โครงการจัดทาแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่
สาหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพือ่ รองรับเป้าหมาย
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ
ร่างแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า

4 กุมภาพันธ์ 2565

หัวข้อการนาเสนอ
1

ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

5

การติดตามการใช้งานและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้า

2

นโยบายการส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์
ไฟฟ้าทั้งในไทยและต่างประเทศ

6

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบไฟฟ้า และ
แนวทางการลดผลกระทบ

3

รู ป เเบบการติ ด ตั้ ง สถานี อั ด ประจุ ย านยนต์
ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับประเทศไทย

7

การกาหนดรูปแบบอัตราค่าไฟฟ้าและอัตรา
ค่าบริการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

4

ข้อกาหนด ระเบียบ มาตรฐาน และกฎหมาย
ที่มีความเกี่ยวข้อง และแนวทางการปรับปรุง

8

แผนการส่งเสริมและร่างแผนการพัฒนาสถานี
อัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
2

1. ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

3

หลักการและเหตุผล
ที่ผ่านมามีการส่งเสริมการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้ าจากภาคส่วนต่าง ๆ แต่
พบว่ายังคงมีการกระจุกตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง ภาคอุตสาหกรรมจึงมี
ความต้องการให้กระทรวงพลังงาน ขยาย/ส่งเสริมการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า

• ประเด็นปฏิรูปที่ 16
การส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าในประเทศไทย
แผนปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงานระยะแรก
(พ.ศ. 2561 – 2565)

คณะกรรมการนโยบาย
ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ

• จัดทา Roadmap ของ
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า

ต่อมา ได้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์
ไฟฟ้ า แห่ ง ชาติ โดยมี ร องนายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธาน
กรรมการ เพื่อกาหนดนโยบาย เร่งรัด และติดตามการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า

• จัดทา EV Charging
Station mapping

กระทรวงพลังงาน

สานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.)
• จัดทาโครงการจัดทาแผนการพัฒนา
สถานีประจุแบตเตอรี่สาหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการ
ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ
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วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้ได้เป้าหมายและกรอบแนวทางในการพัฒนา
สถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้ามีความ
สอดคล้องกับทิศทางภาพรวมในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ และไม่เป็น
ภาระต่อการลงทุนระบบไฟฟ้า

พัฒนาแบบจาลองการวิเคราะห์ความเหมาะสมการ
พัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า ที่
สามารถพิจารณาข้อมูลความต้องการการขนส่ง เงื่อนไข
เชิงพื้นที่ และผลกระทบต่อต้นทุนในภาคไฟฟ้าร่วมกัน

ได้แนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบ/มาตรฐาน/กฎหมาย
เพื่อรองรับการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้า ในรูปแบบต่างๆ ทั้งสถานีบริการเฉพาะ และ
รูปแบบที่มีการติดตั้งภายในอาคาร

ได้ข้อเสนอแนะรูปแบบในการจัดเก็บค่าไฟฟ้าและ
ค่าบริการที่เหมาะสมสาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า และไม่
เป็นภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้า

ศึกษารูปแบบของสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์
ไฟฟ้า ผลกระทบที่เกิดต่อระบบไฟฟ้าและข้อกาหนดที่
จาเป็นต่อการจัดตั้ง โดยครอบคลุมข้อกาหนดในการ
ติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานร่วมด้วย
5

2. นโยบายการส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
ทั้งในไทยและต่างประเทศ
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การส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ
การส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกา
การสนับสนุนเงินทุนสาหรับการ
สร้างสถานีอัดประจุระดับประเทศ

Alternative Fuel Corridors

National Highway Performance Program (NHPP)

Advanced Transportation and Congestion Management Technologies Deployment (ATCMTD)
10M$ สาหรับการศึกษา พัฒนา และทดลองใช้

การสนับสนุนธุรกิจ
และเทคโนโลยี

20M$ สาหรับการใช้งาน PEV ในเชิงพาณิชย์
4M$ สาหรับการสนับสนุนการอัดประจุใน
สถานที่ทางาน

การกาหนดบทบัญญัติอาคาร

INFRA Grant Program

EV-ready Code

ETC.

ลดต้นทุน / รองรับการใช้งานในอนาคต
ทดลองใช้ เช่น รถโรงเรียนไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า

กระตุ้นความมีส่วนร่วมของเอกชน
กาหนดสัดส่วนของลานจอดรถเพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้า
EV Capable Space : มีการเตรียมระบบไฟเพื่อติดตั้ง
EV Ready Space : มีช่องปลั๊กสาหรับการอัดประจุ
EVSE : มีการติดตั้งเครื่องอัดประจุไว้ให้บริการ
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การส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ
การส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีน
จัดทาคู่มือสาหรับการเร่งการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

การสนับสนุน
จากส่วนกลาง
คู่มือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการอัด
ประจุยานยนต์ไฟฟ้า ปี 2558-2563

การสนับสนุนจาก
หน่วยงานการไฟฟ้า

การสนับสนุน
ส่วนท้องถิ่น

• พื้นที่ของลานจอดรถในของอาคารที่อยู่อาศัยสร้างใหม่
อย่างน้อยร้อยละ 10 จะต้องรองรับการติดตั้งเครื่องอัดประจุได้
• ต้องมีสถานีอัดประจุสาธารณะอย่างน้อย 1 สถานี
ต่อยานยนต์ไฟฟ้า 2,000 คัน

• จะต้องมีสถานีอัดประจุอย่างน้อย 120,000 สถานี ภายในปี 2563
• จะมีการติดตั้งสถานีอัดประจุให้ครอบคลุมทางหลวง
ในแถบจีนตะวันออกซึ่งมีประชากรอาศัยอยูม่ าก

State Grid Corporation of China

พัฒนาสถานีอัดประจุตลอดเส้นทางหลวง

China Southern Grid

การสร้างสถานีอัดประจุภายในตัวเมือง

เมืองเซินเจิ้น
กรุงปักกิ่ง

การติดตั้งเครื่องอัดประจุ
สาหรับยานยนต์ไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์โดยเฉพาะ เช่น
อู่รถแท็กซี่ อู่รถบัส เป็นต้น

การไฟฟ้าจะรับผิดชอบการ
พัฒนาโครงข่ายเพื่อรองรับ
การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

สนับสนุนสูงถึง 20,000 หยวน สาหรับค่าประกันและการติดตั้งอุปกรณ์อัดประจุ

อาคารราชการจะต้องมีการติดตั้งเครื่องอัดประจุอย่างน้อยร้อยละ 25 ของพื้นที่จอดรถ
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การส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ
การส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศอินเดีย
การกาหนดเป้าหมายการติดตั้ง
สถานีอัดประจุสาธารณะ

การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ

การสนับสนุนส่วนท้องถิ่น

มอบเงินทุนสนับสนุนการสร้างสถานีอดั ประจุ
• สถานีอัดประจุในตัวเมือง ทุกระยะ 3x3 กิโลเมตร
• สถานีอัดประจุบนทางหลวง ทุกระยะถนน 25 กิโลเมตร
• สถานีอัดประจุแบบเร็วบนทางหลวง ทุกระยะถนน 100 กิโลเมตร

การติดตั้งภายใต้โครงการ FAME II
Department of Heavy Industry

ดาเนินการโครงการ FAME II และจัดทาข้อเสนอเพื่อจูงใจการสร้างสถานีอัดประจุ

Department of Science & Technology

สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาอุปกรณ์อัดประจุ

Goods and Services Tax Council

ลดภาษีอุปกรณ์อัดประจุ จากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 5

Ministry of Power

กาหนดแนวทางและมาตรฐานสาหรับโครงสร้างพื้นฐานการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าให้ถอื เป็นการบริการ ไม่ใช่แนวทางการจาหน่ายไฟฟ้า

กรุงเดลี

ที่จอดรถของบ้านอยู่อาศัยและสถานที่ทางานที่กอ่ สร้างขึ้นใหม่จะต้องมีพื้นทีจ่ อดรถร้อยละ 20
ที่สามารถรองรับยานยนต์ไฟฟ้าได้

รัฐมัธยประเทศ

อัตราค่าไฟฟ้าจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเฉลี่ยต้นทุนอุปทาน (Average Cost of Supply, ACS)

รัฐอานธรประเทศ

อุดหนุนทางการเงินร้อยละ 25 ของโครงสร้างพื้นฐานด้านการอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็ว
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การส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ
การส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศอังกฤษ
มุ่งเป้าหมายมีโครงสร้างการอัดประจุที่ดีที่สดุ ในโลก แต่ไม่ได้กาหนดเป้าหมายจานวนสถานีอัดประจุที่แน่ชัด

นโยบายของรัฐบาล

ไม่มีการผลักดันให้ใช้มาตรฐานหัวจ่ายแบบเดียว แต่ส่วนใหญ่เป็นแบบ CCS โดยไม่จาเป็นต้องแทรกแซง
ผลักดันให้เอกชนเป็นผู้เข้ามาลงทุน แต่ในบางครั้งหน่วยงานรัฐจะเป็นผู้กาหนดตาแหน่งของสถานี

การสนับสนุนเงินทุน

Electric Vehicle Homecharge Scheme (EVHS)

สนับสนุนเงินทุนสูงสุดร้อยละ 75 ของค่าใช้จ่ายสาหรับบ้านที่อยูอ่ าศัย

On-street Residential Chargepoint Scheme (ORCS)

สนับสนุนเงินทุนสาหรับการติดตั้งจุดอัดประจุบนถนนในเขตที่พักอาศัย

Workplace Charging Scheme (WCS)

การกาหนดกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการอัดประจุ

ให้ส่วนลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อและติดตั้งจุดอัดประจุภายในบริษัท

อาคารที่พักอาศัยที่มีพื้นที่จอดรถได้มากกว่า 10 คัน ที่กาลังสร้างหรือปรับปรุง ควรมีการเดินสายไฟรองรับ อย่างน้อย 1 ใน 5 ของพื้นที่
อาคารพาณิชย์เดิมที่มีพื้นที่จอดรถได้มากกว่า 20 คัน ควรมีการติดตั้งเครื่องอัดประจุอย่างน้อย 1 เครื่อง
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การส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ
การส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศใกล้เคียง
ประเทศสิงคโปร์

สร้างจุดอัดประจุแล้วประมาณ 1,700 จุด และตั้งเป้าหมายการติดตั้งให้ได้ 60,000 จุด ในปี 2573
รัฐบาลได้ประกาศให้ยตุ ิการต่อทะเบียนสาหรับยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในในปี 2567

ประเทศอินโดนีเซีย

เปิดให้เอกชนเข้ามาทาธุรกิจเที่ยวข้องกับการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
สนับสนุนให้เจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าทาการอัดประจุที่บ้านโดยใช้ส่วนลดเป็นแรงจูงใจ

ประเทศมาเลเซีย

ยังไม่มีการติดตั้งสถานีอดั ประจุแบบเร็วจานวนมากเท่าที่ควร และยังไม่มีการสนับสนุนด้านการเงินเท่าไรนัก

การพัฒนาในประเทศมาเลเซีย
โดยบริษัทเอกชน

มีการวางการติดตั้งสถานีอดั ประจุแบบเร็วให้สามารถรองรับการเดินทางระยะไกลบนเส้นทางหลวง

ประเทศฟิลิปปินส์

มีการแนะนาให้อาคารควรมีการติดตั้งเครือ่ งอัดประจุไว้ให้บริการในพื้นที่จอดรถที่ถูกกาหนดไว้เฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ
อนุณาติให้บริษัทเอกชนสามารถยื่นขอเปิดสถานีอัดประจุได้ และเน้นย้าเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
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การส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ
เครื่องมือสาหรับการวางแผนสถานีอัดประจุ
Electric Vehicle Infrastructure Projection Tool
•
•

•

เป็นเครื่องมือสาหรับการประมาณจานวนหัวจ่ายที่จาเป็นใน
แต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับเป้าหมายจานวนยานยนต์ไฟฟ้า
ใช้ข้อมูลยานยนต์ ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลการ
เดินทางตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในระหว่างวันทางานและวันหยุด
เพื่อจาลองรูปแบบพฤติกรรมการเดินทางและพฤติกรรมการ
อัดประจุที่จะเกิดขึ้น
เพื่อประมาณความต้องการการอัดประจุในสถานที่พัก
สถานที่ทางาน และสถานีที่เป็นสาธารณะที่เหมาะสม
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การส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ
เครื่องมือสาหรับการวางแผนสถานีอัดประจุ
Alternative Fueling Station Locator
•
•
•
•
•
•

ใช้ในโครงการถนนเชื้อเพลิงทางเลือก (Alternative Fuel Corridors)
ระยะห่างระหว่างสถานีอัดประจุบนถนนเส้นทางหลวงต้องไม่เกิน 50 ไมล์
Ready Corridor (สีเขียวเข้ม) : มีการติดตั้งเครื่องอัดประจุเพียงพอแล้ว
Pending Corridor (สีเขียวอ่อน) : มีการติดตั้งเครื่องอัดประจุไม่เพียงพอ
ในส่วนที่ไม่เพียงพอ จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ
ช่วยให้สามารถเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการให้เอกชนมาเข้าร่วม และทาให้
มั่นใจว่าสถานีอัดประจุแห่งใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจะไม่ซ้าซ้อนกับสถานี
อัดประจุที่มีอยู่เดิม
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การส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ
เครื่องมือสาหรับการวางแผนสถานีอัดประจุ
UC Davis GIS EV Planning Toolbox
•

•
•

เพื่อระบุความต้องการพลังงานไฟฟ้าเป็นรายพื้นที่และพื้นที่ที่
เหมาะสมสาหรับการติดตั้งเครื่องอัดประจุ แต่จะไม่ใช่การกาหนด
ตาแหน่งการติดตั้งเครื่องอัดประจุอย่างชัดเจน
ทางานร่วมกันกับ ArcGIS ซึ่งเป็นระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์
แบ่งการทางานออกเป็น 2 รูปแบบ
▪ รูปแบบสถานที่ทางานจะพิจารณาจาก ลักษณะของอาคาร
▪ รูปแบบสถานีอัดประจุจะพิจารณาจาก โครงสร้างถนน
การแสดงความต้องการการอัดประจุในโอ๊คแลนด์
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การส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ
เครื่องมือสาหรับการวางแผนสถานีอัดประจุ
เครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานการอัดประจุ
•

จาเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์อย่างละเอียด เช่น ตาแหน่ง
อาคาร ขนาดของอาคาร ประเภทของอาคาร รายได้ของคนในพื้นที่
และการจราจร เป็นต้น

การวิเคราะห์ความต้องการ
โครงสร้างพื้นฐานการอัดประจุ
จากการจราจร ในเมืองดิมอยน์

การวิเคราะห์ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานการอัดประจุ
จากลักษณะของพื้นที่ในเมืองฟอร์ตคอลลินส์
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การส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ
สรุปแนวทางการพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ
สนับสนุนการพัฒนาและวิจัย
เทคโนโลยี

