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ประกาศรายช่ือหนวยงานทีผ่านการคดัเลอืก 

โครงการสนับสนนุการลงทุนสถานอีัดประจุไฟฟา (Charging Station) รอบที่ 3 
 

ตามที่สมาคมยานยนตไฟฟาไทยไดดําเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟา 

(Charging Station) โดยไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน ขอประกาศรายช่ือหนวยงานที่ผานการคัดเลือกดังตอไปน้ี 

 

ประเภท ราชการ 

ลําดับ ช่ือหนวยงาน ประเภทหัวจาย จํานวนหัวจาย 
งบประมาณ
สนับสนุน 
(บาท) 

คาปรับปรุงพื้นที่ 
(บาท) 

งบประมาณ
สนับสนุนรวม 

(บาท) 

1 กรมการขนสงทางบก 
Normal 1 100,000 

832,245 1,932,245 
Quick 1 1,000,000 

2 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
Normal 1 100,000 

900,000 1,963,000 
Quick 1 963,000 

3 เทศบาลตําบลแพรกษา Quick 1 1,000,000 810,000 1,810,000 

4 เทศบาลนครเกาะสมุย 
Normal 1 100,000 

684,740 1,784,740 
Quick 1 1,000,000 

5 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม สํานักงาน
ส่ิงแวดลอมภาคที่ 13 
(ชลบุรี) 
 

Normal 1 100,000 

900,000 1,963,000 

Quick 1 963,000 

6 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมสํานักงาน
ส่ิงแวดลอมภาคที่ 16 
(สงขลา) 
 

Normal 1 100,000 

900,000 1,963,000 

Quick 1 963,000 

7 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม สํานักงาน
ส่ิงแวดลอมภาคที่ 6 
(นนทบุรี) 

Normal 1 100,000 

900,000 1,963,000 

Quick 1 963,000 

หมายเหตุ: สมาคมฯ ใหการสนับสนุนคาปรับปรุงพื้นที่สําหรับการติดตั้งหัวจายประจุไฟฟาตามจริง ในวงเงินไมเกิน 90,000 บาท 

สําหรับการติดตั้งหัวจายประจุไฟฟาประเภทปกติ และไมเกิน 810,000 บาท สําหรับการติดตั้งหัวจายประจุไฟฟาประเภทเรงดวน 



หนา 2 จาก 5 
 

ประเภท ราชการ (ตอ) 

ลําดับ ช่ือหนวยงาน ประเภทหัวจาย จํานวนหัวจาย 
งบประมาณ
สนับสนุน 

(บาท) 

คาปรับปรุง
พื้นที่  
(บาท) 

งบประมาณ
สนับสนุนรวม

(บาท) 

8 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม สํานักงาน 
ส่ิงแวดลอมภาคที่ 8 
(ราชบุรี) 

Normal 1 100,000 90,000 190,000 

9 
สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน 

Normal 1 100,000 
900,000 2,000,000 

Quick 1 1,000,000 

หมายเหตุ: สมาคมฯ ใหการสนับสนุนคาปรับปรุงพื้นที่สําหรับการติดตั้งหัวจายประจุไฟฟาตามจริง ในวงเงินไมเกิน 90,000 บาท 

สําหรับการติดตั้งหัวจายประจุไฟฟาประเภทปกติ และไมเกิน 810,000 บาท สําหรับการติดตั้งหัวจายประจุไฟฟาประเภทเรงดวน 

 

 

ประเภท รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน สถาบันการศึกษาของรัฐหรือหนวยงานของรัฐประเภทอ่ืนท่ีไมใช

สวนราชการ 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน ประเภทหัวจาย จํานวนหัวจาย 
งบประมาณ
สนับสนุน  

(บาท) 

งบประมาณ
สนับสนุนรวม 

(บาท) 

1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

Quick 1 998,310 998,310 

2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

Normal 1 100,000 
1,063,000 

Quick 1 963,000 

3 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร 

Normal 1 100,000 
1,063,000 

Quick 1 963,000 

4 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนยนนทบุรี 

Normal 1 100,000 
1,063,000 

Quick 1 963,000 

5 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนยสุพรรณบุรี 

Quick 1 963,000 963,000 

6 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน 

Normal 1 100,000 
1,100,000 

Quick 1 1,000,000 

7 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ทาพระจันทร 

Normal 1 100,000 100,000 

8 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รังสิต 

Normal 1 100,000 100,000 

9 มหาวิทยาลัยพะเยา Normal 1 100,000 100,000 

 

