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ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
เร่ือง  มาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง 
ที่มีกําลังผลิตติดตั้ง  ตั้งแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  เรื่อง  มาตรการป้องกัน  
แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอย 
เป็นเช้ือเพลิงที่มีกําลังผลิตติดต้ัง  ต้ังแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  วรรคหน่ึงของระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วย
มาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
ประกอบกับมติคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ในการประชุมคร้ังที่  ๒๒/๒๕๖๑  (ครั้งที่  ๕๒๓)  เมื่อวันที่  
๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  คณะกรรมการจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  เรื่อง  มาตรการป้องกัน  แก้ไข  
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง 
ที่มีกําลังผลิตติดต้ัง  ต้ังแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  ๑.๑  ของ  ๑)  ด้านสิ่งแวดล้อม  ใน  ๒.๒  เกณฑ์การปฏิบัติด้านการ

คัดเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ  และการออกแบบการก่อสร้าง  แห่งประมวลหลักการปฏิบัติ  (Code  of  
Practice:  CoP)  สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงที่มีกําลังผลิตติดต้ัง  
ต้ังแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  เรื่อง  มาตรการป้องกัน  
แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอย 
เป็นเช้ือเพลิงที่มีกําลังผลิตติดต้ัง  ต้ังแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“๑.๑  ต้องไม่อยู่ในพ้ืนที่นํ้าท่วม  มีข้อจํากัดทางด้านภูมิศาสตร์  ชลศาสตร์  และพื้นดิน  (พ้ืนที่นํ้าท่วม  
หมายถึง  ลักษณะพ้ืนที่นํ้าท่วมที่เป็นปกติวิสัย  เป็นพ้ืนที่ที่เป็นทางไหลของนํ้าและไม่เป็นพ้ืนที่ที่กีดขวางทางนํ้า)  
เว้นแต่ในกรณีที่สามารถแสดงมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ  
โดยมีมาตรการในการป้องกันแก้ไขนํ้าท่วมในปัจจุบันและในอนาคต” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  ๒.๔  ของ  ๒)  ด้านการวางแผน  ใน  ๒.๒  เกณฑ์การปฏิบัติด้านการคัดเลือก
พ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ  และการออกแบบการก่อสร้าง  แห่งประมวลหลักการปฏิบัติ  (Code  of  Practice:  CoP)  
สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงที่มีกําลังผลิตติดต้ัง  ต้ังแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  
ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  เรื่อง  มาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบ
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงที่มีกําลังผลิตติดต้ัง   
ต้ังแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“๒ .๔  ระยะห่างจากพ้ืนที่อยู่อาศัย  (residential  areas)  จากขอบเขตพ้ืนที่โครงการเพียงพอ 
ที่จะไม่เกิดความเดือดร้อนรําคาญจากเสียงรบกวนและกล่ิน  โดยระยะห่างไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  เมตร  เว้นแต่ใน
กรณีที่สามารถแสดงมาตรการเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  โดยมีการใช้อุปกรณ์หรือกระบวนการใด ๆ   
ที่สามารถลดเสียงรบกวนและกลิ่น  และมีมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้  เพ่ือลดข้อห่วงกังวลของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  ทั้งน้ี  อาจมีหนังสือจากเจ้าของที่ดินภายในระยะห่างดังกล่าวแสดงเจตนาว่า 
ไม่ขัดข้องให้มีการพัฒนาโครงการด้วยก็ได้” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  ๑)  ด้านคุณภาพอากาศ  ใน  ๒.๔  เกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานก่อนมีโครงการ  แห่งประมวลหลักการปฏิบัติ  (Code  of  Practice:  CoP)  สําหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงที่มีกําลังผลิตติดต้ัง  ต้ังแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  
ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  เรื่อง  มาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงที่มีกําลังผลิตติดต้ัง  
ต้ังแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และใช้ความต่อไปน้ีแทน  

“๑) ด้านคุณภาพอากาศ 
 ก. นําเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระหว่างการศึกษารอบพ้ืนที่โครงการ

