
ภายใตการสนับสนุน

กองทุนเพ�อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

แนวทางและหลักเกณฑการพิจารณา

ใหการสนับสนุนรถตุกตุกไฟฟา
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ภาคผนวก 

ก. ขอกำหนดสำหรับรถตุกตุกไฟฟาที่เขารวมโครงการ

ข. ใบสมัครเขารวมโครงการ

ค. ทำไมจึงควรสงเสริมรถสามลอไฟฟา? 



 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม�อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 มอบหมายใหกระทรวงพลังงาน (พน.) เปนหนวยงาน

หลักในการกำหนดวิธีการและแนวทางการในการปฏิบัติเพ�อสงเสริมใหเกิดการใชงานยานยนตไฟฟา

ในประเทศไทยอยางแพรหลาย เพ�อเปนการปฏิรูปการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ สรางความมั่นคง

ดานพลังงาน เพ่ิมทางเลือกการใชพลังงาน และลดการพ่ึงพาน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีจะตองนำเขาจากตางประเทศ 

รวมทั้งยังเปนผลดีตอสิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงานจึงไดจัดประชุมหารือรวมกับหนวยงานตางๆ 

เม�อ 11 มิถุนายน 2558 ประกอบดวย กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟาท้ัง 3 แหง โดยท่ีประชุมไดมีความเห็นรวมกันวา

ควรใหมุงเนนการสงเสริมยานยนตไฟฟาในกลุมรถโดยสารสาธารณะกอนแลวจึงขยายผลไปสูการสงเสริม

รถยนตไฟฟาสวนบุคคลตอไป 

     ตอมา คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เห็นชอบแผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2558 

- 2579 (Energy Efficiency Plan: EEP 2015) ตามขอเสนอของกระทรวงพลังงาน เม�อวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

โดยมีเปาหมายที่จะอนุรักษการใชพลังงานทั้งในภาพรวมของประเทศใหได 51,700 ktoe โดยเฉพาะใน

ภาคขนสงไดวางเปาหมายการอนุรักษพลังงานไว 30,213 ktoe และไดกำหนดมาตรการการสงเสริม

ยานยนตไฟฟา เปนมาตรการหนึ่งของการอนุรักษพลังงานในภาคขนสง โดยมีเปาหมายการสงเสริม

การใชงานยานยนตไฟฟาในป 2579 รวมทั้งสิ้น 1.2 ลานคัน 

     สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพ�อสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน จึงไดจัดทำโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุกตุกใหเปนรถตุกตุกไฟฟาขึ้น และมอบให

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปนที่ปรึกษาบริหารโครงการ  จุดประสงคของโครงการเพ�อ

สงเสริมใหเกิดการใชรถตุกตุกไฟฟา ซ่ึงจะเปนการสรางความม่ันใจและความคุนเคยกับยานยนตไฟฟา โดย

เนนในกลุมผูใชรถตุกตุกท้ังรถตุกตุกรับจางและรถตุกตุกสวนบุคคล ใหเกิดการเปล่ียนมาใชรถตุกตุกไฟฟา

จำนวน 100 คัน และติดตามประเมินผลการใชงาน โดยแบงเปน 2 ระยะ คือ

                  

หลักการและเหตุผล                                     

นิยาม         

คุณสมบัติผูรับการสนับสนุน              

เง�อนไขการรับการสนับสนุน              

การใหการสนับสนุน               

กำหนดเวลารับสมัคร ประกาศผลและทำสัญญา        

การสมัครรับการสนับสนุน              

หลักเกณฑการพิจารณา       

การทำสัญญาการรับการสนับสนุน      

การเบิกจายเงินสนับสนุน       

เง�อนไขการยกเลิกการสนับสนุน      

การติดตอประสานงาน

1.  หลักการและเหตุผล
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 ระยะที่ 1 : ระยะสาธิตเทคโนโลยี เพ�อสนับสนุนผูสนใจกลุมแรกประเภทรถรับจาง (รย.8) ใหเขารวม

