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บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
ไทยยังไม่สามารถที่จะเข้ามาจัดการปัญหาที่เกิดจากการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้
อย่างครอบคลุมและเต็มประสิทธิภาพ จึงเห็นควรปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายดังกล่ าวเช่นเดียวกันกับมาตรการ
ทางกฎหมายของต่างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา และราชอาณาจักรนอร์เวย์ เพื่อให้การประกอบกิจการสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า ส าหรับ ยานยนต์ ไฟฟ้า ที่ จะมีขึ้น ในประเทศไทยเป็น ไปอย่า งมีม าตรฐาน ปลอดภัย และมี ประสิ ท ธิภาพแก่
ผู้ใช้บริการ
คาสาคัญ
สถานีอัดประจุไฟฟ้า, ยานยนต์ไฟฟ้า, มาตรการทางกฎหมาย
ABSTRACT
Thailand legislative measures concerning the operation of charging stations for electric
vehicles cannot comprehensively and efficiently solve problems arising from the operation of
charging stations for electric vehicles. The legislative measure should be improved as developed
countries legislative measures such as USA and Norway. To ensure that the operation of charging
stations for electric vehicles Thailand can comply with the measures of standard-compliance,
safety, and efficiency for consumer.
Keywords
Charging Station, Electric Vehicle, Legal measure
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บทนา

ปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลกกาลังประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน
เชื้อเพลิง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็ว สิ่งสาคัญ คือ การ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจไม่ได้กระทาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีปริมาณยาน
ยนต์เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากทาให้มีการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่พลังงานมีอยู่อย่างจากัดและ
ขาดแคลน การใช้พลังงานในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการขยายตัวของความต้องการ
พลังงานในภาคการขนส่งสูงถึง 18,905 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ ซึ่งมีการใช้พลังงานสูงกว่าภาคอุตสาหกรรม
17,180 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ 1 ขณะที่ภาคการขนส่งทางถนนนับเป็นภาคการขนส่งที่มีการใช้พลังงาน
สูงสุด โดยส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง และ
ทางอากาศ รวมถึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรถูกทาลาย และส่งผลกระทบต่อ
สุ ขภาพอนามัย ของประชาชน กล่ า วคือ ยานยนต์ที่ใ ช้น้ามั นจะมี การเผาไหม้ของเชื้ อเพลิ งท าให้ เ กิดก๊า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ หากมีปริมาณมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็น
สาเหตุหลักที่ทาให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเกิดวิกฤตโลกร้อน ดังนั้น จึงมีแนวความคิด
ในการพัฒนาพลังงานทดแทน หรือแนวความคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาอย่างต่อเนื่อง2
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถประยุกต์ใช้กับภาคขนส่งทางถนน มีแนวโน้มที่
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าจะขยายตัวในอนาคตอันใกล้ 3 เนื่องจากยานยนต์ไฟฟ้าเป็นยานยนต์ที่ใช้พลังงาน
สะอาดมาขับ เคลื่ อ น ท าให้ มี ก ารปลดปล่ อยมลพิ ษ หรือ ไอเสี ย สู่ ส ภาพแวดล้ อ มใกล้ เคี ย งศู น ย์ ช่ ว ยรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม และยังเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่สามารถรองรับภาวะการขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลใน
อนาคต จึงเป็นเหตุให้ยานยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมในหลายประเทศและมีการเติบโตขึ้นต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม การใช้ยานยนต์ไฟฟ้ายังไม่สามารถถูกนามาแทนที่ยานยนต์ในปัจจุบันที่ใช้เครื่องยนต์
สันดาปภายในได้ในทันที แม้ว่ายานยนต์ไฟฟ้าที่มีจาหน่ายอยู่ในตลาดปัจจุบันมีสมรรถนะเพียงพอที่จะสามารถ
นามาใช้งานได้จริงในชีวิตประจาวันแทนยานยนต์ที่ใช้น้ามันในปัจจุบันได้แล้ว คือ สถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้ามีไม่แพร่หลายนัก4 กล่าวคือ สถานีอัดประจุไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการรองรับการใช้งานยาน
ยนต์ไฟฟ้าที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แ ก่ผู้ใช้งานยานยนต์ทั่วไปที่จะเปลี่ยน
มาเลือกใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย อีกทั้งการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าเป็น
กิจการที่กาลังได้รับความนิยมในประเทศไทยมากขึ้นในปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากรัฐบาลไทยได้มีการส่งเสริม
1

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, “สถานการณพลังงานของประเทศไทย
มกราคม – กรกฎาคม 2560,” สืบค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560, จากhttp://www.dede.go.th/download/state_59/
sit_7jul_602.pdf
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าธนบุ รี (มจธ.) และศูนย์ เทคโนโลยี โลหะและวั สดุแห่ งชาติ ( MTEC),
“การศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นสาหรับประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง 8 ก.พ. 2558),”
สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560, จาก http://energyforum.kmutt.ac.th/download/รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการยาน
ยนต์ไฟฟ้า.pdf.
