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บทน�า

ปัจจุบนัทั่วโลกไดใ้ห้ความส�าคญัต่อผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ประเทศต่าง ๆ จึงไดร่้วมมือกนัเพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขปัญหานี ้ 
โดยท่ีประชุมรฐัภาคีว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of the Parties 
: COP) ครัง้ท่ี 21 (COP21) ไดร้บัรองขอ้ตกลงปารีสภายใตก้รอบอนุสญัญาสหประชาชาติ
ว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention 
on Climate Change: UNFCCC) ซึ่ งมีเป้าหมายหลกัร่วมกนัท่ีจะรกัษาการเพ่ิมขึน้ 
ของอุณหภูมิเฉล่ียของโลกให้ต�่ากว่า 1.5 องศาเซลเซียส เพ่ือแกวิ้กฤติสภาพภูมิอากาศ  
และในการประชุม COP26 ท่ีเมืองกลาสโกว ์สหราชอาณาจกัรนัน้ พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตรี  ไดป้ระกาศความร่วมมือกบันานาชาติ โดยย�า้ว่าไทยให้ความส�าคญักบั 
การแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบัสูงสุด และประกาศยกระดบั 
การด�าเนินการของไทย โดยประกาศเป้าหมายท่ีไทยจะบรรลุความเป็นกลางทางคารบ์อน 
(Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
สุทธิเป็นศูนย ์(Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี 2065 ดว้ยการสนบัสนุน 
ทางดา้นการเงินและเทคโนโลยีอย่างเต็มท่ีและเท่าเทียม

เพ่ือให้สอดรบักบัเจตจ�านงของประเทศในการบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก และสนบัสนุนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจคารบ์อนต�่า คณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแห่งชาติ จงึไดเ้ห็นชอบกรอบ “แผนพลงังานชาติ” โดยไดก้�าหนด 
แนวนโยบายภาคพลงังาน ท่ีจะมีผลต่อทิศทางการพฒันาพลงังานท่ีส�าคญั 4 ดา้น ไดแ้ก่

• เพ่ิมสดัส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่โดยมีสดัส่วนพลงังานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 50

•  ปรบัเปล่ียนการใชพ้ลงังานภาคขนส่งเป็นพลงังานไฟฟ้าสีเขียว ผ่านเทคโนโลยี
ยานยนตไ์ฟฟ้า ตามนโยบาย 30@30

•  ปรบัเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานมากกว่ารอ้ยละ 30
• ปรบัโครงสร้างกิจการพลงังานรองรบัแนวโน้มการเปล่ียนผ่านพลงังาน

ตามแนวทาง 4D1E

โดยนโยบายการส่งเสริมการใชย้านยนตไ์ฟฟ้า ตามนโยบาย 30@30 เป็นนโยบาย
ส�าคญัอย่างมากในอนาคตเพ่ือสนบัสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย 
การปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาว ผ่านการปรบัปรุงประสิทธิภาพ
การใชพ้ลงังานในภาคขนส่งให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึน้ การเพ่ิมความสามารถในการ
เปล่ียนรูปแบบเชือ้เพลิงฟอสซิลเป็นพลงังานไฟฟ้าสีเขียว และยงัช่วยแกไ้ขปัญหาสภาพ
อากาศจากภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ไดอี้กดว้ย 

ซึ่งจากสถิติการใชง้านยานยนตไ์ฟฟ้าของประเทศไทย พบว่า การใชย้านยนตไ์ฟฟ้า
ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นรถยนตส่์วนบุคคล รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า รวมถงึรถโดยสาร
สาธารณะ มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ในทุกปี ดว้ยเหตุนี ้ทางหน่วยงานต่าง ๆ จงึไดมี้การเร่งติดตัง้
สถานีอดัประจุไฟฟ้าตามท่ีสาธารณะ เพ่ือสรา้งความมั่นใจให้กบัผูใ้ชง้านยานยนตไ์ฟฟ้า 
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อย่างไรก็ดี จากลกัษณะของการติดตัง้สถานีอดัประจุไฟฟ้าตามสถานท่ีสาธารณะ  
พบว่า มีการกระจุกตวัในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากนัน้จงึมีการกระจายออกไป
ตามเมืองใหญ่ท่ีมีก�าลงัซือ้ และขยายไปสู่เสน้ทางหลกัเพ่ือรองรบัการเดินทางระยะไกล 
แต่ก็ยงัไม่เพียงพอ และเม่ือมีการติดตัง้สถานีอดัประจุเพ่ิมมากขึน้ ก็จะส่งผลกระทบ 
ต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ

กระทรวงพลงังาน โดยส�านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.)  
เป็นหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบหลกัในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพ่ือรองรบัยานยนต์
ไฟฟ้า จงึไดน้�าเสนอเป้าหมายการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานให้สามารถรองรบัปริมาณ 
ยานยนตไ์ฟฟ้าท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต ไดแ้ก่

• การส่งเสริมการพฒันาโครงข่ายสถานีอดัประจุไฟฟ้าอย่างเพียงพอ โดยมี
เป้าหมายการพฒันาสถานีอดัประจุไฟฟ้าสาธารณะให้กระจายทั่วประเทศ
กว่า 12,000 หวัจ่าย ภายในปี ค.ศ. 2030

•  การสรา้งกฎระเบียบ มาตรฐานต่าง ๆ  เพ่ือรองรบัการพฒันาสถานีอดัประจุไฟฟ้า
•  การส่งเสริมเทคโนโลยีดา้นโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid) เพ่ือเช่ือมโยง

และบริหารจดัการการอดัประจุไฟฟ้าแบบบูรณาการ

สนพ. จึงด�าเนินการวางแผนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวผ่านโครงการ 
จดัท�าแผนการพฒันาสถานีประจุแบตเตอร่ีส�าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า เพ่ือรองรบัเป้าหมาย 
การส่งเสริมยานยนตไ์ฟฟ้าของประเทศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรองรบัการพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นพลงังาน  และมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางภาพรวมในการพฒันา
อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าของประเทศ เกิดการพฒันาสถานีอดัประจุไฟฟ้าท่ีมีเพียงพอ 
ต่อความตอ้งการใชง้านยานยนตไ์ฟฟ้า และไม่เกิดภาระต่อผูใ้ชไ้ฟฟ้าในระยะยาว โดยมีหลกัการ 
และแนวคิด 3 ประการ ไดแ้ก่

ซึ่งการศกึษาแผนการพฒันาสถานีอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าสาธารณะนี ้จะค�านึง
ถงึความครอบคลุมและการกระจายตวัอย่างเหมาะสมในเชิงพืน้ท่ี มีจ�านวนเพียงพอ 
ต่อความตอ้งการ และค�านึงถงึก�าลงัไฟฟ้าสูญเสีย โดยการพฒันาอลักอริทมึเพ่ือท�าการ
วิเคราะหค์วามตอ้งการก�าลงัไฟฟ้า ต�าแหน่งท่ีตัง้และจ�านวนเคร่ืองอดัประจุท่ีเหมาะสม 
และการกระจายตวัของเคร่ืองอดัประจุเพ่ือให้มีความครอบคลุมและเหมาะสม 

นอกจากนีย้งัมีการศกึษาการเตรียมความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางไฟฟ้า 
เพ่ือลดผลกระทบจากการอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าท่ีมีต่อโครงข่ายไฟฟ้า การใชป้ระโยชน์
จากยานยนตไ์ฟฟ้าในฐานะทรพัยากรพลงังานแบบกระจายศูนย ์ และการใชง้านระบบ 
อดัประจุอจัฉริยะ หรือ Smart Charging System ร่วมกบัการศกึษาขอ้จ�ากดัของกฎระเบียบ
ต่าง ๆ  ทัง้ในเร่ืองของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการการอดัประจุ ระเบียบอาคาร 
การขออนุญาตต่าง ๆ  และมาตรฐานดา้นอุปกรณ ์มาตรฐานความปลอดภยัในการพฒันา
สถานีอดัประจุไฟฟ้าในอนาคตอีกดว้ย

การใช้ประโยชน์สูงสุด
Maximize Utilization

ต้นทุนต�่าที่สุด
Minimize Cost2 3

ความสามารถในการ
เข้าถึงที่สูงสุด
Maximize Accessibility

1
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3-Pin : 3 kW AC Type 1 : 3 – 6 kW AC Type 1 : 3 – 6 kW AC Commando : 3 – 6 kW AC

Type 1 : 7.4 kW AC Type 2 : 7 - 22 kW AC Commando : 7 – 22 kW AC

เทคโนโลยีการอัดประจุไฟฟา้
ส�าหรับยานยนต์ไฟฟา้

ปัจจุบนั รูปเเบบการใชง้านสถานีอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้า สามารถแบ่งออก 
ไดเ้ป็น 3 รูปแบบ คือ การอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าแบบใชส้าย สถานีสบัเปล่ียนแบตเตอร่ี  
และการอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าแบบไรส้าย โดยแต่ละรูปแบบมีรายละเอียด ดงันี้

1. การอัดประจุยานยนต์ไฟฟา้แบบใช้สาย

การอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าแบบใชส้ายเป็นรูปแบบการอดัประจุหลกัท่ีทุกประเทศ
ทั่วโลกเลือกใช ้ เน่ืองดว้ยมีความคุม้ค่าในการลงทุน มีประสิทธิภาพสูง และสามารถ
ประยุกตใ์ชร่้วมกบัเทคโนโลยีการจดัการพลงังานได ้ โดยสามารถจ�าแนกการอดัประจุ
ยานยนตไ์ฟฟ้าแบบใชส้ายตามระดบัก�าลงัไฟฟ้าท่ีใชไ้ดเ้ป็น 3 แบบ ดงันี้

1.1)	การอัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟา้กระแสสลับ	(AC	Slow	Charge)

 เป็นการอดัประจุระดบั 1 (Level 1) ซึ่งเป็นรูปแบบการอดัประจุท่ีพืน้ฐานท่ีสุด 
และถูกใชม้ากท่ีสุดทั่วโลก แต่ไม่เหมาะกบัการใชง้านในลกัษณะของสถานีบริการเฉพาะ
หรือสถานีอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้า เน่ืองจากใชเ้วลาในการอดัประจุท่ีนาน

ภาพท่ี 1 หวัจ่ายท่ีรองรบัการอดัประจุแบบชา้ดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบั

1.2)	การอัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟา้กระแสสลับ	(AC	Normal	Charge)

 เป็นการอดัประจุระดบั 2 (Level 2) สามารถอดัประจุดว้ยก�าลงัไฟฟ้าสูงสุด  
22 กิโลวตัต ์ เหมาะส�าหรบัการอดัประจุในพืน้ท่ีกึ่งสาธารณะท่ีผูใ้ช้ไม่รีบร้อนมาก 
หรือตอ้งจอดรถไวเ้ป็นช่วงระยะเวลาหน่ึง เช่น ลานจอดรถ และห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ 
ทัง้นี ้การอดัประจุในรูปแบบนีส้ามารถด�าเนินการไดท่ี้บา้นเช่นเดียวกนั

ภาพท่ี 2 หวัจ่ายท่ีรองรบัการอดัประจุแบบปกติดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบั



5

CHAdeMO 50 kW DC CCS	:	50-350	kW	DC CCS	:	50-350	kW	DC

1.3)	การอัดประจุแบบเร็ว	(Fast	Charge)

