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รายละเอยีดการตดิตัง้เครือ่งชารจ์รถยนตไ์ฟฟา้ประเภท AC ส าหรบัรถยนต ์GWM 
 
รายการอปุกรณแ์ละบรกิารในแพคเกจการติดตัง้เครือ่งชารจ์ฟรี 
 

รายการ จ านวน 
1. เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟา้ GWM 1 เครื่อง 
2. ตู้คอนซูมเมอร์ (Consumer unit 4 slot) 1 กล่อง 
3. เบรกเกอร์ (Breaker 40A 1 pole หรือ 2 pole ข้ึนอยู่กับหน้างาน) 1 ช้ิน 
4. เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD Type A 40A 2 pole)  1 ช้ิน 
5. สายไฟฟา้ชนิด THW 10 sq. mm. (L,N,G)  ตามจริงแต่ไม่เกิน 20 เมตร 
6. ท่อร้อยสายไฟฟา้ขนาด 3/4“ สีขาว ตามจริงแต่ไม่เกิน 20 เมตร 
7. สายไฟฟา้ชนิด VCT-G 2x10/10 sq. mm. ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 เมตร 
8. แท่งกราวด์ ขนาด 5/8” ยาว 2.4 เมตร 1 ช้ิน 
9. บริการส ารวจพ้ืนที่ก่อนติดตั้งเครื่องชาร์จ 1 ครั้ง 
10. การรับประกันเครื่องชาร์จฯ และการติดตั้ง  2 ปี 
11. บริการบ ารุงรักษา (ในระยะเวลาการรับประกันเครื่องชาร์จ) 2 ครั้ง 

 
 
เงือ่นไขการตดิตัง้เครือ่งชารจ์รถยนตไ์ฟฟา้ GWM 
 
1. ขอบเขตงานติดตั้งฟรี คลอบคลุมการเดินสายไฟจากตู้โหลดเซนเตอร์ถึงจุดติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟา้

เท่านั้น  
2. การเตรียมมิเตอร์ไฟฟา้และการเดินสายเมนจากมิเตอร์ไฟฟา้มายังตู้โหลดเซนเตอร์ ลูกค้าต้องเป็นผู้ด าเนินการ

เองทั้งหมด 
3. การติดตั้ง Circuit Breaker ขนาด 40A จะติดตั้งไว้ในตู้โหลดเซนเตอร์ กรณีตู้โหลดเซนเตอร์เต็มผู้ติดตั้งจะท า

การรวมวงจรหรือท าการตั้งตู้โหลดเซนเตอร์ใหม่ ซ่ึงข้ึนอยู่กับหน้างานและอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
4. การเดินสายไฟจากตู้โหลดเซนเตอร์มายังตู้คอนซูเมอร์ จะใช้สายไฟชนิด THW ขนาด 10 sq.mm. ร้อยภายในท่อ

ขนาด 3/4” แบบเดินลอย  
5. การติดตั้ง RCD (เครื่องตัดไฟรั่ว) จะใช้เป็น RCD 2P ชนิด Type A ขนาด 40A โดยจะติดตั้งไว้ภายในตู้คอนซูม

เมอร์  
6. การเดินสายไฟจากตู้คอนซูมเมอร์เข้าเครื่องชาร์จฯ จะใช้สายไฟฟา้ชนิด VCT-G 2x10/10 sq. mm  
7. บริษัท GWM สงวนสิทธ์ิไม่รับติดตั้งและไม่รับผิดชอบต่อการติดตั้งอุปกรณ์ใดๆที่ไม่อยู่ในรายการและเงื่อนไขการ

ติดตั้งของ GWM ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ 
8. การติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟา้และอุปกรณ์ทั้งหมด จะต้องด าเนินการโดยตัวแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งจาก

บริษัท GWM เท่านั้น  
9. กรณีที่ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์บางรายการ รวมถึงมีส่วนที่เหลือจากการติดตั้ง ไม่สามารถมอบอุปกรณ์หรือส่วนที่

เหลือให้กับลูกค้าไว้ได้ 
10. เงื่อนไขการติดตั้งเครื่องชาร์จฟรี มีระยะเวลา 1 ปีนับจากวันส่งมอบรถยนต์ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
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รายการเสรมิ ไมร่วมอยูใ่นแพคเกจการตดิตัง้ฟรี หากลกูค้าตอ้งการรายการเสรมินี ้ขอความกรณุาแจง้ความ
ประสงค ์และช าระเงนิใหแ้กบ่รษัิท Evolt (ตวัแทนตดิตัง้เครือ่งชารจ์รถยนตไ์ฟฟา้ GWM) 

