : น้ํามันดีเซล

ระยะเวลาก อสร างโครงการโรงไฟฟ าพระนครใต (ส วนเพิ่ ม)
ประมาณ 4 ป โดยจะเริ่มงานก อ สราง ในป พ.ศ.2566 และมี
กําหนดจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) ในป พ.ศ.2569
และ พ.ศ.2570





มลสารทางอากาศ

โครงการโรงไฟฟาพระนครใต (สวนเพิ่ม) ไดกําหนดขอบเขตพื้นที่
ศึกษาอยางนอยรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตโรงไฟฟาพระนครใต
ดานที่ยาวทีส่ ุด
จํานวน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง
สมุทรปราการ อําเภอพระประแดง และอําเภอพระสมุทร-เจดีย
จํานวน 1 เขต ไดแก เขตทุงครุ
(แขวงทุงครุ และแขวงบางมด)

อุปกรณหลักประกอบดวย
เครื่องกังหันกาซ (Gas Turbine)
เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)
เครื่องกังหันไอน้ํา (Steam Turbine)
เครื่องผลิตไอน้ํา (HRSG)

หนวย

คาความเขมขน
โครงการฯ

คามาตรฐาน

กาซซัลเฟอรไดออกไซด

สวนในลานสวน
ที่ 7% O2

10

20

กาซออกไซดของ
ไนโตรเจน

สวนในลานสวน
ที่ 7% O2

70

120

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
ที่ 7% O2

20

60

ฝุนละออง

หมายเหตุ : คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2553

o กลุมที่ 1 ผูไดรับผลกระทบ ไดแก ประชาชน และผูนําชุมชน
ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ดานที่ยาวที่สุด
o กลุมที่ 2 ผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
o กลุมที่ 3 ผูที่ทําหนาที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
o กลุมที่ 4 หนวยงานราชการในระดับตางๆ ไดแก สวนกลาง
สวนภูมิภาค และทองถิ่นที่เกี่ยวของ
o กลุมที่ 5 กลุมองคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม
องคกรพัฒนาเอกชน สถานบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ
o กลุมที่ 6 สื่อมวลชน
 กลุมที่ 7 ประชาชนทั่วไป

