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ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง
ที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า ๑๐ เมกะวัตต์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน
แก้ ไข และติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม สํ าหรับ ผู้ ป ระกอบกิ จ การผลิ ต ไฟฟ้ าที่ ใช้ ข ยะมู ล ฝอย
เป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ ๔ วรรคหนึ่ ง ของระเบี ย บคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งาน
ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกั บ มติ ค ณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งาน ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒๒/๒๕๖๑
(ครั้งที่ ๕๒๓) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน
แก้ ไข และติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม สํ าหรับ ผู้ ป ระกอบกิ จ การผลิ ต ไฟฟ้ าที่ ใช้ ข ยะมู ล ฝอย
เป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า ๑๐ เมกะวัตต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความใน ๑.๑ ของ ๑) ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ใน ๒.๒ เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ
ด้านการคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และการออกแบบการก่อสร้างแห่งประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of
Practice: CoP) สํ าหรับ โครงการโรงไฟฟ้ าพลั งความร้อนที่ ใช้ขยะมู ลฝอยเป็ นเชื้ อ เพลิ งที่ มีกําลังผลิตติดตั้ง
ต่ํากว่า ๑๐ เมกะวัตต์ ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง
ที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า ๑๐ เมกะวัตต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๑.๑ ต้องไม่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วม มีข้อจํากัดทางด้านภูมิศาสตร์ ชลศาสตร์ และพื้นดิน (พื้นที่น้ําท่วม
หมายถึง ลักษณะพื้นที่น้ําท่วมที่เป็นปกติวิสัย เป็นพื้นที่ที่เป็นทางไหลของน้ําและไม่เป็นพื้นที่ที่กีดขวางทางน้ํา)
เว้นแต่ในกรณีที่สามารถแสดงมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
โดยมีมาตรการในการป้องกันแก้ไขน้ําท่วมในปัจจุบันและในอนาคต”
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความใน ๒.๔ ของ ๒) ด้ า นการวางแผน ใน ๒.๒ เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ
ด้านการคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และการออกแบบการก่อสร้างแห่งประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of
Practice: CoP) สํ าหรับ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนที่ ใช้ขยะมู ลฝอยเป็ นเชื้อ เพลิ งที่ มี กําลังผลิ ตติดตั้ง
ต่ํากว่า ๑๐ เมกะวัตต์ ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข
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และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง
ที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า ๑๐ เมกะวัตต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๒.๔ ระยะห่ า งจากพื้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย (residential areas) จากขอบเขตพื้ น ที่ โครงการเพี ย งพอ
ที่จะไม่เกิดความเดือดร้อนรําคาญจากเสียงรบกวนและกลิ่น โดยระยะห่างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร เว้นแต่
ในกรณีที่สามารถแสดงมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้อุปกรณ์หรือกระบวนการใด ๆ
ที่สามารถลดเสียงรบกวนและกลิ่น และมีมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อลดข้อห่วงกังวลของ
ประชาชนและผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทั้ งนี้ อาจมี ห นั งสื อ จากเจ้ าของที่ ดิ น ภายในระยะห่ างดั งกล่ าวแสดงเจตนา
ว่าไม่ขัดข้องให้มีการพัฒนาโครงการด้วยก็ได้”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน ๑) ด้านคุณภาพอากาศ ใน ๒.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นฐานก่อนมีโครงการ แห่งประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) สําหรับ
โครงการโรงไฟฟ้ าพลั งความร้อนที่ ใช้ ขยะมู ลฝอยเป็น เชื้อ เพลิ งที่มีกําลังผลิตติ ดตั้ง ต่ํากว่า ๑๐ เมกะวัตต์
ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้ง