 



หนา 3 จาก 5 
 

ประเภท เอกชน หัวจายประเภท Normal Charge 

ลําดับ ช่ือหนวยงาน ประเภทหัวจาย จํานวนหัวจาย 
งบประมาณสนับสนุนรวม 

(บาท) 

1 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา  
แกรนด พระราม 9 

Normal 1 30,000 

2 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
สาขา แจงวัฒนะ 

Normal 1 30,000 

3 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา สาขา บางนา 

Normal 1 30,000 

4 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
สาขา พระราม 2 

Normal 1 30,000 

5 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
สาขา ลาดพราว 

Normal 1 30,000 

6 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
สาขา เวสตเกต 
 

Normal 1 30,000 

7 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
สาขา ปนเกลา 

Normal 1 30,000 

8 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
สาขา เซ็นทรัลเวิลด 

Normal 1 30,000 

9 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล  
สาขา อีสตวิลล 

Normal 1 30,000 

10 
บริษัท บางกอกโซลาร พาวเวอร จํากัด
(สาขาฉะเชิงเทรา) 

Normal 1 30,000 

11 บริษัท บี แอนด บี คลับ จํากัด Normal 1 30,000 
12 บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) Normal 1 30,000 

13 
บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ ปารค จํากัด 
ศูนยการคา เดอะเซอรเคิลราชพฤกษ 

Normal 1 30,000 

14 
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด 
(มหาชน) สาขาศรีสมาน 

Normal 1 30,000 

15 
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด 
(มหาชน) สาขา สมุทรปราการ 

Normal 1 30,000 
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ประเภท เอกชน หัวจายประเภท Quick Charge 

ลําดับ ช่ือหนวยงาน ประเภทหัวจาย จํานวนหัวจาย 
งบประมาณสนับสนุนรวม 

(บาท) 
1 บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) Quick 1 300,000 
2 บริษัท ซูเปอร คารบอน จํากัด Quick 1 300,000 
3 บริษัท ธนาวรรณคารแกส จํากัด Quick 1 300,000 
4 บริษัท สุวรรณภูมิ เซอรวิส จํากัด Quick 1 300,000 
5 บริษัท เอสซีจี ประเวศ จํากัด Quick 1 300,000 
6 บริษัทเอสซีจี รามอินทรา จํากัด Quick 1 300,000 

 

สํารองประเภท ราชการ 

ลําดับ ช่ือหนวยงาน ประเภทหัวจาย จํานวนหัวจาย 
งบประมาณ
สนับสนุน 

(บาท) 

คาปรับปรุง
พื้นที่ 
(บาท) 

งบประมาณ
สนับสนุนรวม

(บาท) 

1 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม สํานักงาน
ส่ิงแวดลอมภาคที่ 8 
(ราชบุรี) 

Quick 1 963,000 810,000 1,773,000 

หมายเหตุ: สมาคมฯ ใหการสนับสนุนคาปรับปรุงพื้นที่สําหรับการติดตั้งหัวจายประจุไฟฟาตามจริง ในวงเงินไมเกิน 90,000 บาท 

สําหรับการติดตั้งหัวจายประจุไฟฟาประเภทปกติ และไมเกิน 810,000 บาท สําหรับการติดตั้งหัวจายประจุไฟฟาประเภทเรงดวน 

 

สํารองประเภท รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน สถาบันการศึกษาของรัฐหรือหนวยงานของรัฐประเภทอ่ืนท่ี

ไมใชสวนราชการ 

ลําดับ ช่ือหนวยงาน ประเภทหัวจาย จํานวนหัวจาย 
งบประมาณสนับสนุนรวม

(บาท) 

1 มหาวิทยาลัยพะเยา Quick 1 1,000,000 

 

หนวยงานที่ผานการคัดเลือกตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. จัดสงเอกสารดังตอไปน้ี 

 หนังสือยืนยันอยางเปนทางการ (ตัวอยางเอกสารแนบทาย 1) 