3
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, “จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการเตรียมความพร้อม
รองรับการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าในอนาคตสาหรับประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2558),” สืบค้นเมื่อวันที่ 25
มกราคม 2560, จาก http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/studyreport/ensol.pdf.
4
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี (มจธ.) และศู น ย์ เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ (MTEC)
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2
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3

อย่างต่อเนื่องให้มีการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าและส่งเสริมให้มีการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์
ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ พบว่า มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับ เช่น
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชกฤษฎีกา
กาหนดประเภท ขนาด กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.
2552 รวมทั้งกฎหมายในลาดับ รองอีกหลายฉบั บ เช่น ประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลั งงาน ระเบีย บ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเข้ามา
จัดการปัญหาที่เกิดจากการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมและเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์เปรียบมาตรการทางกฎหมายไทยกับต่างประเทศเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานีอัด
ประจุไฟฟ้า ดังนี้
1. มาตรการทางกฎหมายก่อนเริ่มประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
การประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าในประเทศไทย ก่อนเริ่มประกอบกิจการผู้ประกอบกิจการต้องยื่น
5
แบบคาขออนุญาต ประกอบกิจการและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าต่อสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 พร้อมทั้งผู้ประกอบกิจการต้องยื่นเอกสาร
หลักฐานตามระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ.2551 ให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ อย่างไรก็ตาม หากการประกอบกิจการสถานี
อัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดการจาหน่ายไฟฟ้ามีขนาดรวมต่ากว่า 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ เช่น
การติดสถานีอัดประจุไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อใช้ภายในองค์กร หรือการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย
เป็นต้น เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกา กาหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่
6
ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2552 กล่าวคือ เป็นกิจการที่ไม่ต้องขออนุญาต
การประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า แต่ผู้ประกอบกิจการยังคงต้องแจ้งการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ต่อส านั กงานคณะกรรมการกากับ กิจการพลั ง งาน ซึ่ ง หากพิ จารณาแล้ วผู้ เขีย นเห็น ว่ า ยั ง เป็ น แนวความคิด ที่ ไ ม่
เหมาะสม โดยผู้เขียนเห็นด้วยสาหรับการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่มี
ขนาดการจาหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ เป็นกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ แต่สาหรับ
การประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดการจาหน่ายไฟฟ้าต่ากว่า 1,000 กิโลโวลต์
แอมแปร์ เป็นกิจการที่ควรได้รับยกเว้น ไม่ต้องขออนุญาตการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้านั้น ผู้เขียนเห็นว่า
เป็นแนวความคิดที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยยังมีปริมาณอยู่อย่างจากัด และพลังงานไฟฟ้า
ยังเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง ดังนั้น ผู้เขียนเห็น
ว่าควรจะต้องยกเลิกพระราชกฤษฎีกา กาหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิ จการพลังงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 และแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550
ให้การประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าในทุกกรณีเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต
5

ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ.2551 ข้อ 6 (1)
6
พระราชกฤษฎีกากาหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2552 มาตรา 3 ประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานมี ดังต่อไปนี้
(3) กิจการจาหน่ายไฟฟ้าที่มีขนาดการจาหน่ายไฟฟ้าต่ากว่าหนึ่งพันกิโลโวลต์แอมแปร์ โดยผ่านระบบจาหน่ายไฟฟ้า
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สาหรับการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มี
กฎหมาย Assembly Bill No.1236 Charter 598 และข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องสถานีอัดประจุไฟฟ้า Local ordinances
: electric vehicle charging stations7 กาหนดให้การประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าผู้
ประกอบกิจการจะต้องขออนุญาตประกอบกิจการและติดตั้งติดสถานีอัดประจุไฟฟ้าต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 8 กล่าวคือ
การประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าทุกกรณีตั้งแต่บ้านพักอาศัยไปจนถึงสถานีบริ การอัด
ประจุไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ผู้เขียนเห็นด้วย นอกจากนี้ ในการขออนุญาตดังกล่าวเจ้าหน้า ที่ท้องถิ่น ต้องแจ้ง ให้
หน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่นทราบ9 และให้มีสิทธิร่วมพิจารณาคาขออนุญาตประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย ผู้เขียนเห็นว่า แนวความคิดดังกล่าว เป็นแนวความคิดที่ดีและควรที่จะนามาใช้ภายในประเทศ
ไทย เนื่องจากสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าเป็นการให้บริการอัดประจุไฟฟ้าใช้ย านยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการใช้
แรงดันไฟฟ้านั้นอาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ขึ้นภายในสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ ทั้ง หน่วยงานดับเพลิงก็มีหน้าที่ป้องกันเหตุ
ไฟไหม้ หากมีปริมาณสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานดับเพลิงจะได้ทราบและเตรียมอุปกรณ์ดับไฟไหม้
อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ส าหรั บ การประกอบกิ จ การสถานี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า ส าหรั บ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ในราชอาณาจั ก รนอร์ เ วย์ มี
พระราชบัญญัติพลังงาน ค.ศ. 1990 กาหนดให้การประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าจะต้อง
มีการขออนุญาต10ประกอบกิจการคณะกรรมการทรัพยากรน้าและพลังงานนอร์เวย์ 11 กล่าวคือ การประกอบกิจการ
สถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าทุกกรณีเป็นกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการทรัพยากรน้าและ
พลังงานนอร์เวย์ แล้วเท่านั้ น ซึ่ งผู้เขียนเห็น ว่าเป็นแนวความคิดที่ดี และผู้เขียนเห็นด้ วยกับแนวความคิดดัง กล่า ว
เนื่องจากการประกอบกิจกาจสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าทุกกรณีมีอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
ทางพลังงานไฟฟ้าได้
2. มาตรการทางกฎหมายขณะประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
สาหรับประเทศไทย ในขณะที่ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้านั้น พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ.2550 กาหนดมาตรการทางกฎหมายควบคุมไว้หลายกรณี เช่น ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าจะ
พักหรือหยุดให้บริการอัดประจุไฟฟ้าไม่ได้12 ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้ามีหน้าจัดทาและส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้แก่คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน 13 ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้ามีหน้าจัดทาและส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้แก่คณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน14 ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ต้องนาอัตราค่าบริการการอัดประจุไฟฟ้าเสนอต่อคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบอัตราค่าบริการแล้ว ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้องประกาศเผยแพร่
อัตราค่าบริการตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ15 ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าอัตรา
ค่าบริการที่คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานได้ให้ความเห็นชอบ 16 ไว้แล้ว จากแนวความคิดดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่า
7
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Energy Act 1990 (Chapter 3), Section 3-1.