ต่ํากว่า ๑๐ เมกะวัตต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และใช้ความต่อไปนี้แทน
“๑) ด้านคุณภาพอากาศ
ก. นําเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระหว่างการศึกษารอบพื้นที่โครงการ
อย่างน้อย ๒ จุด ครอบคลุมพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยให้พิจารณาตําแหน่งของจุดตรวจวัด
ตามข้ อ มู ล ลมและสภาพภู มิ ป ระเทศของพื้ น ที่ ศึ ก ษา และทํ า การตรวจวั ด ติ ด ต่ อ กั น อย่ า งน้ อ ย ๗ วั น
อย่างน้อย ๒ ช่วงทิ ศทางลมหลัก พร้อมทั้งให้บันทึ กกิจกรรมที่ เกิดขึ้นโดยรอบขณะทํ าการตรวจวัด ทั้งนี้
ให้แนบแผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศไว้ด้วย โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด เช่น
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
และรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากหน่วยงานราชการที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ (ถ้ามี)
ข. นําเสนอผลการตรวจวัดพารามิเตอร์ไดออกซิน/ฟิวแรน (Dioxin/Furan) อย่างน้อย ๑ วัน
ต่อ ๑ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการเปรียบเทียบกับข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังมีโครงการ”
ข้อ ๖ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๒) ใน ก. น้ํ าผิ ว ดิ น ของ ๓) ด้ า นอุ ท กวิ ท ยาและคุ ณ ภาพน้ํ า
ใน ๒.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นฐานก่อนมีโครงการ แห่งประมวลหลักการปฏิบัติ
(Code of Practice: CoP) สํ า หรั บ โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นที่ ใ ช้ ข ยะมู ล ฝอยเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี
กําลังผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า ๑๐ เมกะวัตต์ ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการ
ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอย
เป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า ๑๐ เมกะวัตต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณ ภาพน้ําผิวดินในแหล่งน้ําที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ
อย่ างน้อย ๑ ครั้ง พร้อมทั้ งเปรียบเทียบกั บค่ ามาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ าผิวดิ นที่ เกี่ยวข้อง โดยมีพ ารามิเตอร์
ที่กําหนด ได้แก่ อุณหภูมิ (T) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) สารแขวนลอย (SS) สารละลายทั้งหมด (TDS)
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บีโอดี (BOD) ค่าซีโอดี (COD) โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคัลโคลิฟอร์ม (TCB, FCB) และโลหะหนัก เช่น
แมงกานี ส (Mn) แคดเมี ย ม (Cd) สั ง กะสี (Zn) ตะกั่ ว (Pb) และปรอททั้ ง หมด (Total Hg) ทั้ ง นี้
แสดงแผนผังตําแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินด้วย”
ข้อ ๗ ให้ ย กเลิ ก ความใน ข. น้ํ าใต้ ดิ น ของ ๓) ด้ านอุ ท กวิ ท ยาและคุ ณ ภาพน้ํ า ใน ๒.๔
เกณฑ์ การปฏิบัติด้านการตรวจวัดคุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อมพื้นฐานก่อนมีโครงการ แห่งประมวลหลักการปฏิบัติ
(Code of Practice: CoP) สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลัง
ผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า ๑๐ เมกะวัตต์ ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการ
ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอย
เป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้งต่ํากว่า ๑๐ เมกะวัตต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข. น้ําใต้ดิน จัดทําข้อมูลพื้นฐาน (Baseline information) ของน้ําใต้ดิน เพื่ อเป็นฐานข้อมูล
ด้านคุณภาพน้ําใต้ดินและลักษณะอุทกวิทยาของน้ําใต้ดินในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ เช่น ทิศทางการไหล และ
ระดับความลึก เป็ น ต้ น รวมทั้ งนํ าเสนอข้ อมูลผลการตรวจวัดคุณ ภาพน้ํ าใต้ดิน ในบริเวณพื้ นที่ ตั้งโครงการ
โดยมีการตรวจวัดอย่างน้อย ๑ ครั้ง และให้มีพารามิเตอร์การตรวจวัดโลหะหนั ก เช่น แมงกานีส (Mn)
แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb) และปรอท (Hg) ทั้งนี้ ให้มีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ําใต้ดินที่หน่วยงานราชการกําหนดด้วย”

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

