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บทคัดย่อ 
 บทความฉบับน้ีมุ่งศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เป็นการส่งเสริมการแข่งขันกิจการค้าปลีกไฟฟ้าในสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 โดยศึกษาเปรียบเทียบมาตรการควบคุมโครงสร้างและ
พฤติกรรมในกิจการค้าปลีกไฟฟ้าในสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอินโดนีเซีย โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานออกมาตรการควบคุมก ากับที่เป็นการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
สถานีอัดประจุไฟฟ้าตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 
 จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ไม่สามารถส่งเสริมการ
แข่งขันในกิจการค้าปลีกไฟฟ้าในสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้อย่างแท้จริง เน่ืองจากปัญหาโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบผู้รับซ้ือราย
เดียวและข้อจ ากัดของตัวบทกฎหมายของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ .ศ.2550 ที่มีนิยามความหมาย 
“จ าหน่าย” ไม่ชัดเจนที่จะบอกถึงการขายปลีกไฟฟ้ายังไม่มีข้อก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติของผู้จะเข้ามาประกอบ
กิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและในการที่จะควบคุมพฤติกรรมท าลายตลาดยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการค้าปลีกของสถานีอัดประจุไฟฟ้าบทความน้ีจึงเสนอให้คณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงานภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน ออกมาตรการในการ ประกอบกิจการสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าเพื่อควบคุมโครงสร้างกิจการมาใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมกิจการค้าปลีกไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยน า
ประเทศฝรั่งเศสมาเป็นแนวทางในการจัดท ามาตรการในการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรี
และเป็นธรรมในกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ไฟฟ้า  
ค าส าคัญ: การแข่งขัน, ค้าปลีกไฟฟ้า, สถานีอัดประจุไฟฟ้า, พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 
 

ABSTRACT 
This article is intended to study of Legal Measure to Encourage Competition in Retail Electricity 

Business of the Electric Vehicle Charging Station according to the Energy Industry Act 2007. By 
comparison with the structure control and conduct control in retail electricity business of the electric 
vehicle charging station in the United States, France and Indonesia. The main objective of The Energy 
Regulatory Commission to issue control measure to encourage competition in energy industry in Retail 
Electricity Business for the Electric Vehicle Charging Station in accordance with The Energy Industry Act 
2007. 

The finding showed that the Energy Industry Act 2007 could not encourage competition in retail 
electricity business of electric vehicle charging stations because of the problems of enhanced single 
buyer structures and the limitation of the contents of the Act, which unclearly defined the meaning of 
“distribution” including lack of regulations and standard measures for expected qual ified electrical retail 
business and market-destroying behavioral control. 
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Thereby, to encourage competition in retail electricity business of the electric vehicle charging 
station, this article suggests that The Energy Regulatory Commission under the Energy Industry Act 2007 
should issue regulations relate to electric vehicle charging station entrepreneurs for structure control.  
Whereas, the Energy Industry Act 2007 is to be used for conduct control by using the standard measures 
of France to be a guide for issue regulation of encouraging the competition in the electric vehicle 
charging station business to achieve maximum benefit for customer. 
Keywords: Competition, Retail Electricity, Electric Vehicle Charging Station, Energy Industry Act 2007 
 
1. บทน า  
 ความน าเกี่ยวสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
 จากรายงานองค์การพลังงานระหว่างประเทศ 
(International Energy Agency : IEA) ปี 2010 มีการ
ใช้น้ ามันทั่วโลกประมาณร้อยละ 60 และเป็นผลให้มีการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณร้อยละ 
20 ในพื้นที่ของยุโรปตามรายงานของเขตเศรษฐกิจยุโรป
ในปี 2011 (European Economic Area : EEA ) และ
ประมาณร้อยละ25 ทั่วโลกตามรายงาน ของ IEA เม่ือปี 
2009 ตามการประเมินการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก 
(Greenhouse: GHG) ของรถยนต์ ไฟฟ้า (Electric 
Vehicle: EV) จะน้อยกว่าร้อย 50 เม่ือเทียบกับรถยนต์
ทั่วไปดังน้ันการเกิดขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่าง
กว้างขวางท าให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ (Viktor Österber, 2012: 7) หลายประเทศจึง
มี ค วามพย าย า มที่ จ ะ เ พิ่ มป ริ ม าณรถยนต์ ไฟฟ้ า           
ด้วยเทคโนโลยีที่ กักเก็บไฟฟ้าของยายนต์ไฟฟ้ายัง มี
ข้อจ ากัดถึงระยะทางที่ไม่สามารถว่าได้ระยะทางที่ไกล
กว่ายานยนต์ในระบบสันดาปที่มีอยู่มากในปัจจุบันสิ่งที่จะ
สนองการต่อเน่ืองได้น้ัน สถานีอัดประจุไฟฟ้า(Electric 
Vehicle Charging Station: EVS) และจะต้องมีจ านวน
มากพอที่จะมีจุดสถานีเติมพลังงานไฟฟ้าไม่ไกลจากกัน
มากถึงจะท าให้ขับรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างต่อเน่ือง 
 ประเทศไทยก็ได้มีแนวความคิดการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นกันโดยได้ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาอนุรักษ์พลังงาน20ปี (พ.ศ. 2554 -2573) 
ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะอนุรักษ์ การใช้พลังงาน
ทั้งหมดในภาพรวมของประเทศโดยเฉพาะภาคขนส่งซ่ึง 
ได้ถูกวางเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานให้ได้ 15,100 
พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ และลดปริมาณปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ให้ได้ 53ล้านตันต่อปีภายใน พ.ศ. 
2573 ทั้งน้ีภาครัฐได้มีการบรรลุการส่งเสริมการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าไฟฟ้า (Electric vehicle; EV) เป็นมาตรการหน่ึง
ใน 