 ใบยืนยันการขอรับการสนับสนุน (ตามเอกสารแนบทาย 2) 

 หนังสือยืนยันการสงขอมูลผานระบบ OCPP (ตามเอกสารแนบทาย 3) 

 สําเนาใบเสนอราคาพรอมคุณสมบัติของหัวจายประจุไฟฟา (Catalog) ตามย่ีหอและรุนที่ 
ทางหนวยงานมีความประสงคที่จะติดต้ัง จํานวน 2 ฉบับ 

โดยนําสงที่สมาคมยานยนตไฟฟาไทย ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น. หากไม
สามารถดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดจะถือวาหนวยงานที่มีรายช่ือขางตนไดสละสิทธ์ิโดยทันที  

 
 



หนา 5 จาก 5 
 

2. ภายหลังการยืนยันของหนวยงานอยางเปนทางการตามเอกสารในขอ 1 ทางสมาคมฯจะพิจารณา
และจัดสงสัญญาการรับทุนใหกับหนวยงานเพื่อดําเนินการลงนามกลับมาภายใน 15 วัน 
 
หากหนวยงานตามรายช่ือที่ผานการคัดเลือกไมเห็นดวยตามประกาศขางตน ขอใหทําหนังสือเปน

ทางการแจงตอประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน สงมาที่สมาคมยานยนตไฟฟาไทย ภายในวันที่ 7เมษายน 2560 
เวลา 16.30 น. พรอมเหตุผลและหลักฐานที่ชัดเจน หากพนกําหนดดังกลาวทางสมาคมฯ จะพิจารณาทําสัญญา
กับหนวยงานตอไป ทั้งน้ีใหถือการพิจารณาของคณะกรรมการขับเคลื่อนเปนที่สิ้นสุด 
 

สมาคมยานยนตไฟฟาไทย 

30 มีนาคม 2560 



  เอกสารแนบทาย 1 

หนา 1 จาก 1 
 

 

(ตัวอยาง) หนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุน 
 
 

 

ที่............/................                                       (ช่ือหนวยงานที่ขอรับการสน ับสน ุน) 
 

..................................................... 
 

 

                   ว ันที่...............เดือน......................พ.ศ............ 
 
 

เรื่อง ขอยืนยันการรับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟา 
 

เรียน นายกสมาคมยานยนตไฟฟาไทย 
 
สิ่งทีส่งมาดวย 1. ใบยืนยันการขอรับการสนับสนุน จํานวน 1 ฉบับ 

2. สําเนาใบเสนอราคาพรอม (Catalog) จํานวน 2 ฉบับ 
3. หนังสือยืนยันการสงขอมูลผานระบบ OCPP จํานวน 1 ฉบบั 
4. หนังสือมอบอํานาจ (ถาม)ี 
5. หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และเอกสารที่เกี่ยวของ (ถามี) 

 
ตามที่สมาคมยานยนตไฟฟาไทยประกาศรายช่ือหนวยงานที่ผานการคัดเลือกโครงการสนับสนุนการลงทุน

สถานีอัดประจุไฟฟา (Charging Station) รอบที่ 2 น้ัน 
 
ในการน้ี (ช่ือหน วยงานที่ขอการสนับสนุน) ขอยืนยันรับการสนับสนุนและยินดีดําเนินการตามแนวทาง

และหลักเกณฑการพิจารณาสนับสนุน โดยจัดสงเอกสารตามสิ่งที่สงมาดวยเพื่อประกอบการทําสัญญารับทุนของ
โครงการตอไป 

 

จึงเรียนมาเพ ื่อโปรดพิจารณา 
 

                ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(……………………………………………..) 
     ผูมีอํานาจลงนาม 

หมายเหตุ : ผูมีอํานาจลงนามในหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนฉบับนี้ จะตองเปนผูที่มีอํานาจลงนามผูกพันหนวยงาน/องคกรตามกฎหมายวา

ดวยการจัดตัง้หนวยงาน/องคกรนั้นๆ หรือเปนผูที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวัน

ยืนยันรับการสนับสนุน 

 ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจจะตองไดรับมอบอํานาจจากผูที่มีอํานาจลงนามดังกลาว โดยหนังสือมอบอํานาจจะตองออกให

ไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยืนยันรับการสนับสนุน 



 เอกสารแนบทาย 2 

หนา 1 จาก 5 
 

 
 