สนับสนุนการสร้างสถานีอัดประจุ
•
•
•
•

การสนับสนุนเงินทุน
การร่วมมือการระหว่างภาครัฐ
และเอกชน
การจูงใจด้วยสิทธิพิเศษและการ
ลดภาษี
การที่รัฐเป็นผู้จัดการสร้างสถานี
อัดประจุเอง

•
•
•
•

สร้างงานสร้างอาชีพ
เพิ่มประสิทธิภาพในการอัดประจุ
เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้
ลดต้นทุนอุปกรณ์และการติดตัง้

สนับสนุนธุรกิจ

กาหนดกฎระเบียบและมาตรฐาน
•
•
•

การออกกฎระเบียบอาคาร
การกาหนดมาตรฐานที่ชัดเจน
การระบุแนวทางการพัฒนาและ
การใช้งานเครื่องอัดประจุและ
สถานีอัดประจุที่เหมาะสม

•
•
•

การสนับสนุนให้เกิดกลุ่มธุรกิจใน
ระยะแรก
กาหนดนโยบายการสนับสนุน
เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้
สร้างความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดพลังงาน เพื่อลดระดับ
การดูแลจากรัฐบาลในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย
1. ที่พักอาศัย
2. สถานที่ทางาน
3. พื้นทีพ่ าณิชย์ 4. การขนส่ง
5. สถานีอัดประจุ
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การส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ
สรุปแนวทางการพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ
การส่งเสริม
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การอัดประจุ

สหรัฐอเมริกา

จีน

อินเดีย

อังกฤษ

- ให้การสนับสนุนการสร้างสถานีอัดประจุบนถนน
สายหลักเพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าใน
ระดับประเทศ
- ให้การสนับสนุนการติดตั้งเครื่องอัดประจุในที่อยู่
อาศัยและสถานที่ทางาน โดยระดับการสนับสนุน
ขึ้นอยู่กับระดับกาลังการอัดประจุ

- ให้หน่วยงานการไฟฟ้าเป็นผู้ลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานด้านไฟฟ้าและโครงสร้างการอัดประจุที่
สาคัญ เช่น ถนนสายหลัก และอู่รถ
- ให้การสนับสนุนเงินทุนสาหรับการติดตั้งเครื่อง
อัดประจุในสถานที่ต่าง ๆ

- ดาเนินการพัฒนาสถานีอัดประจุตามแผนของ
คณะรัฐมนตรีพลังไฟฟ้า
- ให้การสนับสนุนเงินทุนสาหรับการพัฒนาสถานี
อัดประจุสาธารณะ (โครงการ FAME)

- ให้การสนับสนุนเงินทุนสาหรับการติดตั้งเครื่อง
อัดประจุริมถนนในเขตชุมชน
- ให้การสนับสนุนเงินทุนสาหรับการติดตั้งเครื่อง
อัดประจุภายในบ้าน สถานที่ทางาน และอาคาร
เชิงพาณิชย์

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

- ให้การสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
การเพิ่มประสิทธิภาพ และการลดต้นทุนของ
อุปกรณ์อัดประจุ

- ให้การสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีการอัดประจุและการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม

- ให้การสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มและการ
ลดต้นทุนอุปกรณ์อัดประจุ

- การผลักดันให้เครื่องอัดประจุมีความอัจฉริยะ
มากยิ่งขึ้น

การกาหนดกฎระเบียบ
และมาตรฐาน

- กาหนดให้อาคารสร้างใหม่ต้องมีการเตรียมพร้อม
เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า

- อาคารของรัฐจะต้องรองรับยานยนต์ไฟฟ้าได้
- อาคารสร้างใหม่หรืออาคารที่กาลังปรับปรุง
จะต้องมีสัดส่วนของพื้นที่จอดรถเพื่อรองรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า

- การกาหนดอัตราค่าบริการการอัดประจุจะต้อง
ไม่เกินขอบเขตที่ได้กาหนดไว้
- กาหนดสัดส่วนของพื้นที่จอดรถเพื่อรองรับยาน
ยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ

- แนะนาให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องอัด
ประจุเพื่อรองรัยบานยนต์ไฟฟ้า
- ระบุถึงคุณสมบัติของเครื่องอัดประจุสาธารณะที่
พึงมี

การกาหนดเป้าหมายจานวน
สถานีอัดประจุ
การกาหนดระยะห่างระหว่าง
สถานีอัดประจุ

- สถานีอัดประจุ 500,000 สถานี ภายในปี 2573

- บรรลุเป้าหมาย 120,000 สถานี ภายในปี 2563

- ไม่มีการระบุ การสนับสนุนขึ้นอยู่กับเงินทุน

- ไม่มีการระบุ แต่ต้องรองรับการใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้าในอนาคตได้

- สาหรับถนนสายหลัก ห่างกันจากกันไม่เกิน
50 ไมล์ และห่างจากถนนสายหลักไม่เกิน 5 ไมล์

- ไม่มีการระบุ

- ทุกระยะ 3x3 กิโลเมตรสาหรับตัวเมือง
- ทุกระยะถนน 25 กิโลเมตร สาหรับรถยนต์ไฟฟ้า
ที่เดินทางระยะไกล
- ทุกระยะถนน 100 กิโลเมตร สาหรับยานยนต์
ไฟฟ้าขนาดใหญ่

- ไม่มีการระบุ
- ระยะห่างเฉลี่ยอยู่ที่ 6 กิโลเมตร
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การส่งเสริมเเละพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
แนวทางการพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานการอัดประจุ

หน่วยงานต่างๆ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัท พลังงานมหานคร จากัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก
จากัด (มหาชน)

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
การกาหนดกฎระเบียบและ
มาตรฐาน

การไฟฟ้านครหลวง

การกาหนดเป้าหมายจานวน
สถานีอัดประจุ

บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

การกาหนดการวางสถานีอัด
ประจุ

บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด
บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู
(ประเทศไทย) จากัด
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การส่งเสริมเเละพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
แนวทางการพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
o แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพือ่ รองรับยานยนต์ไฟฟ้าของ
ประเทศไทย
o โครงการศึกษาการใช้งานสถานีอดั ประจุไฟฟ้า ในระบบ EGAT
Network Operator

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานการอัดประจุ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การกาหนดกฎระเบียบและ
มาตรฐาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การกาหนดเป้าหมายจานวน
สถานีอัดประจุ
การกาหนดการวางสถานีอัด
ประจุ

การไฟฟ้านครหลวง

o ในปี 2563 มีกาลังผลิตสารองเกินความต้องการ 40% คิดเป็น 20,000
MW
o ระบบส่งไฟฟ้า มีการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าครอบคลุมให้เพียงพอ
o ปรับปรุงและขยายขีดความสามารถระบบจาหน่ายแรงสูง
o เพิ่มเงินลงทุนด้านหม้อแปลงไฟฟ้าและปรับปรุงระบบจาหน่ายแรงต่า
มากกว่า 3,000 ล้านบาท
o โครงการ Smart Metro Grid ยกระดับความสามารถของระบบ
จาหน่ายไฟฟ้า เช่น การติดตั้ง Smart Meter ทั้งหมด 33,265 เครื่อง
พร้อมทั้งการทาระบบ Energy Storage เพิ่มใน Substation ปทุมวัน
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การส่งเสริมเเละพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
แนวทางการพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
o โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จไฟฟ้าอันชาญ
ฉลาดฯ
o งานพัฒนา Application และ ระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า
o โครงการพัฒนา DC Quick Charger ต้นแบบ

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานการอัดประจุ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การกาหนดกฎระเบียบและ
มาตรฐาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การกาหนดเป้าหมายจานวน
สถานีอัดประจุ
การกาหนดการวางสถานีอัด
ประจุ

การไฟฟ้านครหลวง

o โครงการวิจัยสถานีบริการอัดประจุแบตเตอรี่ต้นแบบสาหรับรถยนต์
ไฟฟ้ารองรับมาตรฐาน CHAdeMO
o โครงการวิจัยระบบโครงข่ายเครื่องอัดประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็วสาหรับ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ.
o การพัฒนา PEA Volta Platform สาหรับการใช้บริการสถานีอดั ประจุ
o MEA EV Mobile Application & MEA EV Web Application
o MEA Smart Charging System
o โครงการวิจัยเพื่อจัดสร้างต้นแบบเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบธรรมดา
สาหรับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า
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การส่งเสริมเเละพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
แนวทางการพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานการอัดประจุ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
การกาหนดกฎระเบียบและ
มาตรฐาน
การกาหนดเป้าหมายจานวน
สถานีอัดประจุ

บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท พลังงานมหานคร จากัด

o พัฒนาเครื่องอัดประจุสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าประกอบด้วย DC City
Charger 50/100 kW, UFC 200 Ultra-Fast Charger 150-200 kW
และ High Power Charger 350 kW
o พัฒนาเครื่องอัดประจุสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าประกอบด้วย Terra
AC/DC Wallbox, Terra EV Fast Charger และ Terra HP Series
o ChargerSync Application
o Network Operations Center
o พัฒนาเครื่องอัดประจุต่างๆ เช่น DC Charger 40 kW, DC Charger
150 kW รวมถึงพัฒนาสถานีอัดประจุสาหรับเรือไฟฟ้าและรถโดยสาร
ไฟฟ้า

การกาหนดการวางสถานีอัด
ประจุ
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การส่งเสริมเเละพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
แนวทางการพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานการอัดประจุ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
การกาหนดกฎระเบียบและ
มาตรฐาน

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด

o บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า (EV Car Sharing) สาหรับผู้ที่ต้องการใช้
บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบระยะสั้น
o เรือท่องเที่ยวไฟฟ้า (e-Ferry) ในการให้บริการนักท่องเทีย่ วในเส้นทาง
ภูเก็ต-พังงา
o บริการรถโดยสารแบบไรด์แชร์ริ่ง ผ่านบริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี
(MuvMi) ที่ผู้ใช้บริการสามารถเรียกรถเมื่อไหร่ก็ได้

บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู
(ประเทศไทย) จากัด

o โครงการ ChargeNow ซึ่งเครือข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะสาหรับ
รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ปลั๊กอิน ไฮบริด

การกาหนดเป้าหมายจานวน
สถานีอัดประจุ
การกาหนดการวางสถานีอัด
ประจุ
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การส่งเสริมเเละพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
แนวทางการพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานการอัดประจุ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
การกาหนดกฎระเบียบและ
มาตรฐาน
การกาหนดเป้าหมายจานวน
สถานีอัดประจุ

o งานพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ประสิทธิภาพสาหรับ EV & Charging
Station (รองรับการติดฉลากเบอร์ 5)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง

o การทามาตรฐานและข้อกาหนดเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาหรับ
EV Charger
o การขอติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2 สาหรับการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
o กาหนดอัตราค่าแบบ Low Priority

o จัดทามาตรฐานการติดตั้งสาหรับสถานีอัดประจุในบ้านหลายรูปแบบ
เพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้า
o กาหนดอัตราค่าไฟฟ้าแบบ Low Priority

การกาหนดการวางสถานีอัด
ประจุ
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การส่งเสริมเเละพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
แนวทางการพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานการอัดประจุ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
การกาหนดกฎระเบียบและ
มาตรฐาน
การกาหนดเป้าหมายจานวน
สถานีอัดประจุ
การกาหนดการวางสถานีอัด
ประจุ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้านครหลวง
บริษัท พลังงานมหานคร จากัด

o ในปี 2568 จะมีสถานีอัดประจุบนทางหลวง 70 แห่ง ในเมือง 140
แห่ง สับเปลี่ยนแบตเตอรี่ 40 แห่ง และ 8 Fleet
o โครงการระยะที่ 1 ในปี 2563-2564 ติดตั้งสถานีอัดประจุจานวน 62
สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 42 จังหวัด
o โครงการระยะที่ 2 ในปี 2564-2566 ติดตั้งสถานีอัดประจุจานวน 128
สถานี
o ในปี 2564 จะเพิ่ม Normal Charge 57 สถานี
o ในปี 2565 จะเพิ่ม Normal Charge 2 สถานี และ Quick Charge
11 สถานี
o มีเป้าหมายในการติดตั้งอย่างน้อย 1,000 สถานีทั่วประเทศ

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จากัด

o มีแผนจะเดินหน้าติดตั้งเพิ่มอีก 30 สถานี และเพิ่มจานวนรถ MuvMi
อีก 200 คัน เพื่อขยายพื้นทีใ่ ห้บริการอีกกว่า 2,000 จุด

บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู
(ประเทศไทย) จากัด

o 50 สถานีทั่วประเทศ ในระยะแรกของการเตรียมวางเครือข่าย และจะ
ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ครบ 100 สถานีทั่วประเทศไทย
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การส่งเสริมเเละพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
แนวทางการพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานการอัดประจุ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
การกาหนดกฎระเบียบและ
มาตรฐาน
การกาหนดเป้าหมายจานวน
สถานีอัดประจุ
การกาหนดการวางสถานีอัด
ประจุ

o ติดตั้งในพื้นที่สานักงานและโรงไฟฟ้าของ EGAT
o ได้ร่วมมือกับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) ในการติดตั้งตาม
สถานีบริการน้ามัน PT
o โครงการระยะที่ 1 ในปี 2563-2564 จะติดตั้งตามเส้นทางหลักทุก
100 กิโลเมตร
o โครงการระยะที่ 2 ในปี 2564-2566 จะติดตั้งตามเส้นทางรองและ
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
o ได้ร่วมมือกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ในการ
ติดตั้งตามสถานีบริการน้ามัน บางจาก

บริษัท พลังงานมหานคร จากัด

o แผนจะติดตั้งในพื้นที่ของบิ๊กซีที่มีศักยภาพจานวนกว่า 60 แห่ง และ
ร้านเซเว่นฯอีกกว่า 100 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการเจรจาพันธมิตรสถานี
บริการน้ามัน SUSCO ,คาลเท็กซ์, BEST LPG ในการติดตั้งสถานี EA
Anywhere เพิ่มเติมในพื้นที่ต่างจังหวัด

บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก
จากัด (มหาชน)

o แผนที่จะขยายการติดตั้งสถานีอัดประจุให้ครอบคลุมเส้นทางหลักตาม
ทางหลวง ทุกๆ 100 กิโลเมตรภายในปี 2564 และจะเพิ่มความถีข่ อง
สถานีอัดประจุให้ได้ทุกๆ 50 กิโลเมตรภายในปี 2565-2566

บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู
(ประเทศไทย) จากัด

o มีการติดตั้งสถานีอัดประจุในศูนย์การค้าต่างๆ และอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้ความร่วมมือกับ เซ็นทรัลกรุ๊ป และบริษัท เอพี (ไทยแลนด์)
จากัด (มหาชน)