แผนไว้จนถึงปี 2568(ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน,2558:1) 
กระทรวงพลังงานได้วางแนวนโยบาย พลังงาน 4.0 
(Energy 4.0) ในส่วนยานยนต์ไฟฟ้าต้อง การที่จะเพิ่ม
รถยนต์ไฟฟ้า 1.2 ล้านคันเพื่อลดการใช้น้ ามัน 3.6 ล้าน
ลิตรต่อวัน(กระทรวงพลังงาน:4)  ปัจจัยที่จะท าให้มี
รถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากน้ันก็คือความม่ันใจที่
มีต่อ รถยนต์ไฟฟ้าว่าตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคเพียงใดและการที่จะสามารถสร้างความมั่นใจ
นั้นก็พลังงานไฟฟ้าที่อยู ่อย่างไม่ จ ากัดเพื่อตอบสนอง
ต่อความต่อเน่ืองในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า การประกอบกิจ
สถานีอัดประจุไฟฟ้าเป็นการประกอบกิจการค้าปลีกหรือ
จ าหน่ายไฟฟ้ารูปแบบหน่ึงในปัจจุบันประเทศไทยมีการที่
จะจ าหน่ายไฟฟ้าได้น้ันต้องขออนุญาตผ่านคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงานภายใต้พระราชบัญญัติบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550  

พระราชบัญญัติบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์ในการแยก งาน
นโยบายงาน ควบคุมก ากับและประกอบกิจการไฟฟ้าออก
จากกันโดยได้บัญญัติให้คณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงานมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
ไฟฟ้าคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคทั้ งในแง่คุณภาพ
และราคาดั้งน้ันบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงานจึงมี หน้าที่ต้องส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
ในกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า กิจการจ าหน่ายไฟฟ้า
ปัจจุบันผู้ที่ไดรับใบอนุญาตเป็นจ านวนมากเช่นการไฟฟ้า
นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรวมถึงภาคเอกชน
แต่ไม่ได้มีการแข่งขันในระดับค้าปลีกจริง 
 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
 2.1 เพื่อศึกษาบทบาทภาครัฐในการจัดบริการ
สาธารณะในกิจการค้าปลีกไฟฟ้าในสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
 2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการประกอบกิจการค้า
ปลีกไฟฟ้าในสถานีอัดประจุไฟฟ้าภายใต้โครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้าแบบผู้รับซ้ือรายเดี่ยวของประเทศไทย 
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 2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการประกอบกิจการค้า
ปลีกไฟฟ้าในสถานีอัดประจุไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
 2.4 เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขกฎหมายหรือ
มาตรการอ่ืนใดที่ส่งเสริมให้กิจการค้าปลีกไฟฟ้าในสถาน
อัดประจุไฟฟ้าเกิดการแข่งขัน 
 
3. สมมุติฐานการศึกษา 
 การลดบทบาทภาครัฐเพิ่มบทบาทภาคเอกชน
ในการให้บริการสาธารณูปโภคการค้าปลีกไฟฟ้าในสถานี
อัดประจุไฟฟ้าโดยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการค้า
ปลีกไฟฟ้าในสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย การเกิดการแข่งขันน้ันย่อมเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้
ผู้บริโภคมีสิทธิเลือกในการใช้บริการและการที่ผู้บริโภคมี
สิทธิเลือกย่อมเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนา
สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่สามารถเติมไฟฟ้าได้เร็วและมี
คุณภาพมากขึ้นได้ราคาที่ เหมาะสมเพื่อสนองความ
ต้องการต่อผู้บริโภคที่มีความต้องการที่หลากหลาย 
 
4. ขอบเขตการการศึกษา 
 มุ่งศึกษามาตรการทางกฎหมายที่ควบคุมก ากับ
กิจการพลังงานไฟฟ้าที่ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการค้า
ปลีกไฟฟ้าของสถานี อัดประจุ ไฟฟ้าของ  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส และประเทศอินโดนีเซีย 
เพื่อน ามาศึกษาเปรียบเทียบ และหามาตรการทาง
กฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในตลาดสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าภายในประเทศไทย 
 
5. วิธีการด าเนินการศึกษา 
 เ ป็ นการ ศึ กษ าแบบ เ ชิ ง เ อ กสาร โ ด ยจ ะ
ท าการศึกษาราบรวมข้อมูลและวิเคราะห์พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ กฎหมาย
อ่ืนที่ เ ก่ียวข้องรวมทั้ งศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทาง
วิชาการจาก บทความหนังสือความเห็นทางวิชาการ
รายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์ตัวบทกฎหมายทั้งของ
ประเทศไทยและต่างประเทศเอกสารอ่ืนๆในสาขาวิชา
นิติศาสตร์และสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้องตลอดจนข้อมูลทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางเว็บไซต์ต่างๆเพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางส่งเสริมตลาดสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าและให้เกิดการแข่งขันในตลาดเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า 
 

6. สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานศึกษา 
6.1แนวคิดการเปิดการแข่งขันเสรีในกิจการ