 
ใบยืนยันการขอรับการสนับสนุน 

โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟา (Charging Station) รอบท่ี 2 
 

ประเภท   (    )  สวนราชการ    (    )  หนวยงานของรัฐประเภทอื่น    (    )  เอกชน 
 

ช่ือองคกร/สถาบัน (ไทย)………………………………………………………………………………………………………………………. 
(ENGLISH)…………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เขต/อําเภอ................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.............................. 
โทรศัพท.......................................โทรสาร...............................................Website………………………………........... 
ที่อยูสถานที่ติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟา………………………………………………………………………………..…………………. 
เขต/อําเภอ................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.............................. 
ผูติดตอประสานงาน (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………….……………...... 
ตําแหนง............................................โทรศัพท............................................E-mail……………………………………….. 

ทางหนวยงานไดจัดสงเอกสาร ไดแก (ตองยืนยันดวยเครื่องหมาย ถูก ทุกขอ) 
(     ) หนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุน 
(     ) สําเนาใบเสนอราคาพรอมคุณสมบัติของหัวจายประจไุฟฟา (Catalog) ตามย่ีหอและรุนที่ทาง
หนวยงานมีความประสงคจะติดต้ังจํานวน 2 ฉบับ 

โดยทางหนวยงานขอยืนยันการรับการสนับสนุนตามประเภทหัวจาย......โปรดระบุ Normal/Quick................และ
งบประมาณ.....................................บาท ตามรายละเอียดในประกาศรายช่ือหนวยงานที่ผานการคัดเลือกโครงการ
สนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟา รอบที่ 2 และจะปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑการพิจารณา
สนับสนุนรวมทั้งขอยืนยันดังตอไปน้ี 

(     ) หนวยงานไมมีความประสงค ยกเลิก ขาย หรือ ถายโอน สถานีอัดประจุไฟฟา ที่ไดรับการสนับสนุน 

 กอนครบระยะเวลา 3 ป นับจากวันที่ติดต้ังแลวเสร็จ ในกรณีสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน สถาบันการศึกษาของรัฐหรือหนวยงานของรัฐประเภทอื่นที่ไมใชสวนราชการหรือ 

 กอนครบระยะเวลา 1ป นับจากวันที่ติดต้ังแลวเสร็จ ในกรณีเอกชน  

(     ) หนวยงานยินดีใหความรวมมือกับทางโครงการฯ ในการเขาตรวจสอบและเก็บขอมูลการใชงานผาน
ระบบ OCPP เพื่อสงขอมูลเขาสวนกลาง เปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป นับจากวันที่ติดต้ังแลวเสร็จ 
(     ) หนวยงานยินดีดําเนินการใหมีการใชงานดวยบัตร RFID ที่สามารถใชรวมกับตูอัดประจุไฟฟาที่ไดรับ
การสนับสนุนภายในโครงการฯ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูใชงานรถยนตไฟฟา 
(     ) หนวยงานจะดําเนินการติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟา ใหเปนไปตามขอกําหนดข้ันตํ่าและไดระบุ
คุณสมบัติของหัวจายประจุไฟฟาที่ขอรับการสนับสนุน ในตารางที่ 1 และ/หรือ2 ดังตอไปน้ี 
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1. ความตองการทั่วไปของ Charging Station 
 1.1 บริเวณที่จะทําเปน Charging Station ตองมีพื้นที่ใหรถจอดไมตํ่ากวาปริมาณหัวจายประจุไฟฟาที่

ติดต้ังในสถานี 
 1.2 พื้นที่ติดต้ังตูควบคุมไฟฟา (Main Distribution Board, MDB) หัวจายประจุไฟฟา และพื้นที่ที่

สะดวกตอการเขาซอมบํารุงและตรวจสอบซึ่งเปนไปตามขอแนะนําของผลิตภัณฑน้ัน 
 1.3 Charging Station ตองติดกับถนนที่สามารถเขาออกและจอดรถไดสะดวก 
 1.4 Charging Station ควรสรางในพื้นที่รมหรือภายในอาคาร แตหากมีการติดต้ังภายนอกตัวอาคารควร