25

3. รูปเเบบการติดตัง้ สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
ทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย
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รูปเเบบการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบใช้สาย : การอัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ
การอัดประจุแบบช้าด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Slow Charge)
• เป็นการอัดประจุระดับ 1 (Level 1) พิกัด 16A 230V 1Phase 3.7kW
• เป็นรูปแบบการอัดประจุที่พื้นฐานที่สุดและถูกใช้มากที่สุดทั่วโลก
• ใช้เวลาในการอัดประจุที่นานเกินไป ประมาณ 6-12 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น
• มักใช้กับการอัดประจุในที่บ้าน อาคารสานักงาน ตามไหล่ทาง
และเสาไฟ (Lamppost Electric Vehicle Charger)
• ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องอัดประจุแบบติดตั้งเฉพาะ ใช้เพียงปลั๊กที่รองรับ
• ไม่สามารถทาการควบคุมการอัดประจุได้ เนื่องจากใช้การอัดประจุแบบออนบอร์ด

3-Pin : 3 kW AC

Type 1 : 3 – 6 kW AC

Type 2 : 3 – 6 kW AC

Commando : 3 – 6 kW AC
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รูปเเบบการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบใช้สาย : การอัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ
การอัดประจุแบบปกติด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Normal Charge)
• เป็นการอัดประจุระดับ 2 (Level 2) พิกัด 32A 230V 3Phase 22kW
• เหมาะสาหรับการอัดประจุในพื้นที่กึ่งสาธารณะที่ผู้ใช้ไม่รบี มาก
ยกตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า ลานจอดรถ อาคารสานักงาน
• เริ่มมีการใช้ในเขตที่พักอาศัย โดยเฉพาะอาคารหลายผู้อยู่อาศัย
• ใช้เครื่องอัดประจุแบบเฉพาะ เช่น ในลักษณะของ Wallcharge
• รองรับการติดตั้งแพลตฟอร์ม สามารถทาการควบคุมการอัดประจุจากภายนอกได้

Type 1 : 7.4 kW AC

Type 2 : 7 - 22 kW AC

Commando : 7 – 22 kW AC
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รูปเเบบการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบใช้สาย : การอัดประจุแบบเร็ว
การอัดประจุแบบเร็ว (Fast Charge)
• มีทั้งแบบกระแสสลับ (43kW) และแบบกระแสตรง (50kW)
• รูปแบบ Ultra Fast Charge มีกาลังการอัดประจุสูงกว่า เช่น ของบริษัท Tesla
• เหมาะสาหรับการอัดประจุในสถานีบริการเฉพาะ เช่น ในพื้นที่ที่มีจานวนรถมาก
• มีต้นทุนการติดตั้งที่สูงมาก อาจต้องมีการคิดค่าบริการเพิ่มจากอัตราค่าไฟปกติ
• สร้างภาระต่อโครงข่ายอย่างมากเมื่อมีการใช้งานพร้อมกันหลายเครื่อง
• รองรับการติดตั้งแพลตฟอร์ม สามารถทาการควบคุมการอัดประจุจากภายนอกได้
• อาจต้องพึ่งพาระบบการควบคุมการอัดประจุที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบ

CHAdeMO 50 kW DC

CCS : 50-350 kW DC

Type 2 : 43 kW AC

Tesla Type 2 : 150 kW DC
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รูปเเบบการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่
สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Swapping Stations, BSS)
• ประหยัดเวลากว่ามากเมื่อเทียบกับการอัดประจุแบบใช้สาย
• เหมาะอย่างยิ่งสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น รถโดยสารไฟฟ้า
• ใช้การอัดประจุล่วงหน้าและการจองคิวเพื่อลดเวลาการรอ
• การควบคุมการอัดประจุจะช่วยลดผลกระทบต่อโครงข่ายได้
• สามารถใช้เป็นทรัพยากรในการตอบสนองด้านโหลดได้
• สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ถูกออกแบบมาเพื่อแบตเตอรีแ่ บบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ
• ต้องมีการเก็บข้อมูลแบตเตอรีแ่ บบละเอียดทั้งก่อนและหลังให้บริการ

สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่บริษัท Nio ประเทศจีน

การสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า กาลังเป็นที่นิยม
เนื่องจากผู้ใช้ยานยนต์สามารถดาเนินการสับเปลี่ยนแบตเตอรีด่ ้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็ว
และสถานีไม่จาเป็นต้องพึ่งพาพนักงานสาหรับดูแลหรือให้บริการโดยเฉพาะ

สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัท Gogoro
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รูปเเบบการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย
การถ่ายโอนพลังไฟฟ้าแบบไร้สาย (Wireless Power Transmission)
• มอบความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้เป็นอย่างมาก
• มีทั้งแบบที่รถอยู่กับที่ (Static) และแบบรถเคลื่อนที่ (Dynamic)
• ประสิทธิภาพการถ่ายโอนพลังงานไม่เทียบเท่ากับแบบใช้สาย
• ต้นทุนการติดตั้งสูง ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันยังตอบโจทย์ด้านเศรษฐศาสตร์
• บางรูปแบบของการถ่ายโอนพลังงานยังเป็นที่น่ากังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อมนุษย์
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รูปเเบบการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ตา่ ง ๆ
พื้นที่ขายปลีกต่าง ๆ

สถานที่ของรัฐ

จุดจอดรถ

เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงหนัง
ใช้เครื่องอัดประจุแบบช้า-ปกติ
การเก็บค่าบริการขึ้นอยูก่ ับรูปแบบธุรกิจ

เช่น อาคารราชการ โรงเรียน
ใช้เครื่องอัดประจุแบบช้า-เร็ว
ขึ้นอยู่กับระดับการสนับสนุน

เช่น พื้นที่จอดรถสาธารณะ
พื้นที่จอดรถสาหรับอาคารหลายผู้อยู่อาศัย
ใช้เครื่องอัดประจุแบบช้า-ปกติ

โครงการ THAMMASAT SMART CITY
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รูปเเบบการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ตา่ ง ๆ
ไหล่ทาง/ริมถนน

ระเบียงถนน/ทางหลวง

สถานที่ทางาน

เช่น แท่นอัดประจุในเขตชุมชน เสาไฟ
ซึ่งพบมากในประเทศอังกฤษ
ใช้เครื่องอัดประจุแบบช้า-ปกติ
มักติดตั้งแบบเน้นจานวนเป็นหลัก

เช่น สถานีบริการเฉพาะ
ใช้เครื่องอัดประจุแบบเร็ว
มักมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม

เช่น อาคารสานักงาน อู่รถแท็กซี่
การใช้เครื่องอัดประจุประจุและการเรียก
เก็บค่าบริการขึ้นอยู่กบั นโยบายของบริษัท
และการสนับสนุนจากทางภาครัฐ

สถานีอัดประจุรถแท็กซี่ในเมืองเชินเจิ้น
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รูปแบบการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
การพิจารณาแนวทางการติดตั้งที่เหมาะสม

•

•
•

ความสามารถในการเข้าถึงที่สูงสุด (Maximize Accessibility)
สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการค้นหาและไปยังสถานีอัดประจุ
สาธารณะจากสถานที่ใดก็ได้
การใช้ประโยชน์สูงสุด (Maximize Utilization)
โครงสร้างพื้นฐานการอัดประจุสาธารณะควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความ
ต้องการอัดประจุเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานสูง
ต่าทุนต่าที่สุด (Minimize Cost)
ต้นทุนของโครงสร้างพื้นฐานการอัดประจุสาธารณะขึ้นอยู่ ต้นทุน
ของสถานีอัดประจุ ที่ดิน และค่าไฟฟ้า

34

รูปแบบการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
การพิจารณาแนวทางการติดตั้งที่เหมาะสม
1

*เพื่อส่งเสริมการใช้งานเป็นหลัก ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างให้ครอบคลุมการใช้งานในทุกพื้นที่

ระเบียงถนน/ทางหลวง

สถานที่ของรัฐ

เป็นรูปแบบหลักของสถานีอัดประจุ
สาธารณะแบบสถานีบริการเฉพาะ
ใช้เพื่อรองรับทั้งการเดินทางทั่วไปและ
การเดินทางระยะไกล

สนับสนุนเพื่อกระตุ้น/สร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า

ขยายผลสู่

จุดจอดรถ
เพื่อรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในแต่ละวัน
โดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจากัดด้านการอัดประจุ
มีต้นทุนที่ต่าและมีอัตราการใช้ประโยชน์
ที่สูงกว่าแบบระเบียงถนน

สถานที่ทางาน

ห้างสรรพสินค้า

สนับสนุนเพื่อกระตุ้น/สร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า
ทั้งในแง่ของการใช้งานส่วนบุคคล
และการใช้งานในเชิงพาณิชย์

สนับสนุนเพื่อกระตุ้น/สร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
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รูปแบบการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
รูปแบบการติดตั้งสถานีอัดประจุที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย
การอัดประจุภายนอกอาคาร

สถานีบริการเฉพาะ
•
•
•

มุ่งเน้นการบริการการอัดประจุ
ยานยนต์ไฟฟ้าจานวนมาก ใช้งานใน
รูปแบบเดียวกับสถานีบริการน้ามัน
DC Fast Charger 50 kW
Socket Standard : CCS Type 2
(มาตรฐานอื่นอาจติดตั้งสารองไว้)

•
•
•
•

การอัดประจุภายในอาคาร
•

•
•
•

ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการ
ให้บริการ/รูปแบบของอาคาร
AC Charger 7.4 kW (1P)
AC Charger 22 kW (3P) ***
เป็นขนาดที่แนะนาเนื่องจากมีราคา
คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับพิกัดกาลัง
Socket Standard : Type 2

ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการให้บริการ/
กลุ่มลูกค้า
AC Charger 22 kW (3P)
Socket Standard : Type 2
ควรพิจารณามาตรฐานป้องกันน้าและ
ฝุ่นร่วมด้วย

การอัดประจุสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าบางประเภท
•
•

การอัดประจุแบบอื่น ๆ
•

•

การอัดประจุบนไหล่ทาง/ริมถนน ยังไม่
เหมาะสาหรับประเทศไทย
การอัดประจุสาหรับธุรกิจเกีย่ วข้องกับ
การให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า
จะขึ้นอยู่กับแนวทางการดาเนินงานของ
บริษัทเป็นหลัก เช่น ลานอัดประจุรถ
แท็กซี่ แบบ DC เป็นต้น

•

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
การอัดประจุแบบใช้สายทาได้แทบทุกพื้นที่ แต่ไม่นิยม เพราะใช้เวลานาน
ใช้สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ทดแทนได้ แต่ต้องระบุรุ่นแบตเตอรี่ให้ชัดเจน
รถบัสไฟฟ้า/รถโดยสารไฟฟ้า
ใช้การอัดประจุแบบเร็ว ขนาด 50 kW เป็นต้นไป หัวจ่ายที่ใช้และกาลังอัด
ประจุสูงสุดที่รองรับได้ขึ้นอยู่กับรุน่ /ยีห่ ้อรถ ควรใช้คู่กับ Smart Charge
ดาเนินการอัดประจุในอู่เป็นหลัก เสริมด้วยจุดพักรถระหว่างทางหากจาเป็น
รถบรรทุกไฟฟ้า
ยังไม่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน กาลังการอัดประจุและมาตรฐาน
หัวจ่ายที่รองรับขึ้นอยู่กับรุ่น/ยี่ห้อของรถ และแนวทางการดาเนินธุรกิจ
การอัดประจุอาจมีพิกัดกาลังสูงถึง 1 GW และใช้งานควบคู่กับระบบจัดการ
การอัดประจุเพื่อให้สามารถอัดประจุได้หลายคันพร้อมกัน

36

ข้อแนะนาสาหรับกระบวนในการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์
พิจารณานโยบายและ
ข้อกาหนดจากภาครัฐ

การปรึกษากับการไฟฟ้า
- ราคาค่าไฟฟ้า - กาลังไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้
- Metering
- กาลังเครื่องอัดประจุ

การวางแนวทาง
การก่อสร้างสถานี

การพิจารณาของเจ้าของธุรกิจ
- การเลือกตาแหน่งที่ตั้ง - การวางแผนโฆษณา
- จานวนเครื่องอัดประจุ - การซ่อมบารุง
- สภาพแวดล้อมของสถานี - Smart grid

การออกแบบสถานี

การพิจารณาสาหรับก่อสร้าง
- การออกแบบตัวสถานีอัดประจุ
- การวางแผนระบบไฟฟ้า

ขออนุญาต

การก่อสร้าง

การปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐ
- การสนับสนุนจากภาครัฐ
- แนวทางการพัฒนาของภาครัฐ
การพิจารณาด้านการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า
- คานวณโหลด
- ความปลอดภัยและหลีกเลียงการเกิดอันตราย
- ข้อกาหนดและมาตรฐานที่เกีย่ วข้อง

การพิจารณาเพื่อขออนุญาต
- การออกแบบสถานีตรงตามข้อกาหนดและมาตรฐานที่เกีย่ วข้อง
- การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใบอนุญาตและขอเชือ่ มต่อ
สถานีกับระบบโครงข่ายระบบจาหน่าย

การพิจารณาด้าน OEM
- เลือกกาลังไฟฟ้าของเครื่องอัดประจุ
- ความต้องการในอนาคต
- การกาหนดรูปแบบการเก็บค่าบริการ

การพิจารณาสาหรับก่อสร้าง
- การก่อสร้างตัวสถานีอัดประจุ และติดตั้งระบบไฟฟ้าตามข้อกาหนด
- การตรวจสอบการติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้า
- การตรวจวัดและทดสอบความปลอดภัยระบบอัดประจุไฟฟ้า
และสถานการณ์อัดประจุไฟฟ้าก่อนเปิดใช้งาน
- การทดสอบการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
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ข้อแนะนาเพิ่มเติมสาหรับการพิจารณาสถานที่ตั้งสถานีอัดประจุ
01

การจราจรหลังการติดตั้งสถานีอัดประจุสาธารณะอยู่บนพื้นฐานของ
จานวนกลุ่มผู้ใช้งานที่คาดการณ์ไว้ และ ผลกระทบต่อการจราจร

02

การมองเห็นได้ง่ายของสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งาน
ของกลุ่มผู้ขับขี่

03

พื้นที่ของสถานี ระยะทางจากถนน ระยะห่างระหว่างเครื่องอัดประจุ
และ ระยะเวลาที่ยานยนต์ไฟฟ้าจะจอดอยู่ในสถานี

04

ความสามารถในการปรับสภาพของพื้นที่ เช่น การขุดดิน การสร้างฐาน
คอนกรีต และ งานเดินท่อร้อยสาย

05

การพิจารณาถึงข้อควรระวังสาหรับสถานที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งก๊าซที่ติด
ไฟได้ง่าย