ค้าปลีกไฟฟ้า 
กิจการ ไฟฟ้ า เ ป็ นการบ ริ ก าร ส าธา รณะ 

(Services Publics) เป็นกิจการที่สาธารณูปโภคที่แต่เดิม
น้ันรั ฐ เป็น ผู้ จั ด ท า เ อง  ทั้ งหมดหรื อผู กขาดจะไ ม่
มอบหมายให้เอกชนเป็นผู้จัดท าเน่ืองมาจากรัฐมองว่า
เป็นกรณีที่ เ ก่ียวกับความม่ันคงของประเทศเก่ียวกับ
เศรษฐกิจของประเทศและเป็นกิจการที่ ช่วยเหลือเพื่อ
การครองชีพของประชาชน หรือ เพื่ออ านวยบริการ
ประชาชน ต่อมาเน่ืองจากภารกิจของรัฐมีมากขึ้น และ
กิจการไฟฟ้าก็ต้องใช้เทคโนโลยีในการจัดท าสูง และเงิน
ลงทุนสูงหรือใช้บุคลากร จ านวนมากโดยรัฐไม่มีความ
พร้อมจะท าจึงจ าเป็นต้องมอบบริการสาธารณะอันอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของรัฐให้บุคคลอ่ืนซ่ึงอาจเป็นหน่วย งาน
ของรัฐหรือเอกชนเป็น ผู้ด าเนินการบทบาทของรัฐจะต้อง
เข้าไปควบคุมมาตรฐานการบริการสาธารณะหรือควบคุม
ความ ปลอดภัย รวมทั้งอัตราค่าบริการ ทั้งน้ี เพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์ตอบแทนมากที่สุด  และ
เดือดร้อนน้อยที่สุดซ่ึงท าให้กิจการไฟฟ้าน้ันจะเป็นภาครัฐ
หรือภาคเอกชนจัดท าก็ได้หากเอกชนไม่สามารถจัดท าได้
ฝ่ายปกครองเข้าแทรกแซงเพื่อ จัดท าเสีย เองเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ  (สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ
,2559:106) จึงท าให้เกิดการแข่งขันเสรีในกิจการไฟฟ้า
ขึ้นอย่างเช่น ประเทศฝรั่งเศส กับประเทศสหรัฐอเมริกา
บางมลรัฐ เป็นต้น 
 ในการเปิดเสรีการแข่งขันกิจการไฟฟ้าจะมีผู้ให้
บริการกับผู้ใช้ไฟฟ้ามีด้วยกัน 2 ลักษณะคือ  

1.ผู้ค้าปลีกไฟฟ้าจะเป็นเอกชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐจะท าการแข่งขันในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าและผู้
ให้บริการแก่ลูกค้าโดยสามารถแข่งขันกันเสนอบริการ
เสริม เช่นประกันราคาค่าไฟฟ้า หรือบริการด้านอนุรักษ์
พลังงาน  (วิริษฐ์ อ้ันทอง, 2552:18) 

2. ผู้ค้าไฟฟ้าเป็นหน่วยงานที่ ซ้ือขายพลังงาน
โดยไม่มีหน่วยผลิตไฟฟ้าเป็นของตนเองแต่ท าหน้าเป็น
ตัวกลางระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้า (วิริษฐ์ อ้ัน
ทอง, 2552:18) 
 รูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแข่งขันเสรีจะ
มีผู้ท าหน้าจัดหาไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าหลายราย เช่น 
ประเทศฝรั่งเศสมี 80 บริษัทและมี 20 บริษัทไม่ได้เป็น
ผู้ผลิตไฟฟ้าผลิตเองแต่มีหน้าที่จัดหาไฟฟ้าให้ผู้บริโภค 
(OECD/IEA, 2017:122) ซ่ึ งจะแตกต่ าง กับ โคร ง
อุตสาหกรรมไฟฟ้าแบบผู้รับซ้ือไฟฟ้ารายเดียว  
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 (Enhanced Single Buyer structures) ของประเทศ
ไทยที่ถูกผูกขาดอยู่ที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค การแข่งขันค้าปลีกไฟฟ้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ส่งเสริมการแข่งขันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่
ยอมรับความต้องการในการควบคุมเครือข่ายต่อไปการ
แข่งขันค้าปลีกขึ้นอยู่กับทางเลือกของผู้ใช้ไฟฟ้าและการ
แข่งขันระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าเป็นสองส่วนส าคัญที่ของ
ตลาด (OECDIEA,2001:62) 
 6 . 2  แ น ว คิ ด ท า ง ค ว บ คุ ม ก า กั บ 
( Deregulation) ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร แ ข่ ง ขั น 
(Competition) กิจการไฟฟ้า ซ่ึงสามารถแบ่งการ
ควบคุมก ากับการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าเป็น 3 ส่วนได้แก่  
 การควบคุมโครงสร้างเพื่อป้องกันการกระจุกตัว
ในตลาดเช่นการควบคุมโดยออกใบอนุญาต (ศักดา ธนิต
กุล, 2553: 6) การควบคุมพฤติกรรมเป็นเปิดให้
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ โดยห้ามใช้อ านาจเหนือตลาด 
ห้ามควบรวมกิจการ ห้ามท าการตกลงร่วม ไม่ได้ห้ามโดย
ที่ เดียวแต่ห้ามแบบมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ท าลายตลาด    
(สุธีร์ ศุภนิตย์, 2555:37) 
 การควบคุมการผูกขาดธรรมชาติ เป็นการ
ควบคุมกิจการที่เป็นเครือข่ายอย่างกิจการไฟฟ้า กิจการ
ไฟฟ้าส่วนที่ถือว่าเป็นการผูกขาดชาติคือ สายส่ง สาย
จ าหน่ายไฟฟ้า 
 