มีหลังคาเพื่อปองกันฝนและความรอนจากแสงแดดไปที่หัวจายประจุไฟฟาอยางเหมาะสมทั้งน้ีการติดต้ัง
หลังคาข้ึนอยูกับการพิจารณาของหนวยงานน้ัน 

 1.5 พื้นที่ของ 1 ชองจอดรถตองมีขนาดไมตํ่ากวา 2.4 เมตร  5.0 เมตร หรือเปนไปตามกฎหมายหรือ
ขอกําหนดที่มีการบังคับใช  

 1.6  พื้นที่แตละชองจอดรถตองมีการตีเสนจราจรใหชัดเจนโดยใชสีที่ ถูกตองตามกฎหมาย  พรอม
สัญลักษณที่พื้นชองจอดรถเพื่อแสดงชองจอดรถยนตไฟฟา 

 1.7 สัญลักษณของโครงการฯไดแกบนตูอัดประจุไฟฟาและพื้นของจุดจอดรถตอง ใชลักษณะตาม
มาตรฐานที่โครงการฯกําหนด ดังแสดงในรูปที่ 1 (ก) และ รูปที่ 1 (ข) ตามลําดับ 

 
รูปท่ี 1(ก) สัญลักษณของโครงการฯบนตูอัดประจุไฟฟา 

 

 
 

รูปท่ี 1(ข) สัญลักษณของโครงการฯบนพื้นของจุดจอดรถ 
 

1.8  สัญลักษณแสดงชองจอดรถยนตไฟฟาและสัญลักษณแสดงสถานีอัดประจุไฟฟาจะตองสามารถ
มองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางคืน 
1.9  เตรียมระบบไฟฟา ขนาดแรงดันไฟฟา 380-416 โวลต 3 เฟส เพื่อรองรับหัวจายประจุไฟฟาโดยมี
เงื่อนไขดังน้ี 

(ก)  หัวจายประจุไฟฟาแบบ Normal Charge ตองมีระบบไฟฟารองรับไดไมตํ่ากวา 35 kVA ตอ 1 
หัวจายอัดประจุไฟฟา 

(ข)  หัวจายประจุไฟฟาแบบ Quick Charge ตองมีระบบไฟฟารองรับไมตํ่ากวา 70 kVA ตอ 1 หัว
จายอัดประจุไฟฟา 
1.10 การติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟา ใหเปนไปตามขอกําหนดข้ันตํ่าและถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2. การติดต้ังระบบสายสงไฟฟาหรือ Main Distribution Board (MDB) ให Charging Station ตองมี
ขอกําหนดดังตอไปน้ี 

2.1  การติดต้ังสายไฟฟาและชองทางเดินสายไฟ 
(ก) สายไฟประธานตองมีขนาดรองรับกําลังไฟฟาที่จายใหกับหัวจายประจุไฟฟา 
(ข) เลือกสายไฟฟาชนิดทนแรงดันไดไมตํ่ากวา 1,000 โวลต (CV type) 
(ค) ขนาดของสายไฟฟาอางอิงตามมาตรฐานตารางสายไฟฟาของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
(ง) สายไฟฟาทุกประเภทตองทําการติดต้ังในชองเดินสายไฟฟาประเภททอหรือรางที่มีการติดต้ัง
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อยางมิดชิดและปลอดภัยตอผูใชงาน โดยใหเปนไปตามมาตรฐานการติดต้ังอุปกรณไฟฟาของ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

2.2 การติดต้ังตู MDB รับไฟฟาจากระบบ 
(ก) ตองมีอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติขณะเกิดการลัดวงจร (Mold Case Circuit Breaker, MCCB) 
ซึ่งมีคาทนการลัดวงจรเปนไปตามมาตรฐานของการออกแบบ 
(ข) ตองมีอุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติขณะเกิดการลัดวงจร (Residual Circuit Device, RCD) ของ
วงจรยอยชนิด 4 ข้ัว พรอมวงจรปองกันกระแสรั่วไหลที่จายไปยังตูอัดประจุไฟฟา 
(ค) ตองติดต้ังอุปกรณเพื่อแสดงกระแสไฟฟาที่จายมายังตู MDB ชนิดหลอดไฟฟาหรือมิเตอรแสดง
แรงดันไฟฟาเขา (Phase Indicator Device) 
(ง) คาความเพี้ยนฮารมอนิกรวม (Total Harmonic Distortion) ของแรงดันที่ไหลกลบัเขาระบบ
ตองไมเกินขอกําหนดของการไฟฟาฝายจําหนาย ไมเกิน 5% 
(จ) ตองติดต้ังวงจรปองกันระบบแรงดัน ตก ขาด และ เกิน (Phase Protection Device) เพื่อ
ปองกันตูอัดประจุไฟฟาเสียหาย 
(ฉ) ตองติดต้ังอุปกรณกับดักฟาผา (Surge Protection Device) ในตู MDB ยกเวนในกรณีมีการ
ติดต้ังอุปกรณดังกลาวอยูแลวในตูอัดประจุไฟฟา 

