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1. ชื่อระเบียบวิธฯี
(Methodology)

การใช้ยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่งสาธารณะ
(Use of Electric Vehicles in Public Transportation System)

2. ประเภทโครงการ
(Project Type)

การจัดการในภาคขนส่ง

3. รายสาขา
(Sector scope)

07 - Transportation

4. ลักษณะโครงการ
(Project Outline)

เป็ นโครงการทีใ่ ช้ยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะ (ไม่
รวมระบบขนส่ ง ทางราง) เพื่ อ แทนที่ ก ารเลื อ กใช้ ย านพาหนะที่ ใ ช้
เครื่อ งยนต์ ส ัน ดาปภายใน โดยที่ ย านพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่ ง
สาธารณะต้องเป็ นไปตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกและ/หรือ
กรมเจ้าท่า และมีประเภทยานพาหนะทีเ่ ข้าข่าย อาทิเช่น
- รถโดยสารประจาทาง
- เรือโดยสารประจาทาง
- รถตูโ้ ดยสารประจาทาง

5. ลักษณะของกิจกรรม
โครงการทีเ่ ข้าข่าย
(Applicability)

เป็ นการใช้ยานพาหนะไฟฟ้ าในลักษณะของการซื้อใหม่หรือเช่าซื้อ หรือ
เช่าในระบบขนส่ งผู้โดยสารสาธารณะภายใต้เส้นทางการให้บริการเดิม
หรือเส้นทางการให้บริการใหม่

6. เงือ่ นไขของกิจกรรม
โครงการ
(Project Conditions)

1. ยานพาหนะไฟฟ้ าภายใต้โครงการต้องไม่เป็ นการดัดแปลงยานพาหนะ
โดยสารประจาทางเดิม
2. ยานพาหนะไฟฟ้ าต้องเป็ นยานพาหนะแบบแบตเตอรี่ 100% (BEV)
3. เจ้าของโครงการหรือผูพ้ ฒ
ั นาโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางการ
จัดการแบตเตอรีใ่ นยานพาหนะไฟฟ้ าทีช่ ารุดหรือหมดอายุการใช้งาน

4. หมายเหตุ

กรณี ท่ี ใ ช้ ร ะเบี ย บวิธ ีฯ ส าหรับ การเปลี่ย นรู ป แบบการเดิ น ทางจาก
ยานพาหนะส่วนตัวมาใช้ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะ
ไฟฟ้ า (T-VER-METH-TM-06) ร่ ว มด้ ว ย ให้ ผู้ พ ั ฒ นาโครงการท าการ
คานวณเฉพาะการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกในกรณีฐาน (กรณีท่ี 2) ของ
ระเบียบวิธฯี T-VER-METH-TM-06 มารวมกับการคานวณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในกรณีฐานของระเบียบวิธฯี นี้
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รายละเอียดระเบียบวิ ธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
สาหรับการใช้ยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่งสาธารณะ
1. ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)
ลักษณะโครงการเป็ นการใช้ยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะเพื่อแทนทีก่ าร
เลือ กใช้ย านพาหนะเครื่อ งยนต์ ส ัน ดาปภายใน ซึ่งจะช่ ว ยลดการใช้พ ลังงานในการขนส่ งผู้โดยสาร
สาธารณะของผูใ้ ห้บริการ
ขอบเขตโครงการพิจารณาครอบคลุม ยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่
ให้บริการในเส้นทางทีก่ าหนด ซึง่ มีกจิ กรรมทีใ่ ช้พลังงานไฟฟ้ า
2. ข้อมูลกรณี ฐาน (Baseline Scenario)
กรณีฐานของโครงการ คือการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลชนิดต่างๆ ของยานพาหนะเดิมในระบบขนส่ง
ผูโ้ ดยสารสาธารณะในเส้นทางการให้บริการ
3. กิ จกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ นามาใช้ในการคานวณ
การปล่อย

แหล่งกาเนิ ด

ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก

ชนิ ดของ
ก๊าซเรือนกระจก

กรณีฐาน

การใช้เชือ้ เพลิง
ฟอสซิล

CO2

การดาเนินโครงการ

การใช้พลังงานไฟฟ้ า

CO2

นอกขอบเขตโครงการ

ไม่เกีย่ วข้อง

-

รายละเอียดของกิ จกรรม
ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากยานพาหนะ
เครื่องยนต์สนั ดาปภายในในระบบขนส่ง
ผูโ้ ดยสารสาธารณะ
การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า จากระบบสายส่ ง
ของยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่ ง
ผู้โดยสารสาธารณะ ซึ่งผลิตจากการเผา
ไหม้เชือ้ เพลิงฟอสซิล
-
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4. การคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณี ฐาน (Baseline Emission)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้
เชือ้ เพลิงฟอสซิลของยานพาหนะเดิมในระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะทีใ่ ช้เครื่องยนต์สนั ดาปภายใน
BEy
โดยที่
BEy
FCBL,i,x
NCVX
EFCO2,x
x
i
ADJi,y
ADJi,y
โดยที่
NPJ,i,y
LPJ,i,y
NBL,i
LBL,i