7. ตลาดและปัจจัยการแข่งขันในธุรกิจสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า 
 ข้อจ ากัดของตลาดสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้แก่ 
การพึ่ งพาความส าเร็จของตลาดรถยนต์ ไฟฟ้าและ
โครงสร้างราคาส าหรับเติมพลังงานไฟฟ้าให้กับรถยนต์
ไฟฟ้า ข้อจ ากัดของโมเดลรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ใน
ตลาดและเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าถูกจ ากัดไว้ที่บาง
ภูมิภาครัฐและบางประเทศ (Viktor Österber ,2012: 
10) 
 ตลาดสถานีอัดประจุไฟฟ้าขาดมาตรฐานและ
ข้อบังคับที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งยับยั้งการแข่งขันขัดขวางการ
รวมกลุ่มและเพิ่มการแปลงในการเผชิญกับความท้าทาย
น้ีต้องสร้างมาตรฐานและบรรทัดฐานที่ครอบค ลุม 
เพื่อให้แน่ใจว่ารถยนต์ไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับกับสถานี
อัดประจุไฟฟ้าเพื่อเติมไฟได้อย่างง่ายดายต้องมีการ
ก าหนดมาตรฐานทั่วโลกเพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายตัวของ
ตลาดและเพื่อลดต้นทุน (Viktor Österber, 2012:11) 
 การแข่งของสถานีอัดประจุไฟฟ้ายังไม่มีความ
ชัดเจนของตลาดเพราะทั่วโลกเป็นช่วงที่พยายามที่ท าให้

เกิดการลงทุน เพื่อท าให้เกิดสถานีอัดประจุไฟฟ้ามากขึ้น
ก่อน แต่การแข่งขันสถานีอัดประจุไฟฟ้าผู้บริโภคได้
ประโยชน์อย่างไรกับการแข่งขันของสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
ซ่ึงสามารถเทียบเคียงกับการพัฒนาธุรกิจโทรศัพท์ ใน
อเมริกาเม่ือปี พ.ศ. 2513 บริษัท โทรศัพท์ในประเทศ
ขยายการผูกขาดการจัดจ าหน่าย (สายโทรศัพท์บนเสา
นอกบ้าน) เพื่อผูกขาดตลาดระยะยาว บริษัทโทรศัพท์ใน
พื้นที่ท้องถิ่น พยายามที่จ ากัดการแข่งขันในอุปกรณ์ที่
เชื่อมต่อกับเครือข่ายสายโทรศัพท์  Department of 
justice; DOJ ยื่นฟ้องต่อเอทีแอนด์ที (AT&T) ซ่ึงเป็น
บริษัทโทรศัพท์ในประเทศและเครือข่ายสาย โทรศัพท์
ท า ง ไ ก ล ที่ มี อ า น า จ เ ห นื อ ต ล า ด ใ น ก า ร ผู ก ข า ด
อุตสาหกรรมโทรศัพท์ทางไกลและทางโทรศัพท์ท าให้
เกิดการการแข่งขันในตลาดที่ปิดก่อนหน้าน้ีท าให้เกิดการ
แข่งขันและก่อให้เกิดตลาดที่สร้างขึ้นใหม่ เช่น การเข้าถึง
แบบไร้สายและอินเทอร์เน็ตนักลงทุนของภาคเอกชน 
ลงทุนประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์ในการสร้างรูปแบบ
ใหม่ซ่ึงประกอบด้วยเทคโนโลยีและไร้สายโดยส่วนใหญ่
รูปแบบใหม่น้ีได้เปลี่ยนระบบโทรศัพท์สายโทรศัพท์
พื้นฐานเก่าเกือบทั้งหมดแล้ว เน่ืองจากผู้บริโภคเลือก
วิธีการที่รวดเร็วขึ้นดีกว่าและราคาถูกกว่าการย้ายจากรูป
แบบเดิมไปเป็นรูปแบบใหม่เกิดขึ้นที่ความเร็วที่น่าตื่นเต้น
น่ันคือประวัติศาสตร์ที่สามารถและควรจะเลียนแบบ
ส าหรับกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Reed Hundt&Jill 
Bunting, 2016:14) 
 ด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้เขียน
จึงมีความคิดเห็นว่ากิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสมควรที่
จะส่งเสริมให้ตลาดกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้ามีการ
แข่งขันเกิดขึ้น 
 
8. ปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้ 
 กิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเป็นกิจการไฟฟ้าที่มี
รูปแบบการค้าปลีกไฟฟ้าให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ารูปแบบ
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยมีรูปแบบผู้รับซ้ือ
รายเดียว (Enhanced single buyer structure) โดย
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 
บัญญัติให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานมีหน้าที่ใน
การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า อย่างไรก็ตามต้อง
อยู่ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ โครงสร้างกิจกาไฟฟ้าของ
ไทยในปัจจุบันเป็นตามมติคณะรัฐมนตรีเ ม่ือวันที่  9 
ธันวาคม พ.ศ.2546 ที่ก าหนดให้ใช้โครงสร้างแบบผู้รับซ้ือ
รายเดียว (Enhanced single buyer structure) ซ่ึงท า
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ให้โครงสร้างแบบผู้รับซ้ือรายเดียวมีความสัมพันธ์กับแนว
ทางการควบคุ ม โ คร งส ร้ า ง กิจการ ไฟฟ้ าภ าย ใต้
พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 จาก
การศึกษาโครงสร้างกิจการแบบผู้รับซ้ือรายเดียวของไทย 
และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.
2550 พบว่า โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบผู้รับซ้ือรายเดียว 
กับการควบคุมโครงสร้างและการควบคุมพฤติกรรมที่
ส่งผลต่อการแข่งขันตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ยังมีปัญหาในการส่งเสริมการ
แข่งขันในกิจการค้าปลีกไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ตามค าอธิบายดังต่อไปน้ี 
 8.1 ปัญหาโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบผู้รับซ้ือ
รายเดียว (Enhanced single buyer structure)   
ประเทศไทยปัจจุบันได้ใช้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบผู้รับ
ซ้ือรายเดียวตามที่ ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  ซ่ึงจาก
การศึกษาพบว่า ไม่ได้มีโครงสร้างที่ส่งเสริมการแข่งขัน
ค้าปลีกไฟฟ้าจากการศึกษาเปรียบเทียบกับโครงสร้าง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสที่ส่งเสริมการการ
แข่งขันเสรีในการค้าปลีก ผู้เขียนพบว่า จะมีการแยก
กิจการระบบสายส่งไฟฟ้า สายจ าหน่ายไฟฟ้าโดยให้
ผูกขาดโดยมีผู้ด าเนินการการระบบโดยหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรไม่แสวงหาก าไร แต่ระบบสายจ าหน่ายและ
ดูแลการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาอยู่ในความดูแลของแต่
ละรัฐ ผู้เขียนเห็นว่า ความส าคัญของโครงสร้างที่เป็นการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการค้าปลีกไฟฟ้าอยู่ที่ส่วนที่เป็น
การผูกขาดธรรมชาติน้ันก็คือสายจ าหน่าย สายจ าหน่าย
ในประเทศไทยเป็นของการไฟฟ้านครหลวง กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคแล้วแต่เขตพื้นที่ อีกทั้งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ยังให้อ านาจผู้รับ
ใบอนุญาตระบบจ าหน่ายเป็นผู้ออกเงื่อนไขมาตรฐาน
อุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อโครงข่าย และต้องออกข้อก าหนด
เก่ียวกับการให้บุคคลที่สามเข้าใช้โครงขายโดยเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ แต่ทั้งน้ีต้องไม่ท าให้เกิดความเสียเปรียบ
กับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตที่มีระบบโครงข่ายพลังงานเสีย
ประโยชน์หรือเสียเปรียบในการแข่งขัน กิจการสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าจะต้องเชื่อมต่อกับกับสายจ าหน่ายไฟฟ้าซ่ึงมี
รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของโครงข่าย ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดการ
เลือกปฏิบัติไดและอาจเกิดการใช้อ านาจเหนือตลาดธุรกิจ
สถานีอัดประจุไฟฟ้า ซ่ึงต่างจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้
คณะกรรมการกิจการพลังงานฝรั่งเศสเป็นผู้ดูแลระบบ
จ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อกับสายจ าหน่าย
ไฟฟ้า นอกจากน้ันทั้งสองรัฐวิสาหกิจยังประกอบกิจค้า
ปลีกไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าซ่ึงมีอ านาจเหนือตลาดอีกทั้ง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 
บัญญัติ ให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต้อง
สนับสนุนกิจการของการไฟฟ้าส่วนนครหลวง และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