11
Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE), “Licensing,” Retrieved on April 21
2018, from https://www.nve.no/licensing/
12
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เป็ น แนวความคิด ที่ เหมาะสมกับ การประกอบกิจ การสถานี อัด ประจุ ไ ฟฟ้ า ส าหรับ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า แล้ ว นอกจาก
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลั งงาน พ.ศ.2550 จะได้มีการกาหนดมาตรการทางกฎหมายควบคุมไว้แล้วนั้น
ยังมีกฎหมายในลาดับรอง เช่น ประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
พักหรือหยุดให้บริการพลังงาน พ.ศ.2559 ประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการจัดทาและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2561 ประกาศคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน เรื่อง การเผยแพร่อัตราค่าบริการ พ.ศ.2556 เป็นต้น ซึ่งมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวได้กาหนดถึง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขไว้เกือบครบถ้วนดีแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นควรให้เพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมาย
ในบางประเด็นอันจะกล่าวในย่อหน้าถัดไปในส่วนของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และราชอาณาจักรนอร์เวย์
ตามลาดับ
สาหรับ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้านั้น มีกฎหมาย
Assembly Bill No.1236 และ Senate Bill No.454 กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้ามีหน้าที่ สาคัญ
4 ประการ ดังนี้
1. ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้ามีหน้าที่จะต้องเปิดเผยข้อมูล 17 เกี่ยวกับสถานที่ตั้งสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้ า อัต ราค่า บริการ วิธี การช าระเงิ น และอัตราค่าบริการข้า มเขตอัต โนมั ติส าหรับ ผู้ที่ ไม่ ได้ เป็ นสมาชิก ให้แ ก่
สถาบันวิจัยพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติ ซึ่งแนวความคิดสอดคล้องกับประเทศไทยที่กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการสถานี
อัดประจุไฟฟ้าต้องประกาศเผยแพร่อัตราค่าบริการตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญั ติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่อง การเผยแพร่อัตรา
ค่าบริการ พ.ศ. 2556 กาหนดถึงวิธีการายเผยแพร่อัตราค่าบริการไว้ โดยผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้อง
เผยแพร่อัตราค่าบริการในการใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าไว้ที่สถานีอัดประจุไฟฟ้าหรือที่เปิดเผยสามารถเห็นได้
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2. ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้องจัดให้มีการชาระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต หรือชาระค่าบริการ
ผ่านเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือ19 ซึ่งแนวความคิดนี้ผู้เขียนเห็นว่า มีข้อดีคือผู้ใช้บริการสามารถชาระค่าบริการได้
หลายช่องทาง แต่ผู้เขียนเห็นว่า ยังไม่เหมาะที่จะนามากาหนดเป็นกฎหมายใช้บังคับในประเทศไทย เนื่องจากปริมาณ
การใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้ายังไม่ได้มีจานวนมาก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเกินควรให้ผู้ประกอบกิจการ
3. ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมสมาชิกในการใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า20 และ
ต้องยินยอมให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถเข้าใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบกิจการ
สถานีอัดประจุไฟฟ้ายังคงสามารถเรียกเก็บค่าบริการในการอัดประจุไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่ได้มีการอัดประจุไฟฟ้าไป
จริงเท่านั้น ซึ่งแนวความคิดนี้ ผู้เขียนเห็นว่ามีข้อดีคือผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้อย่างเสรี
โดยไม่มีการกีดกันในการเข้าใช้บริการและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าอีกด้วย ทั้งนี้
ผู้เขียนเห็นว่า ควรนาแนวความคิดดังกล่าวมาใช้กับประเทศไทยโดยการกาหนดให้เป็นมาตรการทางกฎหมายให้ผู้
ประกอบกิจการไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกในการใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และต้องยินยอมให้
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถเข้าใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ โดยมีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการในการอัดประจุ
ไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่ได้มีการอัดประจุไฟฟ้าไปจริงเท่านั้น
4. ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องติดฉลากตามแบบมาตรฐานของระเบี ยบข้อบังคับของ
รัฐบาลกลาง (Code of Federal Regulations) (มาตรา 309 เรื่อง Labeling Requirements for Alternative
17

Senate Bill No.454 (Chapter 8.7), Section 44268.2(b).