 การอดัประจุแบบเร็วนัน้ มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ การอดัประจุแบบเร็วดว้ยไฟฟ้า 
กระแสตรง (DC Fast Charge) การอดัประจุแบบเร็วดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบั (AC Fast 
Charge) ซึ่งทัง้สองรูปแบบสามารถท�าการอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าจนถงึระดบั 80% ภายใน 
ระยะเวลาอนัสัน้ อย่างไรก็ตาม เคร่ืองอดัประจุแบบเร็วมีความตอ้งการพลงัไฟฟ้าท่ีสูง 
อีกทัง้ยงัมีราคาท่ีแพงกว่ามากอย่างมีนยัส�าคญัในดา้นการติดตัง้และดา้นปฏิบติัการ 
จงึถูกใชใ้นสถานีอดัประจุท่ีมีผูใ้ชบ้ริการจ�านวนมากและผูใ้ชบ้ริการเหล่านัน้ตอ้งการ
ความรวดเร็ว

ภาพท่ี 3 หวัจ่ายท่ีรองรบัการอดัประจุแบบเร็ว

2. สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Swapping Stations: BSS)

เป็นสถานีอดัประจุแบตเตอร่ีของยานยนตไ์ฟฟ้าประเภทหน่ึงท่ีด�าเนินการ 
โดยอดัประจุแบตเตอร่ีไวล่้วงหน้าเพ่ือรอการสบัเปล่ียนกบัแบตเตอร่ีท่ีมีค่าสถานะ 
ของประจุท่ีต�่ากว่า การสบัเปล่ียนแบตเตอร่ีเป็นวิธีการถ่ายโอนพลงังานไฟฟ้าท่ีรวดเร็วกว่ามาก 
แมเ้ทียบกบัการอดัประจุแบบเร็วก็ตาม โดยทั่วไปการเปล่ียนแบตเตอร่ีของยานยนตไ์ฟฟ้า
ขนาดเล็กนัน้ง่ายกว่ามากเม่ือเทียบกบัยานยนตไ์ฟฟ้าทั่วไป ผูข้บัข่ีสามารถด�าเนินการ 
สบัเปล่ียนแบตเตอร่ีด้วยตนเองได้ ซึ่ งยานยนตไ์ฟฟ้าขนาดเล็กท่ีนิยมใช้วิธีนีคื้อ 
รถสองลอ้ไฟฟ้า รถสามลอ้ไฟฟ้า และรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า

3. การอัดประจุยานยนต์ไฟฟา้แบบไร้สาย

การถ่ายโอนพลงังานเขา้สู่แบตเตอร่ีในรูปแบบไรส้ายจะท�าให้เกิดความสะดวกสบาย
แก่ผูใ้ชย้านยนตไ์ฟฟ้ามากย่ิงขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการอดัประจุแบบไรส้ายในขณะท่ียานยนต์
จอดอยู่กบัท่ี หรือจะเป็นการอดัประจุแบบไรส้ายในขณะท่ียานยนตก์�าลงัเคล่ือนท่ีอยู่ก็ตาม
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รูปแบบการเชื่อมต่อในการ
อัดประจุและระดับความปลอดภัย

โหมด	1	(Mode	1) ยานยนตไ์ฟฟ้าจะถูกเช่ือมต่อเขา้กบัระบบไฟฟ้าโดยตรงผ่านเตา้รบั
มาตรฐานท่ีติดตัง้ทั่วไปในท่ีอยู่อาศยั โดยไม่มีการใชอุ้ปกรณค์วบคุมการอดัประจุไฟฟ้าใด ๆ 
มีพิกดักระแสไฟฟ้าไม่เกิน 16 A และเป็นการอดัประจุดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) 
ทัง้นี ้ในการอดัประจุไฟฟ้าในโหมด 1 นัน้ระบบไฟฟ้าภายในท่ีอยู่อาศยัจะตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภยัและมีการติดตัง้สายดิน อุปกรณต์ดัไฟฟ้า และอุปกรณป้์องกนั
กระแสรั่ว นอกจากนีก้ารอดัประจุไฟฟ้า ในโหมด 1 เป็นระยะเวลานานอาจท�าให้เกิด 
ความร้อนขึน้บริเวณเตา้รบัและสายไฟฟ้า ซึ่ งอาจก่อให้เกิดอนัตรายได ้ และหากมี 
การใชก้ระแสไฟฟ้าเกินขนาดของเตา้รบัและสายไฟฟ้า จะท�าให้เบรกเกอรต์ดัการจ่ายไฟฟ้า
เน่ืองจากมีกระแสไฟฟ้าเกิน

ภาพท่ี 4 รูปแบบการอดัประจุไฟฟ้าโหมด 1 (Mode 1)

โหมด	2	 (Mode	2) ยานยนตไ์ฟฟ้าถูกเช่ือมต่อเข้ากบัระบบไฟฟ้าโดยตรง 
ผ่านเตา้รบัท่ีติดตัง้ทั่วไปในท่ีอยู่อาศยั และท�าการอดัประจุไฟฟ้าดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 
หรือ 3 เฟส ดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) อย่างไรก็ตามในการอดัประจุไฟฟ้าในโหมด 2 
จะมีอุปกรณป้์องกนัเพ่ือควบคุมการอดัประจุไฟฟ้าติดตัง้มาพร้อมกบัสายเคเบิล 
ซึ่งท�าให้การอดัประจุไฟฟ้าในโหมด 2 มีค่าใชจ่้ายท่ีสูงกว่าในโหมด 1 แต่มีความปลอดภยั
มากขึน้ดว้ย

ภาพท่ี 5 รูปแบบการอดัประจุไฟฟ้าโหมด 2 (Mode 2)

EV COUPLER

STANDARD SOCKET
OUTLET AND PLUG

EV COUPLER

FUNCTION BOX

IC-CPD

STANDARD SOCKET
OUTLET AND PLUG
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โหมด	3	 (Mode	3) ยานยนตไ์ฟฟ้าจะถูกเช่ือมต่อเขา้กบัระบบไฟฟ้าโดยผ่าน
เคร่ืองอดัประจุไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งมีแผงวงจรในการควบคุมการอดัประจุไฟฟ้าและ
ควบคุมความปลอดภยัดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ส่งผลให้การอดัประจุไฟฟ้าในโหมดนี ้

มีความปลอดภยัมากกว่าการอดัประจุไฟฟ้าในโหมด 1 และโหมด 2 แต่ก็มีค่าใชจ่้าย 
ท่ีสูงกว่าดว้ยเช่นเดียวกนั

ภาพท่ี 6 รูปแบบการอดัประจุไฟฟ้าโหมด 3 (Mode 3)

โหมด	4	 (Mode	4) ยานยนตไ์ฟฟ้าจะถูกเช่ือมต่อเขา้กบัระบบไฟฟ้าผ่านเคร่ือง
อดัประจุไฟฟ้า ซึ่ งจะอดัประจุไฟฟ้าดว้ยกระแสตรง (DC) เขา้สู่แบตเตอร่ีโดยตรง  
โดยเคร่ืองอดัประจุไฟฟ้าจะมีระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบควบคุมความปลอดภยั
และสายเคเบิลติดตัง้มากบัเคร่ืองอดัประจุไฟฟ้า จงึท�าให้การอดัประจุไฟฟ้าในโหมด 4 
มีความรวดเร็วและปลอดภยั แต่ก็มีค่าใชจ่้ายส�าหรบัเคร่ืองอดัประจุไฟฟ้าและการเตรียม
ระบบไฟฟ้าท่ีค่อนขา้งสูง

ภาพท่ี 7 รูปแบบการอดัประจุไฟฟ้าโหมด 4 (Mode 4)

EV COUPLER

AC
CHARGER

CHARGING CABLE

DEDICATED SOCKET
OUTLET AND PLUG

EV COUPLER

AC
CHARGERTETHERED

CHARGING CABLE

EV COUPLER

AC
CHARGER

CHARGING CABLE

DEDICATED SOCKET
OUTLET AND PLUG

EV COUPLER

AC
CHARGERTETHERED

CHARGING CABLE

(ก)	เครื่องอัดประจุเป็นแบบมีเต้ารับ (ข)	กรณีเครื่องอัดประจุเป็นแบบมีสาย

EV COUPLER

DC
CHARGER

CHARGING CABLE
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นโยบายการส่งเสริมสถานี
อัดประจุในต่างประเทศ 

การใชง้านรถยนตส์นัดาปภายในมกัก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อาทิ ฝุ่นละออง 
PM 2.5 กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) และกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ท่ีส่งผลให้
เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่ งประเทศไทยและอีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกก�าลงัเผชิญอยู่ 
และเร่ิมตระหนกัถงึปัญหานี ้ จงึท�าให้ในหลายประเทศไดพ้ยายามผลกัดนันโยบายให้มี 
การใชง้านยานยนตไ์ฟฟ้าให้มากขึน้ นอกจากจะช่วยลดการปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดแ์ลว้ 
ยงัเป็นเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย โดยนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนตไ์ฟฟ้า
และสถานีอดัประจุในแต่ละประเทศ มีดงันี้

1) ประเทศสหรฐัอเมริกา จะมุ่งเน้นไปท่ีการติดตัง้โครงสรา้งพืน้ฐานให้ครอบคลุม
ทัง้ประเทศ ผ่านการสนบัสนุนดา้นการเงิน มีโครงการถนนเชือ้เพลิงทางเลือก
ท่ีสนบัสนุนการใช้ยานยนตพ์ลงังานทางเลือกในการเดินทางระยะไกล
มีการสนบัสนุนการติดตัง้เคร่ืองอดัประจุท่ีติดตัง้ในบา้น ส�านกังาน หรือพืน้ท่ี
เชิงพาณิชย ์

2) ประเทศจีน รฐับาลจีนไดใ้ห้การสนบัสนุนการติดตัง้เคร่ืองอดัประจุในพืน้ท่ี 
ต่าง ๆ และมีการเร่ิมก�าหนดเป้าหมายสนบัสนุนการพฒันาสถานีอดัประจุ
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2015 เพ่ือรองรบัการใชง้านยานยนตไ์ฟฟ้า และไดมี้การตัง้
เป้าหมายในการขายยานยนตไ์ฟฟ้าให้ได ้25% ภายในปี ค.ศ. 2025

3) ประเทศอินเดีย มีการจดัท�าขอ้เสนอเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุน
ในสถานีอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้า ปรบัปรุงมาตรฐานการอดัประจุ สนบัสนุน
การวิจยัและการพฒันาอุปกรณอ์ดัประจุมีการลดภาษีและอุดหนุนค่าอุปกรณ ์
อดัประจุ และการสรา้งสถานีอดัประจุในพืน้ท่ีต่าง ๆ

4) ประเทศอังกฤษ รฐับาลมีความพยายามผลกัดนัในการพฒันาจุดอดัประจุ
ให้เป็นเครือข่ายโครงสรา้งพืน้ฐานการอดัประจุท่ีดีท่ีสุดในโลก มีการออก
กฎระเบียบส�าหรบัการสรา้งบา้นและอาคารใหม่ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2022 จะตอ้ง
ติดตัง้จุดอดัประจุ โดยรฐับาลคาดการณว่์านโยบายนีจ้ะท�าให้เกิดจุด
หรือสถานีอดัประจุแห่งใหม่ประมาณ 145,000 จุดในแต่ละปี และไดมี้
การตัง้เป้าหมายยกเลิกการขายรถยนตส์นัดาปภายใน ภายในปี ค.ศ. 2035
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การส่งเสริมสถานีอัดประจุในประเทศไทย
ตามแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟา้ (EV)
ของประเทศตามนโยบาย30@30