ดังน้ัน เพื่อให้เกิดการแข่งขันในการค้าปลีก
ไฟฟ้าในกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าในผู้เขียนมีสองแนว
ทางแก้ไขปัญหา 
 1. ถ้าจะเป็นการส่งเสริมการแข่งขันเฉพาะ
กิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าน้ันก็จะต้องแยกตลาดค้าปลีก
ไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าตามอาคารกับค้าปลีกไฟฟ้าของ
สถานีอัดประจุไฟฟ้าออกจากกัน และแยกผู้รับผิดชอบใน
กิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ออกจากตลาดสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า กล่าวคือ ไม่อนุญาตให้การไฟฟ้านครหลวง และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาประกอบกิจการสถานีอัด
ประจุไฟฟ้า 
 2. แนวทางที่สองน้ีเป็นการส่งเสริมการแข่งขัน
ไฟฟ้าทั้งระบบควรยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 9 
ธันวาคม พ.ศ.2546 ที่อนุมัติให้ใช้ “โครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้าแบบผู้รับซ้ือรายเดียว” และกลับไปด าเนินการการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2541 ที่
อนุมัติโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่ส่งเสริมการแข่งขันเสรีใน
กิจการไฟฟ้าทั้งระบบเหมือนกับ ประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศฝรั่งเศส 
 8.2 ปัญหาในการควบคุมโครงสร้างตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  
 การควบคุมโครงสร้างโดยการออกใบอนุญาต
เพื่อป้องกันการกระจุกตัวในตลาด กิจสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าเป็นกิจการค้าปลีกไฟฟ้ามีหน้าที่จัดหาไฟฟ้าให้กับ
ผู้ใช้ไฟฟ้าซ่ึง ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีนิยาม การ
จ าห น่ายไฟฟ้า มีความหมายในการกระจายไฟฟ้ า 
( Distribution)ซ่ึ ง มี ค ว า ม ห ม า ย ไ ม่ ชั ด เ จ น  แ ล ะ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานยังไม่มีการก าหนด
หลักเกณฑ์ขอบังคับควบคุมกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
จึงท าให้ต้องดูที่ เ งื่ อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการ
จ าหน่ายไฟฟ้า 
 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานได้ออก
ระเบียบการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ
จ าหน่ายไฟฟ้า พ.ศ.2551 โดยประกาศก าหนดคุณสมบัติ
และเอกสารประกอบ โดยเอกสารที่ยื่นประกอบกิจการ
จ าหน่ายไฟฟ้าต้องน าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า และต้องระบุ
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าซ่ึงในมุมมองของผู้เขียนเงื่อนไขดังกล่าว
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คงไม่เหมาะสมกับกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ให้บริการ
กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ระบุตัวตัวค่อนข้างล าบาก  
 ในประเทศสหรัฐอเมริกากิจการค้าปลีกไฟฟ้า
อยู่ ในการควบคุมก ากับดูของแต่ ละรัฐ  แต่ละรัฐ มี
ความเห็นที่แตกต่างกันถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเปิดให้มี
การแข่งขันเสรีในกิจการค้าปลีกไฟฟ้า แต่ส าหรับกิจการ
สถานีอัดประจุไฟฟ้าก็ยังมีความเห็นที่หลากหลายในการ
เปิดการแข่งขันในกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และ
คุณสมบัติผู้จะยื่นขอประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
บางรัฐ เช่น รัฐเท็กซัส ให้มีการแข่งขันในสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าโดยไม่ให้งบสนับสนุน ซึ่งน าไปสู ่พันธมิตรด้าน
น ว ัต ก ร ร ม ใ น เ ม ือ ง ต ่า ง  ( Kendrick 
Vonderschmitt,2013: 2) รัฐแคลิฟอร์เนียไม่เปิดการ
แข่ งขั นเพราะสถานี อัดประจุ ไฟฟ้ าไ ม่ ใช่ การขาย
กระแสไฟฟ้า แต่มีการเรียกเก็บเงินลักษณะเปาค่าเช่าที่
จอดรถแทน (Kendrick Vonderschmitt, 2013: 2) 
หรือไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่าย
รถยนต์ไฟฟ้าประกอบกิจการสถานีอัดประไฟฟ้า ( 
Kendrick Vonderschmitt,2013: 3) ฝรั่งเศสมีการออก
ใบอนุญาตกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าอยู่สองประเภท 
คือ แบบสาธารณะกับแบบไม่เป็นสาธารณะ โดยแบบ
สาธารณะจะเป็นการบริการโดยรัฐหรือเอกชนก็ได้ แต่
ส าหรับแบบไม่เป็นสาธารณะน้ัน เช่น ที่ติดตั้งกับอาคารที่
อยู่อาศัยที่เป็นเอกสิทธ์ิส าหรับผู้อยู่อาศัย สถานที่ของ
ผู้ผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าน้ันๆ หรือ ร้านซ่อมบ ารุง  
 แต่ทั้งน้ีเน่ืองจากคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงานยังไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ข้อบังคับส าหรับ
คุณสมบัติของผู้จะประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ดังน้ัน ผู้เขียนจึงเสนอให้คณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงานออกมาตรการระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวกับกิจการ
สถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยสามารถน าหลักเกณฑ์ของ
ประเทศฝรั่ง เศสและประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็น
แนวทางในการจัดข้อบังคับดังกล่าวได้แต่ ทั้ ง น้ีต้อง
ค า นึ ง ถึ งผลกระทบหลากหลายและ ซับ ซ้อนของ
ความสัมพันธ์ของตลาดสถานีอัดประจุไฟฟ้ากับตลาดอ่ืนๆ 
เช่น ตลาดผลิตและขายปลีกรถยนต์ไฟฟ้า 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 ยังให้อ านาจผู้รับใบอนุญาตระบบจ าหน่าย
เป็นผู้ ออกเ งื่อนไขมาตรฐานอุปกรณ์ที่ จะเชื่ อมต่ อ
โครงข่าย กิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าจะต้องเชื่อมต่อกับ
กับสายจ าหน่ายไฟฟ้า ซ่ึง มีรัฐ วิสาหกิจเป็นเ จ้าของ
โครงข่าย ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดการเลือกปฏิบัติไดและอาจ
เกิดการใช้อ านาจเหนือตลาดธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

ซ่ึงต่างจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้คณะกรรมการกิจการ
พลังงานฝรั่งเศสเป็นผู้ดูแลระบบจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายใน
การเชื่อมต่อกับสายจ าหน่ายไฟฟ้า 
 8.3 ปัญหาข้อจ ากัดในการควบคุมพฤติกรรม
ต่อต้านการแข่งขันในกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
 การควบคุมพฤติกรรมเป็นเปิดให้ผู้ประกอบการ
หน้าใหม่ 
 ตลาดสถานีอัดประจุไฟฟ้าน้ันมีความสัมพันธ์
ต่อตลาดรถยนต์ไฟฟ้าตามเคยกล่าวมาแล้วข้างต้นและยัง
มีความสัมพันธ์กับตลาดอ่ืนด้วย เช่น ธุรกิจร้านอาหาร 
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงดูมีความซับซ้อน
เก่ียวกับหลายตลาดดั้งน้ันการควบคุมพฤติกรรมการ
แข่งขันจึงต้องมีความช านาญในด้านการแข่งขันโดยมอง
จากภาพรวมหลายธุรกิจในความหลากหลายซับซ้อน
เช่นน้ี จึงเกิดปัญหาว่าการควบคุมพฤติกรรมที่ต่อการการ
แข่งขันผู้ เขียนจะศึกษาพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 จะเพียงพอหรือไม่ประเทศ
ฝรั่งเศสและประเทศอินโดนีเซียคณะกรรมที่ดู กิจการ
พลังงานไม่ได้มีอ านาจควบคุมพฤติกรรม ที่เป็นปรปักษ์
ต่อการแข่งขันแต่เป็นคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
ดั้งน้ันจึงท าให้ผู้เขียนสนใจที่จะศึกษาพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
 คณะกรรมการกิจการพลังงานมีหน้าที่ดูแลด้าน
การแข่ งขั นในกิจการไฟฟ้า ซ่ึง ในปี  2552 ได้ ออก
กฎระเบียบกล่าวถึงการห้าม ควบรวมกิจการถ้าการควบ
รวมกิจการน้ันส่งผลต่อการผูกขาดซ่ึงถ้า จากเปรียบเทียบ
กับประเทศสหรัฐอเมริกา ที่คณะกรรมการดูแลกิจการ
ไฟฟ้า นอกจากควบคุมก ากับดูแลด้านการแข่งขันทาง
โครงสร้างแล้วยังควบคุมดูแลด้านพฤติกรรมด้วยซ่ึงจะ
คล้ายๆกับอ านาจของคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงานของประเทศไทยแต่ความต่างก็คือ การควบคุม
พฤติกรรมการแข่งขันใน กิจการไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกา 
ระบุถึง การใช้อ านาจเหนือตลาด และการตกลงรวมกันมี
ผลกระทบต่อการแข่งขันซ่ึงจะต่างจากของประเทศไทย  
ส าหรับประเทศอินโดนีเซียในกฎหมายพลังงาน พ.ศ.
2552(Electricity Law30/2009) ไม่ได้กล่าวถึงการ
ควบคุมพฤติกรรม แต่ส าหรับขอบเขตการบังคับใช้
กฎหมายแข่งขันทางการค้า(Law of the republic of 
Indonesia 5/1999) บังคับใช้กับทุกวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็น
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐก็ตาม ถ้าประเทศ
อินโดนีเซียเปิดให้มีการแข่งขันเสรีในกิจการสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าย่อมจะท าให้กิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าอยู่
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ภายใต้การควบคุมก ากับพฤติกรรมของคณะกรรมการ
แข่งขันทางการค้า 