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มาตรา 70
19
Senate Bill No.454 (Chapter 8.7), Section 44268.(a)(2).
20
Senate Bill No.454 (Chapter 8.7), Section 44268.(a)(1).
18
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Fuels and Alternative Fueled Vehicles)21 โดยต้องติดฉลากแสดงว่าเครื่องอัดประจุไฟฟ้ามีขนาดกี่กิโลวัตต์ (kW)
เป็นกาลังการผลิตแรงดันไฟฟ้าประเภทใด แบบกระสลับ (AC) กระแสตรง (DC) และจานวนแอมแปร์ รวมทั้งผู้
ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้องระบุชื่อแหล่งผู้ผลิต หรือชื่อผู้ผลิต และจานวนกระแสไฟฟ้าไว้ที่ผลิตภัณฑ์ทุก
ชิ้น หรือข้อกาหนดการขออนุญาตติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า มาตรฐานอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอั ดประจุ
ไฟฟ้า หรือข้อกาหนดการควบคุม กิจ การสถานี อัด ประจุ ไฟฟ้ าในสถานที่ ที่ ตั้ง สถานี อัด ประจุ ไฟฟ้ าดั ง กล่ า ว 22 ซึ่ ง
แนวความคิดนี้ ผู้เขียนเห็นว่ามีข้อดี คือ เพื่อแสดงให้ผู้ใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเห็นว่า สถานีอัดประจุไฟฟ้า
ดังกล่าวได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการและติ ดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้ว และเพื่อให้
ผู้ใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าทราบถึงรายละเอียดและมาตรฐานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสถานีอัดประจุไฟฟ้านั้น ๆ
ทาให้ผู้ใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าอีกด้วย ทั้ งนี้ผู้เขียนเห็นว่า
ควรนาแนวความคิดดังกล่าวมาใช้กับประเทศไทยโดยการกาหนดให้เป็นมาตรการทางกฎหมายให้ผู้ประกอบกิจการ
สถานีอัดประจุไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องติดฉลากแสดงว่าเครื่องอัดประจุไฟฟ้ามีขนาดกี่กิโลวัตต์ (kW) เป็นกาลังการผลิต
แรงดันไฟฟ้าประเภทใด และมีจานวนกี่แอมแปร์ ทั้งต้องระบุชื่อแหล่งผู้ผลิต หรือชื่อผู้ผลิต และจานวนกระแสไฟฟ้าไว้
ที่ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น หรือข้อกาหนดการขออนุญาตติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า มาตรฐานอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การอัดประจุไฟฟ้า หรือระเบียบการควบคุมกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าไว้ในสถานที่ที่ตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า
สาหรับราชอาณาจักรนอร์เวย์ พระราชบัญญัติพลังงาน ค.ศ.1990 กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการสถานีอัด
ประจุไฟฟ้ามีหน้าที่สาคัญ 2 ประการ ดังนี้
1. ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้ามีหน้าต้องให้บริการการอัดประจุไฟฟ้าโดยการจัดส่งไฟฟ้าที่ มี
คุณภาพต่อผู้ใช้บริการอัดประจุไฟฟ้า กล่าวคือ ผู้ให้บริการต้องจัดส่งไฟฟ้าให้เป็นไปตามกาลังหรือขนาดของไฟฟ้าที่
คณะกรรมการทรัพยากรน้าและพลังงานนอร์เวย์ได้กาหนดไว้ โดยผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่ง
23
ไฟฟ้าให้แก่คณะกรรมการทรัพยากรน้าและพลังงานนอร์เวย์ ได้ทราบถึงการจัดส่งไฟฟ้าดังกล่าวเพื่อตรวจสอบถึง
24
คุณภาพไฟฟ้า โดยคณะกรรมการทรัพยากรน้าและพลังงานนอร์เวย์ต้องนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพลังงานต่อไป
ซึ่งแนวความคิดนี้ ผู้ เขียนเห็นว่า มีข้อดีและสอดคล้องกับประเทศไทย คือ ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ส าหรั บ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ยั ง มี ห น้ า จั ด ท าและส่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การสถานี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า ให้ แ ก่
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 และประกาศ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทาและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ.2561 กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้องจัดทาและส่ง
แผนการประกอบกิจการ ผลการประกอบกิจการ ผลการดาเนิน งานในการให้บริการ งบการเงินและแผนการลงทุน
การดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน การจัดการด้านความปลอดภัยและเหตุ ฉุกเฉิน จานวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ต่อคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
2. ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าต้องมีการรักษาความปลอดภัย โดยการ
25
เตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรการป้องกันจัดการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ซึ่งผู้ประกอบ
กิจการสถานีอัดปะจุไฟฟ้าต้องเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ภายในสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างพอต่อความต้องการในกรณีที่
เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ทั้งนี้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นภายในสถานีอัดประจุไฟฟ้าผู้ประกอบกิจการต้องยินยอม

21

Senate Bill No.454 (Chapter 8.7), Section 44268.2(c).
Senate Bill No.454 (Chapter 418), Section 44268.2(c).
23
Energy Act 1990, Chapter 6 Emergency preparedness, Section 6-3
24
Energy Act 1990, Chapter 7 Energy planning, Section 7-1
25
Energy Act 1990, Chapter 9 Preparedness, Section 9-2
22
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ให้เจ้าหน้าของรัฐเข้าไปในที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในการเข้าไปยับยั้งเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ในทันที ผู้เขียนเห็นว่ามีข้อดี คือ เป็นการเตรียมการในการป้องกันเหตุ
ฉุกเฉินที่ไม่อาจคาดหมายได้ โดยผู้เขียนเห็นว่า ควรนามากาหนดเป็นมาตรการทางกฎหมายโดยกาหนดให้สถานีอัด
ประจุไฟฟ้าต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้เป็นประจาและเพียงพอต่อความต้องการในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้
3. มาตรการทางกฎหมายหลังจากเลิกประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
สาหรับประเทศไทย กรณีที่ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าเลิกกิจการสถานีอัด
ประจุไฟฟ้า พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
27
ต้องทาหนังสือแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานทราบล่วงหน้า แต่ในกรณีที่การเลิกประกอบ
กิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้านั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของระบบพลังงาน และยังไม่มีผู้ประกอบกิจการสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตรายอื่นเข้ามาดาเนินการแทน คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานมีอานาจสั่งให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์
ไฟฟ้าเข้าดาเนินการแทนจนกว่าจะมีผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตรายอื่นเข้าดาเนินการแทน
28
หรือคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานเห็นว่าควรสั่งเลิกประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ก็ได้ หรือในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เข้าไปดาเนินกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าแทนผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ได้
29
เลิกประกอบกิจการไปแล้วนั้น ต้องเป็นการเข้าไปเท่าที่มีความจาเป็น เพื่อให้สถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์
ไฟฟ้ า สามารถให้บ ริการอัด ประจุ ไ ฟฟ้ า แก่ผู้ ใช้ บ ริการต่ อไปได้ รวมทั้ งหน่ ว ยงานของรัฐ หรือเอกชนต้ องใช้ ความ
ระมัดระวังในการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการที่ได้เลิกประกอบกิจการไป และควรจะต้องใช้งาน
สถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างเช่นผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้ารายอื่นพึงกระทา เพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สินของ
ผู้ประกอบกิจการผู้ประกอบกิจการที่ได้เลิกประกอบกิจการไปด้วย จากแนวคิดดังกล่าว มีข้อดีและผู้เขียนเห็นด้วย
อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาให้สถานีอัดประจุไฟฟ้าสามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็น
ว่า ควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ในกรณีที่คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานเห็นว่า ควรสั่งเลิกประกอบกิจการสถานี
อัดประจุไฟฟ้านั้น และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรื้อถอนสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยผู้เขียนจะขอดาเนินประเด็นดังกล่าว
ในส่วนของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
สาหรับมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา กรณีที่ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
เลิกกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้ามีประมวลกฎหมายแพ่ง (Civil Code) บังคับให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ ดังนี้
1. ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้องแจ้งการหยุดประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้แก่เจ้าหน้า
ท้องถิ่นทราบ และผู้ประกอบการต้องชาระบัญชีทางภาษีตามกฎหมายรายได้และการจัดเก็บภาษี (The Revenue
30
and Taxation Code) ให้เสร็จสิ้น ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวเป็นแนวความคิดที่ดี และสอดคล้องกับประเทศไทยที่
กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้ าต้องทาหนังสือแจ้ งรายละเอียดข้อเท็จจริงของการพั กหรือหยุ ด
ให้บริการอัดประจุไฟฟ้า ผลกระทบ แผนแก้ไขปรับปรุงสถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงแจ้งวันที่จะเริ่มประกอบกิจการได้
ให้สานั กงานคณะกรรมการกากับกิจ การพลั งงานทราบตามประกาศคณะกรรมการกากับ กิจ การพลัง งาน เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพักหรือหยุดให้บริการพลังงาน พ.ศ.2559

26

Energy Act 1990, Chapter 9 Preparedness,Section 9-5
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มาตรา 59 วรรคหนึ่ง
28
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มาตรา 59 วรรคสอง
29
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มาตรา 59 วรรคสี่
30
Civil Code Chapter 5 Section 4740(c)(1)
27
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2. ผู้ประกอบการต้องชาระค่าไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ค้างชาระทั้งหมด
และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรื้อถอนเครื่องอัดประจุไฟฟ้าหรือสถานีอัดประจุไฟฟ้า ให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น อย่างไรก็
ตาม ในกรณีที่การเลิกประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้ายังก่อให้เกิดความเสียหายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิด จาก
32
การถูกฟ้องดาเนินคดีทางกฎหมาย เป็นต้น ผู้ประกอบกิจการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดอีก
ด้วย ส าหรับ หรับแนวความคิดนี้ ผู้เขียนเห็นว่าเป็ นแนวความคิดที่ดี และควรนามาใช้ บังคับภายในประเทศไทย
เนื่องจากเป็นการเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่เลิกประกอบกิจการแล้วยังก่อภาระให้แก่รัฐ
โดยผู้เขียนเห็นว่า ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มาตรา 59 ในทานองว่า
ในกรณีผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าเลิกกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงานเห็นว่าควรสั่งเลิกประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้านั้น หากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ค้างชาระ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรื้อถอนสถานีอัดประจุไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการ
สถานีอัดประจุไฟฟ้าฝ่ายเดียวต้องชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สาหรับราชอาณาจักรนอร์เวย์ กรณีที่ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าเลิกกิจการ
สถานีอัดประจุไฟฟ้ามีพระราชบัญญัติพลังงาน ค.ศ. 1990 กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้ามีหน้าที่
หลายประการ ดังนี้
1. ผู้ประกอบกิจการต้องแจ้งไปยังคณะกรรมการทรัพยากรน้าและพลังงานนอร์เวย์ทราบถึงการเลิก ประกอบ
33
กิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า จากแนวความคิดนี้มีข้อดี คือ เพื่อคณะกรรมการจะได้สั่งให้ระงับการจ่ายไฟฟ้าไปยัง
สถานีอัดประจุไฟฟ้า และพิจารณาตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเลิ กประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
และแนวความคิดนี้สอดคล้องกับประเทศไทยที่กาหนดผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ประสงค์ที่จะเลิกดาเนินกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้องทาหนังสือแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานทราบล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.