ประเทศไทยก�าลงักา้วสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าและชิน้ส่วนท่ีส�าคญั
ของโลก โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนตไ์ฟฟ้าแห่งชาติ ไดอ้อกแนวทางการส่งเสริม
ยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) ตามนโยบาย 30@30 คือ การตัง้เป้าผลิตรถ ZEV (Zero Emission 
Vehicle) หรือรถยนตท่ี์ปล่อยมลพิษเป็นศูนย ์ ให้ไดอ้ย่างน้อย 30% ของการผลิต 
ยานยนตท์ัง้หมดในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573 ถือเป็นอีกหน่ึงกลไกท่ีจะน�าพาประเทศไทย 
เขา้สู่การเป็นสงัคมคารบ์อนต�่า (Low-carbon Society) ในอนาคต 

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนตไ์ฟฟ้าแห่งชาติ ครัง้ท่ี 2/2564 
ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ท่ีผ่านมา ไดก้�าหนดเป้าหมายการผลิตและการใช ้
ZEV ซึ่งถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการร่วมมือกนัระหว่างทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573 โดยมีรายละเอียดดงันี้

•เป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนตน์ั่ งและรถกระบะ
725,000 คนั รถจกัรยานยนต ์675,000 คนั รถบสัและรถบรรทุก 34,000 คนั
นอกจากนัน้ ยงัมีการส่งเสริมการผลิตรถสามลอ้ เรือโดยสาร และรถไฟระบบราง
อีกดว้ย นอกจากนี ้ยงัมีมาตรการส่งเสริม ZEV คือ

 การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าและชิน้ส่วนเพ่ือให้ไทย 
เป็นฐานการผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าและชิน้ส่วน โดยไดมี้การก�าหนดมาตรฐาน 
ให้ครอบคลุมยานยนตแ์ละชิน้ส่วนส�าคญั แผนส่งเสริมผูป้ระกอบการ 
รองรบัการเปล่ียนผ่านสู่ยานยนตไ์ฟฟ้า และแผนการท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การพฒันาบุคลากรและก�าลงัคน

• เป้าหมายการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟา้ ประเภทรถยนตน์ั่ งและรถกระบะ
440,000 คนั รถจกัรยานยนต ์650,000 คนั รถบสัและรถบรรทุก 33,000 คนั
รวมถงึการก�าหนดเป้าหมายการส่งเสริมสถานีอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าสาธารณะ
แบบ Fast charge จ�านวน 12,000 หวัจ่าย และสถานีสบัเปล่ียนแบตเตอร่ีส�าหรบั
รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าจ�านวน 1,450 สถานี และมีมาตรการส่งเสริม ZEV
ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่

  การส่งเสริมการใชย้านยนตไ์ฟฟ้า ทัง้มาตรการทางภาษีและท่ีไม่ใช่ภาษี  
โดยมีมาตรการ Quick win เป็นการส่งเสริมการใชร้ถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า 
ของธุรกิจขนส่งเชิงพาณิชยแ์ละหน่วยงานรฐั

  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานรองรบัยานยนตไ์ฟฟ้า ทัง้การส่งเสริม 
สถานีอดัประจุไฟฟ้า การพฒันากฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการอดัประจุ และการส่งเสริมเทคโนโลยีสมารท์กริด รวมถงึการส่งเสริม 
ให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอร่ียานยนตไ์ฟฟ้าและการใช ้
แบตเตอร่ีท่ีผลิตในประเทศการจดัการแบตเตอร่ีใชแ้ลว้และการพฒันา 
ก�าลงัคน
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รูปแบบเครื่องอัดประจุและโอกาส
ในการชาร์จในสถานที่ต่าง ๆ

ส�าหรบัการแบ่งรูปแบบของเคร่ืองอดัประจุ สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
เคร่ืองอดัประจุ แบบส่วนบุคคล (Private) และเคร่ืองอดัประจุแบบสาธารณะ (Public) 
ซึ่งแต่ละรูปแบบสามารถแบ่งตามรูปแบบการติดตัง้ได ้ดงันี้

1. เคร่ืองอัดประจุแบบส่วนบุคคล (Private) สามารถแบ่งตามรูปแบบการติดตัง้
ไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ

การตดิตัง้เครื่องอดัประจทุี่บา้น เป็นการใชง้านเคร่ืองอดัประจุในรูปแบบ 
การเป็นเจา้ของ อาทิ

• แบบ Single home

• แบบ Multi-Family

• แบบ Condominium

การติดตั้งเครื่องอัดประจุในที่ท�างาน เป็นการใชง้านเคร่ืองอดัประจุ 
ในรูปแบบการใชง้านเฉพาะบุคลากร/พนกังาน อาทิ

2. เครื่องอัดประจุแบบสาธารณะ (Public) สามารถแบ่งตามรูปแบบการติดตัง้
ไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ

การตดิตัง้เครื่องอดัประจใุนพ้ืนที่เชงิพาณิชย์ (Commercial Area)
 เป็นการใชง้านเคร่ืองอดัประจุในรูปแบบการให้บริการหรือใชง้านเฉพาะ 

ในพืน้ท่ีติดตัง้ อาทิ

ลานจอดรถ

อาคารส�านกังาน

หา้งสรรพสินคา้

แบบ Fleet
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Normal Charge Fast Charge Battery Swap

สถานอีดัประจุสาธารณะ (Public Station) เป็นการใชง้านเคร่ืองอดัประจุ 
ในรูปแบบการให้บริการเชิงพาณิชยแ์บบเต็มรูปแบบ อาทิ

ซึ่งจากการศกึษาของ Electric Power Research Institute, 2019 พบว่า โอกาส 
ในการชารจ์ในสถานท่ีต่าง ๆ คือ การชารจ์ท่ีบา้น 80% ซึ่งเป็นการใชง้านในรูปแบบ  
Slow Charge การชารจ์ในท่ีท�างาน 15% เป็นการใชง้านในรูปแบบ Slow Charge  
เช่นเดียวกนั และการชารจ์ในท่ีสาธารณะ 5% ซึ่งเป็นการใชง้านในรูปแบบ Super Charge/
Fast Charge
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟา้

การจดัท�าขอ้ก�าหนด ระเบียบ และกฎหมายท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐาน 
ของอุปกรณแ์ละความปลอดภยัในการติดต ัง้ไดเ้ร่ิมด�าเนินการอย่างจริงจงั ต ัง้แต่ 
ปี พ.ศ. 2559 โดยมีหน่วยงานของรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักิจการพลงังาน (ส�านกังาน กกพ.) 
กรมธุรกิจพลงังาน (ธพ.) ส�านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.)  
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานทางวิศวกรรม ไดแ้ก่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) โดยการจดัท�าขอ้ก�าหนด ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ  มีดงันี้

1. การไฟฟา้นครหลวง	(กฟน.) ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2563 กฟน. ไดอ้อกขอ้ก�าหนด
และมาตรฐานเก่ียวกบัสถานีอดัประจุไฟฟ้าส�าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า 3 ฉบบั คือ

-  ขอ้ก�าหนดการติดตัง้ทางไฟฟ้าส�าหรบัระบบชารจ์ยานยนตไ์ฟฟ้า (EV)
-   ขอ้ก�าหนดการเช่ือมต่อและติดตัง้ทางไฟฟ้าส�าหรบัสถานีอดัประจุไฟฟ้า 
 ส�าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า
-  มาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟ้าส�าหรบัวงจรจ่ายไฟฟ้าบริเวณท่าเรือ  

โป๊ะ และบริภณัฑจ่์ายไฟเรือไฟฟ้าเพ่ือการอดัประจุไฟฟ้าหรือลกัษณะ 
ท่ีคลา้ยกนั

2. การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค	 (กฟภ.) ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2563 กฟภ. ไดอ้อก
ขอ้ก�าหนดและระเบียบท่ีเก่ียวกบัสถานีอดัประจุไฟฟ้าส�าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า
5 ฉบบั คือ

-  ขอ้ก�าหนดทั่วไปส�าหรบัการติดตัง้ทางไฟฟ้าระบบอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้า
-  ขอ้ก�าหนดการติดตัง้ทางไฟฟ้าสถานีอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าส�าหรบั 
 สถานประกอบการ
-  ข้อก�าหนดการติดตัง้ทางไฟฟ้าการอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้า 
 ระบบ 1 เฟส ส�าหรบัผูใ้ชไ้ฟประเภทท่ีอยู่อาศยัและธุรกิจขนาดเล็ก
- ข้อก�าหนดการติดตัง้ทางไฟฟ้าการอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้า 
 ระบบ 3 เฟส ส�าหรบัผูใ้ชไ้ฟประเภทท่ีอยู่อาศยัและธุรกิจขนาดเล็ก
-  ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าดว้ยขอ้ก�าหนดการเช่ือมต่อสถานี 

อดัประจุไฟฟ้าส�าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า
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3. ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน	(ส�านกังาน	กกพ.) ในปี พ.ศ. 2563
ส�านกังาน กกพ. กฟน. และ กฟภ. ร่วมกนัจดัท�ามาตรฐานการติดตัง้เก่ียวกบั
สถานีอดัประจุไฟฟ้าส�าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า จ�านวน 2 ฉบบั คือ

-  มาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟ้าส�าหรบับริภณัฑจ่์ายไฟยานยนตไ์ฟฟ้า  
เพ่ือการอดัประจุไฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยั อาคารชุด อาคารส�านกังาน  

 และลกัษณะท่ีคลา้ยกนั
-  มาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟ้าส�าหรบับริภณัฑจ่์ายไฟยานยนตไ์ฟฟ้า  

เพ่ือการอดัประจุไฟฟ้าประเภทสถานีอดัประจุไฟฟ้า

4. ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.) ในช่วงปี พ.ศ. 2559
ถงึปัจจุบนั สมอ. ไดด้�าเนินการจดัท�ามาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.)
ท่ีเก่ียวข้องกบัอุปกรณเ์คร่ืองอดัประจุไฟฟ้าส�าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า
จ�านวน  19 ฉบบั โดยจดัท�าเสร็จสิน้และไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้
จ�านวน 18 ฉบบั และอยู่ระหว่างจดัท�า 1 ฉบบั

-		มาตรฐานเตา้เสียบ	และเตา้รับของยานยนตไ์ฟฟา้ จ�านวน 3 ฉบบั ดงันี้

• มอก. 2749 เล่ม 1-2559 เตา้เสียบ เตา้รบั-จ่าย ตวัต่อ
 ยานยนตแ์ละเตา้รบัยานยนต-์การประจุไฟฟ้าผ่านตวัน�า

ของยานยนตไ์ฟฟ้า เล่ม 1 ขอ้ก�าหนดทั่วไป (IEC 62196-
1:2014)

• มอก. 2749 เล่ม 2-2559 เตา้เสียบ เตา้รบั-จ่าย ตวัต่อ
 ยานยนต ์ และเตา้รบัยานยนต-์การประจุไฟฟ้าผ่านตวัน�า

ของยานยนตไ์ฟฟ้า เล่ม 2 ขอ้ก�าหนดความเขา้กนัไดเ้ชิงมิติ
และการสบัเปล่ียนได ้ ส�าหรบัขาเสียบ และท่อหน้าสมัผสั
ของเตา้ไฟฟ้ากระแสสลบั (IEC 62196-2:2016)

• มอก. 2749 เล่ม 3-2559 เตา้เสียบ เตา้รบั-จ่ายตวัต่อ
 ยานยนต ์ และเตา้รบัยานยนต-์การประจุไฟฟ้าผ่านตวัน�า

ของยานยนตไ์ฟฟ้า เล่ม 3 ขอ้ก�าหนดความเขา้กนัไดเ้ชิงมิติ
และการสบัเปล่ียนได ้ส�าหรบัขาเสียบ และท่อหน้าสมัผสัคู่เตา้
ต่อยานยนตไ์ฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลบั/กระแสตรง
(IEC 62196-3:2014)

-		มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์การประจุไฟฟา้ จ�านวน 13 ฉบบั ดงันี้