รายการ ราคาต่อหนว่ย (รวมภาษี) 
1. ตู้กันน ้า (ส าหรับใส่เครื่องชาร์จ) เบอร์ 5 1,800 บาท 
2. สายไฟส่วนเกินจาก 20 เมตรแรก 250 บาท / เมตร 
3. ขุดดินเพ่ือฝังท่อร้อยสายไฟ 140 บาท / เมตร 
4. กรีดถนนปูนซีเมนต์หรือลาดยาง (ไม่รวมค่าปูนซีเมนต์หรือยางมะตอยเพ่ือเก็บงาน) 200 บาท / เมตร 
5. บริการบ ารุงรักษาหลังระยะเวลารับประกัน (กรุงเทพฯและปริมณฑล) 1,500 บาท / ครั้ง 
6. บริการบ ารุงรักษาหลังระยะเวลารับประกัน (ต่างจังหวัด) 2,000 บาท / ครั้ง 

 
หมายเหต:ุ  

1. ตัวแทนติดตั้งเครื่องชาร์จฯจากบริษัท GWM จะเป็นผู้ท าการตรวจสอบและประเมินหน้างานว่ามิเตอร์ไฟฟา้มีขนาด
เพียงพอต่อการติดตั้งเครื่องชาร์จหรือไม่ ในกรณีที่ต้องเปลี่ยน หรือขอเพ่ิมมิเตอร์ไฟฟา้ ลูกค้าจะต้องเป็น
ผู้ด าเนินการและช าระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยมีข้ันตอนโดยสังเขป ดังนี้ 
1.1. ลูกค้าด าเนินการติดต่อการไฟฟา้ในเขตพ้ืนที่ของท่านเพ่ือแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยน หรือขอเพ่ิมมิเตอร์

ไฟฟา้ 
1.2. ลูกค้าจัดหาผู้รับเหมาท าการเดินสายเมนไฟฟา้ส าหรับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟา้ 
1.3. ลูกค้าแจ้งบริษัท Evolt ในฐานะตัวแทนติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟา้ GWM ทาง Call center เบอร์ 

02-114-7343 เพ่ือนัดหมายท าการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟา้ หลังจากนั้นบริษัท Evolt จะเข้าไป
ด าเนินการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟา้ให้ตามก าหนดนัดหมาย 

1.4. ลูกค้าแจ้งการไฟฟา้ในเขตพ้ืนที่เพ่ือให้การไฟฟา้เข้าตรวจสอบระบบไฟฟา้ และตรวจสอบการติดตั้งเครื่อง
ชาร์จรถยนต์ไฟฟา้ 

1.5. การไฟฟา้ในเขตพ้ืนที่ท าการเปลี่ยน หรือเพ่ิมมิเตอร์ไฟฟา้ของบ้านลูกค้า และต่อวงจรไฟฟา้เข้ากับมิเตอร์
ไฟฟา้อันใหม่ หรือมิเตอร์ไฟฟา้ที่ 2 แล้วแต่กรณี 

2. ลูกค้าจะได้รับสายไฟฟา้ และท่อร้อยสายไฟฟา้ฟรตีามระยะทางจริงโดยไม่เกิน 20 เมตร นับจากตู้โหลดเซนเตอร์ถึง 
Consumer unit เท่านั้น ส่วนที่เกิน 20 เมตรลูกค้าเป็นผู้ช าระ 

3. กรณีที่ต้องปรับปรุงระบบไฟฟา้ในอาคาร หรือบ้าน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ด าเนินการติดต่อและปรับปรุงจนแล้วเสร็จ 
เมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จสามารถแจ้ง Call Center บริษัท Evolt เบอร์ 02-114-7343 เพ่ือท าการนัดหมายติดตั้ง
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟา้ 

4. กรณีลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนนัดหมายการติดตั้งเครื่องชาร์จ จะต้องท าการแจ้งเปลี่ยนแปลงนัดหมาย
ล่วงหน้าไปยังบริษัท Evolt ทาง Call center เบอร์ 02-114-7343 อย่างน้อย 1 วันท าาการก่อนเวลานัดหมายเดิม 
ทั้งนี้หากมิได้ด าเนินการแจ้งล่วงหน้าและเกิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

5. กรณีที่ขนาดของมิเตอร์ไฟฟา้ไม่เหมาะสม และลูกค้าไม่ประสงค์จะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟา้ให้เหมาะสม ทางบริษัท GWM 
ขอสงวนสิทธ์ิในการงดให้บริการติดตั้งเครื่องชาร์จฯและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องตามแพคเกจที่ให้กับลูกค้า 

6. บริษัท GWM ขอสงวนสิทธ์ิในการติดตั้งเฉพาะอุปกรณ์ในแพคเกจการติดตั้งที่ก าหนดโดย บริษัท GWM เท่านั้น 
7. กรณีลูกค้าท าการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟา้โดยไม่ได้ใช้ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของ 

บริษัท GWM หรือท าการดัดแปลงใดๆ ภายหลังการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟา้ จะมีผลท าให้การรับประกัน
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟา้ GWM และการรับประกันการติดตั้งเครื่องชาร์จฯส้ินสุดลงทันที 

8. ทางบริษัท GWM ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
9. เอกสารฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
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