2550
2. กรณีการเลิกประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยที่ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ไม่ได้รับการ
34
ต่อใบอนุญาตการจาหน่ายไฟฟ้าสาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าซึ่งมีระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตใน
ครั้งก่อน รัฐบาลมีสิทธิที่จะเวนคืนสถานีอัดประจุไฟฟ้า สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอานาจความสะดวกที่อยู่ภายในสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าได้ แต่การเวนคืนนั้นต้องเป็นการดาเนินการไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณูปโภคด้านพลังงานอื่น ๆ หรือ
35
ของรัฐ จากแนวความคิดนี้สอดคล้องกับกฎหมายหมายไทย คือ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน มาตรา
59 กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้องทาหนังสือแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงานทราบล่วงหน้าในกรณีเลิกประกอบกิจการ
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับ แต่การบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเข้ามาจัดการปัญหาที่เกิดจากการประกอบ
กิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมและเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การประกอบ
31

Civil Code Chapter 5 Section 4745(f)(1)(d)
Civil Code Chapter 5 Section 4745(k)
33
Energy Act 1990, Chapter 3 Electrical installations, Section 3-5
34
Energy Act 1990, Chapter 2 Administrative procedures, Section 2-2
35
Energy Act 1990, Chapter 3 Electrical installations, Section 3-6
32
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กิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ รัฐจึงควร
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ดังนี้
1. ควรยกเลิกพระราชกฤษฎีกา กาหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับยกเว้นไม่
ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2552 ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
สาหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดการจาหน่ายไฟฟ้ามีขนาดรวมต่ากว่า 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ เป็นกิจการที่ไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 โดย
กาหนดให้การประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าในทุกกรณีเป็นกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน และในการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าคณะกรรมการกากับกิจการพลั งงานต้อง
แจ้งให้หน่วยงานดับเพลิงทราบและเข้ามาร่วมพิจารณาคาขออนุญาตประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้า
2. ควรยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานกับกระทรวงมหาดไทย
ที่กาหนดให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคาร เพื่อประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยกาหนดให้การขออนุญาตปลูกสร้าง ต่อ เติมหรือดัดแปลงอาคารเพื่อประกอบกิจการ
สถานีอัดประจุไฟฟ้าทุกกรณีนั้น ให้ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้ายื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน และให้คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานเป็นผู้พิจารณาอนุญาตการปลูกสร้างหรือดัดแปลง
อาคารเพื่อประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าไปในคราวเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถานีอัด
ประจุไฟฟ้า
3. ควรเพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายให้ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกในการใช้
บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และต้องยินยอมให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถเข้าใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้
โดยมีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการในการอัดประจุไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่ได้มีการอัดประจุไฟฟ้าไปจริงเท่านั้น
4. ควรเพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายโดยกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้ องมีอุปกรณ์
ดับเพลิงไว้เป็นประจาและเพียงพอต่อความต้องการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อเป็นการเตรียมการในการป้องกันเหตุ
ฉุกเฉินหรือไฟไหม้ที่ไม่อาจคาดหมายได้
5. ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 59 เป็นว่า ในกรณี
ผู้ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าเลิกกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและหากคณะกรรมการ
กากับ กิจการพลัง งานเห็นว่ า ควรสั่ ง เลิ กประกอบกิจการสถานี อัด ประจุไ ฟฟ้ า นั้น ผู้ ป ระกอบกิจ การจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไ ฟฟ้าที่ค้างชาระทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรื้อถอน
เครื่องอัดประจุไฟฟ้าหรือสถานีอัดประจุไฟฟ้า ให้แก่สานักงานกากับกิจการพลังงานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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