3. คุณสมบัติของหัวจายประจุไฟฟา 
3.1 ตองมี Emergency stop อยางนอย 1 จุด ในบริเวณที่สังเกตไดงาย 
3.2 ตองมีมิเตอรวัดพลังงานไฟฟาซึ่งความผิดพลาดไมเกิน 0.5% และสามารถสงสัญญาณขอมูลผาน
ระบบ OCPP (Open Charge Point Protocol) 
3.3 คุณสมบัติของสถานีตองสอดรับกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หากมีรายละเอียดคุณสมบัติของ
หัวจายประจุไฟฟาในขอ 3.4 ขัดแยง ใหยึดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเปนหลัก 
3.4 คุณสมบัติของหัวจายประจุไฟฟามีรายละเอียดดังตารางที่ 1และ/หรือตารางที่ 2 (ใหระบุคุณสมบัติ
ของหัวจายประจุไฟฟาท่ีขอรับการสนับสนุนตรงกับใบเสนอราคา ในชอง“ตามท่ีหนวยงานขอการสนับสนุน”
ดานขวาของตารางท่ี 1 และ/หรือ 2 ทุกขอ โดยประเภทเอกชนเลือกอยางใดอยางหน่ึง) 
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ตารางที่ 1คุณสมบัติของหัวจายประจุไฟฟาแบบ Normal Charge 
ย่ีหอ……………………………………..รุน…………………………………….. 

คุณสมบัติของหัวจายประจุ
ไฟฟา 

ตามมาตรฐานแบบ Normal Charge ตามที่หนวยงาน
ขอการสนับสนุน 

ระบุหนาและ
หัวขอใน Catalog 

1) การเชื่อมโยงสายไฟ แรงดันไฟฟา 380-416 โวลต, ความถี5่0 
เฮิรตซ, 3 เฟส รวมสาย Neutral และ
สายดิน 

โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ

2) การอัดประจุเปนไปตาม
มาตรฐาน 

Mode 3, IEC 61851-1,  IEC 61851-22 
โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ

3) Plug และ Socket Type 2, มาตรฐาน IEC 62196-1, IEC 
62196-2 

โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ

4) กําลังไฟฟาดานออกสูงสดุ 22 กิโลวัตต โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
5) แรงดันไฟฟาสูงสดุ 380-416 โวลต(VAC) โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
6) กระแสไฟฟาสูงสดุ ไมเกิน 32 แอมแปร โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
7) ประสิทธิภาพ - - - 
8) ระดับความดังของเสียง

ขณะทํางาน 
- 

- - 

9) การสูญเสยีจากการไมมี
โหลด 

- 
- - 

10) ACTIVATE และ 
IDENTIFY 

RFID 
โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ

11) Index protection  ไมนอยกวา IP54 (IEC 60529) โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
12) User dialogue - - - 
13) Mechanical Impact IK08 (IEC 62262) โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
14) ระยะเวลารับประกัน ไมนอยกวา 24 เดือน โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
15) อุณหภูมิ ณ เวลาทํางาน 0C ถึง  +50C โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ

16) Socket output/set ไมนอยกวา 1 output โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
17) การเชื่อมโยงสื่อสาร ไมนอยกวา OCPP 1.5 โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
18) การเชื่อมโยงเครือขาย TCP/IP โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
19) Gateway Modem หรือ Wifiหรือ LAN หรือ 

Mobile Network 
โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ

20) ความยาวของสายอัดประจุ
ไฟฟา 

ไมนอยกวา 3.8 เมตรและสามารถถอด
แยกจากตูอัดประจุไฟฟา 

โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติของหัวจายประจุไฟฟาแบบ Quick Charge 
ย่ีหอ……………………………………..รุน…………………………………….. 