= i x FCBL,i,x x NCVx x EFCO2,x x ADJi,y x 10-9
= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year)
= ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลชนิด x ของยานพาหนะเครื่องยนต์สนั ดาปภายในระบบขนส่ง
ผูโ้ ดยสารสาธารณะเส้นทางที่ i ในกรณีฐาน (unit/year)
= ค่าความร้อนสุทธิของเชือ้ เพลิงฟอสซิลประเภท x (MJ/unit)
= ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงฟอสซิลประเภท x (kgCO2/TJ)
= ชนิดของเชือ้ เพลิงฟอสซิล
= เส้นทางการให้บริการ
= ค่าปรับแก้ของเส้นทางที่ i ในปี y
= NPJ,i,y x LPJ,i,y / NBL,i x LBL,i
จานวนยานพาหนะไฟฟ้ าในเส้นทางการให้บริการที่ i ในปี y (unit)
= ระยะทางวิง่ (ไป-กลับ) ของเส้นทางการให้บริการที่ i ในปี y (km)
= จานวนยานพาหนะเครื่องยนต์สนั ดาปภายในในเส้นทางการให้บริการที่ i ในกรณีฐาน (unit)
= ระยะทางวิง่ (ไป-กลับ) ของเส้นทางการให้บริการที่ i ในกรณีฐาน (km)

5. การคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาเนิ นโครงการ (Project Emission)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาเนินโครงการพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จาก
การใช้พลังงานไฟฟ้ าจากระบบสายส่งสาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ าในแต่ละคันของแต่ละเส้นทางให้บริการ ซึ่ง
คานวณจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าจากการดาเนินโครงการ
PEy

BEFF,y + BEShift,

= i j ECPJ,i,j,y - ECRE,PJ,i,j,y x EFEC,y x 10-3

โดยที่
PEy
= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดาเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year)
ECPJ,i,j,y = ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าสาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ าคันที่ j เส้นทางที่ i ในปี y (kWh/year)
ECRE,PJ,i,j,y = ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนสาหรับการชาร์จยานพานะไฟฟ้ าคันที่ j
เส้นทางที่ i จากการดาเนินโครงการ ในปี y (kWh/year)
EFEC,y
= ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่งสาหรับผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ในปี y (tCO2/MWh)
i
= เส้นทางการให้บริการ
j
= คันทีข่ องยานพาหนะไฟฟ้ า

BEFF,y + BEShift,
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6. การคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)
- ไม่มกี ารดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง (ต้องไม่มกี ารนายานพาหนะเก่าทีถ่ ูกทดแทนไปใช้ภายในพืน้ ทีโ่ ครงการและ
พืน้ ทีอ่ ่นื )

7. การคานวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคานวณได้ ดังนี้
ERy

= BEy - PEy - LEy

โดยที่
ERy
BEy
PEy
LEy

=
=
=
=

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2/year)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2/year)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2year)

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

8.1 พารามิ เตอร์ที่ไม่ต้องติ ดตามผล
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