06

การพิจารณาถึงข้อ จากัดสาหรับสถานที่ที่เป็นอาคาร เช่น สานักงาน
และ คอนโดมิเนียม

07

การพิจารณาหลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณที่เสี่ยงต่อน้าท่วม หรือน้าขัง
และมีระบบการป้องกันน้าท่วมภายในและโดยรอบสถานี

08

การพิจารณาถึงข้อจากัดและการเข้าถึงของคนพิการ
38

4. ข้อกาหนด ระเบียบ มาตรฐาน และกฎหมายที่มีความ
เกี่ยวข้อง และแนวทางการปรับปรุง

39

ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง
1. การศึกษา และรวบรวมข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าฯ
• การจัดกลุ่มของข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 1 ข้อกาหนดเกี่ยวกับมาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัยในการติดตั้ง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมอ., วสท., กฟน., กฟภ., และ กฟผ. เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
กลุ่มย่อยที่ 2.1 การขออนุญาตประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงาน กกพ., กรมธุรกิจพลังงาน, กรมโยธาธิการและผังเมือง, ราชการส่วนท้องถิ่น
กลุ่มย่อยที่ 2.2 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้ากับระบบจาหน่าย
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฟน., กฟภ. และ กฟผ. เป็นต้น
กลุ่มที่ 3 ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ได้แก่
- มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ/คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับสถานีอัด
ประจุไฟฟ้า
- กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
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ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 1 ข้อกาหนดเกี่ยวกับมาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัยในการติดตั้ง

1

หน่วยงานรับผิดชอบ/
ดาเนินการ
การไฟฟ้านครหลวง (MEA)

2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ลาดับ

ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ช่วงปี 2560 – 2563 กฟน. ได้ออกข้อกาหนดและมาตรฐานเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า 3 ฉบับ ดังนี้
1) ข้อกาหนดการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับระบบชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV), ธ.ค. 2560
2) ข้อกาหนดการเชื่อมต่อและติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า, พ.ศ. 2560
3) มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับวงจรจ่ายไฟฟ้าบริเวณท่าเรือ โป๊ะ และบริภัณฑ์จ่ายไฟเรือไฟฟ้าเพื่อการอัดประจุไฟฟ้า
หรือลักษณะที่คล้ายกัน, ก.ค. 2563
- ในปี 2563 - 2564 กฟภ. ได้ออกข้อกาหนด หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวกับสถานีอดั ประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า 6 ฉบับ ดังนี้
1) ข้อกาหนดทั่วไปสาหรับการติดตั้งทางไฟฟ้าระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า, ม.ค. 2563
2) ข้อกาหนดการติดตั้งทางไฟฟ้าสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสาหรับสถานประกอบการ, มี.ค. 2563
3) ข้อกาหนดการติดตั้งทางไฟฟ้าการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส สาหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก, ก.ค. 2563
4) ข้อกาหนดการติดตั้งทางไฟฟ้าการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าระบบ 3 เฟส สาหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก, ก.ค. 2563
5) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกาหนดการเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า, พ.ศ. 2563
6) หลักเกณฑ์การพิจารณาการขึ้นทะเบียนเครื่องอัดประจุไฟฟ้า และสถาบัน/หน่วยงานทดสอบเครือ่ งอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า,
มิ.ย. 2564
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ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 1 ข้อกาหนดเกี่ยวกับมาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัยในการติดตั้ง (ต่อ)
ลาดับ

หน่วยงานรับผิดชอบ/ดาเนินการ

3

สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน (ERC) / MEA /
PEA

4

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ในปี 2563 สานักงาน กกพ./กฟน./กฟภ. ร่วมกันจัดทามาตรฐานการติดตั้งเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า
สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า 2 ฉบับ ดังนี้
1. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อการอัดประจุไฟฟ้าประเภท
บ้านอยู่อาศัย อาคารชุด อาคารสานักงาน และลักษณะที่คล้ายกัน, พ.ศ. 2563
2. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อการอัดประจุไฟฟ้าประเภท
สถานีอัดประจุไฟฟ้า, พ.ศ. 2563
- ในปี 2562 วสท. ได้จัดทามาตรฐานข้อกาหนดเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า 1
ฉบับ คือ “(ร่าง) มาตรฐานข้อกาหนดสาหรับการติดตั้งเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ – แหล่งจ่ายไฟ
สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า” คาดว่าจะเผยแพร่ได้ภายในปี 2564 นี้
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ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 1 ข้อกาหนดเกี่ยวกับมาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัยในการติดตั้ง (ต่อ)
ลาดับ
5

หน่วยงานรับผิดชอบ/ดาเนินการ
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ช่วงปี 2559 ถึงปัจจุบัน สมอ. ได้ดาเนินการจัดทามาตรฐาน มอก. ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องอัดประจุ
ฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยอ้างอิงจากข้อกาหนดและมาตรฐานจากหน่วยงานสากล อาทิ IEC, ISO
จานวน 19 ฉบับ โดยจัดทาเสร็จสิ้นและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วจานวน 18 ฉบับ และอยู่ระหว่างจัดทา 1 ฉบับ ดังนี้
การจัดทามาตรฐานฯ แบ่งเป็น 4 กลุม่ ดังนี้
1. มาตรฐานเต้าเสียบ และเต้ารับของยานยนต์ไฟฟ้า จานวน 3 ฉบับ
2. มาตรฐานของระบบและอุปกรณ์การประจุไฟฟ้า จานวน 13 ฉบับ
3. มาตรฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า จานวน 2 ฉบับ
4. มาตรฐานเกี่ยวกับการส่งกาลังแบบไร้สายด้วยสนามแม่เหล็ก –ข้อกาหนดด้านความปลอดภัยและ
การทางานร่วมกัน อยู่ระหว่างจัดทา 1 ฉบับ
นอกจากนั้น สมอ. มีแผนจะจัดทามาตรฐานของการเชื่อมต่อระหว่างยานยนต์ไฟฟ้ากับโครงข่ายไฟฟ้า
(Vehicle to grid) และมาตรฐานเต้าเสียบของยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (LEV) และอุปกรณ์การประจุ
ไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (LEV) ต่อไป
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ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 1 ข้อกาหนดเกี่ยวกับมาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัยในการติดตั้ง (ต่อ)
ลาดับ

6

หน่วยงานรับผิดชอบ/ดาเนินการ

กรมธุรกิจพลังงาน

ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เมื่อต้นปี 2564 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ออกมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า
สาหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง 1 ฉบับ คือ “มจพ.701-2564 : มาตรฐานความปลอดภัยสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง, ม.ค.2564” ทั้งนี้ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการ
จ่ายไฟให้กับเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่ติดตั้งหรือเดินผ่านอยูใ่ นบริเวณอันตรายของสถานบริการน้ามันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (LPG) หรือก๊าซธรรมชาติ (CNG) จะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของกรมธุรกิจพลังงาน ดังนี้
1) บริเวณอันตรายของสถานีบริการน้ามันให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของ
สถานที่ประกอบกิจการน้ามัน พ.ศ. 2556
2) บริเวณอันตรายของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกาหนดประเภท
ของบริเวณอันตราย และระยะห่างของบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซแต่ละประเภทที่จะต้อง
ใช้ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานขั้นต่า, มี.ค. 2548
3) บริเวณอันตรายของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ให้เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกาหนดบริเวณ
อันตรายและมาตรฐานขั้นต่าของระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ, ก.พ. 2547
หมายเหตุ กรณีที่สถานีอัดระจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าอยู่นอกเขตสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียม
เหลว และก๊าซธรรมชาติ แต่อยู่ภายในบริเวณอันตรายให้นาข้อกาหนดและมาตรฐานตามกฎหมายกรมธุรกิจมาบังคับ
ใช้โดยอนุโลมด้วย
44

ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ลาดับ
1

หน่วยงานรับผิดชอบ/ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน (ERC)

ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า มีดังนี้
1) พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
มาตรา 47 : การกาหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
มาตรา 48 : การอนุญาตต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
มาตรา 72 : การประกอบกิจการพลังงานต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและมีความปลอดภัยตาม
ระเบียบที่ กกพ. กาหนด
มาตรา 73 : มาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายพลังงานของผู้รับใบอนุญาต รวมถึงวิธีการ
ตรวจสอบและการรับรองผลการตรวจสอบต้องเป็นไปตามระเบียบที่ กกพ. กาหนด
มาตรา 75 : มาตรฐานอ้างอิงตามมาตรา 72 แบะ 73 สามารถอ้างอิงมาตรฐานที่กาหนดโดยหน่วยงานอื่นที่มี
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นได้
มาตรา 81 : การเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายพลังงาน
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ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (ต่อ)
ลาดับ
1

หน่วยงานรับผิดชอบ/ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน (ERC)

ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) กฎหมายลาดับรอง ได้แก่ พ.ร.ฎ./ระเบียบ/ประกาศต่าง ๆ
2.1 พ.ร.ฎ. กาหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2552
2.2 ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2553
2.3 ประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่อง การกาหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. 2551
2.4 ประกาศคณะกรรมการกากั บกิจ การพลังงาน เรื่ อง การกาหนดให้กิจ การพลังงานที่ได้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องขอรั บ
ใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 2551
2.5 ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. 2551
2.6 ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
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ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (ต่อ)
ลาดับ
หน่วยงานรับผิดชอบ/ดาเนินการ
ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 กรมโยธาธิการและผังเมือง/ราชการส่วน 1) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร : กรณีมีการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร รวมถึงมี
ท้องถิ่น/หน่วยราชการอื่น ๆ
การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถมาเพื่อประกอบกิจการสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า
หมายเหตุ กรณีการปรับปรุงที่จอดรถยนต์เป็นที่จอดรถที่ตดิ ตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้ามีลักษณะ
และขนาดของพื้นที่เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถือว่าเป็นสถานที่ที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์โดยเฉพาะตาม
นิยาม “ที่จอดรถยนต์” ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ข้อ 1

2) พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
ปัจจุบันพบว่า “สถานีอัดประจุไฟฟ้า” ยังไม่ได้ถูกกาหนดความหมายและข้อกาหนดควบคุมหรือเงื่อนไข
การประกอบกิจการไว้ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ดังนั้น การ
จัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าจึงถือเป็นกิจการที่สามารถดาเนินการได้โดยไม่มีข้อกาหนด
ของการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3) เทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติ เฉพาะของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
47

ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (ต่อ)
ลาดับ
หน่วยงานรับผิดชอบ/ดาเนินการ
2 กรมโยธาธิการและผังเมือง/ราชการ
ส่วนท้องถิ่น/หน่วยราชการอื่น ๆ

ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4) กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน : กรณีการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้ามีการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้า เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนาพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ร่วมกับ
ไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าจะต้องขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมด้วย
5) กฎหมายของหน่วยราชการอื่นที่ห้ามก่อสร้างหรือมีข้อกาหนดในการก่อสร้างอาคารนอกเหนือ
พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ เช่น ข้อกาหนดเงื่อนไขในการปลูกสร้างอาคารริมเขตทางหลวงของกรมทาง
หลวง เป็นต้น
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ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 3 ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องอื่นๆ
ลาดับ
หน่วยงานรับผิดชอบ/ดาเนินการ
1 คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ/คณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน/กฟน./กฟภ.

ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• การกาหนดอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
1) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 มีมติ
เห็นชอบแนวทางการกาหนดอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าโดยใช้อัตราค่า
ไฟฟ้าแบบคงที่ตลอดวัน มีค่าเท่ากับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าช่วงเวลา Off Peak ของผู้ใช้ไฟฟ้าตามโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้าปัจจุบันประเภท 2.2 กิจการขนาดเล็ก อัตราตามช่วงเวลา (Time of Use) หรือเท่ากับ
2.6369 บาท/kWh (สาหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 22 kV) โดยต้องใช้กับเงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ
Low Priority และใช้ระยะเวลา 2 ปี หรือจนกว่าจะมีประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่
2) คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน มีมติเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 เห็นชอบการกาหนดอัตราค่าไฟฟ้า
สาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority และเห็นควรให้การไฟฟ้าฝ่ายจาหน่ายดาเนินการ เมื่อข้อ
ปฏิบัติทางเทคนิคของการไฟฟ้าฝ่ายจาหน่ายตามพื้นที่รับผิดชอบมีผลบังคับใช้ และให้ดาเนินการเป็น
ระยะเวลา 2 ปี หรือจนกว่าจะมีประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่

49

ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 3 ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องอื่นๆ (ต่อ)
ลาดับ
หน่วยงานรับผิดชอบ/ดาเนินการ
1 คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ/คณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน/กฟน./กฟภ.

2.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม

ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) กฟน. ได้ออกประกาศที่ 21/2564 เรื่อง อัตราค่าบริการสาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low
Priority มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้าให้
4) กฟภ. ได้ออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าไฟฟ้าสาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้
เงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Priority มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจาเดือน เม.ย. 2564 เป็นต้น
ไป จนถึงเดือน มี.ค. 2566 หรือจนกว่าจะมีประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่
• กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
การตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าไม่มีลักษณะเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน จึงไม่เข้าข่ายต้องขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
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ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 3 ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องอื่นๆ (ต่อ)
ลาดับ
หน่วยงานรับผิดชอบ/ดาเนินการ
3 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม/กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข/ราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม สาหรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง มีเพียงกฎหมายที่บัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย การประกอบกิจการอุตสาหกรรม และกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับต่าง ๆ
ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน โดยการดาเนินการที่ผ่านมาได้มีการนากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดการ ควบคุม และป้องกันขยะอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1) กรมควบคุมมลพิษ : รับผิดชอบในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่เกิดจากชุมชน โดยอาศัยอานาจตาม
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม : รับผิดชอบในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่เกิดขึ้นเฉพาะในกรอบของ
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม โดยอาศัยอานาจตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535
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ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 3 ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องอื่นๆ (ต่อ)
ลาดับ
หน่วยงานรับผิดชอบ/ดาเนินการ
3 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม/กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข/ราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) กรมอนามัย/ราชการส่วนท้องถิ่น : กรมอนามัย รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน โดยอาศัยอานาจตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นอกจากนั้น พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ยังกาหนดให้ ราชการส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์จาก
ชุมชน บ้านเรือน และสถานประกอบการ

• แนวทางดาเนินการจัดทากฎหมายที่จะนามาบังคับใช้เป็นกฎหมายเฉพาะสาหรับการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์
กรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างจัดทาร่าง “พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ.....” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจัดระบบรับคืน รวบรวม เก็บรักษา การขนส่ง การรีไซเคิล และการกาจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และกาหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ขาย ผู้บริโภค ราชการส่วนท้องถิ่น และโรงงานรีไซเคิลในการจัดการซานผลิตภัณฑ์ และสนับสนุน
การพัฒนาระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์ตามหลักการ อีพีอาร์ หรือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต เพื่อลดปัญหา
มลพิษจากการจัดการที่ไม่ถูกต้อง
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แนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบ/มาตรฐานเกี่ยวกับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
มาตรฐานของอุปกรณ์
และความปลอดภัยในการติดตั้ง

การขออนุญาตประกอบกิจการสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าเพื่อจาหน่าย และอื่น ๆ

➢ สถานะปัจจุบัน

➢ สถานะปัจจุบัน

• มีมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับบริภัณฑ์จ่ายไฟยาน
ยนต์ไฟฟ้าเพื่อการอัดประจุไฟฟ้า ครอบคลุม ที่อยู่อาศัย
อาคารประเภทต่าง ๆ โป๊ะ/ท่าเรือ และสถานีอัดประจุไฟฟ้า
(ERC/MEA/PEA/วสท.)
• มีการจัดทา มอก. ของอุปกรณ์เครื่องอัดประจุไฟฟ้าสาหรับ
EV ครบถ้วน (สมอ.)
• มีหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและ
สถาบัน/หน่วยงานทดสอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
(PEA)
• มีข้อกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการติดตั้งสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าภายในสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซแอลพีจี
และก๊าซธรรมชาติ (กรมธุรกิจพลังงาน)
• มีข้อกาหนดการเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้ากับระบบ
โครงข่ายของ MEA และ PEA

• มีหน่วยงานกากับดูแล/รับผิดชอบ ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ภายใต้ พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
• มีการกาหนดอัตราค่าไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อ
จาหน่าย มีระยะเวลา 2 ปี (ชั่วคราว)

❑ แนวทางปรับปรุง
• มาตรฐานการก่อสร้าง การใช้งาน/บารุงรักษาสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าที่ครอบคลุม
• มาตรฐานการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการให้บริการ
ของสถานีอัดประจุไฟฟ้า

❑ แนวทางปรับปรุง
• ปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า และการขออนุญาตเชื่อมต่อระบบโครงข่ายระบบ
จาหน่ายไฟฟ้า
• การกากับอัตราค่าไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่เหมาะสม
• การปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดจานวนที่จอดรถเฉพาะสาหรับ EV ในที่
จอดรถภายในอาคารหรือพื้นที่จอดรถสาธารณะ

ข้อกาหนด กฎระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ
o ด้านสิ่งแวดล้อม - การจัดการปัญหามลพิษจากการจัดการที่ไม่
ถูกต้อง
➢ สถานะปัจจุบัน
• การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน และมีกฎหมายหลายฉบับ
- กรมควบคุมมลพิษ – พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม – พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 + พรบ.วัตถุอันตราย
พ.ศ.2535
- กรมอนามัย – พรบ.การสาธารณะสุข พ.ศ.2535
+ ราชการส่วนท้องถิ่น
• การพัฒนากฎหมายฉบับใหม่
- กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ระหว่างจัดทาร่าง พ.ร.บ.
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ...

❑ แนวทางปรับปรุง
• ข้อกาหนดด้านการจัดการอุปกรณ์เครื่องอัดประจุที่ชารุด หมดอายุการใช้งาน

o อื่นๆ
• ระเบียบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในสถานที่ราชการ
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5. การติดตามการใช้งานและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้า

54

โปรโตคอลการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง

EV – Electric Vehicle
EVSE – EV Supply Equipment
CPO – Charge Point Operator
eMSP - E-Mobility Service Provider
DSO - Distribution System Operator

ภาพรวมโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับการอัดประจุ
55

การรวบรวมข้อมูลการใช้งานสถานีอัดประจุสาธารณะในต่างประเทศ
มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล
สหรัฐอเมริกา

ให้ CPO ส่งข้อมูลการใช้งานที่ถูกขอไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยส่งผ่าน API โดยหลังจากนั้นในแต่ละรัฐซึง่ ได้จัดเก็บข้อมูล
การใช้งานสถานีอัดประจุมาแล้วนั้นจะถูกนาไปใช้สร้างศูนย์กลางคลังข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้นาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จีน

สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่มีจดุ ประสงค์คือเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อการกาหนดนโยบายสาหรับการสนับสนุนการใช้ NEV โดยศูนย์
ข้อมูลดังกล่าวจะดาเนินการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะได้มาจาก
ความร่วมมือของบริษัทรถยนต์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบริษัทรถยนต์ส่วนบุคคลและบริษัทรถยนต์สาธารณะ

อินเดีย

โครงสร้างพื้นฐานการอัดประจุสาธารณะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดทางเทคนิคขั้นต่าตามแนวทางของกระทรวงพลังงาน และได้มี
การกาหนดให้ CPO ต้องทาการแบ่งปันข้อมูลการใช้งานสถานีอัดประจุไปยัง Discom (Distribution company)

สหราชอาณาจักร

ประกาศ พรบ. Automated and Electric Vehicles Act 2018 (AVEA) ว่าด้วยเรื่องของการใช้งานเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
มีการกาหนดให้เครื่องอัดประจุที่ถกู จาหน่ายและใช้งานในประเทศต้องมีความ “อัจฉริยะ” และสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องได้
และให้มีการพิจารณาใช้มาตรฐาน OCPI สาหรับการเชื่อมโยงข้อมูล
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสถานีอัดประจุ
ข้อมูลแบบแปรผัน (Dynamic Data)

ข้อมูลแบบคงที่ (Static Data)
ข้อมูล
Territorial Code
Charge Point ID
Manufacturer
Model
Year of Manufacturing
Electricity Supplier
Latitude
Longitude
Location Type
Availability
Reserve Availability
V2G Availability
Authentication Availability
Charging Mode
Communication Protocols
Input / Output
Number of Outlets
Type of Socket

คาอธิบาย
รหัสพื้นที่ เช่น รหัสจังหวัด รหัสไปรษณีย์ รหัสประจาพื้นที่
เลขประจาตัวของเครื่องอัดประจุ
ผู้ผลิตเครื่องอัดประจุ
รุ่นของเครื่องอัดประจุ
ปีผลิตของเครื่องอัดประจุ
ชื่อของผู้ให้บริการโครงข่าย เช่น MEA PEA และ Off Grid
พิกัดละติจูดของเครื่องอัดประจุ
พิกัดลองจิจูดของเครื่องอัดประจุ
ลักษณะของพื้นที่ที่ได้ทาการติดตั้งสถานีอัดประจุ
ความพร้อมในการให้บริการ เช่น การระบุเวลาเปิด/ปิด
ความสามารถในการรองรับการจองการใช้งาน
ความสามารถในการรองรับเทคโนโลยี V2G
ความสามารถในการระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ/ยานยนต์ไฟฟ้า
โหมดการอัดประจุที่รองรับ (Mode 1 ถึง Mode 4)
โปรโคคอลสื่อสารที่รองรับสาหรับการเชื่อมต่อภาคส่วนต่าง ๆ
ข้อมูลแหล่งจ่ายไฟฟ้าเข้า และข้อมูลแหล่งจ่ายไฟฟ้าออก
จานวนหัวจ่ายของเครื่องอัดประจุ
ชนิดของมาตรฐานเต้าเสียบ/หัวจ่าย เช่น ปลั๊กไฟบ้าน และ CCS

ข้อมูล
Territorial Code
Charge Point ID
User ID
Electric Vehicle ID
Date and Time
Energy Consumption
Charge Type
Error Code
V2G Status
V2G Energy Delivered
Meter Value*

คาอธิบาย
รหัสพื้นที่ของเครื่องอัดประจุ ส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางเมื่อมีการใช้
เครื่องอัดประจุ
เลขประจาตัวของเครื่องอัดประจุ ส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางเมื่อมี
การใช้งานเครื่องอัดประจุ
รหัสประจุตัวของผู้ใช้บริการ เพื่อระบุตัวตนสาหรับการจัดเก็บ
ค่าบริการ
รหัสประจุตัวของยานยนต์ไฟฟ้า อาจหมายถึง เลขทะเบียน รหัส
ตัวถัง เพื่อระบุรุ่น/ยี่ห้อ
วันที่และเวลาของการอัดประจุในแต่ละครั้ง
พลังงานที่ใช้ของการอัดประจุในแต่ละครั้ง
รูปแบบของการอัดประจุ เช่น แบบช้า และแบบเร็ว เป็นต้น
รหัสข้อผิดพลาด
สถานะการใช้งานเทคโนโลยี V2G
พลังงานที่จ่ายคืนโครงข่ายในช่วงเวลาของการใช้งานเทคโนโลยี
V2G แต่ละครั้ง
ค่ากาลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ในแต่ละช่วงเวลาของ
การอัดประจุ
มีการเก็บค่าบริการในส่วนของค่าจอดรถหรือไม่
มีการเก็บค่าบริการในส่วนของค่าอัดประจุหรือไม่

Parking Payment*
Charging Payment*
*** บางข้อมูลอาจมีการเก็บเพิ่มเติมได้ แต่ไม่มีความจาเป็นมากนัก
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การใช้ประโยชน์จากข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้า
ประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาครัฐ

ประโยชน์ที่ได้รับ
•

•

มีส่วนใช้ในการกาหนดนโยบายที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า
สามารถวางแผนด้านโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเพียงพอ
ทั้งในด้านการอัดประจุและด้านโครงข่ายไฟฟ้า
บริหารจัดการการใช้พลังงานด้วย Smart Charge

ภาคธุรกิจ/เอกชน

•
•
•

ประกอบการตัดสินใจลงทุน
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
ยกระดับการให้บริการ ตอบโจทย์ความต้องการ

ผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า

•
•

ความสะดวกสบาย การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการวางแผน
ปรัดหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยข้อเสนอแนะต่าง ๆ

•

การใช้ Big Data และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องอัดประจุ
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การรวบรวมข้อมูลการใช้งานสถานีอัดประจุสาธารณะสาหรับประเทศไทย
สรุปแนวทางการติดตามข้อมูลการใช้งานสถานีอัดประจุสาธารณะ
ชนิดข้อมูล

แนวทางการติดตาม

ข้อมูลแบบคงที่
(Static Data)

•

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้า (EV Data Center) หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อทาการจดทะเบียนเครือ่ ง
อัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการใช้งานโดยละเอียด อาทิ
ชื่อรุ่น มาตรฐานหัวจ่าย พิกัดหัวจ่าย พิกัดตาแหน่งที่ตั้ง
เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีฐานข้อมูลดังกล่าวที่ครบถ้วน

ข้อมูลแบบแปรผัน
(Dynamic Data)

•

ผลักด้านให้เกิดการเก็บข้อมูลการอัดประจุ/สถานีอดั ประจุ
ด้วยมาตรฐานที่ชัดเจน เช่น OSCP/OCPP จากทุกภาคส่วน
ศึกษาและนาร่องการใช้งานมาตรฐานอืน่ เช่น OCPI ในการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคส่วน

•

การเชื่อมต่อระบบสื่อสารสาหรับ
สถานีอัดประจุแบบ Low Priority ของ กฟน.
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6. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบไฟฟ้าและการลด
ผลกระทบ
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ผลกระทบของการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า
รูปแบบการอัดประจุของยานยนต์ไฟฟ้า

พื้นที่อยู่อาศัย [3-7 kW]

ที่อัดประจุสาธารณะ [3-22 kW]

สัดสวนของการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
ในสถานที่ต่าง ๆ

พื้นที่ทางาน [3-22 kW]

ที่อัดประจุสาธารณะ [~50 kW]

ตัวอย่างรูปแบบการอัดประจุในแต่ละสถานที่
ตามช่วงเวลาต่าง ๆ
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ผลกระทบของการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า
ภาพรวมของผลกระทบจากการอัดประจุของยานยนต์ไฟฟ้า

01

ผลกระทบต่อโหลดโปรไฟล์

02

การอัดประจุของยานยนต์ไฟฟ้านั้นจะปล่อยฮาร์มอนิกออกมาทาให้
เกิดมลพิษทางฮาร์มอนิกกับระบบไฟฟ้า (Harmonic pollution)

การอัดประจุของยานยนต์ไฟฟ้าทาให้โหลดเพิ่มขึน้ อย่างเห็นได้ชัด

03
ภาพรวมผลกระทบของยานยนต์ไฟฟ้า
ต่อเครือข่ายไฟฟ้ากาลังทางด้านลบ

ผลกระทบต่ออุปกรณ์ในระบบ

04

ผลกระทบจากความไม่สมดุลของเฟสและแรงดัน
การอัดประจุทาให้เกินความไม่สมดุลของแรงและกระแสในแต่ละ
เฟสและอาจส่งผลให้เกิดแรงดันตก

ผลกระทบจากการสูญเสียในระบบ
การเพิ่มขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้าจะทาให้เกิดการใช้พลังงานที่เพิม่ ขึ้น
มากและเป็นผลให้เกิดกาลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้าตามมา

อุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ออกแบบมารองรับการเพิ่มขึน้ ของ
โหลดยานยนต์ไฟฟ้าทาให้รับภาระเกิน

05

ผลกระทบจากฮาร์มอนิก

06

ผลกระทบต่อความเสถียรภาพ
การอัดประจุของยานยนต์ไฟฟ้าที่เกิดแบบไม่คงที่จะทาให้เกิดผล
เสียในด้านการรักษาความเสถียรและการวางแผนด้านระบบไฟฟ้า
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ผลกระทบของการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า
ผลกระทบจากการใช้งานสถานีการอัดประจุแบบเร็ว
กาลังไฟฟ้า

- กาลังในการอัดประจุสูง
- ความแออัดของโหลด
- ความไม่สม่าเสมอของโหลด

ฮาร์มอนิก

- การปล่อยฮาร์มอนิก
- ฮาร์มอนิกที่ไม่สม่าเสมอ

แรงดัน

- ความผันผวนของแรงดัน
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ผลกระทบของการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า
การรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการอัดประจุของยานยนต์ไฟฟ้า
The Supply Side Action

ข้อดีของการควบคุม
การควบคุมแรงดันไฟฟ้าและความถี่

การที่การไฟฟ้ามุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบการผลิตและจาหน่าย โดยการ
เพิ่มกาลั งการผลิ ตไฟฟ้า และ ปรั บ ปรุ งระบบโครงข่ายให้ ส ามารถรองรับความต้องการ
กาลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดได้

การจัดการความต้องการกาลังไฟฟ้า
การเพิ่มคุณภาพด้านกาลังไฟฟ้า

The Demand Side Action
การสนับสนุนแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน

การที่การไฟฟ้าทาการควบคุมการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในการมีการกระจายตัวและ
เลื่อนเวลาออกไปจากช่วง peak ให้เกิดการอัดประจุในช่วงเวลา off peak
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ผลกระทบของการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า
ภาพรวมรูปแบบการควบคุมการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

Demand
side
Demand Side
action
Management
Direct control

Centralized

Dynamic pricing

Decentralized

Characteristic

Centralized

Decentralized

Charging Decision

Utilities/Aggregator

Customer

Control operator

Utilities/Aggregator

Utilities/Aggregator

Energy
V2X
Unidirectional
Management

Unidirectional
(TOU)