ส าหรับประเทศฝรั่ ง เศสน้ันอ านาจหน้าที่
ควบคุมก ากับพฤติกรรมที่ส่งผลกระคณะกรรมการ
แข่งขันทางการค้าเป็นผู้ควบคุมก ากับด้านพฤติกรรมที่
เป็นปรปักษ์ต่อการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า ยกเว้นการ
ควบรวบกิจการเป็นอ านาจของรัฐมนตรีกระทรวง
เศรษฐกิจ นอกจากคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าแล้ว 
กฎหมายที่เก่ียวกับหลักเกณฑ์ข้อบังคับสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า พ.ศ. 2560 ของประเทศฝรั่งเศส ยังก าหนดให้
สถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะต้องมีความหลากหลายใน
การรองรับไม่เลือกปฏิบัติในการเข้าถึงการให้บริการ ห้าม
ก าหนดเงื่อนไขบางอย่างในการเข้าถึงสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าเช่น ต้องเป็นสมาชิกชมรมเป็นต้น  และต้องมีความ
หลากหลายช่องทางการช าระเงินรวมถึงต้องมีเครื่องอ่าน
บัตรส าหรับการเข้าถึงการเรียกเก็บเงิน และการเรียกเก็บ
เงินและขณะใช้บริการอยู่  ต้องมีการแจ้งเตือนทาง
โทรศัพท์ 
 คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าของไทย
ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 
ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
โดยหลักการป้องกันการผูกขาดแล้ว ถือได้ว่าย่อมมีระบุ
พฤติกรรมที่เป็น ปรปักษ์ ต่อการแข่งขันที่ครอบคลุมมา
กว่า พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 
2550  อย่ า งที แ ต่ ข้ อจ า กั ด ในการบั ง คั บ  ใ ช้ ข อ ง
พระราชบัญญัติการแข่งขัน พ.ศ. 2560 
 สถานีอัดประจุไฟฟ้าในปัจจุบันผู้ที่เริ่มติดตั้ง
ก่อนก็เป็นของรัฐ โดยเฉพาะการไฟฟ้านครหลวง การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรวมถึง ปตท. ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนแบ่ง
การ ตลาดและมีสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงมากที่สุดจน
ท าให้ ตลาดสถานีน้ ามันเชื้อเพลิงการเป็นการแข่งขันด้าน
อ่ืนมากราคาน้ ามันไปแล้ว ซ่ึงการจะน าพระราชบัญญัติ
แข่งขันทางกาค้า พ.ศ. 2560 ไปบังคับใช้คงท าไม่ได้
เพราะด้วยข้อจ ากัดของพระราชบัญญัติการแข่งขัน ทาง
การค้าไม่สามารถบังคับกับรัฐวิสาหกิจ และรวมถึงไม่
สามารถบังคับกับกิจการที่มีกฎหมายควบคุมการแข่งขัน
อยู่แล้ว 
 ดั้งน้ันเพื่อเป็นการส่ง เสริมให้มีการควบคุม
พฤติกรรมในกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเห็นสมควรให้
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเข้ามามีส่วนในการ
ควบคุมพฤติกรรมการแข่งขันในกิจการสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า 