อย่างน้อย  ๒  จุด  ครอบคลุมพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ  โดยให้พิจารณาตําแหน่งของจุดตรวจวัด
ตามข้อมูลลมและสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษา  และทําการตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย  ๗  วัน  อย่างน้อย  
๒  ช่วงทิศทางลมหลัก  พร้อมทั้งให้บันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยรอบขณะทําการตรวจวัด  ทั้งน้ี  ให้แนบแผนผัง
แสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศไว้ด้วย  โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด  เช่น  ฝุ่นละอองรวม  
(TSP)  ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (PM๑๐)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  และรวบรวม
ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากหน่วยงานราชการที่มีการตรวจวัดในพ้ืนที่  (ถ้ามี) 

 ข. นําเสนอผลการตรวจวัดพารามิเตอร์ไดออกซิน/ฟิวแรน  (Dioxin/Furan)  อย่างน้อย  ๑  วัน
ต่อ  ๑  สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการเปรียบเทียบกับข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังมีโครงการ”   

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน  ๒)  ใน  ก.  นํ้าผิวดิน  ของ  ๓)  ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพนํ้า   
ใน  ๒.๔  เกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานก่อนมีโครงการ  แห่งประมวลหลักการ
ปฏิบัติ  (Code  of  Practice:  CoP)  สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง 
ที่มีกําลังผลิตติดต้ัง  ต้ังแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน   
เรื่อง  มาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
ที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงที่มีกําลังผลิตติดต้ัง  ต้ังแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน 

“๒) แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินในแหล่งนํ้าที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของโครงการ  
อย่างน้อย  ๑  ครั้ง  พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินที่เก่ียวข้อง  โดยมีพารามิเตอร์ 
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ที่กําหนด  ได้แก่  อุณหภูมิ  (T)  ความเป็นกรด-ด่าง  (pH)  สารแขวนลอย  (SS)  สารละลายท้ังหมด  (TDS)   
บีโอดี  (BOD)  ค่าซีโอดี  (COD)  โคลิฟอร์มทั้งหมด  และฟีคัลโคลิฟอร์ม  (TCB,  FCB)  และโลหะหนัก  เช่น  
แมงกานีส  (Mn)  แคดเมียม  (Cd)  สังกะสี  (Zn)  ตะก่ัว  (Pb)  และปรอทท้ังหมด  (Total  Hg)  ทั้งน้ี   
แสดงแผนผังตําแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินด้วย” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน  ข.  นํ้าใต้ดิน  ของ  ๓)  ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพนํ้า  ใน  ๒ .๔   
เกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานก่อนมีโครงการ  แห่งประมวลหลักการปฏิบัติ  
(Code  of  Practice:  CoP)  สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงที่มกํีาลังผลิต
ติดต้ัง  ต้ังแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  เรื่อง  มาตรการ
ป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอย
เป็นเช้ือเพลิงที่มีกําลังผลิตติดต้ัง  ต้ังแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข.  นํ้าใต้ดิน  จัดทําข้อมูลพ้ืนฐาน  (Baseline  information)  ของนํ้าใต้ดิน  เพ่ือเป็นฐานข้อมูล 
ด้านคุณภาพนํ้าใต้ดินและลักษณะอุทกวิทยาของนํ้าใต้ดินในบริเวณพ้ืนที่ต้ังโครงการ  เช่น  ทิศทางการไหล  และ
ระดับความลึก  เป็นต้น  รวมท้ังนําเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใต้ดินในบริเวณพ้ืนที่ต้ังโครงการ   
โดยมีการตรวจวัดอย่างน้อย  1  ครั้ง  และให้มีพารามิเตอร์การตรวจวัดโลหะหนัก  เช่น  แมงกานีส  (Mn)  
แคดเมียม  (Cd)  สังกะสี  (Zn)  ตะก่ัว  (Pb)  และปรอท  (Hg)  ทั้งน้ี  ให้มีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพนํ้าใต้ดินที่หน่วยงานราชการกําหนดด้วย” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พรเทพ  ธัญญพงศ์ชัย 
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 