คุณสมบัติของหัวจายประจุ
ไฟฟา 

ตามมาตรฐานแบบ Quick Charge ตามที่หนวยงาน
ขอการสนับสนุน 

ระบุหนาและ
หัวขอใน Catalog 

1)การเชื่อมโยงสายไฟ แรงดันไฟฟา 380-416 โวลต, ความถี่ 50 
เฮิรตซ3 เฟส รวมสาย Neutral และสาย
ดิน  

โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ

2)การอัดประจุเปนไปตาม
มาตรฐาน 

Mode 4, IEC 61851-1 และ IEC 
61851-23 

โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ

3) Plug และ Socket มาตรฐาน IEC 62196-1, IEC 62196-3   โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
4) กําลงัไฟฟาดานออกสูงสดุ ไมนอยกวา 50 กิโลวัตต โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
5)แรงดันไฟฟาสูงสุด - - - 
6)กระแสไฟฟาสงูสุด - - - 
7)ประสิทธิภาพ ไมนอยกวา 92 % โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
8)ระดับความดงัของเสยีงขณะ
ทํางาน 

ไมเกิน 65 เดซิเบล ท่ีระยะ 3.8 เมตร 
โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ

9)การสูญเสียจากการไมมีโหลด ไมเกิน 250 วัตต โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
10) ACTIVATE และ 
IDENTIFY 

RFID 
โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ

11) Index protection ไมนอยกวา IP54 (IEC 60529) โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
12) User dialogue Backlit LCD graphic screen หรือ touch 

screen 
โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ

13) Mechanical Impact IK08 (IEC 62262) โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
14)ระยะเวลารับประกัน ไมนอยกวา 24 เดือน โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
15)อุณหภูมิ ณ เวลาทํางาน 0C ถึง  +50C โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ

16) Socket output/set ไมนอยกวา 1 output โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
17)การเชื่อมโยงสื่อสาร ไมนอยกวา OCPP 1.5 โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
18)การเชื่อมโยงเครือขาย TCP/IP โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ
19) Gateway Modem หรือ Wifiหรือ LAN หรือ 

Mobile Network 
โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ

20) ความยาวของสายอัดประจุ
ไฟฟา 

ไมนอยกวา 3.8 เมตร 
โปรดระบ ุ โปรดระบ ุ

 
ขอรับรองวารายละเอียดขางตนเปนจริงทุกประการ และพรอมดําเนินการติดต้ังและดําเนินการตามแนวทาง

และหลักเกณฑการพิจารณาสนับสนุนของโครงการฯ 
 

(..................................................) 

ผูมีอํานาจลงนาม 
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หนังสือยืนยันการสงขอมูลการใชงานผานระบบ OCPP 

 ตามที่สมาคมยานยนตไฟฟาไทยประกาศรายช่ือหนวยงานที่ผานการคัดเลือกโครงการสนับสนุนการ

ลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟา (Charging Station) น้ัน 

ในการน้ี.................................................................................................... (ชื่อหนวยงาน) ขอยืนยันวามี

ความพรอมในการจัดสงขอมูลการใชงานตูอัดประจุไฟฟาใหกับศูนยขอมูลกลางของสมาคมยานยนตไฟฟาไทย 

และยืนยันผูใหบริการอัดประจุไฟฟา (Operator) ดังน้ี (เลือกเพียง 1 ขอ) 

 ผูขอรับการสนับสนุนเปนผูใหบริการอัดประจุไฟฟาและจัดเก็บขอมูลการใชงานผ านระบบ 

OCPP เอง โดยมีรายละเอียดของผูประสานงานดังน้ี 

 ชื่อผูประสานงาน................................................อีเมลติดตอ................................................ 

เบอรโทรศัพทมือถือ...........................................เบอรโทรศัพท............................................. 

เบอรโทรสาร...................................................... 

