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ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง อัตราค่าไฟฟ้าสาหรับสถานีอดั ประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า
ภายใต้เงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Priority
ด้วย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563
เห็ น ชอบแนวทางการกาหนดอัตราค่าไฟฟ้าสาหรับสถานีอัด ประจุไฟฟ้าของยานยนต์ภายใต้เงื่อนไข
การบริห ารจัด การแบบ Low Priority หรือการใช้ไฟฟ้าสาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้ามีความสาคัญ
เป็น ลาดับรองเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าเพื่อวัต ถุ ประสงค์อื่น และสามารถควบคุม ปรับลด
หรือตัดการใช้ไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ เมื่อมีข้อจากัดด้านความจุไฟฟ้าของระบบจาหน่ายไฟฟ้า
เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น และรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยให้ใช้เป็นระยะเวลา
2 ปี หรือจนกว่าจะมีประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ โดยคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
(กกพ.) ได้ พิ จ ารณาอั ต ราค่ า ไฟฟ้ า ส าหรั บ สถานี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า ของยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ภายใต้ เ งื่ อ นไข
การบริหารจัดการแบบ Low Priority และได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
1. เห็ น ชอบการก าหนดอั ต ราค่ า ไฟฟ้ า ส าหรั บ สถานี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า แบบ Low Priority
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าบริการรายเดือน และค่า Ft
2. เห็ น ควรให้การไฟฟ้าฝ่ายจาหน่ายดาเนินการ เมื่อข้อปฏิบัติทางเทคนิคของการไฟฟ้า
ฝ่ายจาหน่ายตามพื้นที่รับผิดชอบมีผลบังคับใช้ และให้ดาเนินการเป็นระยะเวลา 2 ปี หรือจนกว่า
จะมีประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติ กพช. และมติ กกพ. ดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
จึงขอประกาศอัตราค่าไฟฟ้ าสาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไขการบริหาร
จัดการแบบ Low Priority ดังนี้
1. อัตราค่าไฟฟ้าสาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไขการบริหาร
จัดการแบบ Low Priority คือ อัตราค่าไฟฟ้าที่กาหนดให้คิดกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
1.1 มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้
เงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Priority (สามารถควบคุมปรับลดหรือตัดการใช้ไฟฟ้าของสถานี
อัดประจุไฟฟ้าได้ เมื่อได้รับแจ้งจาก กฟภ.) โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่อ งเดียว ทั้งนี้ ต้องไม่มี
อุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าต่อเชื่อมอยู่
1.2 มีการติดตั้งอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าตามมาตรฐานและข้อกาหนดของ กฟภ.
1.3 มีใบอนุญาตประกอบกิจการจาหน่ายไฟฟ้าสาหรับการอัดประจุไฟฟ้าให้กับยานยนต์
ไฟฟ้าหรือหนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับจากยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการจาหน่ายไฟฟ้าจากสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน แล้วแต่กรณี

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง

หนา้ ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

2. การคิดค่าไฟฟ้าให้คิดตามกรณี ดังนี้
2.1 กรณีที่ไม่ผิดเงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Priority ให้คิดค่าพลังงานไฟฟ้า
ในอัตรา ดังนี้
ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน)
ทุกระดับแรงดัน
2.6369
312.24
2.2 กรณีที่ผิดเงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Priority ให้คิดค่าพลังงานไฟฟ้า
ในอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of use : TOU) ดังนี้
ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน)
Peak
Off Peak
แรงดัน 22 - 33 กิโลโวลท์
5.1135
2.6037
312.24
แรงดันต่ากว่า 22 กิโลโวลท์
5.7982
2.6369
46.16
3. ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดทางเทคนิคได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะเปลี่ยนไปคิดค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับผู้ใช้ไฟฟ้ารายปกติทั่วไป
4. อัตราค่าไฟฟ้าประเภทนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจาเดือน เมษายน 2564 เป็นต้นไป
จนถึงค่าไฟฟ้าประจาเดือนมีนาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่
หมายเหตุ
1) ข้อกาหนดช่วงเวลาอัตรา TOU
Peak
Off Peak
เวลา 09.00น. - 22.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 22.00 น. - 09.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์
และวันพืชมงคล
และวันพืชมงคล
เวลา 00.00 น. - 24.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์,
วันแรงงานแห่งชาติ, วันพืชมงคล
2) อัตราค่าไฟฟ้าข้างต้น ยังไม่รวมค่า Ft และภาษีมูลค่าเพิ่ม
3) กรณี ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งวั ด ไฟฟ้ า ทางด้ า นแรงต่ าของหม้ อ แปลงซึ่ ง เป็ น สมบั ติ ข องผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า
ให้คานวณกิโลวัตต์และหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า
ซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
4) ค่าใช้จ่ายในการขอใช้ไฟฟ้าเป็นไปตามระเบียบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาหนด
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5) รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าไฟฟ้าสามารถ Download ได้ที่ www.pea.co.th
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือสานักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โทรศัพท์ 0-2590-9125 0-2590-9127 และ 1129 PEA Call Center โทร 1129
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64
สมพงษ์ ปรีเปรม
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

