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1. ชื่อระเบียบวิธกี าร
(Methodology)

การใช้ยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้ าใหม่
(Using new hybrid vehicles/electric vehicles)

2. ประเภทโครงการ
(Project Type)

การจัดการในภาคขนส่ง

3. รายสาขา
(Sector scope)

07 - Transportation

4. ลักษณะโครงการ
(Project Outline)

เป็ นการใช้ยานพาหนะไฮบริดหรือยานพาหนะไฟฟ้ าใหม่เพือ่ ขนส่งผูโ้ ดยสาร
หรือบรรทุกสินค้า

5. ลักษณะของกิจกรรม
โครงการทีเ่ ข้าข่าย
(Applicability)

เป็ นการซื้อใหม่ เช่าซื้อ หรือเช่ายานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้ าใหม่
มาใช้ในกิจกรรมของหน่ วยงาน ซึ่งในอดีตไม่เคยมีการใช้ยานพาหนะใดๆ
ในกิจกรรมเดียวกัน

6. เงือ่ นไขของกิจกรรม
โครงการ
(Project Conditions)

1. ต้องไม่เป็ นการดัดแปลงรถเดิมให้เป็ นยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะ
ไฟฟ้ า
2. ไม่เป็ นกิจกรรมการใช้ยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้ า เพื่อทดแทน
(Replacement) ยานพาหนะเครื่องยนต์สนั ดาปภายในทีม่ อี ยู่เดิม
3. ประเภทของยานพาหนะไฮบริด /ยานพาหนะไฟฟ้ าต้ อ งเป็ นไปตาม
กฎหมาย (พรบ. รถยนต์/พรบ. การขนส่งทางบก) โดยประเภททีเ่ ข้าข่าย
คือ
- รถยนต์ 4 ล้อ เช่น รถเก๋ง รถกระบะบรรทุก รถแท็กซี่ รถตู้
- รถจักรยานยนต์
- รถสามล้อเครื่อง (รถตุ๊กตุ๊ก)
- รถโดยสาร
4. กิจกรรมการใช้ยานพาหนะต้องเป็ นการขนส่งผูโ้ ดยสารหรือบรรทุกสินค้า
ในลักษณะส่วนบุคคลหรือรับจ้างเท่านัน้
5. กรณี เจ้าของโครงการหรือ ผู้พ ัฒ นาโครงการเป็ น เจ้ าของยานพาหนะ
ไฮบริด /ยานพาหนะไฟฟ้ าต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ถึง แนวทางการจัด การ
แบตเตอรีท่ ช่ี ารุดหรือหมดอายุการใช้งาน

7. หมายเหตุ

-
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รายละเอียดระเบียบวิ ธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
สาหรับการใช้ยานพาหนะไฮบริ ด/ยานพาหนะไฟฟ้ า
1. ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)
เป็ นโครงการทีม่ กี ารใช้ยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้ าใหม่สาหรับการขนส่งคนและ/หรือ
การขนส่ ง สิน ค้ า โดยในอดีต ไม่ เ คยมีก ารใช้ ย านพาหนะใดๆ ส าหรับ กิ จ กรรมดัง กล่ า ว ชนิ ด ของ
ยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้ าจาแนกได้ดงั นี้
1) ยานพาหนะไฮบริด
1.1 ยานพาหนะไฮบริดแบบเดิม (Conventional Hybrid)
- ยานพาหนะไฟฟ้ าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle, HEVs)
- ยานพาหนะไฟฟ้ าปลักอิ
๊ นไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, HEVs)
1.2 ยานพาหนะไฮบริดแบบซีรส่ี ์ (Series Hybrid)
2) ยานพาหนะไฟฟ้ า (Battery Electric Vehicle, BEVs)
ยานพาหนะไฮบริ ด
Conventional Hybrid