•  มอก. 2911-2562 อุปกรณค์วบคุมและป้องกนัในสายส�าหรบั
 การชารจ์ไฟยานพาหนะไฟฟ้า โหมด 2
•  มอก. 3060 เล่ม 1-2563 สายไฟฟ้าส�าหรบัอดัประจุ
 ยานยนตไ์ฟฟ้าท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าท่ีก�าหนดไม่เกิน 0.6/1 kV

เล่ม 1 คุณลกัษณะท่ีตอ้งการทั่วไป
•  มอก. 3060 เล่ม 2-2563 สายไฟฟ้าส�าหรบัอดัประจุ
 ยานยนตไ์ฟฟ้าท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าท่ีก�าหนดไม่เกิน 0.6/1 kV

เล่ม 2 วิธีทดสอบ
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•  มอก. 3060 เล่ม 3-2563 สายไฟฟ้าส�าหรบัอดัประจุยานยนต ์
 ไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าท่ีก�าหนดไม่เกิน 0.6/1 kV เล่ม 3 สาย

ไฟฟ้าส�าหรบัอดัประจุไฟฟ้ากระแสสลบัตามโหมด 1
โหมด 3 ของ IEC 61851-1 ท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าท่ีก�าหนด
ไม่เกิน 450/750 V

•  มอก. 3068-2563 การติดตัง้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดนัต�่า
 ส�าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า
•  มอก. 61851 เล่ม 1-2560 ระบบประจุไฟฟ้าผ่านตวัน�า
 ของยานยนตไ์ฟฟ้า เล่ม 1 ขอ้ก�าหนดทั่วไป (IEC 61851-

1:2010)
•  มอก. 61851 เล่ม 21-2560 ระบบประจุไฟฟ้าผ่านตวัน�า
 ของยานยนตไ์ฟฟ้า เล่ม 21 ขอ้ก�าหนดยานยนตไ์ฟฟ้าส�าหรบั

การเช่ือมต่อผ่านตวัน�าไปยงัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั/
กระแสตรง(IEC 61851-21:2001)

• มอก. 61851 เล่ม 22-2560 ระบบประจุไฟฟ้าผ่านตวัน�า
 ของยานยนตไ์ฟฟ้า เล่ม 22 สถานีประจุไฟฟ้ากระแสสลบั

ส�าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า (IEC 61851-22:2001)
•  มอก. 61851 เล่ม 23-2560 ระบบประจุไฟฟ้าผ่านตวัน�า
 ของยานยนตไ์ฟฟ้า เล่ม 23 สถานีประจุไฟฟ้ากระแสตรง

ส�าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า (IEC 61851-23:2014)
•  มอก. 61851 เล่ม 24-2560 ระบบประจุไฟฟ้าผ่านตวัน�า
 ของยานยนตไ์ฟฟ้า เล่ม 24 การส่ือสารแบบดิจิทลัระหว่าง

สถานีประจุไฟฟ้ากระแสตรงกบัยานยนตไ์ฟฟ้า ส�าหรบั
ควบคุมการประจุแบบกระแสตรง (IEC 61851-24:2014)

• มอก. 61980 เล่ม 1-2563 ระบบส่งก�าลงัไฟฟ้าไรส้ายของ
 ยานยนตไ์ฟฟ้า เล่ม 1 คุณลกัษณะท่ีต้องการทั่ วไป

(IEC 61980-1:2020)
• มอก. 61980 เล่ม 2-2563 ระบบส่งก�าลงัไฟฟ้าไร้สาย
 ของยานยนตไ์ฟฟ้า เล่ม 2 คุณลกัษณะเฉพาะท่ีตอ้งการดา้น

การส่ือสารระหว่างยานยนตไ์ฟฟ้ากบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
(IEC 61980-2:2019)

• มอก. 61980 เล่ม 3-2563 ระบบส่งก�าลงัไฟฟ้าไร้สาย
 ของยานยนตไ์ฟฟ้า เล่ม 3 คุณลกัษณะเฉพาะท่ีตอ้งการ

ดา้นระบบส่งก�าลงัไฟฟ้าไรส้ายดว้ยสนามแม่เหล็ก (IEC 61980-
3:2019)
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-		มาตรฐานเกีย่วกับดา้นความปลอดภยัของแบตเตอรีข่องยานยนต์ไฟฟา้
 จ�านวน 2 ฉบบั ดงันี้

• มอก. 62840 เล่ม 1-2563 ระบบสบัเปล่ียนแบตเตอร่ี
 ของยานยนตไ์ฟฟ้า เล่ม 1 ทั่วไปและขอ้แนะน�า
• มอก. 62840 เล่ม 2-2563 ระบบสบัเปล่ียนแบตเตอร่ี
 ของยานยนตไ์ฟฟ้า เล่ม 2 คุณลกัษณะท่ีตอ้งการดา้น

ความปลอดภยั

-		มาตรฐานเกี่ยวกับการส่งก�าลังแบบไร้สายด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟา้
ส�าหรับยานยนต์ไฟฟา้ ซึ่งอยู่ระหว่างจดัท�า 1 ฉบบั ดงันี้

•  ยานยนตบ์นถนนท่ีขบัเคล่ือนดว้ยไฟฟ้า –การส่งก�าลงั
 แบบไรส้ายดว้ยสนามแม่เหล็ก - ขอ้ก�าหนดดา้นความปลอดภยั

และการท�างานร่วมกนั (ISO 19363)

นอกจากนี ้ สมอ. มีแผนจะจดัท�ามาตรฐานของระบบประจุไฟฟ้าแบบสลบั  
(Swapping) และการเช่ือมต่อระหว่างยานยนตไ์ฟฟ้ากบัโครงข่ายไฟฟ้า (Vehicle to Grid) 
เพ่ิมเติมอีกดว้ย

5.	 กรมธุรกิจพลังงาน	(ธพ.) ไดอ้อกมาตรฐานความปลอดภยัเก่ียวกบัการติดตัง้
สถานีอดัประจุไฟฟ้าส�าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้าภายในสถานีบริการน�า้มนัเชือ้เพลิง
จ�านวน  1  ฉบบั  คือ มจพ.701-2564 : มาตรฐานความปลอดภยัสถานีอดัประจุไฟฟ้า 
ส�าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้าภายในสถานีบริการน�า้มนัเชือ้เพลิง

6.	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (วสท.)	ในปี พ.ศ. 2562
วสท. ได้จดัท�ามาตรฐานข้อก�าหนดเก่ียวกบัสถานีอดัประจุไฟฟ้า
ส�าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า จ�านวน 1 ฉบบั คือ (ร่าง) มาตรฐานขอ้ก�าหนด
ส�าหรบัการติดตัง้เฉพาะหรือสถานท่ีเฉพาะ – แหล่งจ่ายไฟ ส�าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า
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รูปแบบการติดตั้งสถานี
อัดประจุไฟฟา้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ

ส�าหรบัผู้ใช้งาน/เจ้าของยานยนตไ์ฟฟ้าท่ีไม่มีเคร่ืองอดัประจุไฟฟ้าท่ีบ้าน 
หรือมีการติดตัง้เคร่ืองอดัประจุไฟฟ้าภายในบริเวณท่ีพกัอาศยัไม่เพียงพอ 
ต่อความตอ้งการนัน้ ท�าให้กลุ่มผูใ้ชง้านเหล่านีมี้ความจ�าเป็นท่ีจะตอ้งใชส้ถานีอดัประจุไฟฟ้า
ในพืน้ท่ีสาธารณะ ซึ่งบริเวณท่ีมีการติดตัง้เคร่ืองอดัประจุไฟฟ้า มีดงันี้

1. พ้ืนที่ขายปลกีตา่ง ๆ  เป็นสถานท่ีท่ีดงึดูดให้ผูใ้ชย้านยนตไ์ฟฟ้าเขา้มาใชบ้ริการ
เป็นระยะเวลานานและมีพืน้ท่ีจอดรถให้บริการอยู่แลว้ จงึมกัใชก้ารอดัประจุ
แบบชา้ไปจนถงึการอดัประจุแบบปกติ

2. สถานที่ของรัฐ หน่วยงานของราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล
อาจมีการติดตัง้เคร่ืองอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าเพ่ือรองรบัผูท่ี้เขา้มาติดต่อ
หรือใชบ้ริการ การใชง้านจะมีตัง้แต่การอดัประจุแบบชา้ไปจนถงึการอดัประจุ
แบบเร็ว ขึน้อยู่กบันโยบายการสนบัสนุนในแต่ละพืน้ท่ี

3. จุดจอดรถ ท่ีมีการติดตัง้เคร่ืองอดัประจุสามารถด�าเนินการไดห้ลายรูปแบบ
ยกตวัอย่างเช่น จุดจอดรถส�าหรบัอาคารหลายผูอ้ยู่อาศยั เคร่ืองอดัประจุ
ท่ีถูกติดตัง้นีจ้ะถูกใชง้านในลกัษณะกึ่งสาธารณะ ระดบัการอดัประจุมีตัง้แต่
แบบชา้ไปจนถงึการอดัประจุแบบปกติ

4. ไหล่ทาง/รมิถนน ส�าหรบัเขตตวัเมืองในบางประเทศท่ีมีการอนุญาตให้จอดรถ
บริเวณไหล่ทางหรือริมถนน อาจมีการติดตัง้เคร่ืองอดัประจุขนาดกะทดัรดั
หรือติดตัง้ไวก้บัเสาไฟ (Lamppost Electric Vehicle Charger) ดงัเช่นในประเทศ
องักฤษ ก�าลงัการอดัประจุมกัจะเป็นแบบช้า แต่อาศยัการติดตัง้เป็น
จ�านวนมากเพ่ือให้สามารถรองรบัยานยนตไ์ฟฟ้าไดห้ลายคนัพรอ้มกนั

5. ระเบียงถนน/ทางหลวง เป็นเส้นทางท่ีมีปริมาณยานยนตจ์�านวนมาก
เม่ือเทียบกบัถนนทั่วไป จงึมกัจะเป็นเคร่ืองอดัประจุแบบเร็ว เพ่ือลดช่วงเวลา
ในขณะท่ีรอการอดัประจุให้น้อยท่ีสุด

6. สถานทีท่�างาน การติดตัง้เคร่ืองอดัประจุในสถานท่ีดงักล่าวมีวตัถุประสงคห์ลกั
คือ เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้พนักงานท่ีใช้ยานยนตไ์ฟฟ้า แต่ยงัคง
ตอ้งอาศยัการสนบัสนุนจากภาครฐัในระยะแรก เน่ืองจากการติดตัง้เคร่ือง
อดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้ามีค่าใชจ่้ายท่ีสูงและอาจส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร หากยงัไม่มีการสนบัสนุนจากทางภาครฐัก็ยากท่ีจะเกิด
การติดตัง้อย่างแพร่หลายในระยะแรก

7. สถานที่ให้บริการท่ีพัก เป็นการติดตัง้เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กบัผูเ้ขา้ใช ้
บริการในท่ีพกั เช่น โรงแรม รีสอรต์ เป็นตน้ ซึ่งมกัใชก้ารอดัประจุแบบชา้
ไปจนถงึการอดัประจุแบบปกติ
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ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการ
อัดประจุยานยนต์ไฟฟา้เพ่ิมขึ้นจ�านวนมาก

ในการใชง้านยานยนตไ์ฟฟ้านัน้ ก่อให้เกิดความตอ้งการดา้นพลงังานไฟฟ้า 
ท่ีเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือน�ามาใช้ส�าหรบัการอดัประจุแก่ยานยนตไ์ฟฟ้า ซึ่ งหากมีการน�า 