Computation target

Direct control

Price-Based Control

Charging Duration
Management

Critical Peak
Pricing (CPP)

Complexity

More

Less

Flexibility

Less

More

Communication network

Complex

Simple

Unipolar Power
Flow

Bipolar Power
Flow

Bidirectional

Real Time
Pricing (RTP)
Time of Use

Bidirectional

Peak Time
Rebate (PTR)
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ผลกระทบของการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า
ระบบบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่สถานีอัดประจุสาธารณะ

วัตถุประสงค์หลัก
•
•
•

หลีกเลี่ยงการขยายโครงข่ายไฟฟ้า
หลีกเลี่ยงการใช้กาลังไฟฟ้าเกิน
ลดความต้องการกาลังไฟฟ้าสูงสุด

ความสามารถโดยทั่วไป
•

•
•
•
ภาพรวมระบบ OPTIMAX® for Smart Charging

Real-time load balancing: บริหารจัดการพลังงานร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานและแหล่ง
ผลิตพลังงานทดแทน
Dynamically distribute energy to and from the grid: รับและส่งผ่านพลังงานกับ
โครงข่ายผ่านระบบ ESS และ RES
Highly flexible and configurable: ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับปรุงด้วย
การใช้อัลกอริทึมที่มีความสามารถในการควบคุม DR และ V2G
Load forecasting: ใช้งานฐานข้อมูลการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อคาดการณ์ความต้องการ
กาลังไฟฟ้าในอนาคต
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7. การกาหนดรูปแบบอัตราค่าไฟฟ้าและอัตราค่าบริการ
อัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
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การกาหนดรูปแบบอัตราค่าไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
ปัญหาเเละอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

-

ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าน้อยจนไม่น่าลงทุน
เครื่องอัดประจุมีราคาสูง
มีแอพพลิเคชั่นมากเกินไป
ต้องลงทุนอาจต้องเปลี่ยนระบบไฟฟ้าทั้งระบบ
การขออนุญาตยุ่งยากและใช้เวลานาน
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ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อต้นทุนและกาไร
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อต้นทุนและกาไร
ของธุรกิจบริการอัดประจุ

Capex

OpEx

Revenue

ค่าเครื่องอัดประจุ

ค่าพลังงานไฟฟ้า

รายได้จากการอัดประจุ

ค่าติดตั้งเครื่องอัดประจุ

ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า

รายได้จากการโฆษณา

ค่าที่ดิน / ปรับปรุงพื้นที่

ค่าซอฟต์แวร์การจัดการ

รายได้ทางอ้อมรูปแบบอื่น ๆ

ค่าเช่าต่าง ๆ

สถานีอัดประจุมีต้นทุนสูง ใช้เวลาคืนทุนนาน
ควรได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะช่วงแรก
ที่ยังมียานยนต์ไฟฟ้าจานวนน้อย

ค่าบารุงรักษา
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รูปแบบอัตราค่าไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
รูปแบบอัตราค่าไฟฟ้า

แบบคงที่ (Fixed) / ขั้นบันได (Tiered)
• เป็นรูปแบบทั่วไป มักใช้กับที่พักอาศัย
• หากใช้มาก อาจมีค่าใช้จ่ายที่สงู กว่าแบบ ToU

แบบอิงตามเวลาใช้ (ToU)
• เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมสูง
• ประเทศสหรัฐฯ มีรูปแบบสาหรับ EV โดยเฉพาะ

แบบแปรผัน (Variable / Dynamic)
• ระยะเวลาการแจ้งราคาแก่ลูกค้าขึ้นอยู่กับแผน
• ประเทศนอร์เวย์ใช้รูปแบบนี้สาหรับที่พักอาศัยด้วย
(เป็นแบบ Day Ahead ผ่านตลาดพลังงาน)

ควรผลักดันให้เปลี่ยนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบต่อโครงข่าย เนื่องด้วยการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าต้องการพลังงานสูง
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รูปแบบอัตราค่าบริการอัดประจุในประเทศต่าง ๆ
ประเทศ

บริษัท

เก็บตาม
พลังงานที่ใช้

เก็บตาม
เวลาที่ใช้

เก็บครั้งเดียว
เมื่อเริ่มใช้

สหรัฐอเมริกา

Blink

P

P

P

EVgo

P

ChargePoint

P

P

P

GreenLots

P

P

P

Pod Point

P

P

InstaVolt

P

Osprey

P

BP Pulse

P

P

Ionity

P

P

Fastned

P

fortum

P

กลุ่มประเทศยุโรป

อินเดีย, เดลี

เก็บตามพลังงาน
พร้อมค่าบริการแรกเริ่ม

เก็บตามพลังงาน
และเวลาที่ใช้

การสมัคร
สมาชิก
P

P

P

P

P

P

P

P
P

*** โดยทั่วไป อัตราค่าบริการการอัดประจะอยูท่ ี่ประมาณ 2.5 เท่าของอัตราค่าไฟฟ้า Off Peak และอยู่ที่ประมาณ 1.5 – 2 เท่าของอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย

P
P
P
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การกาหนดรูปแบบอัตราค่าไฟฟ้าและอัตราค่าบริการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
อัตราค่าไฟฟ้าในประเทศไทยสาหรับบ้านอยู่อาศัย (กรณีติดตั้งเครื่องอัดประจุในบ้าน)
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อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย
อัตราค่าไฟฟ้าในประเทศไทยสาหรับกิจการ
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ตัวอย่างค่าบริการของสถานีอัดประจุในประเทศไทย
ผู้ให้บริการ
EA Anywhere

PEA VOLTA

อัตราค่าบริการ

หัวจ่ายและกาลังอัดประจุสูงสุด

การจ่ายค่าบริการ

6.50 บาท/หน่วย
เหมาจ่ายรายชัว่ โมง
เริ่มต้นที่ 50 บาท/ชั่วโมง

Type 2 (22 kW, 11kW)
Type 1 (22 kW, 11kW)
CCS2 (135 kW, 75kW)

บัตรเครดิต

7.7276 บาท/หน่วย (Peak)
4.3451 บาท/หน่วย (Off-Peak)

Type 2 (43 kW, 43 kW)
CHAdeMO (50 kW)
CCS2 (50 kW)

wallet ของแอพพลิเคชั่น

ไม่คิดค่าบริการ

Type 2 (7.4 kW, 43 kW)
Type 1 (22 kW, 11kW)
CCS2 (50 kW, 75kW)
CHAdeMO (50 kW, 75kW)

-

8, 9 บาท/หน่วย

Type 2 (7 kW, 22 kW)
CCS2 (24 kW, 50 kW)
CHAdeMO (50 kW)

บัตรเครดิต

5.5, 6.5, 7.5 บาท/หน่วย
เหมาจ่ายรายชัว่ โมง
60 บาท/ชั่วโมง

Type 2 (7 kW, 22 kW)
CCS2 (50 kW, 60 kW, 90 kW, 120 kW)
CHAdeMO (50 kW)

บัตรเครดิต

EV Station @ PTT Station

Evolt

EleX by EGAT

*** โดยทั่วไป อัตราค่าบริการการอัดประจะอยูท่ ี่ประมาณ 2 – 3 เท่าของอัตราค่าไฟฟ้า Off Peak และอยู่ที่ประมาณ 1 – 1.25 เท่าของอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกาหนดอัตราค่าบริการ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อต้นทุนและกาไร
ของธุรกิจบริการอัดประจุ

Capex

OpEx

ค่าเครื่องอัดประจุ

ค่าพลังงานไฟฟ้า

รายได้จากการอัดประจุ

ค่าติดตั้งเครื่องอัดประจุ

ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า

รายได้จากการโฆษณา

ค่าที่ดิน / ปรับปรุงพื้นที่

ค่าซอฟต์แวร์การจัดการ

รายได้ทางอ้อมรูปแบบอื่น ๆ

ค่าเช่าต่าง ๆ
สถานีอัดประจุมีต้นทุนสูง ใช้เวลาคืนทุนนาน
ควรได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะช่วงแรก
ที่ยังมียานยนต์ไฟฟ้าจานวนน้อย

ค่าบารุงรักษา

Revenue

โมเดลธุรกิจที่แตกต่างกัน ก็จะมีสัดส่วนรายได้
ที่แตกต่างกัน เช่น โมเดลธุรกิจแบบเน้นดึงดูด
ผู้ใช้งาน ที่ไม่สนใจรายได้จากการอัดประจุ
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แนวทางการสนับสนุนสถานีอัดประจุที่เป็นไปได้
แนวทางการสนับสนุนที่ควรนาไปปรับใช้เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการอัดประจุในระยะเร่งด่วน
ค่าเครื่องอัดประจุ
อุดหนุนเครื่องอัดประจุตามคุณสมบัติและพิกัดกาลังการอัดประจุ (AC Normal Charge / DC Fast Charge)
กลุ่มเป้าหมาย : สถานีอัดประจุ (เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย) / ลานจอดรถ / พื้นที่ค้าปลีก / ที่พักอาศัย

ค่าพลังงานไฟฟ้า
ขยายระยะเวลาของการปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบ Low Priority
ทบทวนการปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าเป็นระยะ / ออกแบบอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ

การจัดสรรพื้นที่
การจัดสรรพื้นที่สาหรับสร้างสถานีอัดประจุ เตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าในพื้นที่ สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน
การกาหนดจานวน/ขนาดพื้นที่จอดรถ เพื่อรองรับการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสาหรับอาคารประเภทต่าง ๆ
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุดหนุน
การคานวณระยะเวลาการคืนทุน เพื่อใช้ในการ
กาหนดสัดส่วนการอุดหนุนเครื่องอัดประจุที่เหมาะสม
•
•
•

กาหนดเป้าหมายระยะเวลาคืนทุน
ตั้งสมมุติฐานเพื่อหาผลประกอบการของสถานี
กาหนดอัตราการสนับสนุนทั้งในส่วนที่เป็นการ
อุดหนุนเครื่องอัดประจุ และการอุดหนุนค่าไฟฟ้า

อ้างอิงจาก รายงานแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า
เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2560
จัดทาโดย คณะทางานร่วม กฟผ. กฟน. กฟภ.
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุดหนุน
การใช้โปรแกรมกาหนดตาแหน่ง (Locator) สาหรับระบุเป้าหมายการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการกระจายตาแหน่งอย่างครอบคลุมและลดความซ้าซ้อนซึ่งกันและกัน

Concept :
• กาหนดเป้าหมายจานวนเครือ่ งอัดประจุในแต่ละปี
• เทียบกับจานวนในปัจจุบันหรือที่ได้สนับสนุนแล้ว
• สนับสนุนเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่ตรงตามเป้าหมาย ภายใต้งบประมาณที่ได้ถูกจากัดไว้ในแต่ละรอบ

จานวนเครื่องอัดประจุเป้าหมาย
ปี
2020
2022
2024

1
3
12
40

2
6
21
71

ตำแหน่ งที่
3
2
10
36

5
4
14
47

8
10
33
111

มีการติดตั้งแล้ว (คงเหลือ / รอสนับสนุน)
ปี
2020
2022
2024
ตัวอย่างพื้นที่เป้าหมาย กฟภ.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวอย่างพื้นที่เป้าหมาย กฟน.

1
15 (0)
15 (0)
15 (35)

*** เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น ตัวเลขเป็นการสมมติขึ้น

ตำแหน่ งที่
2
3
5
3 (3)
2 (0)
4 (0)
3 (18)
2 (8)
4 (10)
3 (68) 2 (34) 4 (43)

8
12 (0)
12 (21)
12 (99)

8. แผนการส่งเสริมและร่างแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
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ปัญหาที่พบเจอในด้านต่างๆ (Pain Points)
ความเพียงพอของจุดอัดประจุ
ความกังวลด้านระยะการเดินทาง
• จานวนสถานีอัดประจุสาธารณะมีอยู่น้อย
• สถานีอัดประจุไม่ครอบคลุมการใช้งานในทุกพื้นที่
ความยากต่อเข้าถึงจุดอัดประจุ
• การอัดประจุสาหรับผู้ที่อาศัยในคอนโดฯ อาคารชุด
• การอัดประจุสาหรับสถานที่ทางาน/ผู้ใช้ยานยนต์เชิงพาณิชย์
การขาดการสนับสนุนจุดอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าประเภทอื่น
นอกเหนือจากรถยนต์ไฟฟ้า
• จุดอัดประจุสาหรับจักรยานยนต์
• จุดอัดประจุสาหรับรถบรรทุก/เรือ
• จุดอัดประจุของ Fleet

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
อุปกรณ์ที่ไม่ชาญฉลาด
• ไม่มีระบบจองคิว / ระบบวางแผนการเดินทาง
• ผู้ใช้ไม่สามารถ / ยากต่อการติดตามข้อมูลการใช้งาน
ความยุ่งยากในการใช้งาน
• ไม่ทราบตาแหน่งของสถานีอัดประจุที่ใช้งานได้ทั้งหมด
• การชาระค่าบริการยุ่งยาก หรือมีหลากหลายเจ้าเกินไป
• วิธีการใช้เครื่องอัดประจุไม่ชัดเจน / ยุ่งยาก
ประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ดี
• เครื่องอัดประจุมีเสียงดัง / รบกวนทัศนียภาพ
• ปัญหาการจอดขวาง / จอดซ้อนคัน
• ความกังวลด้านความปลอดภัย

ความพร้อมของโครงข่าย
การเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้า
• ความพร้อมในระบบผลิต/ส่ง/จาหน่าย
ความพร้อมของระบบสื่อสารและการจัดเก็บข้อมูล
• ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าได้
• ไม่มีแนวทางการจัดการ / เชื่อมโยงข้อมูลที่ชัดเจน
ผลกระทบจากการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
• ความต้องการพลังไฟฟ้า/พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมาก
• เสถียรภาพของโครงข่าย และ ความสมดุลเฟส
• ผลกระทบจากฮาร์มอนิกของเครื่องอัดประจุ
• ความแออัดของการอัดประจุในบางช่วงเวลา

ธุรกิจและผลตอบแทน
มีต้นทุนที่สูง
• เครื่องอัดประจุมีราคาสูง โดยเฉพาะแบบ Fast-charge
• ค่าติดตั้ง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสูง โดยเฉพาะในอาคาร
• ที่ดินมีราคาสูง โดยเฉพาะในเขตตัวเมือง
ใช้ระยะเวลาคืนทุนนาน
• ยานยนต์ไฟฟ้าน้อย อัตราการใช้ประโยชน์ต่า
• มีรายได้จากการขายพลังงานที่ไม่สูงนัก
• อัตราค่าไฟฟ้าไม่สอดคล้องกับธุรกิจ
• อายุการใช้งานที่จากัดของอุปกรณ์
• ความซ้าซ้อนของตาแหน่งที่ตั้ง