Series Hybrid

ยานพาหนะไฟฟ้ า

รูปที่ 1 ประเภทยานพาหนะไฮบริ ด/ยานพาหนะไฟฟ้ า
ขอบเขตโครงการเป็ นยานพาหนะที่อยู่ภายใต้กจิ กรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้
ยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้ า โดยกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้ า ซึง่ จะพิจารณา
ทัง้ พลัง งานไฟฟ้ าจากระบบสายส่ ง และพลัง งานไฟฟ้ าที่ ผ ลิต จากพลัง งานหมุ น เวีย นต่ า งๆ เช่ น
แสงอาทิตย์ ลม ฯลฯ และการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิสในยานพาหนะไฮบริดทีอ่ ยู่ภายใต้ขอบเขตของโครงการ
จะถูกนามาพิจารณาทัง้ หมด
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2. ข้อมูลกรณี ฐาน (Baseline Scenario)
กรณี ฐ านของโครงการ คือ ปริม าณการใช้ เชื้อ เพลิง ฟอสซิ ล ต่ อ ระยะทางของยานพาหนะ
เครื่อ งยนต์ส นั ดาปภายในร่วมกับระยะทางการวิง่ ของยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้ าจากการ
ดาเนินโครงการ
3. กิ จกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นามาใช้ในการคานวณ
การปล่อย

แหล่งกาเนิ ด

ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก

กรณีฐาน
การดาเนินโครงการ

นอกขอบเขตโครงการ

การใช้เชือ้ เพลิง
ฟอสซิล
การใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า
การใช้เชือ้ เพลิง
ฟอสซิล
ไม่เกีย่ วข้อง

ชนิ ดของ
ก๊าซเรือนกระจก
CO2
CO2
CO2
-

รายละเอียดของกิ จกรรม
ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล จากยานพาหนะ
เครื่องยนต์สนั ดาปภายใน
การใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ าจากยานพาหนะ
ไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้ า
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล จากยานพาหนะ
ไฮบริด
-

4. การคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณี ฐาน (Baseline Emission)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิสสาหรับยานพานหนะเครื่องยนต์สนั ดาปภายในโดยคิดเทียบจากระยะทางของยานพาหนะไฮบริด/
ยานพาหนะไฟฟ้ า การคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานคานวณได้ ดังนี้
BEy
โดยที่
BEy
SFCi,x

= i,x(SFCi,x  NCVx  EFCO2,x)  Lkm,i,y  10-9

= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year)
= ค่าความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะต่อระยะทางจากยานพาหนะคันที่ i ทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล
ประเภท x ในกรณีฐาน (unit/km)
NCVx
= ค่าความร้อนสุทธิของเชือ้ เพลิงฟอสซิลประเภท x (MJ/unit)
EFCO2,x
= ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงฟอสซิลประเภท x (kgCO2/TJ)
Lkm,i,y
= ระยะทางของยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้ าทีใ่ ช้แทนทีพ่ าหนะคันที่ i จากการดาเนิน
โครงการ ในปี y (km/year)
ข้อมูลของ SFCi,x , NCVx และ EFCO2,x ต้องมาจากเชือ้ เพลิงฟอสซิลประเภทเดียวกัน
หมายเหตุ
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5. การคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาเนิ นโครงการ (Project Emission)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาเนินโครงการพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จาก
การใช้พลังงานไฟฟ้ าสาหรับการชาร์จยานพาหนะและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (เฉพาะยานพาหนะไฮบริด) ซึ่งคานวณ
จากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าและปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิสจากการดาเนินโครงการ
PEy

= PEEC,y + PEFC,y

โดยที่
PEy
PEEC,y

= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดาเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year)
= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้ าในการดาเนินโครงการ ในปี y
(tCO2/year)
= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลในการดาเนินโครงการ ในปี y
(tCO2/year)

PEFC,y
5.1

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้ าในการดาเนิ นโครงการ
PEEC,y