โครงการโดยเปล่ียนรถตุกตุกเช้ือเพลิงกาซแอลพีจี เปนรถตุกตุกไฟฟา และติดตามผลการใชงาน จำนวน

รวม 10 คัน ผูรับการสนับสนุนคัดเลือกรถตุกตุกไฟฟาที่มีคุณสมบัติผานขอกำหนดของโครงการฯ 

และเสนอขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนจากโครงการ ในกลุมนี้ โครงการใหการสนับสนุนในอัตราสูงสุด 

เน�องจากเปนกลุมแรกที่ลงทุนเปลี่ยนมาใชงานรถตุกตุกไฟฟา

 ระยะท่ี 2 : ระยะทดลองตลาด เพ�อสนับสนุนผูสนใจกลุมท่ีเหลือท้ังประเภทรถรับจาง (รย.8) และประเภท  

สวนบุคคล (รย.4) ใหปรับเปล่ียนรถตุกตุกเช้ือเพลิงกาซแอลพีจี เปนรถตุกตุกไฟฟา หลังจากมีกลุมสาธิต

เทคโนโลยีวิ่งใชงานแลวระยะหนึ่ง  ระยะทดลองตลาดมีจำนวนรวม 90 คัน โดยระดับการสนับสนุนลดลง

จากระยะสาธิตฯ และผูรับการสนับสนุนคัดเลือกรถตุกตุกไฟฟาท่ีมีคุณสมบัติผานขอกำหนดของโครงการ

และขอรับการสนับสนุน

 

   

 แนวทางและหลักเกณฑฉบับนี้  โครงการไดจัดทำขึ้นเพ�อชี้แจงเง�อนไข และหลักเกณฑสำหรับ

ผูสนใจเขารับการสนับสนุนในโครงการ

แผนการสนับสนุนรถตุกตุกไฟฟา

4



โครงการ     โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุกตุกเปนรถตุกตุกไฟฟา ดำเนินการ

                                 โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และมหาวิทยาลัย

      เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

รถตุกตุกรับจาง (รย.8)   รถยนตสามลอรับจางท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมการขนสงทางบก ประเภทรับจาง 

      (รย.8) ตามประกาศกระทรวงคมนาคม

รถตุกตุกสวนบุคคล (รย.4)   รถยนตสามลอที ่ข ึ ้นทะเบ ียนกับกรมการขนสงทางบก ประเภท

                                  สวนบุคคล (รย.4) ตามประกาศกระทรวงคมนาคม ซ่ึงใหใชงานสวนบุคคล 

      หามเก็บคาโดยสาร

คณะกรรมการฯ               คณะกรรมการวิชาการของโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุกตุก

                                  ใหเปนรถตุกตุกไฟฟา

 

      ระยะสาธิตเทคโนโลยี  ผูเขารวมโครงการจะตองเปนผูที่มีรถตุกตุกที่ใชเคร�องยนตในครอบครอง

      และจดทะเบียนรถสามลอรับจาง (รย.8) ในเขตกรุงเทพมหานคร

      ระยะทดลองตลาด ผูเขารวมโครงการจะตองเปนผูที่มีรถตุกตุกที่ ใชเคร�องยนตในครอบครอง

 และจดทะเบียนรถสามลอรับจาง (รย.8) หรือ จดทะเบียนรถสามลอสวนบุคคล (รย.4) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

      หรือตามประกาศโครงการ 

      ผูรับการสนับสนุนจะตองสงมอบรถตุกตุกเกาที่ใชเคร�องยนต โดยจะตองมีอุปกรณพื้นฐานครบ 

 ใหกับโครงการ

 โครงการจะใหเงินสนับสนุนกับผูรับการสนับสนุนในการจัดซ้ือรถตุกตุกไฟฟาท่ีเสนอ โดยรถตุกตุกไฟฟา

 จะตองมีคุณสมบัติตามท่ีโครงการกำหนดในภาคผนวก ก. และผานการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