ยานยนตไ์ฟฟ้าเขา้มาใชง้านอย่างแพร่หลาย จะท�าให้เกิดการอดัประจุของยานยนตไ์ฟฟ้า
ในจ�านวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าได ้ดงันี้

-  ผลกระทบต่อข้อมูลการใช้ไฟฟา้ (Impact on Load Profile) เกิดจากการท่ีผูใ้ช ้
ยานยนตไ์ฟฟ้าส่วนใหญ่ท�าการอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าภายในช่วงเวลาเดียวกนั
เช่น ในช่วงเชา้ของการมาถงึท่ีท�างาน ในช่วงเย็นเม่ือกลบัถงึบา้น เป็นตน้

-  ผลกระทบต่ออปุกรณใ์นระบบ (Impact on System Components) เกิดจากการท่ี 
อุปกรณใ์นระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีอาจจะไม่ไดอ้อกแบบมาให้เพียงพอส�าหรบั 
การรองรบัต่อความตอ้งการพลงังานจากยานยนตไ์ฟฟ้าท่ีจะเพ่ิมเขา้มา 
จงึอาจเป็นสาเหตุท่ีท�าให้เกิดการใชไ้ฟฟ้าเกินพิกดัก�าลงั (Overload) ของอุปกรณ ์
ต่าง ๆ ได ้หรือในกรณีท่ีท�าการอดัประจุให้แก่ยานยนตไ์ฟฟ้าดว้ยก�าลงัไฟฟ้า 
สูง ๆ หรือท่ีเรียกกนัว่าการอดัประจุแบบเร็วก็อาจส่งผลให้อายุการใชง้าน 
ท่ีเหลืออยู่ของอุปกรณใ์นระบบโครงข่ายไฟฟ้านัน้สัน้ลง 

- ผลกระทบจากการสูญเสียในระบบ (Impact on System Losses)  

เกิดจากการส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าจ�านวนมาก จากโรงไฟฟ้ามายงัสถานีอดั
ประจุของยานยนตไ์ฟฟ้า จงึท�าให้เกิดการสูญเสียไฟฟ้าในระบบเพ่ิมขึน้

-   ผลกระทบจากความไม่สมดลุของเฟสและแรงดนั (Phase and Voltage Unbalance)  

เกิดจากการอดัประจุของยานยนตไ์ฟฟ้าจ�านวนมาก ซึ่งท�าให้เกิดแรงดนัไฟฟ้า 
ภายในเครือข่ายสูง หรือก่อให้เกิดความไม่สมดุลของเฟส ซึ่งมีผลมาจาก 
การอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบัแบบเฟสเดียว 

-  ผลกระทบจากฮาร์มอนิก (Harmonic Impact) เคร่ืองอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้า 
เป็นอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสก์�าลงั ส�าหรบัใชใ้นการอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้า 
การสบัสวิตซส่์วนประกอบอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสเ์หล่านีจ้งึอาจส่งผลกระทบต่อ 
คุณภาพพลงังานของระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยปัญหาหลกัท่ีเกิดขึน้นัน้คือหาก 

เกิดการบิดเบือนฮารม์อนิกสูงอาจน�าไปสู่ความเสียหายของอุปกรณใ์นระบบได ้
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- ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ (Stability Impact) การอดัประจุของ 
ยานยนตไ์ฟฟ้านัน้ จะส่งผลให้เกิดความตอ้งการพลงังานท่ีเพ่ิมมากขึน้ต่อระบบ 

โครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้ความมีเสถียรภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้านัน้ 
ลดต�่าลง

ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดขึน้เหล่านีส้ามารถแกไ้ขได ้ อาทิ การควบคุมการอดัประจุ
ของยานยนตไ์ฟฟ้า การน�าระบบอตัราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้เขา้มาใช ้
บริหารจดัการความตอ้งการพลงังานท่ีเกิดขึน้ให้ไดอ้ย่างเหมาะสม การจดัหาพลงังาน
จากแหล่งจ�าหน่ายพลงังานท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบัพืน้ท่ีท่ีมีความตอ้งการพลงังานหรือสถานี
อดัประจุของยานยนตไ์ฟฟ้า เป็นตน้
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ส่ิงที่ต้องรู้ก่อนติดตั้งสถานี
อัดประจุยานยนต์ไฟฟา้

การติดตัง้สถานีอดัประจุไฟฟ้า สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ การติดตัง้
เคร่ืองอดัประจุแบบส่วนบุคคล (Private) และการติดตัง้เคร่ืองอดัประจุแบบสาธารณะ 
(Public) โดยในแต่ละรูปแบบนัน้ มีรายละเอียดในการด�าเนินการ ดงันี้

1. การติดตั้งเครื่องอัดประจุแบบส่วนบุคคล (Private)
ส�าหรบัผูท่ี้มียานยนตไ์ฟฟ้าและตอ้งการติดตัง้เคร่ืองอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้า

ภายในบา้น ควรมีการพิจารณา/ตรวจสอบอุปกรณไ์ฟฟ้าภายในบา้น เพ่ือป้องกนัไม่ให้
ระบบไฟฟ้าภายในบา้นเกิดปัญหา โดยส่ิงท่ีควรจะพิจารณา/ตรวจสอบ มีดงันี้

1)	 ขนาดมิเตอร์ไฟฟา้	 : โดยปกติขนาดมิเตอรข์องบา้นพกัอาศยัทั่วไปจะใชเ้ป็น
Single-Phase 15 (45) A ซึ่งหมายถงึ มิเตอรข์นาด 15 A สามารถใชไ้ฟ
ไดม้ากถงึ 45 A แต่ส�าหรบัผูท่ี้ตอ้งการติดตัง้เคร่ืองชารจ์ยานยนตไ์ฟฟ้าภายใน
บา้นนัน้ โดยทั่วไป เคร่ืองอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าภายในบา้นจะใชก้�าลงัไฟสูง
ถงึ 32 A ซึ่งหากมีการใชง้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีกินไฟหลายชนิดพรอ้มกบั
การอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าจะท�าให้ก�าลงัไฟไม่เพียงพอ และมีโอกาสท่ีท�าให้
ไฟตกได ้ ดงันัน้ ทางการไฟฟ้าจึงไดมี้การแนะน�าให้เปล่ียนขนาดมิเตอร ์
เป็น Single-Phase 30 (100) A หรือ 3-Phase 15 (45) A เพ่ือให้มิเตอรมี์
ขนาดใหญ่ขึน้ ป้องกนัการใชไ้ฟฟ้าท่ีมากเกินไป

2) เปลี่ยนสายเมน และลกูเซอรก์ติ (MCB) : ส�าหรบัสาย Main ท่ีใชข้นาด 16 ตร.มม.
จะตอ้งปรบัให้มีขนาดใหญ่ขึน้เป็น 25 ตร.มม. และเปล่ียนลูกเซอรกิ์ต (MCB)
ซึ่งเป็นอุปกรณป้์องกนัร่วมกบัตู ้MDB ท่ีสามารถรองรบัไดสู้งสุด 100 A

3) ตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB) : ตรวจสอบภายในตู้ว่ามีช่องว่างส�ารองเหลือ
ให้ติดตัง้ Circuit Breaker อย่างน้อย 1 ช่อง เน่ืองจากการอดัประจุ
ของยานยนตไ์ฟฟ้านัน้จะตอ้งมีช่องส่วนตวั แยกใชง้านกบัเคร่ืองไฟฟ้าอ่ืน ๆ
หรือหากภายในตูห้ลกัไม่มีช่องว่าง ก็สามารถเพ่ิมตูค้วบคุมย่อยได้

4) เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) : เป็นเคร่ืองตดัไฟอตัโนมติัท่ีจะตดัวงจรไฟฟ้า
เม่ือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเขา้ออกมีค่าไม่เท่ากนั ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดไฟฟ้า
ลดัวงจร และเกิดเพลิงไหมใ้นอนาคตได ้ ในกรณีท่ีสายชารจ์ไฟฟ้ามีระบบ
ตดัไฟภายในตวัอยู่แลว้ ไม่จ�าเป็นตอ้งติดตัง้เพ่ิม ทัง้นี ้ เคร่ืองอดัประจุ
ยานยนตไ์ฟฟ้าท่ีดีควรมีระบบตดัไฟอย่างน้อย RCD type A โดยมีระบบ
ตรวจจบั DC leakage protection 6 mA (การป้องกนักระแสไฟตรงรั่วไหล)
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5) เต้ารับ (EV Socket) : ส�าหรบัการเสียบชารจ์ยานยนตไ์ฟฟ้าจะเป็นชนิด 3 รู
(มีสายต่อลงดิน) และตอ้งทนกระแสไฟฟ้าไดต่้อเน่ืองไม่น้อยกว่า 16 A

6) ระยะทางจากจุดติดตั้งเครื่องชาร์จจนถึงตัวรถ : ไม่ควรเกิน 5 เมตร เน่ืองจาก
สายเคร่ืองอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้า โดยทั่วไป จะอยู่ท่ี 5-7 เมตรเท่านัน้
และควรเลือกจุดท่ีมีหลงัคาเพ่ือป้องกนัละอองฝน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัมาตรฐาน
การกนัน�า้ของเคร่ืองชารจ์ยานยนตไ์ฟฟ้านัน้ ๆ ดว้ย

 หากผูท่ี้มียานยนตไ์ฟฟ้าและตอ้งการติดตัง้เคร่ืองอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้า  
สามารถติดต่อขอขอ้มูลเพ่ิมเติมในการย่ืนขอเพ่ิมขนาดมิเตอร/์ติดตัง้มิเตอรเ์พ่ิม  
ไดท่ี้ กฟน. หรือ กฟภ. ตามพืน้ท่ีภูมิล�าเนา และติดต่อผูใ้ห้บริการในการปรบัปรุง 
ระบบไฟฟ้าภายในบา้น เพ่ือให้รองรบัระบบ Home Charger

2. การติดตั้งเครื่องอัดประจุแบบสาธารณะ (Public)

ส�าหรบัผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการท�าธุรกิจเก่ียวกบัสถานีอดัประจุไฟฟ้านัน้ 
ผู้ประกอบการจะต้องมีการเลือกพืน้ท่ีในการติดตัง้ก่อน โดยสามารถแบ่งพืน้ท่ี 
ในการติดตัง้ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ พืน้ท่ีในเขตสถานีบริการเชือ้เพลิง และพืน้ท่ี 
นอกเขตสถานีบริการเชือ้เพลิง ซึ่งแต่ละพืน้ท่ีนัน้ มีรูปแบบการขออนุญาตท่ีแตกต่าง
กนัออกไป โดยมีรายละเอียด ดงันี้

1) พ้ืนที่ในเขตสถานีบริการเชื้อเพลิง หากผูป้ระกอบการตอ้งการติดตัง้สถานี
อดัประจุไฟฟ้าในพืน้ท่ีในเขตสถานีบริการเชือ้เพลิงผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก�าหนด/ระเบียบ/ประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน อาทิ มาตรฐาน
ความปลอดภยัสถานีอดัประจุไฟฟ้าส�าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้าภายในสถานีบริการ
น�า้มนัเชือ้เพลิง เป็นตน้ และขอ้ก�าหนด/ระเบียบ/ประกาศของ กฟภ. กฟน.
และส�านกังาน กกพ. อาทิ มาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟ้า ส�าหรบับริภณัฑ ์
จ่ายไฟยานยนตไ์ฟฟ้า เพ่ือการอดัประจุไฟฟ้าส�าหรบัประเภทสถานี
อดัประจุไฟฟ้า ในส่วนมาตรฐานเพ่ิมเติมส�าหรบัสถานีอดัประจุไฟฟ้าท่ีอยู่ใน
บริเวณสถานีบริการน�า้มนัสถานีบริการกา๊ซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และสถานี
บริการกา๊ซธรรมชาติ (CNG) เป็นตน้