โดยที่
ECPJ,i,y
ECRE,PJ,i,y
EFEC,y
5.2

=

i(ECPJ,i,y - ECRE,PJ,i,y)  EFEC,y  10-3

๊ นไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้ า
= ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าทัง้ หมดสาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ าปลักอิ
คันที่ i จากการดาเนินโครงการ ในปี y (kWh/year)
๊ น
= ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนสาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ าปลักอิ
ไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้ าคันที่ i จากการดาเนินโครงการ ในปี y (kWh/year)
= ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่งสาหรับผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในปี y (tCO2/MWh)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิ งฟอสซิ ลในการดาเนิ นโครงการ

PEFC,y

= i,x(FCPJ,i,x,y  NCVx  EFCO2,x  10-9)

โดยที่
FCPJ,i,x,y = ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิสประเภท x สาหรับยานพาหนะไฮบริดคันที่ i จากการดาเนิน
โครงการ ในปี y (unit/year)

6. การคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)
- ไม่มกี ารดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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7. การคานวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคานวณได้ ดังนี้
ERy

= BEy - PEy - LEy

โดยที่
ERy
BEy
PEy
LEy

=
=
=
=

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2e/year)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2e/year)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year)

8. การติ ดตามผลการดาเนิ นโครงการ (Monitoring Plan)
ข้อมูลและพารามิเตอร์ทต่ี อ้ งมีการติดตามผล รวมถึงวิธกี ารตรวจวัด และการประเมินตามข้อกาหนดของ อบก.

8.1 พารามิ เตอร์ที่ไม่ต้องติ ดตามผล
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

SFCi,x
หน่วยต่อกิโลเมตร (unit/km)
ค่าความสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะต่อระยะทางจากยานพาหนะคันที่ i ทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล
ประเภท x ในกรณีฐาน
อ้างอิง สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ปี 2563
ประเภท
ค่าความสิน้ เปลือง
ประเภทของยานพาหนะ
เชือ้ เพลิงอ้างอิง
(Unit/km)*
รถยนต์ (รถเก๋ง)
CNG
0.0841
รถกระบะบรรทุก (4 ล้อ)
CNG
0.0999
รถแท็กซี่
CNG
0.0836
รถตู้
CNG
0.0894
รถจักรยานยนต์
E85
0.0241
รถสามล้อเครื่อง
CNG
0.0797
รถโดยสาร
CNG
0.2703
*หน่วยค่าความสิน้ เปลืองของ CNG คือ kg/km และ E85 คือ Liter/km
NCVx
เมกะจูลต่อหน่วย (MJ/unit)
ค่าความร้อนสุทธิของเชือ้ เพลิงฟอสซิลประเภท x
อ้างอิง สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ปี 2563
ประเภทเชือ้ เพลิงอ้างอิง ค่าความร้อนสุทธิ หน่วย
CNG
37.92
MJ/kg
E85
24.70
MJ/Liter
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EFCO2,x
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเทระจูล (kgCO2/TJ)
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงฟอสซิลประเภท x
ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories

8.2 พารามิ เตอร์ที่ต้องติ ดตามผล
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล
วิธกี ารติดตามผล

Lkm,i,y
กิโลเมตรต่อปี (km/year)
ระยะทางของยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้ าคันที่ i จากการดาเนินโครงการ ในปี y
รายงานหรือบันทึกข้อมูลระยะทางการวิง่ ของยานพาหนะไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้ า
บันทึกค่าระยะทางจากมาตรวัดระยะทางของรถหรือจากระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก (Global
Positioning System หรือ GPS) โดยรายงานข้อมูลทีม่ คี วามละเอียดเป็ นรายเดือน

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย

ECPJ,i,y
กิโลวัตต์-ชัวโมงต่
่
อปี (kWh/year)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าทัง้ หมดสาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ าปลักอิ
๊ นไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้ า
คันที่ i จากการดาเนินโครงการ ในปี y
แหล่งข้อมูล
ค่าจากบันทึกพลังงานไฟฟ้ าทีช่ าร์จจากยานพาหนะ
วิธกี ารติดตามผล บันทึกค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าจากยานพาหนะโดยรายงานข้อมูลทีม่ ี
ความละเอียดเป็ นรายเดือน
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย

ECRE,PJ,i,y
กิโลวัตต์-ชัวโมงต่
่
อปี (kWh/year)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนสาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ าปลักอิ
๊ น
ไฮบริด/ยานพาหนะไฟฟ้ าคันที่ i จากการดาเนินโครงการ ในปี y
แหล่งข้อมูล
ค่าจากบันทึกพลังงานไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนสาหรับการชาร์จยานพาหนะ
วิธกี ารติดตามผล บันทึกค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียน
หมายเหตุ
กรณี ท่ีผู้พฒ
ั นาโครงการมีการชาร์จไฟฟ้ าที่สถานีชาร์จที่มีการซื้อไฟฟ้ าจากระบบสายส่ งและ
ไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนและผูพ้ ฒ
ั นาโครงการไม่สามารถแยกบันทึกข้อมูลปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนสาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ าได้ ให้ผพู้ ฒ
ั นาโครงการ
ใช้ข้อมูล ปริมาณการใช้ไฟฟ้ ารวม (ไฟฟ้ าที่ซ้ือจากระบบสายส่งและไฟฟ้ าที่ผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียน) เป็ นไฟฟ้ าทีซ่ ้อื จากระบบสายส่งสาหรับการชาร์จแทน
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

EFEC,y
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเมกะวัตต์-ชัวโมง
่ (tCO2/MWh)
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่งสาหรับผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ในปี y
กรณี ที่ใช้ไฟฟ้ าจากระบบสายส่ง ใช้ขอ้ มูลจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission
Factor) จากระบบสายส่งและจากการผลิตความร้อนสาหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจกทีป่ ระกาศโดย อบก.
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กรณี ที่ใช้ไฟฟ้ าจากผู้ผลิ ตอื่นๆ ใช้การคานวณตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 ฉบับล่าสุด
วิธกี ารติดตามผล สาหรับการจัดทาเอกสารข้อเสนอโครงการ
- กรณีทใ่ี ช้ไฟฟ้ าจากระบบสายส่ง ใช้ค่า EFEC,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ
- กรณีท่ใี ช้ไฟฟ้ าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คานวณค่า EFEC,y ตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01
ฉบับล่าสุด
สาหรับการติ ดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- กรณีทใ่ี ช้ไฟฟ้ าจากระบบสายส่ง ให้ใช้ค่า EFEC,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วง
ระยะเวลาทีข่ อรับรองคาร์บอนเครดิต ทัง้ นี้กรณีทป่ี ี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ข อรับรอง
คาร์บอนเครดิตนัน้ ยังไม่มีค่า EFEC,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่ า EFEC,y ล่าสุดที่ อบก.
ประกาศแทนในปี นนั ้
- กรณีท่ใี ช้ไฟฟ้ าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คานวณค่า EFEC,y ตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01
ฉบับล่าสุด
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย

FCPJ,i,x,y
หน่วยต่อปี (unit/year)
ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลประเภท x จากยานพาหนะไฮบริดคันที่ i สาหรับการดาเนิน
โครงการ ในปี y
แหล่งข้อมูล
รายงานปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล
วิธกี ารติดตามผล บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงโดยรายงานข้อมูลทีม่ คี วาม
ละเอียดเป็ นรายเดือน

เอกสารอ้างอิ ง
- CDM Methodology AMS-III.BC Small-scale Methodology: Emission reductions through improved
efficiency of vehicle fleets
- CDM Methodology AMS-III.C: Emission reductions by electric and hybrid vehicles
- รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผล (Tracking) การใช้พลังงานทีล่ ดได้จากมาตรการภาค
ขนส่งด้วยการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน ปี พ.ศ. 2563 สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
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บันทึก T-VER-METH-TM-04
ฉบับที่
02

แก้ไขครัง้ ที่
1

วันที่บงั คับใช้
4 ธันวาคม 2564

01

-

19 สิงหาคม 2564

รายการแก้ไข
ระบุสาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้
และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการของ
ระเบียบวิธกี าร
-
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