  ผูรับการสนับสนุนจะตองทำสัญญากับผูจำหนายรถ ตามเง�อนไข หรือสัญญามาตรฐานของโครงการ 

 ผูรับการสนับสนุนจะตองนำรถไปจดทะเบียน และใชงานรถตุกตุกไฟฟาท่ีไดรับการสนับสนุนอยางนอย

 1 ป หรือเกิน 30,000 กิโลเมตร ขึ้นกับเง�อนไขใดครบกำหนดกอน

 ผูรับการสนับสนุนจะตองดำเนินการจัดซ้ือ จดทะเบียน และสงมอบรถตามกำหนดเวลาในสัญญาใหการ

 สนับสนุน ซ่ึงหากมีเหตุสุดวิสัยท่ีไมสามารถดำเนินการไดตองแจงใหโครงการทราบภายใน 7 วัน และขอ

 ขยายเวลา และดุลพินิจในการขยายเวลาเปนของคณะกรรมการฯ

  โครงการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเก็บขอมูลการว่ิง และการใชไฟฟาของรถตุกตุกไฟฟาท่ีสนับสนุน และแสดงผล

 ผานแอพลิเคชั่นโปรแกรม ตลอดระยะเวลาของสัญญา  เพ�อเปนขอมูลในการสงเสริมในระยะตอไป 

  โครงการขอสงวนสิทธิ์ที ่จะกำหนดสีและลวดลายของรถใหเหมือนกันเพ�อการประชาสัมพันธ 

 และ ติดปายแสดงการประหยัดพลังงาน  หรือตราสัญลักษณอ�นตามรูปแบบและตำแหนงที่กำหนด  

 ตลอดระยะเวลาตามสัญญา  

  ผูรับการสนับสนุนจะตองนำรถตุกตุกไฟฟาเขารวมกิจกรรมของโครงการ โดยโครงการจะมีคาใชจาย

 ใหในการนำรถมาเขารวมกิจกรรม

2.  นิยาม

3.  คุณสมบัติผูรับการสนับสนุน

4.  เง�อนไขการรับการสนับสนุน
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 โครงการใหการสนับสนุนในระยะสาธิตเทคโนโลยี และระยะทดลองตลาด ตามตารางท่ี 1 และ 2 ตามลำดับ  

สวนที่เกินจากวงเงินสนับสนุน ผูรับการสนับสนุนจะตองสมทบคาใชจายเอง

แบตเตอรี่ลิเธียม

ระยะทางตอการประจุ 50-75 กม.

ระยะทางตอการประจุ 76-100 กม.

ระยะทางตอการประจุเกิน 100 กม.    

สนับสนุน 100% ของราคาที่ซื้อ

แตไมเกิน 275,000 บาท

สนับสนุน 100% ของราคาที่ซื้อ

แตไมเกิน 312,500 บาท

สนับสนุน 100% ของราคาที่ซื้อ

แตไมเกิน 350,000 บาท

สนับสนุน 100% ของราคาซื้อ

แตไมเกิน 250,000 บาท

สนับสนุน 100% ของราคาซื้อ

แตไมเกิน 275,000 บาท

สนับสนุน 100% ของราคาซื้อ

แตไมเกิน 300,000 บาท

รถรับจาง (รย.8)

รถรับจาง (รย.8)

ระยะทางตอการประจุ 50-75 กม.

ระยะทางตอการประจุ 76-100 กม.

ระยะทางตอการประจุเกิน 100 กม.    

สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ 

แตไมเกิน 233,750 บาท

สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ 

แตไมเกิน 265,625 บาท

สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ 

แตไมเกิน 297,500 บาท

สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ 

แตไมเกิน 212,500 บาท

สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ 

แตไมเกิน 233,750 บาท

สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ 

แตไมเกิน 255,000 บาท

ระยะทางตอการประจุ

ไมนอยกวา 50 กม.

สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ 

แตไมเกิน 233,750 บาท

สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ 

แตไมเกิน 212,500 บาท

รถสวนบุคคล (รย.4)

หมายเหตุ  เงินสนับสนุนไมรวมถึงคาประกันภัย และคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน

 

5.  การใหการสนับสนุน
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ตารางท่ี 1 การใหการสนับสนุนในระยะสาธิตเทคโนโลยี

ตารางท่ี 2 การใหการสนับสนุนในระยะทดลองตลาด

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด

แบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่ตะกั่วกรด

แบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่ตะกั่วกรด



1 ป หลังจากจดทะเบียนใชงาน

1.  ย�นใบสมัครเขารวมโครงการ

2.  โครงการฯ แจงผลการพิจารณา

3.  โครงการฯ ทำสัญญากับผูรับ

    การสนับสนุน

4.  ผูรับการสนับสนุนทำสัญญา

    จัดซื้อรถ และสงเบิกเงิน งวดที่ 1

5.  ผูรับการสนับสนุนไดรับ

    รถตุกตุกไฟฟาและจดทะเบียน

    แลวเสร็จสงเบิกเงิน งวดที่ 2

6.  ผูรับการสนับสนุนใชงานรถครบ

    เง�อนไขของสัญญาและสงเบิกเงิน 

    งวดที่ 3

ตามประกาศโครงการ

15 วัน หลังจากส้ินสุดย�นใบสมัคร

15 วัน หลังจากไดรับแจงผล

15 วัน หลังจากทำสัญญารับการสนับสนุน

75 วัน หลังจากทำสัญญาจัดซ้ือรถ

1 ป หลังจากจดทะเบียนใชงาน

ตามประกาศโครงการ

15 วัน หลังจากส้ินสุดย�นใบสมัคร

20 วัน หลังจากไดรับแจงผล

6.  กำหนดเวลาการรับสมัคร ประกาศผลและทำสัญญา

 การรับสมัครเขารวมโครงการฯ แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะสาธิตเทคโนโลยีและระยะทดลองตลาด 

กำหนดเวลาย�นใบสมัครใหดูไดจากประกาศของทางโครงการในจดหมายเชิญชวน หรือ เว็บไซต 

และกำหนดระยะเวลาแตละกิจกรรมโดยประมาณ  ดังนี้

ตารางท่ี 3 กำหนดเวลารับสมัคร ประกาศผลและทำสัญญา
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กำหนดเวลาสำหรับ     ระยะสาธิตเทคโนโลยี ระยะทดลองตลาด

20 วัน หลังจากทำสัญญารับ

การสนับสนุน

75 วัน หลังจากทำสัญญาจัดซ้ือรถ



ข้ันตอนการเขารวมโครงการ

สนับสนุนการเปล่ียนรถตุกตุก

ใหเปนรถตุกตุกไฟฟา

1A  โครงการ

     ประกาศเชิญชวน

2A  ผูสนใจย�นใบสมัคร

แจงขอขอมูล

1B  โครงการประกาศเชิญชวน

     ผูผลิตรถนำรถเขาทดสอบ

2B  ผูผลิตรถสงขอเสนอรวมโครงการ

3B  ผูผลิตรถสงผลทดสอบ

 รถตนแบบกรมขนสงทางบก

ขอมูลไมครบถวน

3A  เจาหนาที่ตรวจสอบ

4A  โครงการสรุปขอมูล

5A  คณะกรรมการเห็นชอบ

6A  ผูผานการพิจารณา

     ทำสัญญากับโครงการ

7A  ผูรับการสนับสนุน

     จัดซื้อรถ

8A  โครงการเบิกจาย

     งวดที่ 1

9A  ผูรับการสนุบสนุน 

     ไดรับรถนำไปจดทะเบียน

     และสงมอบรถเกา

11A  ผูรับการสนับสนุน 

       ใชงานรถครบสัญญา

12A  โครงการเบิกจาย

       งวดที่ 3
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10A  โครงการเบิกจาย