9. บทสรุป 
 กิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเป็นกิจการที่ มี
ขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นทั้งน้ี
เพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนท้อง
ถนน สถานีกิจการไฟฟ้ามีความส าคัญต่อการสร้างความ
เชื่อม่ันให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก นอกจากจ านวนหรือ 
จุดสร้าง สถานีแล้วยังรวมถึงเทคโนโลยีในด้านการอัด
ประจุไฟฟ้าที่คุณภาพและตอบสนองต่อผู้บริโภค ผู้เขียน
ความเห็นว่า สิ่งที่ผู้บริโภค ต้องการคือราคาที่เหมาะสม
กับเทคโนโลยีอย่างที่ทราบว่าปัจจุบันเทคโนโลยีรถยนต์ยัง
มีข้อจ ากัดเรื่องความจุของพลังงานไฟฟ้า ในขณะที่สถานี
อัดประจุไฟฟ้าก็ยังมีความสามารถเติมพลังงานไฟฟ้าได้
เร็วที่สุดประมาณ 30 นาทีแต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่ที่ เครื่องเก็บ
พลังงานของและแรง ดันของเครื่องอัดประจุประกอบกัน 
 ผู้เขียนมีความเห็นว่า การแข่งขันเป็นเงื่อนไข
ส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี ผู้บริโภคได้ใช้บริการใน
ราคาที่เหมาะสมและ เป็นสิ่งที่ช่วยคุ้มครองประโยชน์ของ
ผู้บริโภคอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในระดับ
การค้ าปลีกไฟฟ้า ในสถานี อัดประจุ ไฟฟ้าภาย ใต้
โครงสร้างแบบผู้ซ้ือรายเดียวของประเทศไทยในปัจจุบัน
เน่ืองจากผู้เล่นในตลาดอย่าง การไฟฟ้านครหลวง การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นเจ้าของโครงข่ายสายจ าหน่ายไฟฟ้า
และเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์เชื่อมต่อสายจ าหน่าย
ไฟฟ้าในปัจจุบันค่าไฟฟ้าไม่ได้ถูกก าหนดโดยอาศัยกลไก
ตลาดย่อมไม่อาจให้ผลดีต่อผู้บริโภคในแง่ราคาได้อย่าง
เต็มที่ อีกทั้งสองรัฐวิสาหกิจดั้งกล่าวยังมีความได้เปรียบ
เอกชน อาทิเช่น การที่รัฐวิสาหกิจได้เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลถึงแม้ว่าจะด าเนินการขาดทุน จากการบริการ
จัดการที่ไร้ประสิทธิภาพท าให้ได้เปรียบเอกชน 

ผู้ เขียนเสนอให้น าประเทศฝรั่ งเศสมาเป็น
แนวทางในการจัดท ามาตรการในการประกอบกิจการ
สถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีและเป็น
ธรรมในกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้ใช้ไฟฟ้าเพราะว่าแนวทางการจัดท าหลักเกณฑ์
ข้อบังคับส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศฝรั่งเศส
เป็นการรวบร่วมกฎหมายหลายฉบับมาแนวทางอยู่ใน
ฉบับเดียวกัน เช่น “ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อกับสาย
จ าหน่ายไฟฟ้าจะถูกก าหนดโดยคณะกรรมการพลังงาน”
ตามกฎหมายพลังงาน หรือบัญญัติว่า “ต้องอยู่ภายใต้
ค าสั่ งของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ”ตาม
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และ “ในสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
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สาธ ารณ ะต้ อ ง มี ช่ า ง ผู้ ช า น าญ การ ผ่ า น
คุณสมบัติ”ตามกฎหมายแรง เป็นต้น ซ่ึงท าให้ไม่ต้องไป
ค้นหาหลายฉบับ อีกทั้งหลักเกณฑ์ข้อบังคับส าหรับสถานี
อัดประจุไฟฟ้าของประเทศฝรั่งเศสยังทันสมัยและส่งเสริม
ความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติท าให้เกิดการแข่งขันที่เป็น
ธรรม ซ่ึงสามารถน ามาปรับใช้และเพื่อรองรับการเกิดขึ้น
ของสถานีอัดประจุไฟฟ้าในประเทศไทย แต่ถึงอย่างไรก็
เป็นได้แค่แนวทางเพราะปัจจัยให้เกิดการแข่งขันใน
ประเทศฝรั่งเศสไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายแต่ยังรวมถึงโครง
กิจการไฟฟ้าที่มีการแยกกิจการที่ผูกขาดธรรมชาติออก
จากการแข่งขัน  
 ดัง น้ัน เพื่อให้กิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบควร
ขจัดอุปสรรคที่ท าให้ตลาดสถานีอัดประจุไฟฟ้าผู้เขียนมี
ความเห็นเสนอให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน ออก
มาตรการในการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อ
ควบคุมโครงสร้างกิจการโดยควบคุมใบอนุญาตของผู้
ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยที่ไม่อนุญาตให้
การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกอบ
กิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อแยกตลาดค้าปลีกไฟฟ้า
ส าหรับอาคาร กับตลาดค้าปลีกไฟฟ้าของสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าโดยจะท าหน้าที่ขายส่งไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบกิจการ
สถานีอัดประจุไฟฟ้าเท่าน้ัน ซ่ึงผู้เขียนมองว่าวิธีน้ีจะ
เหมือนเป็นการแยกกิจการที่ผูกขาดธรรมชาติ เพื่อให้เกิด
การแข่งขันในกิจการค้าปลีกไฟฟ้าในสถานีอัดประจุไฟฟ้า
โดยเฉพาะ ในการควบคุมพฤติกรรมนอกจากจะน าแนว
ทางการบัญญัติของฝรั่งเศสที่ห้ามเลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการแล้ว ให้บัญญัติว่าสามารถน าพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการ พ .ศ .2560 มาใช้ เพื่อควบคุม
พฤติกรรมกิจการค้าปลีกไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้า
โดยรวมอยู่ในฉบับเดียวกัน เพื่อร่วมกับคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงานในการดูแลตลาดสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับตลาดกิจการอ่ืนๆ 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้ เขียนขอกราบขอบพระคุณ พันต ารวจโท
สังคม บัวทอง บิดา และนางจันทร์เพ็ญ บัวทอง มารดา 
ซ่ึงเป็นผู้ให้ชีวิต สติปัญญา ความรักความอบอุ่นแก่ผู้เขียน
เสมอมา ผู้เขียนขอขอบคุณความกรุณาของท่าน ดร .
นักศึกษา อินทมโน ท่านอาจารย์ได้สละเวลาอันมีค่าให้
ค าแนะน า ตรวจแก้ไขงาน และให้ก าลังใจแก่ผู้เขียนมา
โดยตลอด 
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