ข้อกาหนด กฎระเบียบ กฎหมาย
ปัญหาด้านมาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัย
• ขาดแคลนมาตรฐานการติดตั้งที่ครอบคลุม
• ความต้องการมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม
ปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอประกอบกิจการ
จาหน่ายไฟฟ้าและอื่น ๆ
• ด้านการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
เพื่อการจาหน่าย
• ด้านการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่น ๆ
• ด้านการกากับอัตราค่าไฟฟ้าของสถานีที่เหมาะสม
ขาดกฎหมายสนับสนุน อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
• ข้อกาหนดด้านการติดตั้งเครื่องอัดประจุในสถานที่ราชการ
และสถานที่อื่น ๆ ที่จาเพาะ
• ข้อกาหนดด้านการจัดการอุปกรณ์เครื่องอัดประจุที่ชารุด

ความรู้และความเข้าใจ
•
•
•
•

ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการอัดประจุและสถานีอัดประจุ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน / ไม่ทั่วถึง
แรงงานขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้อง
ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศอย่างจริงจัง
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เป้าหมายด้านที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการอัดประจุให้เพียงพอและครอบคลุม
เป้าหมายระยะสั้น (2022-2025)

เป้าหมายระยะกลาง (2026-2030)

เป้าหมายระยะยาว (2031-2035)

การรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า
โครงสร้างพื้นฐานการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะที่เพียงพอ
• สามารถรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในชีวิตประจาวันได้ เช่น การเดินทางไป
ทางาน ทาธุระ จับจ่ายใช้สอย เป็นต้น
• มีโครงสร้างพื้นฐานการอัดประจุที่มากพอ สามารถลดความกังวลด้านระยะ
การขับขี่ได้ เพื่อให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

• ครอบคลุมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในทุกจังหวัด สามารถรองรับการใช้งาน
ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการเดินทางระยะไกลได้ เช่น การเดินทางข้ามจังหวัด
การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น
• สามารถรองรับการใช้งานยานยนต์ในบริเวณที่มีความหนาแน่นจราจรสูงหรือ
มีผู้สัญจรเป็นจานวนมากได้

• จุดบริการการอัดประจุสาธารณะมีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง ไม่ซ้าซ้อน
ซึ่งกันและกัน

• มีการติดตั้งเครื่องอัดประจุในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานที่
ราชการ สถานที่ทางาน สถานที่สาคัญ อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
• มีการรองรับการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ทีมีใช้งานในขณะนั้น
• ขยายการรองรับการอัดประจุรถโดยสารในรูปแบบของจุดพักรถ จุดอัดประจุ
ระหว่างเส้นการเดินทาง

• ขยายการรองรับให้ครอบคลุมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อตอบจุดประสงค์
ในลักษณะต่าง ๆ สาหรับยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท เช่น การใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้าเพื่อขนส่งสินค้าข้ามจังหวัด เป็นต้น

• รองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น รถโดยสารไฟฟ้าไม่
ประจาทาง รถบรรทุกขนาดเล็กและกลาง เป็นต้น

• รองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น รถบรรทุกขนาด
ใหญ่

การติดตั้งอัดประจุในสถานที่ต่าง ๆ
• มีการรองรับการอัดประจุของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่อาศัยอยู่ในอาคาร
หลายผู้อยู่อาศัย เช่น อาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น
• มีการนาร่องการอัดประจุในสถานที่ต่าง ๆ ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานที่
ราชการ สถานที่ทางาน สถานที่สาคัญ เป็นต้น
• มีการรองรับการอัดประจุรถโดยสารไฟฟ้าประจาทางในรูปแบบของ Fleet

กลุ่มเป้าหมายของยานยนต์ไฟฟ้าที่ต้องรองรับ
• รองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าบางประเภท เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า รถโดยสารไฟฟ้าประจาทาง และ เรือโดยสาร เป็นต้น
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เป้าหมายด้านที่ 2 : การเตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายไฟฟ้าและการบูรณาการร่วมกัน
เป้าหมายระยะสั้น (2022-2025)

เป้าหมายระยะกลาง (2026-2030)

เป้าหมายระยะยาว (2031-2035)

การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า
โครงสร้างพื้นฐานการด้านระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับได้

• ทบทวนความสามารถในการรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า ทั้งระบบผลิต ระบบส่ง
และระบบจาหน่ายไฟฟ้า
• เกิดรูปแบบการวางแผนระบบจาหน่ายไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ
(โดยเฉพาะระบบจาหน่ายแรงต่า)
• เพื่อรองรับการใช้งาน EV อย่างแพร่หลาย

• เกิดการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับความต้องการของยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
ได้ ทั้งระบบผลิต ระบบส่ง และ ระบบจาหน่าย
• การบูรณการการใช้งาน EV อยู่ในแผน PDP

• เกิดการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับความต้องการของยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
ได้ ทั้งระบบผลิต ระบบส่ง และ ระบบจาหน่าย และเกิดการบูรณาการกับแหล่งผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (RE) และ แบบกระจายตัว (DER)

ระบบควบคุมการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบ
❶ โครงข่ายสื่อสารที่ใช้ในการควบคุม

• เกิดโครงการนาร่อง เพื่อทดสอบระบบการทางานของ EV smart charging
management system

❷ ความสามารถในการบริหารจัดการความต้องการการอัดประจุ
• การนาร่องด้าน Smart Charge และ Demand Response
• การประยุกต์ใช้งานอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU สาหรับสถานีอัดประจุ
• ลูกค้าในภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีการใช้งานการอัดประจุเปลี่ยนมาใช้อัตรา TOU มากขึ้น
(ลด peak)

แพลตฟอร์มสาหรับโครงข่ายการอัดประจุ
❶ ความสามารถในการเก็บข้อมูล
• การเก็บข้อมูลจากสถานีอัดประจุ
• มีการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางที่บริหารจัดการข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าทั้งประเทศ

• ศูนย์ควบคุมการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าระดับภูมิภาคร่วมกับ EV aggregator
• ระบบการควบคุมการอัดประจุของ Fleet โดยมีผู้เข้าร่วม เช่น สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
ลูกค้าภาค อุตสาหกรรม พาณิชย์ และ ภาครัวเรือน
• เกิดการนาร่องปรับปรุงระบบให้รองรับ V2G
• ความสามารถในการควบคุมการอัดประจุของ Fleet และ ลูกค้าบางส่วนที่ต้องการเข้า
ร่วมโครงการ ผ่าน Aggregator (Dynamic Pricing และ Direct Control)
• การควบคุมระบบบริหารจัดการพลังงานของสถานีอัดประจุไฟฟ้า (ทั้งแบบ Dynamic
Pricing และ Direct Control / TOU)
• มีการกากับดูแล/เชื่อมโยง การทางานของผู้รวบรวมโหลดยานยนต์ไฟฟ้า
• มีการนาร่องใช้งาน V2G

• การเก็บข้อมูลจากสถานีอัดประจุ Fleet และ ลูกค้าภาคต่าง ๆ
• การเชื่อมโยงข้อมูลจากแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการต่าง ๆ

❷ ความสามารถในการพยากรณ์ความต้องการกาลังไฟฟ้า
• มีเครื่องมือในการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าจาก EV

• มีศูนย์ควบคุมการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าครอบคลุมทุกจังหวัด
• ระบบโครงข่ายพร้อมรองรับการทางานแบบ V2G เต็มรูปแบบ
• ความสามารถในการควบคุมการอัดประจุของ Fleet สถานี และ ลูกค้าทุกภาคส่วนอย่าง
เต็มรูปแบบ ผ่านการทางานร่วมกันกับ Aggregator (Dynamic Pricing และ Direct
Control)
• การใช้งาน V2G อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงบูรณาการในระดับ EV-as-a-Service
• การควบคุมระบบบริหารจัดการพลังงานของสถานีอัดประจุไฟฟ้า และ ความสามารถ
ด้านการทา Virtual Power Plant ผ่านระบบ ESS ของสถานี ร่วมกับ RE

• การเก็บข้อมูลจากสถานีอัดประจุ Fleet และข้อมูลการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
จากภาคส่วนต่าง ๆ (ผ่าน Data Aggregator)

❸ ความสามารถในการซื้อขายพลังงาน
• มีแพลตฟอร์มในการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P
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เป้าหมายด้านที่ 3 : การปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายระยะสั้น (2022-2025)

เป้าหมายระยะกลาง (2026-2030)

เป้าหมายระยะยาว (2031-2035)

มาตรฐานด้านอุปกรณ์ มาตรฐานความปลอดภัย
❶ มาตรฐานการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า/สถานีอัดประจุไฟฟ้า
• เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน
• มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าฯ สาธารณะที่ได้มาตรฐาน
❷ มาตรฐานด้านความปลอดภัย
• สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า
• สถานีอัดประจุไฟฟ้าฯ มีการบารุงรักษาที่ดีและมีความปลอดภัยในการให้บริการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลการประกอบกิจการจาหน่ายไฟฟ้า และการขออนุญาตต่าง ๆ
❶ การขออนุญาตประกอบกิจการสถานีอัดประจุที่สะดวกและไม่ซับซ้อน
• ลดเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
/ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
❷ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
• กระตุ้นให้มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อจาหน่ายเพิ่มมากขึ้น

กฎหมาย ระเบียบ ในด้านอื่น ๆ
❶ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในสถานที่ราชการ
• อานวยให้การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และการอัดประจุไฟฟ้าในสถานที่ราชการ
❷ มีมาตรฐานเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
• ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้งานอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
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เป้าหมายด้านที่ 4 : การยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานโครงสร้างพื้นฐานการอัดประจุ
เป้าหมายระยะสั้น (2022-2025)

เป้าหมายระยะกลาง (2026-2030)

เป้าหมายระยะยาว (2031-2035)

การสร้างประสบการณ์การใช้เครื่องอัดประจุที่ดี
เครื่องอัดประจุมีความชาญฉลาด
• สามารถเข้าถึงสถานะบริการของเครื่องอัดประจุได้
• สามารถตั้งค่าการอัดประจุไว้ล่วงหน้าได้
• มีระบบระบุตวั ตนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่กาลังใช้งานการอัดประจุ

• มีระบบการจองคิวที่มีประสิทธิภาพ
• ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถติดตามการใช้งานเครื่องอัดประจุของตนได้
• มีระบบการแจ้งเตือนหรือแสดงข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีการใช้งานเทคโนโลยีการอัดประจุที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น การอัดประจุแบบ
ไร้สาย (Wireless) การสับเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ (Auto Swap)
เครื่องอัดประจุมีฟังก์ชันที่หลากหลายและสามารถรองรับการบูรณาการที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้

• มีแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย ครอบคลุมฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆ ที่จาเป็น
• ลดขัน้ ตอนการระบุตัวตน ผู้ใช้ยานยนต์สามารถดาเนินการอัดประจุได้ทันที
เช่น การใช้มาตรฐาน Plug & Charge
• มีการเชื่อมโยงระหว่างแพลตฟอร์ม การแบ่งปันข้อมูลและข่าวสาร

• สามารถการชาระค่าบริการแบบเบ็ดเสร็จได้ในทุกแพลตฟอร์ม

การสร้างประสบการณ์การใช้บริการที่ดี
❶ ความสะดวกสบายในการใช้บริการ

• มีแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจอดซ้อนคัน จอดขวางเครื่องอัดประจุ
• มีการระบุวิธีการใช้เครื่องอัดประจุที่ชัดเจน เข้าใจง่าย

❷ จุดบริการอัดประจุมีความเหมาะสม

• มีการกาหนดแนวทางการให้บริการและการประเมินการให้บริการการอัด
ประจุที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสถานี
ป้ายสถานี ด้านการเข้าถึงสถานี ด้านการเว้นระยะห่างระหว่างเครื่องอัด
ประจุ ด้านการรองรับการเข้าถึงของผู้พิการ ด้านมลภาวะต่าง ๆ และด้าน
ความเหมาะสมของลักษณะพื้นที่ เป็นต้น

• มีการปรับปรุงแนวทาง / ข้อกาหนด ที่เกี่ยวข้องกับการบริการเครื่องอัดประจุ
ให้มีความสอดคล้องกับการใช้งานในอนาคตมากยิ่งขึ้น
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เป้าหมายด้านที่ 5 : การทาให้สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายระยะสั้น (2022-2025)

เป้าหมายระยะกลาง (2026-2030)

เป้าหมายระยะยาว (2031-2035)

อัตราค่าไฟฟ้าและอัตราค่าบริการที่เหมาะสม
มีอัตราค่าไฟฟ้าทีส่ อดรับกับรูปแบบธุรกิจสาหรับการอัดประจุ
• มีการสนับสนุนอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับสถานีอัดประจุ
• มีการศึกษา/ปรับใช้รูปแบบอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับสถานีอัดประจุสาธารณะ
(รูปแบบ TOU ที่เหมาะสม)

• ทบทวน/ปรับปรุงรูปแบบอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับสถานีอัดประจุสาธารณะ
• มีการศึกษา/ปรับใช้รูปแบบอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบอื่น ๆ สาหรับการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในสถานที่ต่าง ๆ เช่น Dynamic Pricing

มีอัตราค่าบริการการอัดประจุที่เหมาะสมสาหรับผู้บริโภค
• มีการกาหนดแนวทางหรือข้อกาหนดสาหรับการคิดค่าบริการอัดประจุ
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม

• มีการกาหนดแนวทางหรือข้อกาหนดสาหรับรับซื้อพลังงานจากยานยนต์ไฟฟ้า
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม

• การใช้ประโยชน์จาก EMS / ESS / RE เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
• การยืดอายุการใช้งานและลดต้นทุนการบารุงรักษา เช่น การวินิจฉัยระยะไกล

• มีการเชื่อมโยงกันระหว่างสถานีอัดประจุเพื่อสร้างเป็นโครงข่าย
Virtual Power Plant

• การสร้างรายได้จากการบริการเสริมต่าง ๆ เช่น การบริการบนแอพพลิเคชั่น
การบริการบนแพลตฟอร์ม เป็นต้น
• การใช้งานการตอบสนองด้านโหลดในลักษณะต่าง ๆ

• การสร้างรายได้จากการจาหน่ายพลังงานคืนสู่โครงข่ายผ่านกลไกของตลาด
พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
• การจาหน่ายไฟฟ้าผ่านเทคโนโลยี P2P

ธุรกิจสถานีอัดประจุเป็นธุรกิจที่เติบโตเองได้
มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลง
• ลดค่าใช้จ่ายจากการติดตั้งเครื่องอัดประจุที่เกินความจาเป็นและเพิ่มอัตรา
การใช้ประโยชน์ด้วยการใช้งานระบบจัดการการอัดประจุ

มีรายได้ที่เพิม่ ขึน้ โดยอาศัยโอกาสที่เป็นไปได้
• มีแนวทางสาหรับการสร้างกาไรทางอ้อมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
จากการโฆษณา จากการเพิ่มเวลาการใช้บริการของลูกค้า เป็นต้น
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เป้าหมายด้านที่ 6 : การพัฒนาแผนการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายระยะสั้น (2022-2025)