2) พ้ืนที่นอกเขตสถานีบริการเชื้อเพลิง หากผูป้ระกอบการตอ้งการติดตัง้สถานี
อดัประจุไฟฟ้าในพืน้ท่ีนอกเขตสถานีบริการเชือ้เพลิง ผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก�าหนด/ระเบียบ/ประกาศของส�านกังาน กกพ. อาทิ มาตรฐาน
การติดตัง้ทางไฟฟ้าส�าหรบับริภณัฑจ่์ายไฟยานยนตไ์ฟฟ้า เพ่ือการอดั
ประจุไฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยั อาคารชุด อาคารส�านกังาน และลกัษณะ
ท่ีคลา้ยกนั มาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟ้าส�าหรบับริภณัฑจ่์ายไฟยานยนต ์
ไฟฟ้า เพ่ือการอดัประจุไฟฟ้าประเภทสถานีอดัประจุไฟฟ้า เป็นตน้

ทัง้นี ้ ในการเลือกพืน้ท่ี/ท�าเลท่ีติดตัง้ ผู้ประกอบการควรเลือกพืน้ท่ีท่ีมี 

ความเหมาะสมทัง้ในดา้นของโครงข่ายไฟฟ้า ความหนาแน่นของการจราจร และมี 
ความสะดวกต่อการใชบ้ริการ ส่วนในเร่ืองของอุปกรณท่ี์ใชใ้นสถานีอดัประจุนัน้ ควร 
เป็นไปตามมาตรฐาน สมอ. หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
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ในส่วนของการด�าเนินการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีอดัประจุไฟฟ้า 
เพ่ือจ�าหน่ายนัน้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งด�าเนินการขออนุญาตประกอบกิจการสถานี 
อดัประจุไฟฟ้าจากส�านกังาน กกพ. ตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน 
พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียดการขอใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัตัง้สถานี 
อดัประจุไฟฟ้า ดงันี ้

1. รายละเอียดการขออนุญาตติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟา้เพ่ือจ�าหน่าย

การประกอบกิจการสถานีอดัประจุไฟฟ้าเขา้ข่ายเป็นการประกอบกิจการพลงังาน
ท่ีตอ้งไดร้บัอนุญาตจากส�านกังาน กกพ. โดยแบ่งตามลกัษณะและขนาดการติดตัง้ตาม
มาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 ดงันี้

กรณทีี ่1 สถานีอดัประจุไฟฟ้ามีขนาดการจ�าหน่ายไฟฟ้า ซึ่งมีการติดตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า
หรือเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid-Connection Inverter) ท่ีมีขนาดรวมตัง้แต่ 1,000 
กิโลโวลตแ์อมแปรข์ึน้ไป ผูป้ระกอบการตอ้งขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการจ�าหน่าย
ไฟฟ้าและย่ืนเอกสารประกอบการขอรบัใบอนุญาตตามระเบียบคณะกรรมการก�ากบั
กิจการพลงังานว่าดว้ยการขอรบัใบอนุญาตและการอนุญาตประกอบกิจการพลงังาน 
พ.ศ. 2551 และระเบียบคณะกรรมการก�ากบักิจการพลงังานว่าดว้ยการขอรบัใบอนุญาต
และการอนุญาตประกอบกิจการพลงังาน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2560

กรณีที ่2 สถานีอดัประจุไฟฟ้ามีขนาดการจ�าหน่ายไฟฟ้า ซึ่งมีการติดตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า
หรือเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid-Connection Inverter) ท่ีมีขนาดรวมต�่ากว่า 1,000 
กิโลโวลตแ์อมแปร ์ จะถือว่ากิจการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการประกอบกิจการพลงังาน 
ท่ีไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งขอรบัใบอนุญาตการประกอบกิจการจ�าหน่ายไฟฟ้าตามพระราช
กฤษฎีกาก�าหนดประเภท ขนาด และลกัษณะของกิจการพลงังานท่ีไดร้บัการยกเวน้ 
ไม่ตอ้งขอรบัใบอนุญาตการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2552 โดยผูป้ระกอบการ
ตอ้งย่ืนค�าขอต่อส�านกังาน กกพ. พรอ้มเอกสารประกอบตามประกาศคณะกรรมการ 
ก�ากบักิจการพลงังาน เร่ือง การก�าหนดให้กิจการพลงังานท่ีไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้ง
ขอรบัใบอนุญาตเป็นกิจการท่ีตอ้งแจง้ พ.ศ. 2551

2.  การเตรยีมเอกสารประกอบเพ่ือขอใบอนญุาตประกอบกจิการสถานอีดัประจไุฟฟา้
เพ่ือจ�าหน่าย

1) หนงัสือรบัรองท่ีเก่ียวขอ้ง

- กรณีนิติบุคคล : ส�าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
มีอายุหนงัสือไม่เกิน 6 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีออกหนงัสือถงึวนัท่ีย่ืน 

 แบบแจง้
- กรณีหน่วยงานราชการ : ส�าเนาหนงัสือจดัตัง้หน่วยงาน
- กรณีบุคคลธรรมดา : ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนหรือ Passport  

(แลว้แต่กรณี)

2)  หนงัสือมอบอ�านาจให้จดัการหรือด�าเนินการแทน และส�าเนาบตัรประชาชน
ของผูมี้อ�านาจท�าการแทน และของผูร้บัมอบอ�านาจ

3) ส�าเนาใบอนุญาตก่อสรา้ง/ดดัแปลงอาคาร (อ.1)
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นอกจากนี ้ เพ่ือให้มีการก�ากบัมาตรฐานทางดา้นวิศวกรรมและความปลอดภยั 
ในการประกอบกิจการพลงังาน ขอให้ผูป้ระกอบกิจการย่ืนเอกสารอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมประกอบ
การขออนุญาตในกรณีท่ี 1 และกรณีท่ี 2 ดงันี้

1) แผนงานเก่ียวกบัการจ�าหน่ายหรือการจดัให้ไดม้าซึ่งไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียด
เก่ียวกบัการจ�าหน่ายหรือการจดัให้ไดม้าซึ่งไฟฟ้า

2) จ�านวนผูใ้ชไ้ฟฟ้า จ�านวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าแต่ละรายตอ้งการใช ้
ในแต่ละเดือน ประมาณการใชพ้ลงัไฟฟ้าและพลงัไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละเดือน และจ�านวนหน่วย
ไฟฟ้าท่ีจะจ�าหน่าย

3) เอกสารเก่ียวกบัตน้ทุนการด�าเนินการ

4) เอกสารแสดงรายละเอียดการเช่ือมต่อระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า

5) เอกสารแสดงมาตรฐานดา้นเทคนิคและความปลอดภยั

6) หนงัสือยินยอมให้เช่ือมต่อระบบโครงข่ายพลงังานกบัผูร้บัใบอนุญาตรายอ่ืน

3. การปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดด้านมาตรฐานทางวศิวกรรมและความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้องกับสถานีอัดประจุไฟฟา้

ผูป้ระกอบการกิจการสถานีอดัประจุไฟฟ้าส�าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้าเพ่ือจ�าหน่าย 
จะตอ้งออกแบบและติดตัง้บริภณัฑจ่์ายไฟยานยนตไ์ฟฟ้าเพ่ือการอดัประจุไฟฟ้า 
ให้เป็นไปตามขอ้ก�าหนดและมาตรฐานทางวิศวกรรมท่ีก�าหนด เพ่ือให้เกิดความปลอดภยั
ต่อชีวิตและทรพัยสิ์นและไดร้บัความสะดวกในการใชง้าน

ทัง้นี ้ผูป้ระกอบการสามารถขอรายละเอียด/ขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ส�านกังาน กกพ. 
319 อาคารจตุัรสัจามจุรี ชัน้ 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0 2207 3599
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ท่ีมา: ส�านกังาน กกพ., 2561.

ภาพท่ี 8 ขัน้ตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการจ�าหน่ายไฟฟ้า

เพื�อจําหน่ายไฟฟ�าให้บุคคลอื�น

< 1,000 kVA*

จดแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ�า

> 1,000 kVA*

ขอรับใบอนุญาต
จําหน่ายไฟฟ�า

ไม่เข้าข่ายเป�นการประกอบ
กิจการพลังงาน

เพื�อใช้ไฟฟ�าในกิจการเองหรือส่วนบุคคล

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือรื�อถอนอาคาร (อ.1) ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื�น
ที�เกี�ยวข้องต่อไป

กรณีเจ้าของอาคาร
ไม่ใช่ ผู้ประกอบการกิจการ

ให้เจ้าของอาคารยื�นขอต่อ
ราชการส่วนท้องถิ�น

ให้เจ้าของอาคารยื�นขอต่อ
สํานักงาน กกพ.

กรณีเจ้าของอาคาร
เป�น ผู้ประกอบการกิจการ

ขั�นตอนการจดแจ้งยกเว้น (กรณี < 1,000 kVA*)

ลงทะเบียน
ออนไลน์

ระบบส่ง Email
แจ้ง

User/Password

ผู้ประกอบการ
ส่งเอกสารตัวจริง
ต่อสํานักงาน กกพ.

สํานักงาน
ออกหนังสือ

รับจดแจ้งยกเว้น

ผู้ประกอบการเข้าระบบ
กรอกข้อมูลแบบแจ้ง

และแนบเอกสารเพิ�มเติม

1 2 3 4 5
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ร่างแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การอัดประจุยานยนต์ไฟฟา้ของประเทศ

จากสถิติการใชง้านยานยนตไ์ฟฟ้าของประเทศไทย พบว่า การใชย้านยนตไ์ฟฟ้า
ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นรถยนตส่์วนบุคคล รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า รวมถงึรถโดยสาร
สาธารณะ มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ในทุกปี ดว้ยเหตุนี ้ทางหน่วยงานต่าง ๆ  จงึไดมี้การเร่งติดตัง้
สถานีอดัประจุไฟฟ้าตามท่ีสาธารณะเพ่ือสรา้งความมั่นใจให้กบัผูใ้ชง้านยานยนตไ์ฟฟ้า  
แต่อย่างไรก็ดี จากลกัษณะของการติดตัง้สถานีอดัประจุไฟฟ้าตามท่ีสาธารณะ พบว่า  
การติดตัง้มีการกระจุกตวัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากนัน้จงึมีการกระจาย 
ออกไปตามเมืองใหญ่ท่ีมีก�าลงัซือ้ และขยายไปสู่เสน้ทางสายหลกัเพ่ือรองรบัการเดินทาง
ระยะไกล แต่ก็ยงัไม่เพียงพอ และเม่ือมีการติดตัง้สถานีอดัประจุไฟฟ้าเพ่ิมมากขึน้  
ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ นอกจากนี ้ยงัมีปัญหาในดา้นอ่ืน ๆ   
อาทิ ความเพียงพอของจุดอดัประจุ ความพรอ้มของโครงข่าย ขอ้ก�าหนด กฎระเบียบ กฎหมาย 
ความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน ธุรกิจและผลตอบแทน และความรูแ้ละความเขา้ใจ ดงันัน้ ทาง สนพ. 
จงึไดมี้การจดัท�าร่างแผนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าของประเทศ  
(ร่างแผนฯ) เพ่ือรองรบัเป้าหมายการส่งเสริมยานยนตไ์ฟฟ้าของประเทศ โดยไดมี้
การแบ่งเป้าหมายการด�าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสัน้ (ค.ศ. 2022-2025)  
ระยะกลาง (ค.ศ. 2026-2030) และระยะยาว (ค.ศ. 2031-2035) ซึ่งในร่างแผนฯ นัน้ได้
แบ่งเป้าหมายในการพฒันาออกเป็น 6 เป้าหมาย คือ