 ผูขอรับการสนับสนุนใหหนวยงานตอไปน้ีเปนผูใหบริการอัดประจุไฟฟา และจัดเก็บขอมูลการใช
งานผานระบบ OCPP  

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 (ติดตอ คุณสมศักด์ิ ปรางทอง เบอรโทรศัพท 02 436 8130 อีเมล 
somsak.pran@egat.co.th) 

 การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 (ติดตอ คุณพงศกร ยุทธโกวิท เบอรโทรศัพท 02 590 5701 อีเมล 
pongsakorn.yut@pea.co.th) 

 การไฟฟานครหลวง 

 (ติดตอ คุณจุมภฎ หิมะเจริญ เบอรโทรศัพท 02 256 3823 อีเมล jumpote@mea.or.th) 

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 (ติดตอ คุณปริณดา แซต้ัง เบอรโทรศัพท 02 537 1750 อีเมล parinda.s@pttplc.com) 
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หมายเหตุ 

1. หากผูขอรับการสนับสนุนมีความประสงคเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูใหบริการอัดประจุไฟฟา (Operator) 

ขอใหแจงกลับมายังสมาคมยานยนตไฟฟาไทย เปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน 

2. หากผูขอรับการสนับสนุนประสงคจะเปนผูใหบริการอัดประจุไฟฟาเอง ทางสมาคมจะนัดประชุมเพื่อ

หารือแนวทางในการจัดทําระบบเก็บคาบริการ (Billing System) ในภายหลัง 

3. ผูขอรับการสนับสนุนจะตองเตรียมพื้นที่ขนาด 50 x 50 เซนติเมตร พรอมเดินสายไฟเพื่อเตรียมการ

ติดต้ัง Smart Meter และจะตองยินยอมใหทางสมาคมฯ เขาไปดําเนินการติดต้ังตอไป 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 (…………………………………………………………………) 

                       ผูมีอํานาจลงนาม 

 

 

 

 

กรุณากรอกเอกสารยืนยันใหครบถวนและสงกลับมายังสมาคมยานยนตไฟฟาไทยพรอมกับสัญญาขอรับ

การสนับสนุน 

 

สมาคมยานยนตไฟฟาไทย 

อาคารเคเอก็ซ  

เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบรุี แขวงบางลําภูลาง  

เขตคลองสาน กรงุเทพฯ 10600 

 

ผูประสานงาน 

ดร.กิตต์ิชนน เรืองจริกิตต์ิ 

โทรศัพท 02-470-9272 / 095-801-9797 

อีเมล kitchanon.rua@mail.kmutt.ac.th 
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แนวทางการดําเนินงานของผูใหบริการอัดประจุไฟฟา (Operators) ในโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานี

อัดประจุไฟฟา (Charging Station) 

1) จัดการระบบเก็บขอมูลการอัดประจุไฟฟาของรถยนตไฟฟา และหัวจาย (Charger) ในสถานีอัดประจุ

ไฟฟา (Charging Station) โดยขอมูลที่จัดเก็บไดแก 

 Charger ID 

 User ID (ผานการใชงานบัตร RFID) 

 Charging Date / Time: Start Time & Stop Time 

 Start Meter (Watt) 

 Stop Meter (Watt) 

 Charging Duration 

2) จัดสงขอมูลการอัดประจุไฟฟาของตูอัดประจุไฟฟาไปยังศูนยขอมูลกลาง (Central Data Center) เพื่อให

หนวยงานภาครัฐนําขอมูลไปใชประโยชนตอไป 

3) ผูใหบริการอัดประจุไฟฟา (Operator) ในโครงการฯ ตองรวมกันกําหนดมาตรฐานระบบการจัดเก็บขอมูล

ตูอัดประจุไฟฟาบน Server ผานระบบ OCPP และรวมกําหนดแนวทางการจัดสงขอมูลไปยังศูนยขอมูล

กลาง 

 

RFID card specification 

User Identification and Authentication  

1. RFID card: ISO14443A (Mifare)  

2. RFID read/write installed in charger: 

• Frequency: 13.56 MHz 

• Protocol: ISO 14443A (Mifare) 

• Tags supported: Mifare1k, Mifare4k, MifareUltralight 

Note: การที่ RFID card 1 ใบ สามารถใชไดกับทุกผูใหบริการน้ัน แตละผูใหบริการจําเปนตองมี Central 

Database ที่เก็บขอมูลของบัตร RFID ทุกใบ 

 

 

 

 