เป้าหมายระยะกลาง (2026-2030)

เป้าหมายระยะยาว (2031-2035)

ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและการอัดประจุ
การใช้งานสถานีอัดประจุอย่างแพร่หลายและถูกวิธี
• บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานเครื่องอัดประจุได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
• บุคคลทั่วไป (ช่าง และ วิศวกร) ที่สนใจมีความเข้าใจการใช้งานเทคโนโลยี
เครื่องอัดประจุ และมีความสามารถในการซ่อมบารุงเครื่องอัดประจุ

• เกิดศูนย์ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับเครื่องอัดประจุและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
• มีการออกใบรับรองสาหรับบุคคลที่ผ่านการอบรมการซ่อมบารุง

ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การสนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่ที่เกี่ยวข้อง
• เจ้าของธุรกิจได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านเงินทุน และ ความรู้จาก
หน่วยงานภาครัฐในการประกอบธุรกิจ
• เจ้าของธุรกิจสามารถทางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้
เติบโตอย่างมั่นคง

การสนับสนุนการลงทุนในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

หน่วยงานกลางสาหรับการพัฒนาเทคโนโลยีการอัดประจุ

• การผลิตเทคโนโลยีทางด้านการเครื่องอัดประจุ และ ที่เกี่ยวข้องในระดับ
อุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ในระดับที่เหมาะสม

• หน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่เชื่อมต่อภาคส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

เกิดการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการอัดประจุ
• เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตระดับอุตสาหกรรมในประเทศ
• เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
• มีการสนับสนุนเงินทุนให้กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

• ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
• เกิดการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีอย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วน
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ภาพรวมเป้าหมายการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการอัดประจุเพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า
เพียงพอ

ครอบคลุม

กระจายตัว ไม่ซ้าซ้อน

การอัดประจุในสถานที่ต่าง ๆ

รองรับยานยนต์ประเภทต่างๆ

ธุรกิจบริการยานยนต์ลักษณะต่าง ๆ

การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ
ความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า

ความพร้อมด้านระบบสื่อสาร

อุปกรณ์อัดประจุที่ชาญฉลาด

มาตรฐานที่ครอบคลุม

ระเบียบและกฎหมายที่อานวย

รองรับรูปแบบธุรกิจในอนาคต

การบูรณาการระหว่างภาคส่วน
แพลตฟอร์มการเชื่องโยง

การควบคุมการอัดประจุ

ยานยนต์ไฟฟ้าในฐานะทรัพยากร
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ร่างแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ระยะเร่งด่วน 2022-2023

ระยะสั้น 2024-2025

ระยะยาว 2031-2035

ระยะกลาง 2026-2030

การกาหนดเป้าหมายและสนับสนุนการพัฒนาสถานีอัดประจุสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ (1)
การอุดหนุน/สนับสนุนการติดตั้งเครื่องอัดประจุในสถานที่ต่าง ๆ (2,5)

Policy

การอุดหนุน/สนับสนุนอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับสถานีอัดประจุ (5)

การส่งเสริมการติดตั้งเครื่องอัดประจุเพื่อ
รองรับการขนส่งด้วยยานยนต์ไฟฟ้า (1,5)

การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้และทักษะ (6)
การสนับสนุนธุรกิจและการวิจัย/พัฒนาเทคโนโลยี (6)
แนวทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าและการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (2) [SG]
การส่งเสริมการบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ (2) [SG]
มาตรฐานการติดตั้งเครื่องอัด/สถานี (3)

มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการของสถานีอัดประจุไฟฟ้าฯ สาธารณะ (3,4)

Regulatory

การปรับปรุงขั้นตอนขออนุญาตประกอบกิจการ (3)

การศึกษาและจัดทากรอบหลักเกณฑ์ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการบูรณาการ EV ในรูปแบบต่าง ๆ (2,3,5) [SG]

การปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร และ
กฎหมายอื่น ๆ เพื่อรองรับการอัดประจุ (1,3)

การกากับอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับสถานีอดั ประจุไฟฟ้าเพือ่ การจาหน่าย (5)

การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในสถานที่ราชการ(3)

การจัดการอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าที่เสื่อมชารุด หมดอายุการใช้งาน (ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) (3)

Technical &
Technology

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายไฟฟ้าให้สามารถรองรับการใช้งานได้ (2)

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสื่อสารเพื่อรองรับการบูรณาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2,4,5)
การพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง เพื่อรองรับการเชื่อมโยงการทางานระหว่างภาคส่วนต่าง (2) [SG]

การศึกษา นาร่อง และใช้งาน การบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า ควบคุมการอัดประจุ และการตอบสนองด้านโหลด (2) [SG]
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ร่างแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ระยะเร่งด่วน 2022-2023

ระยะสั้น 2024-2025

ระยะยาว 2031-2035

ระยะกลาง 2026-2030

การกาหนดเป้าหมายและสนับสนุนการพัฒนาสถานีอัดประจุสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ (1)
• กาหนดเป้าหมายและดาเนินการสนับสนุน / การอุดหนุนค่าติดตั้งและค่าเครื่องอัดประจุสาหรับสถานีอัดประจุสาธารณะตามชนิดของเครื่องอัดประจุและราคา / ทบทวนผลการดาเนินการเป็นระยะ ๆ

การอุดหนุน/สนับสนุนการติดตั้งเครื่องอัดประจุในสถานที่ต่าง ๆ (1,5)
• การอุดหนุนเครื่องอัดประจุตามขนาดและราคาของเครื่องอัดประจุในสถานที่ต่าง ๆ เช่น บ้าน ลานจอดรถ
ห้างสรรพสินค้า อาคารสานักงาน สถานที่ราชการ เป็นต้น

• ทบทวนและขยายผลให้ครอบคลุมรูปแบบอาคาร /
พื้นที่ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น

การอุดหนุน/สนับสนุนอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับสถานีอัดประจุ (5)
• การอุดหนุนค่าไฟแบบ Low Priority

การส่งเสริมการติดตั้งเครื่องอัดประจุเพื่อ
รองรับการขนส่งด้วยยานยนต์ไฟฟ้า (1,5)
• สนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่งระยะไกล
(การขนส่งข้ามภูมิภาค)

• ทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการอุดหนุนให้มีความสอดคล้องกับบริบทในแต่ละช่วงเวลามากยิ่งขึ้น

การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้และทักษะ (4,6)

Policy

• ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนให้บคุ คลทั่วไปสามารถใช้งาน
เครื่องอัดประจุได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
• ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการใช้/ให้บริการอัดประจุ

• ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีการอัดประจุ
• ให้มีการอบรม (ช่าง วิศวกร) ให้มีความเข้าใจในการใช้งาน
และมีทักษะในการซ่อมบารุงเครื่องอัดประจุได้

• สนับสนุนให้เกิดศูนย์ฝกึ อบรมสาหรับอบรมเทคนิคและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
• ผลักดันการรับรองบุคคลที่ผา่ นการฝึกอบรม

การสนับสนุนธุรกิจและการวิจัย/พัฒนาเทคโนโลยี (6)
• ออกนโยบายสนับสนุนเงินทุนให้กับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

• สนับสนุนกิจการขนาดเล็กในด้านต่าง ๆ
• นโยบายเพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ EV Load Aggregator
และ Data Aggregator [SG]

• สนับสนุนการผลิตเทคโนโลยีทางด้านเครื่องอัดประจุ
• ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตระดับ
อุตสาหกรรมในประเทศ

• จัดตั้งหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่เชื่อมต่อภาคส่วนต่าง ๆ
เข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
• ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีแบบบูรณาการ

กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนา Smart Grid
แนวทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าและการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (2) [SG]
• แนวทางพัฒนาและการบริหารจัดการข้อมูลการใช้งาน
EV & Charging Station ที่เหมาะสม

• สนับสนุนการจัดตั้งและการใช้งานศูนย์ EV Data Center
ที่เป็นศูนย์กลางระดับประเทศ

• สนับสนุน/ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของ EV Data Center
ในการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การพยากรณ์ความ
ต้องการกาลังไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

การส่งเสริมการบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ (2) [SG]
• สนับสนุน/ส่งเสริมการใช้งานการควบคุมการอัดประจุในระดับต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจาก Smart Charge ไปสู่ V2G, และ EV-as-a-Service ในอนาคต
• สนับสนุนใช้มีการใช้งานระบบ EMS ในสถานีอัดประจุและมีการติดตั้ง ESS / RE ที่สามารถทางานร่วมกับตัวสถานี
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ร่างแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ระยะเร่งด่วน 2022-2023

ระยะสั้น 2024-2025

ระยะยาว 2031-2035

ระยะกลาง 2026-2030

มาตรฐานการติดตั้งเครื่องอัด/สถานี (3)
• มาตรฐานการติดตั้ง/การใช้งานและการบารุงรักษา
สาหรับบ้านอยู่อาศัย อาคารชุด อาคารสานักงาน
และลักษณะที่คล้ายกัน
• มาตรฐานการก่อสร้างและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าฯ
สาธารณะ

มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการของสถานีอัดประจุไฟฟ้าฯ สาธารณะ (3,4)
• มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการของสถานี
อัดประจุไฟฟ้า
• มาตรฐานการตรวจสอบ/รับรองความปลอดภัย
• เตรียมความพร้อมด้านกฎระเบียบ/ขั้นตอน
ดาเนินการ/หน่วยงานตรวจสอบและรับรองฯ

Regulatory

การปรับปรุงการขออนุญาตประกอบกิจการสถานี (3)
• ปรับปรุงขั้นตอนขออนุญาต/อายุใบ/ค่าธรรมเนียม

• ประกาศใช้ข้อกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยใน
การให้บริการฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• หน่วยงานกากับดูแลฯ ดาเนินการขึ้นทะเบียน
หน่วยงานตรวจสอบและรับรองฯ

ศึกษาและจัดทากรอบหลักเกณฑ์ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการบูรณาการ EV ในรูปแบบต่าง ๆ (2,3,5) [SG]
• Grid Code / Aggregator / Smart Charge

การปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร และ
กฎหมายอื่น ๆ เพื่อรองรับการอัดประจุ (1,3)

การกากับอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับ
สถานีอัดประจุไฟฟ้าเพือ่ การจาหน่าย (5)

• จานวน/ขนาดพื้นที่จอดรถ เพื่อรองรับการอัดประจุ
สาหรับอาคารประเภทต่าง ๆ
• มาตรฐานเชิงวิศวกรรม เพื่อรองรับการอัดประจุ

• ศึกษาอัตราค่าไฟฟ้า และอัตราค่าบริการที่เหมาะสม
สาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า (TOU)

• Grid Code / V2G / P2P / Dynamic Pricing

• ครอบคลุมบริการทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในอนาคต

การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในสถานที่ราชการ (1,3)
• ระเบียบการใช้งาน / ราคากลาง / มาตรฐาน
ข้อกาหนดอุปกรณ์ เครื่องอัดประจุไฟฟ้า

การจัดการอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าที่เสื่อมชารุด หมดอายุการใช้งาน (ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) (3)
• ข้อกาหนดการเก็บรวบรวม การรับคืน และกาจัด (ผู้ผลิต/ผู้จาหน่าย/ผู้ให้บริการ/ประชาชนทั่วไป) ระหว่างรอกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)
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ร่างแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ระยะเร่งด่วน 2022-2023

ระยะกลาง 2026-2030

ระยะสั้น 2024-2025

ระยะยาว 2031-2035

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายไฟฟ้าให้สามารถรองรับการใช้งานได้ (2)
• ทบทวนความพร้อมของโครงข่ายไฟฟ้าและ
วางแผนการพัฒนาโครงข่ายในระดับต่าง ๆ

• ทาการปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งระบบผลิต ระบบส่ง และ ระบบจาหน่ายอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการรองรับความต้องการกาลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
• ทบทวนขีดความสามารถและผลการดาเนินงานเป็นระยะ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสื่อสารเพื่อรองรับการบูรณาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2,4,5)

Technical
&
Technology

• ทบทวนความพร้อมของระบบสื่อสารและ
วางแผนการพัฒนาระบบสื่อสาร
• พัฒนาระบบเชื่อมต่อกับ Fleet ในการควบคุมการ
อัดประจุ

• พัฒนาระบบเชื่อมต่อกับ Fleet ในการควบคุมการ
อัดประจุ

• พัฒนาระบบระบบเชื่อมต่อกับ Fleet สถานีอัด
ประจุยานยนต์ไฟฟ้า ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม และ
พาณิชย์

• พัฒนาระบบระบบเชื่อมต่อกับลูกค้าทุกภาคส่วน
Fleet และ สถานีอัดประจุ

กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนา Smart Grid
การติดตั้ง AMI (2) [SG]

การพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง เพื่อรองรับการเชื่อมโยงการทางานระหว่างภาคส่วนต่าง (2) [SG]
• เชื่อมโยงการทางานร่วมกับ EV Data Center
เพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
• เริ่มต้นเก็บข้อมูลการอัดประจุจากสถานีอัดประจุ
สาธารณะ Fleet และ ลูกค้าภาคต่าง ๆ

• พัฒนาระบบเชื่อมโยงการทางาน / แพลตฟอร์ม
เพื่อรองรับการทางานของ Aggregator
• พัฒนาแพลตฟอร์มสาหรับ V2G และการซื้อขาย
พลังงานแบบ P2P

• พัฒนาแพลตฟอร์มให้ครอบคลุมการทางานแบบ
ข้ามภาคส่วนในลักษณะของ EV-as-a-Service

การศึกษา นาร่อง และใช้งาน การการบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า ควบคุมการอัดประจุ และการตอบสนองด้านโหลด (2) [SG]
• จัดทาโครงการ ศึกษาวิจัย นาร่อง EV Smart
Charging System และเทคโนโลยีการบูรณาการ
ยานยนต์ไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ
• การทดสอบการดาเนินการด้าน Smart Charge
และ DR เช่น V2H เป็นต้น

• จัดทาโครงการทดสอบการดาเนินการด้าน
Smart Charge และ DR

•
•
•

การไฟฟ้าสามารถควบคุมการอัดประจุของ
Fleet และ ลูกค้าบางส่วนที่ต้องการเข้าร่วม
โครงการ ผ่าน Aggregator
การไฟฟ้าสามารถควบคุมระบบบริหารจัด
การพลังงานไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้า
นาร่องการใช้งานระบบ V2G

• ทาการควบคุมแบบ V2G อย่างเต็มรูปแบบ
• ควบคุมระบบบริหารจัดการพลังงานของสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าในระดับ Virtual Power Plant ผ่าน
ระบบ ESS ของสถานีและบูรณาการร่วมกับ RE
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