FCBL,i,x
หน่วยเชือ้ เพลิงต่อปี (unit/year)
ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลชนิด x ของยานพาหนะเครื่องยนต์สนั ดาปภายในระบบขนส่ง
ผูโ้ ดยสารสาธารณะเส้นทางที่ i ในกรณีฐาน
กรณี เส้นทางการให้บริการเดิ ม
ใช้ขอ้ มูลปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลรวมของกลุม่ ยานพาหนะเครื่องยนต์สนั ดาป
ภายในตามชนิดของเชือ้ เพลิงฟอสซิลทีใ่ ช้ โดยมีช่วงระยะเวลาข้อมูลทีน่ ามาใช้จะต้องไม่
น้อยกว่า 3 เดือนต่อเนื่อง และเป็ นข้อมูลย้อนหลังจากการเปลีย่ นเป็ นยานพาหนะไฟฟ้ า
ไม่เกิน 2 ปี หรือ
คานวณโดยใช้คา่ อัตราการสิน้ เปลืองเฉลีย่ (หน่วยเชือ้ เพลิงต่อระยะทาง) ซึง่ ต้องใช้
ข้อมูลไม่น้อยกว่า 3 เดือนต่อเนื่องและย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี หลังจากการเปลีย่ นเป็ น
ยานพาหนะไฟฟ้ า คูณด้วยจานวนยานพาหนะเดิมและระยะทางวิง่ ทัง้ หมดเฉลีย่ ต่อปี
ต่อคัน
กรณี เส้นทางการให้บริการใหม่
คานวณโดยใช้คา่ อัตราการสิน้ เปลือง (หน่วยเชือ้ เพลิงต่อระยะทาง) ของยานพาหนะใน
ประเภทนัน้ คูณด้วยจานวนยานพาหนะและระยะทางวิง่ ทัง้ หมดเฉลีย่ ต่อปี ต่อคัน ทัง้ นี้ ค่าอัตรา
การสิน้ เปลืองให้ใช้แหล่งข้อมูล ดังนี้
ข้อมูลจากหน่วยงานทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ อาทิเช่น International Energy Agency (IEA)
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ซึง่ เป็ นข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นบั จากวันเริม่ ใช้ยานพาหนะไฟฟ้ าในขอบเขต
โครงการ ร่วมกับหลักความอนุรกั ษ์ (Conservativeness) ในกรณีทม่ี ขี อ้ มูลมากกว่า 1
แหล่งขึน้ ไป หรือ
ข้อมูลจากผูป้ ระกอบการ ซึง่ มีขอ้ มูลไม่น้อยกว่า 3 เดือนต่อเนื่องและย้อนหลังไม่เกิน 2
ปี จากวันเริม่ ใช้ยานพาหนะไฟฟ้ าในขอบเขตโครงการ ร่วมกับหลักความอนุรกั ษ์
(Conservativeness) ในกรณีทม่ี ขี อ้ มูลจากผูป้ ระกอบการมากกว่า 1 ราย
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

NBL,i
หน่วย (unit)
จานวนยานพาหนะเครื่องยนต์สนั ดาปภายในในเส้นทางการให้บริการที่ i ในกรณีฐาน
กรณี เส้นทางการให้บริการเดิ ม
รายงานหรือเอกสารสรุปจานวนยานพาหนะทีใ่ ห้บริการในเส้นทาง
กรณี เส้นทางการให้บริการใหม่
ให้มคี ่าเท่ากับ NPJ,i,y

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

LBL,i
กิโลเมตร (km)
ระยะทางวิง่ (ไป-กลับ) ของเส้นทางการให้บริการที่ i ในกรณีฐาน
กรณี เส้นทางการให้บริการเดิ ม
เอกสารแสดงเส้นทางการให้บริการของระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะ
กรณี เส้นทางการให้บริการใหม่
ให้มคี ่าเท่ากับ LPJ,i,y

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

NCVx
เมกะจูลต่อหน่วยเชือ้ เพลิง (MJ/unit)
ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชือ้ เพลิงฟอสซิลชนิด x
ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชือ้ เพลิงฟอสซิลทีร่ ะบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากผูผ้ ลิต
เชือ้ เพลิง (Fuel Supplier)
ทางเลือกที่ 2 การตรวจวัด
ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิตพิ ลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

EFCO2,x
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเทระจูล (kgCO2/TJ)
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ของเชือ้ เพลิงฟอสซิลชนิด x
ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories
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8.2 พารามิ เตอร์ที่ต้องติ ดตามผล
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย

ECPJ,i,j,y
กิโลวัตต์-ชัวโมงต่
่
อปี (kWh/year)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าทัง้ หมดสาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ าคันที่ j เส้นทางที่ i จากการ
ดาเนินโครงการ ในปี y
แหล่งข้อมูล
ค่าจากบันทึกพลังงานไฟฟ้ าสาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ า
วิธกี ารติดตามผล บันทึกค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้ าจากยานพาหนะโดยรายงานข้อมูลทีม่ คี วาม
ละเอียดเป็ นรายเดือน
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย

ECRE,PJ,i,j,y
กิโลวัตต์-ชัวโมงต่
่
อปี (kWh/year)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนสาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ าคันที่ j
เส้นทางที่ i จากการดาเนินโครงการ ในปี y
แหล่งข้อมูล
ค่าจากบันทึกพลังงานไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนสาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ า
วิธกี ารติดตามผล บันทึกค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียน
หมายเหตุ
กรณีทผ่ี พู้ ฒ
ั นาโครงการมีการชาร์จไฟฟ้ าทีส่ ถานีชาร์จทีม่ กี ารซือ้ ไฟฟ้ าจากระบบสายส่งและ
ไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนและผูพ้ ฒ
ั นาโครงการไม่สามารถแยกบันทึกข้อมูลปริมาณ
การใช้ไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนสาหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้ าได้ ให้ผพู้ ฒ
ั นา
โครงการใช้ขอ้ มูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ ารวม (ไฟฟ้ าทีซ่ อ้ื จากระบบสายส่งและไฟฟ้ าทีผ่ ลิตจาก
พลังงานหมุนเวียน) เป็ นไฟฟ้ าทีซ่ อ้ื จากระบบสายส่งสาหรับการชาร์จแทน
พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล
วิธกี ารติดตามผล

NPJ,i,y
หน่วย (unit)
จานวนยานพาหนะไฟฟ้ าในเส้นทางการให้บริการที่ i ในปี y
รายงานหรือเอกสารสรุปจานวนยานพาหนะทีใ่ ห้บริการในเส้นทาง
สรุปข้อมูลจานวนยานพาหนะไฟฟ้ าให้บริการในเส้นทางเป็ นรายปี

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล
วิธกี ารติดตามผล

LPJ,i,y
กิโลเมตร (km)
ระยะทางวิง่ (ไป-กลับ) ของเส้นทางการให้บริการที่ i ในปี y
เอกสารแสดงเส้นทางการให้บริการของระบบขนส่งผูโ้ ดยสารสาธารณะ
สรุปข้อมูลระยะทางวิง่ (ไป-กลับ) ของเส้นทางการให้บริการเป็ นรายปี

พารามิเตอร์
หน่วย
ความหมาย
แหล่งข้อมูล

EFEC,y
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเมกะวัตต์-ชัวโมง
่ (tCO2/MWh)
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่งสาหรับผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ในปี y
กรณี ที่ ใ ช้ ไ ฟฟ้ าจากระบบสายส่ ง ใช้ข้อ มู ล จากรายงานค่ า การปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจก
(Emission Factor) จากระบบสายส่งและจากการผลิตความร้อนสาหรับโครงการและกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจกทีป่ ระกาศโดย อบก.
กรณี ที่ใช้ไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิ ตอื่นๆ ใช้การคานวณตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 ฉบับล่าสุด
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วิธกี ารติดตามผล สาหรับการจัดทาเอกสารข้อเสนอโครงการ
- กรณีทใ่ี ช้ไฟฟ้ าจากระบบสายส่ง ใช้คา่ EFEC,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ
- กรณีท่ใี ช้ไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตอื่นๆ ให้คานวณค่า EFEC,y ตาม T-VER-TOOL-ENERGY01 ฉบับล่าสุด
สาหรับการติ ดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- กรณีท่ใี ช้ไฟฟ้ าจากระบบสายส่ง ให้ใช้ค่า EFEC,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของ
ช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทัง้ นี้ กรณี ท่ปี ี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่
ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนัน้ ยังไม่มคี ่า EFEC,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEC,y ล่าสุด
ที่ อบก. ประกาศแทนในปี นนั ้
- กรณีท่ใี ช้ไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตอื่นๆ ให้คานวณค่า EFEC,y ตาม T-VER-TOOL-ENERGY01 ฉบับล่าสุด

เอกสารอ้างอิ ง
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บันทึก T-VER-METH-TM-05
ฉบับที่
03

แก้ไขครัง้ ที่
วันที่บงั คับใช้
2
27 กรกฎาคม 2565

02

1

4 ธันวาคม 2564

01

-

19 สิงหาคม 2564

รายการแก้ไข
แก้ไขชื่อระเบียบวิธฯี
แก้ไขข้อมูลลักษณะโครงการและลักษณะของ
กิจกรรมโครงการทีเ่ ข้าข่ายให้สามารถใช้ได้กบั
การใช้ยานพาหนะไฟฟ้ าในระบบขนส่งผูโ้ ดยสาร
สาธารณะทีเ่ ป็ นเส้นทางการให้บริการใหม่
เพิม่ ทางเลือกแหล่งข้อมูลสาหรับพารามิเตอร์ท่ี
ไม่ตอ้ งติดตาม FCBL,i,x, NBL,i, และ LBL,i
ระบุสาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และ
ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการของระเบียบ
วิธกี าร
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