       งวดที่ 2



     โครงการประกาศหลักเกณฑในการจัดหารถตุกตุกไฟฟาสาธิต

     ผูสนใจย�นใบสมัครเขารวมโครงการ ในภาคผนวก ข. มายังโครงการ ภายในกำหนดเวลา 

     ขอมูลประกอบดวย

  1. ใบสมัครเขารวมโครงการ

  2. ขอมูลรถเกาที่จะสงมอบใหโครงการ พรอมภาพถาย

  3. ขอเสนอรถที่จะจัดซื้อ

       4. หลักฐานแสดงตนของผูสมัคร

     โครงการตรวจสอบใบสมัคร หากขอมูลไมครบถวนติดตอกลับเพ�อขอขอมูลเพิ่มเติม

     โครงการเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบผูเขารวมและรถที่เสนอ

     โครงการแจงผลการพิจารณา

     โครงการทำสัญญากับผูรับการสนับสนุน

     ผูไดรับการสนับสนุนทำสัญญาจัดซื้อรถและสงเอกสารผลการทดสอบใหโครงการ

     โครงการเบิกจายเงินสนับสนุน งวดที่ 1

     ผูผลิตรถสงมอบรถและผูรับการสนับสนุนนำรถเขาจดทะเบียน ทำประกันภัยและสงมองรถเกาใหโครงการฯ

     ผูรับการสนับสนุนเบิกจายเงินสนับสนุน งวดที่ 2

     ผูรับการสนับสนุนใชงานรถตุกตุกไฟฟาจนครบตามสัญญา

     ผูรับการสนับสนุนเบิกจายเงินสนับสนุน งวดสุดทาย

 การพิจารณาใบสมัครของผูเขารวมจะพิจารณาเปนรอบๆ โดยมีขั ้นตอนพิจารณาใบสมัคร

ในแตละรอบ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  คณะทำงานโครงการ จะพิจารณาใบสมัครที่สมัครเขารวมภายในกำหนดเวลา และมีการนำ

สงถูกตอง และหากนำสงไมถูกตอง หรือขอมูลไมครบถวนจะติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 2  คณะทำงานโครงการ จะพิจารณาเง�อนไข และคุณสมบัติของผูรับการสนับสนุนและ

รถตุกตุกไฟฟาที่เสนอ หากไมเปนไปตามที่กำหนดจะไมไดรับการพิจารณา  

ขั้นตอนที่  3  คณะทำงานโครงการ จะพิจารณาใหคะแนนขอเสนอของผูสมัครท่ีผานหลักเกณฑข้ันตอนท่ี 1 

และ 2 ในประเด็นตอไปนี้ 

7.  การสมัครรับการสนับสนุน

8.  หลักเกณฑการพิจารณา
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ตารางท่ี 4 หลักเกณฑการพิจารณา

1.  ความสอดคลองของการใชงานรถตุกตุกเดิม

    กับการใชรถตุกตุกไฟฟา (ดานเทคนิค)

30

30

40

100

ประเด็นพิจารณา น้ำหนัก (รอยละ)

รวม

9.  การทำสัญญาการรับการสนับสนุน

10. การเบิกจายเงินสนับสนุน
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2.  ความพรอมของผูรับการสนับสนุนในการประจุไฟฟา 

    และสถานที่การซอมบำรุงหรือการสนับสนุนอ�นๆ

3.  ผลประโยชนเชิงประชาสัมพันธการใช

    รถตุกตุกไฟฟา เชน การสงเสริมการทองเที่ยว ฯลฯ

และนำเสนอตอคณะกรรมการฯ เพ�อพิจารณา ในกรณีที่ ในรอบนั้นมีผูสมัครที่ผานการพิจารณา

มากกวาจำนวนท่ีตองการ คณะกรรมการจะพิจารณาตามลำดับท่ีคณะกรรมการใหคะแนนจากมากไปนอย

ยกเวนในระยะสาธิตเทคโนโลยี ซึ่งโครงการฯสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาใหครบทุกรุน รุนละ 1 คันกอน 