เปา้หมายด้านท่ี 1 : การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการอดัประจุใหเ้พียงพอ 
และครอบคลุม 

เปา้หมายด้านท่ี 2 : การเตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายไฟฟ้า 
และการบูรณาการร่วมกนั

เป้าหมายด้านที่ 3 :  การปรบัปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง

เป้าหมายด้านท่ี 4 :  การยกระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านโครงสรา้ง 
พืน้ฐานการอดัประจุ

เปา้หมายด้านท่ี 5 :  การท�าใหส้ถานีอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าสามารถเติบโต 
ไดอ้ย่างยั่งยืน

เป้าหมายด้านที่ 6 :  การพฒันาแผนการสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยในรายละเอียดของร่างแผนฯ นัน้ จะแบ่งการพฒันาออกเป็น 3 ดา้น คือ 
ดา้นนโยบาย ดา้นระเบียบ และดา้นเทคโนโลยี และมีการด�าเนินงานแบ่งออกเป็น 
4 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน (ค.ศ. 2022-2023) ระยะสัน้ (ค.ศ. 2024-2025) ระยะกลาง 
(ค.ศ. 2026-2030) และระยะยาว (ค.ศ. 2031-2035) ซึ่งจะมีการพฒันาในดา้นต่าง ๆ  ดงันี้
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1. ด้านนโยบาย

-   การก�าหนดเป้าหมายและสนบัสนุนการพฒันาสถานีอดัประจุสาธารณะ 
ให้เพียงพอต่อความตอ้งการ

-  การอุดหนุน/สนบัสนุนอตัราค่าไฟฟ้าส�าหรบัสถานีอดัประจุ
- การอุดหนุน/สนบัสนุนการติดตัง้เคร่ืองอดัประจุในสถานท่ีต่าง ๆ
-  การประชาสมัพนัธ ์การให้ความรูแ้ละทกัษะ
-  การสนบัสนุนธุรกิจและการวิจยั/พฒันาเทคโนโลยี
-  แนวทางการบริหารจดัการและการใชป้ระโยชนข์อ้มูลการใชง้านยานยนตไ์ฟฟ้า 

และการอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้า
-  การส่งเสริมการบูรณาการยานยนตไ์ฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ
-  การส่งเสริมการติดตัง้เคร่ืองอดัประจุเพ่ือรองรบัการขนส่งดว้ยยานยนตไ์ฟฟ้า

2. ด้านกฎระเบียบ

-  มาตรฐานการติดตัง้เคร่ืองอดัประจุ/สถานีอดัประจุ
-  มาตรฐานความปลอดภยัในการให้บริการของสถานีอดัประจุไฟฟ้าสาธารณะ 
-  การปรบัปรุงขัน้ตอนขออนุญาตประกอบกิจการ
-  การศกึษาและจดัท�ากรอบหลกัเกณฑท่ี์จ�าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการบูรณาการ  

EV ในรูปแบบต่าง ๆ
-  การปรบัปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายอ่ืน ๆ เพ่ือรองรบัการ 

อดัประจุ
-  การก�ากบัอตัราค่าไฟฟ้าส�าหรบัสถานีอดัประจุไฟฟ้าเพ่ือการจ�าหน่าย 
-  การติดตัง้สถานีอดัประจุไฟฟ้าในสถานท่ีราชการ
-  การจดัการอุปกรณอ์ดัประจุไฟฟ้าท่ีเส่ือมช�ารุด หมดอายุการใช้งาน 

(ซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส)์ 

3. ด้านเทคโนโลยี

-  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นโครงข่ายไฟฟ้าให้สามารถรองรบัการใชง้านได้
-  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นระบบส่ือสารเพ่ือรองรบัการบูรณาการ 

ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต
-  การพฒันาแพลตฟอรม์กลาง เพ่ือรองรบัการเช่ือมโยงการท�างานระหว่าง 

ภาคส่วนต่าง ๆ
-  การศึกษา น�าร่อง และใช้งาน การบูรณาการยานยนตไ์ฟฟ้า ควบคุม 

การอดัประจุ และการตอบสนองดา้นโหลด
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ต�าแหน่งที่ตั้งและจ�านวนเครื่องอัดประจุ
ที่เหมาะสม ส�าหรับแผนพัฒนาสถานีอัดประจุ
สาธารณะ

จากการศกึษาต�าแหน่งท่ีตัง้และจ�านวนเคร่ืองอดัประจุท่ีเหมาะสม ส�าหรบัแผน
พฒันาสถานีอดัประจุสาธารณะนัน้ มีหลกัการและแนวคิด 3 ประการ ไดแ้ก่

• ความสามารถในการเขา้ถงึท่ีสูงสุด (Maximize Accessibility) คือ สามารถ
เข้าถึงง่าย สะดวกในการคน้หาและไปยงัสถานีอดัประจุสาธารณะ
จากสถานท่ีใดก็ได้

• การใช้ประโยชนสู์งสุด (Maximize Utilization) โครงสร้างพืน้ฐาน
การอดัประจุสาธารณะควรตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีความตอ้งการอดัประจุ
เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการใชง้านสูง

• ตน้ทุนต�่าท่ีสุด (Minimize Cost) โดยตน้ทุนของโครงสร้างพืน้ฐาน
การอดัประจุสาธารณะขึน้อยู่กบัต้นทุนของสถานีอดัประจุ ท่ีดิน
และค่าไฟฟ้า

ซึ่ งการพฒันาสถานีอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าสาธารณะนี้ จะค�านึงถึง 
ความครอบคลุมและการกระจายตวัอย่างเหมาะสมในเชิงพืน้ท่ี มีจ�านวนเพียงพอ 
ต่อความตอ้งการ และมีการค�านึงถงึก�าลงัไฟฟ้าสูญเสีย โดยในการจดัท�าแผนการพฒันา 
สถานีอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าสาธารณะนัน้ จะมีการวิเคราะหใ์นดา้นต่าง ๆ อาทิ 
การวิเคราะหค์วามตอ้งการก�าลงัไฟฟ้า การวิเคราะหต์�าแหน่งท่ีตัง้และจ�านวนเคร่ืองอดัประจุ 
ท่ีเหมาะสม การวิเคราะหก์ารกระจายตวัของเคร่ืองอดัประจุเพ่ือให้มีความครอบคลุม
และเหมาะสม และการพฒันาอลักอริทมึในการหาต�าแหน่งเหมาะสมของสถานีอดัประจุ
และการหาจ�านวนหวัจ่ายในแต่ละสถานี ซึ่งการวิเคราะหเ์หล่านีจ้ะใชข้อ้มูลพืน้ท่ีตวัเมือง
และขอ้มูลทางหลวงประกอบ นอกจากนี ้ ยงัมีการใชท้ฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือช่วยวิเคราะห ์
อาทิ ปัญหาการเลือกต�าแหน่งท่ีครอบคลุมมากท่ีสุด (Maximum Covering Location 
Problem) แผนภาพโวโรนอย (Voronoi Diagram) ปัญหาถุงเป้ (Knapsack Problem) 
และปัญหาเสน้ทางท่ีสัน้ท่ีสุด (Shortest Path Problem) เป็นตน้ ซึ่งการหาต�าแหน่งท่ีตัง้
จะมีเง่ือนไขต่าง ๆ ดงันี้

• พืน้ท่ีในตวัเมือง (Cities) – พืน้ท่ีของ กฟน.
• รศัมีบริการของสถานีอดัประจุ เท่ากบั 10 กิโลเมตร
• รถยนตไ์ฟฟ้า จะใชจ้�านวนรถยนตป์ระเภท รย.1 (รถยนตน์ั่ งส่วนบุคคล

ไม่เกิน 7 คน)
•  รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า จะใชจ้�านวนรถยนตป์ระเภท รย.17 (รถจกัรยานยนต ์

สาธารณะ)
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• พืน้ท่ีในตวัเมือง (Cities) – พืน้ท่ีของ กฟภ.
• รศัมีบริการของสถานีอดัประจุ เท่ากบั 25 กิโลเมตร
• รถยนตไ์ฟฟ้า จะใชจ้�านวนรถยนตป์ระเภท รย.1 (รถยนตน์ั่ งส่วนบุคคล
 ไม่เกิน 7 คน)
•  รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า จะใชจ้�านวนรถยนตป์ระเภท รย.17 (รถจกัรยานยนต ์
 สาธารณะ)

• บนทางหลวง (Highway)
• รศัมีบริการของสถานีอดัประจุ เท่ากบั 50 กิโลเมตร
• รถยนตไ์ฟฟ้า จะใชจ้�านวนรถยนตป์ระเภท รถยนตน์ั่งไม่เกิน 7 คน

ซึ่งจากการวิเคราะห ์ พบว่า ในปี 2030 ควรจะมีการติดตัง้เคร่ืองอดัประจุ 
ในพืน้ท่ีเมือง จ�านวน 8,227 เคร่ือง พืน้ท่ีทางหลวง จ�านวน 5,204 เคร่ือง  

และเคร่ืองสบัเปล่ียนแบตเตอร่ี จ�านวน 8,291 เคร่ือง โดยจ�านวนเคร่ืองอดัประจุ 
และเคร่ืองสบัเปล่ียนแบตเตอร่ีท่ีเหมาะสมส�าหรบัแผนพฒันาสถานีอดัประจุสาธารณะ
แยกรายภาค ในปี ค.ศ. 2030 แสดงดงัภาพท่ี 10

หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อไดท่ี้กองนโยบายอนุรกัษ์
พลงังานและพลงังานทดแทน ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
โทรศพัท ์0 2612 1555 ต่อ 353
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จํานวนเคร่ืองอดั
ประจุในพืน้ท่ีเมือง
1,364 เคร่ือง
สถานีสบัเปล่ียนฯ
1,780 สถานี

จํานวนเคร่ืองอดั
ประจุในพืน้ท่ีเมือง
1,085 เคร่ือง
สถานีสบัเปล่ียนฯ
960 สถานี

จํานวนเคร่ืองอดั
ประจุในพืน้ท่ีเมือง
1,189 เคร่ือง
สถานีสบัเปล่ียนฯ
1,797 สถานี

จํานวนเคร่ืองอดั
ประจุในพืน้ท่ีเมือง
3,670 เคร่ือง
สถานีสบัเปล่ียนฯ
3,131 สถานี

จํานวนเคร่ืองอดั
ประจุในพืน้ท่ีเมือง
919 เคร่ือง
สถานีสบัเปล่ียนฯ
623 สถานี

ภาพท่ี 10 จ�านวนเคร่ืองอดัประจุและเคร่ืองสบัเปล่ียนแบตเตอร่ีท่ีเหมาะสม
ส�าหรบัแผนพฒันาสถานีอดัประจุสาธารณะ ในปี ค.ศ. 2030
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เครื่องอัดประจุสาธารณะที่มีการให้บริการ
โดยบริษัทต่าง ๆ และเเอปพลิเคชันส�าหรับ
ค้นหาเครื่องอัดประจุสาธารณะ

สถานีอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้า เป็นสถานท่ีท่ีมีความส�าคญัต่อผูใ้ชย้านยนตไ์ฟฟ้า

เป็นอย่างมาก ในการใชบ้ริการอดัประจุไฟฟ้า ทัง้ประเภท Plug-in Hybrid Electric  

Vehicle (PHEV) และประเภท Battery Electric Vehicle (BEV) ซึ่ งในประเทศไทย 

ไดมี้หลายหน่วยงานท่ีมีการติดตัง้สถานีอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าตามสถานท่ีต่าง ๆ  

และยงัไดมี้การจดัท�าเเอปพลิเคชนัส�าหรบัคน้หาสถานีอดัประจุสาธารณะ เพ่ืออ�านวย

ความสะดวกส�าหรบัผูใ้ชง้านยานยนตไ์ฟฟ้า โดยเเอปพลิเคชนัส�าหรบัคน้หาเคร่ือง 

อดัประจุสาธารณะในประเทศไทย มีดงันี ้

แอปพลิเคชัน รายละเอียด ดาวน์โหลด

ELeXA เป็นเเอปพลิเคชนัท่ีไดร้บัการพฒันา 
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ซึ่งเป็นเเอปพลิเคชนัท่ีจะช่วย 
อ�าน วย ค วาม ส ะด วก ใน ก าร ใช้ง าน 
สถานีชารจ์ EleX by EGAT ตัง้แต่ 
การคน้หาสถานีชารจ์ท่ีสามารถคน้หา 
สถานีฯ ไดห้ลากหลายหน่วยงาน การจองคิว
ชารจ์ และการจ่ายค่าบริการ โดยสามารถ
ดาวนโ์หลดและใชง้านแอปพลิเคชนั EleXA 
ไดท้ัง้ระบบปฏิบติัการ IOS และ Android

App	Store

Google
Play
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แอปพลิเคชัน รายละเอียด ดาวน์โหลด

MEA EV เป็นเเอปพลิเคชนัท่ีไดร้บัการพฒันา 
จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ส�าหรบั 
ผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่ งจะช่วย 
อ�านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
อาทิ แสดงต�าแหน่งสถานีชารจ์ยานยนต์
ไฟฟ้าของหลาย ๆ  หน่วยงานสามารถคน้หา
และน�าทางไปยงัสถานีชารจ์ยานยนต์ไฟฟ้า
บนแผนท่ี จองหวัชารจ์ สั่งเร่ิมและหยุด
ชารจ์ผ่านทางแอปพลิเคชนั โดยสามารถ
ดาวน์โหลดและใชง้านแอปพลิเคชนั MEA 
EV ไดท้ัง้ระบบปฏิบติัการ IOS และ Android 

App	Store

Google
Play

PEA VOLTA เป็นเเอปพลิเคชนัท่ีไดร้บัการพฒันา
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
โดยเปิดให้ใช้บริการ เพ่ือรองรับ 
การใชง้านยานยนต์ไฟฟ้า ส�าหรบัหวัจ่าย 
กระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน ซึ่ งจะ 
ช่วยอ�านวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ 
อาทิ การค้นหาสถานีส�าหรับชารจ์
ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่ งสามารถค้นหา 
สถานีฯ ภายในเครือข่ายของ กฟภ.  
พร้อมน�าทางไปยงัสถานีด้วย GPS  
และยงัสามารถเช็กประวติัการใชง้าน 
ยอ้นหลงัได ้เช่น การเติมเงิน การจ่ายเงิน  
และการชารจ์ เป็นต้น โดยสามารถ 
ดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชนั  
PEA VOLTA ไดท้ัง้ระบบปฏิบติัการ IOS 
และ Android 

App	Store

Google
Play
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แอปพลิเคชัน รายละเอียด ดาวน์โหลด

EA
Anywhere

เป็นเเอปพลิเคชนัท่ีได้รบัการพฒันา
จากบริษทั พลงังานมหานคร จ�ากดั 
โดยสถานีบริการรองรับการใช้
งานยานยนตไ์ฟฟ้าทุกรุ่นท่ีติดตั้ง 
ซ็อกเก็ตประเภท 2 (มาตรฐานไทย) 
ส�าหรบัแอปพลิเคชนั EA Anywhere  
จะช่วยให้ผูใ้ช้สามารถคน้หาต�าแหน่ง  
และน�าทางไปยังต�าแหน่งท่ีชารจ์
ภายในเครือข่ายของ EA Anywhere 
นอกจากนี้ ยงัสามารถจองท่ีชารจ์ 
สั่งการให้เร่ิมและหยุดการชารจ์ผ่าน QR 
Code ได ้ โดยสามารถดาวนโ์หลดและใช้
งานแอปพลิเคชนั EA Anywhere ไดท้ัง้
ระบบปฏิบติัการ IOS และ Android

App	Store

Google
Play

EV	Station เป็นเเอปพลิเคชนัท่ีได้รบัการพฒันา 
จากบริษทั ปตท. น�า้มนัและการคา้ปลีก 
จ�ากัด (มหาชน) (PTTOR) ซึ่งครอบคลุม
การใช้งานท่ีจ�าเป็นส�าหรบัผู้ใช้งาน 
ยานยนตไ์ฟฟ้าประเภท PHEV, BEV  
และรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า ทัง้ในรูปแบบ
บุคคลทั่ วไปและกลุ่มผู้ใช้ทางธุรกิจ 
ของ PTTOR ส�าหรับแอปพลิเคชนั  
EV Station นี ้จะช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถคน้หา
ต�าแหน่งและน�าทางไปยงัสถานีชารจ์ 
ภายในเครือข่ายของ PTTOR โดยสามารถ
ดาวนโ์หลดและใช้งานแอปพลิเคชนั  
EV Station ไดท้ัง้ระบบปฏิบติัการ IOS 
และ Android  

App	Store

Google
Play
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แอปพลิเคชัน รายละเอียด ดาวน์โหลด

EVolt เป็นเเอปพลิเคชนัท่ีไดร้บัการพฒันา
จากบริษทั อีโวลท ์ เทคโนโลยี จ�ากดั 
โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถค้นหา 
แ ล ะ เ ข ้า ถ ึง เ ค รื อ ข่ า ย ส ถ า นี ช า ร ์จ 
ของบริษทัฯ เท่านัน้ สามารถสั่ งการ 
การเร่ิมและ หยุดการชาร์จผ่าน 
แอปพลิเคชนัได ้ นอกจากนีย้งัสามารถ 
ดูสถานะของจุดชารจ์แต่ละจุดได ้ โดย 
สามารถดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน 
EVolt ไดท้ัง้ระบบปฏิบติัการ IOS และ 
Android

App	Store

Google
Play

Pump
Charge

เป็นเเอปพลิเคชนัท่ีไดร้บัการพฒันา 
จากบริษทั กริดวิซ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
ซึ่งเป็นเเอปพลิเคชนัส�าหรบัผู้ใชง้าน 
ท่ีขบัข่ียานยนต์ไฟฟ้าทั่วไป โดยระบบ 
จะมีการแนะน�าสถานีชารจ์ท่ีใกลท่ี้สุด 
และพรอ้มให้บริการจากต�าแหน่งปัจจุบนั
ของผู้ใชง้านเป็นล�าดบัแรก โดยสามารถ
คน้หาไดเ้พียงสถานีชารจ์ภายในเครือข่าย
ของบริษทัฯ เท่านัน้ นอกจากนีย้งัสามารถ
ปรบัแต่งรูปแบบการคน้หาอ่ืน ๆ  ไดอ้ย่าง
หลากหลาย อาทิ ช่ือพืน้ท่ี สถานะเคร่ือง
ชารจ์ไฟฟ้า ประเภทของหวัชารจ์ และ
อ่ืน ๆ  โดยสามารถดาวน์โหลดและใชง้าน
แอปพลิเคชนั PumpCharge ไดท้ัง้ระบบ
ปฏิบติัการ IOS และ Android  

App	Store

Google
Play
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แอปพลิเคชัน รายละเอียด ดาวน์โหลด

B	Charge เป็นเเอปพลิเคชนัท่ีไดร้บัการพฒันา
จากบริษัท บี.พี.เอส.เมนเทนแนนซ์
เซอรวิ์ส จ�ากดั ซึ่ งเป็นผู้ให้บริการ
สถานีชารจ์ยานยนต์ไฟฟ้าส�าหรับ 
ยานยนต์ไฟฟ้าประเภท PHEV และ BEV
โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถค้นหา 
สถานีชารจ์ภายในเครือข่ายของบริษทัฯ  
มีระบบการจองเพ่ือเขา้ใชบ้ริการชารจ์ 
ยานยนต์ไฟฟ้า บนัทกึสถานีท่ีเขา้ใชบ้ริการ
ประจ�า สถานะของตวัเคร่ือง และประเภท 
ของหวัชารจ์ในแต่ละสถานี โดยสามารถ
ดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชนั  
B charge ไดใ้นระบบปฏิบติัการ IOS 

App	Store

EVen
Charger

เป็นเเอปพลิเคชนัท่ีไดร้บัการพฒันา
จากบริษทั โชเซ่น เอ็นเนอรจี์ ้ จ�ากดั 
ซึ่งแอปพลิเคชนัสามารถค้นหาสถานี
ชารจ์ภายในเครือข่ายของบริษัทฯ  
เท่านัน้ นอกจากนี้ยงัสามารถแสดง 
สถานะการชารจ์และรายการชารจ์ได ้ 
โดยสามารถดาวน์โหลดและใช้งาน 
แอปพลิเคชนั EVen Charger ได้ทัง้ 
ระบบปฏิบติัการ IOS และ Android   

App	Store

Google
Play
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ค�านิยามศัพท์

4D1E คือ ปัจจยัท่ีตอ้งค�านึงถงึในการพฒันาพลงังาน 
ยุคใหม่ประกอบไปดว้ย

-  Digitalization แรงขบัเคล่ือนสู่การใชเ้ทคโนโลยี 
ดิจิทลั

-  Decarbonization แรงขบัเคล่ือนสู่การลด 
การปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์

-  Decentralization แรงขบัเคล่ือนสู่การผลิต 
พลงังานแบบกระจายตวั

-  De-Regulation แรงขบัเคล่ือนสู่การผ่อนปรน 
กฎเกณฑก์ฎระเบียบ

-  Electrification แรงขบัเคล่ือนสู่การใช ้
พลงังานไฟฟ้าสีเขียว

AC	Fast	Charge การอดัประจุแบบเร็วดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบั
AC	Normal	Charge การอดัประจุแบบปกติดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบั
AC	Slow	Charge การอดัประจุแบบชา้ดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบั
Battery	Swapping Stations	(BSS) สถานีสบัเปล่ียนแบตเตอร่ี
Carbon	Neutrality  ความเป็นกลางทางคารบ์อน หมายถึงการลด 

การปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดห์รือกา๊ซเรือนกระจก 
สุทธิให้เป็นศูนย ์

DC	Fast	Charge  การอดัประจุแบบเร็วดว้ยไฟฟ้ากระแสตรง
Electric	Vehicle	(EV) รถยนตไ์ฟฟ้าหรือยานยนตไ์ฟฟ้า หมายรวมถงึ  

รถยนตไ์ฟฟ้าพลงังานผสมแบบเสียบปล ั๊ก 
หรือปล ั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle  
(PHEV) และ รถยนตไ์ฟฟ้าแบบใชแ้บตเตอร่ี (Battery  
Electric Vehicle (BEV)

Harmonic  กระแสหรือแรงดนัในรูปสญัญาณคล่ืนไซน ์
(Sinusoidal หรือ Sine Wave) ของสญัญาณ 
หรือปริมาณในคาบใด ๆ  ท่ีมีความถ่ีเป็นจ�านวนเท่า 
ของความถ่ีหลกัมูล (Fundamental Frequency)

Load	Profile ขอ้มูลลกัษณะการใชไ้ฟฟ้าเปรียบเทียบกบัเวลา
Overload การใชไ้ฟฟ้าในปริมาณท่ีเกินกว่าความสามารถ 

อุปกรณจ์ะรองรบัได้
Zero	Emission	Vehicle	(ZEV) รถยนตท่ี์ปล่อยมลพิษเป็นศูนย ์
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