เพ�อใหไดรถเขารวมระยะสาธิตเทคโนโลยีไดครบทุกรุน  จากน้ันจะพิจารณาลำดับคะแนน ในกรณีท่ีในรอบน้ัน

มีผูผานการพิจารณาไมครบจำนวนที่ตองการ โครงการฯ จะเปดรับเพิ่มเติมในรอบตอไป และหาก

มีขอโตแยงเกิดขึ้น ใหถือความเห็นของคณะกรรมการเปนที่สิ้นสุด

      ผูที ่ผานการพิจารณาใหการสนับสนุน จะตองมาทำสัญญากับ มจธ. ภายในเวลาที่กำหนดใน

หนังสือแจงผล หากไมสามารถดำเนินการไดทัน จะตองมีหนังสือบอกกลาวสาเหตุ และแนวทาง

การแกปญหา ชี้แจงมายังโครงการกอนกำหนดเวลา และดุลพินิจการใหขยายเวลาลงนามหรือไมขึ้นกับ

มติของคณะกรรมการฯ

แบงจายเปน 3 งวด ดังนี้

 งวดที่ 1 รอยละ 15  เม�อผูรับการสนับสนุนทำสัญญาจัดซื้อรถตุกตุกไฟฟาแลวเสร็จ

 งวดที่ 2 รอยละ     เม�อผูรับการสนับสนุนจดทะเบียนรถตุกตุ กไฟฟาแลวเสร็จ 

                             ทำประกันภัยและสงมอบรถตุกตุกเกาใหกับโครงการฯ แลว

 งวดที่ 3 รอยละ 10  เม�อผูรับการสนับสนุนใชงานครบ 1 ป หรือใชงานครบระยะทาง 

                             30,000 กิโลเมตร



      ผูไดรับการสนับสนุนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง�อนไขที่กำหนด หรือขาดคุณสมบัติ

      ผูรับการสนับสนุน หรือไมปฏิบัติตามสัญญาใหการสนับสนุนขอหนึ่งขอใด

      ผูไดรับการสนับสนุนไมสามารถทำสัญญาจัดซื้อรถ หรือไมสามารถจดทะเบียนรถไดตาม

 กำหนดเวลา โดยไมมีเหตุอันควร และคณะกรรมการไมเห็นชอบใหขยายเวลา

      ผูรับการสนับสนุนมีพฤติกรรมเส�อมเสียทำใหโครงการฯ เกิดความเสียหาย เชน 

 กระทำผิดตามกฎหมาย เปนตน 

      ผูไดรับการสนับสนุนขอยกเลิกโครงการหลังจากทำสัญญารับการสนับสนุนแลว 

      สิทธิ์ ในการรับการสนับสนุนจะสิ้นสุดลง และไมสามารถโอนใหผูอ�นได 

      ผูไดรับการสนับสนุนสามารถหยุดใชงาน ขาย หรือโอนรถตุกตุกไฟฟาที่ ไดรับการสนับสนุน

      ไดหลังจากทำสัญญาแลว 1 ป หรือใชงานครบ 30,000 กิโลเมตร โดยแจงใหโครงการฯ ทราบและ

      ขอเบิกเงินงวดสุดทาย แตหากดำเนินการกอนระยะเวลาดังกลาว ผูไดรับการสนับสนุนจะตองคืนเงิน

      ท่ีไดรับการสนับสนุนท้ังหมด พรอมดอกผลในอัตราปจจุบันของธนาคารแหงประเทศไทยแกกองทุน

      เพ�อสงเสริมการอนุรักษพลังงานภายใน 30 วันนับจากวันที่โอน ขาย หรือหยุดใชงานดังกลาว

 ทานสามารถตรวจสอบขอกำหนด  ประกาศรับสมัคร ตลอดจนรายช�อผูผลิตรถตุกตุกไฟฟา

ในประเทศไทยไดทางเว็บไซต http://www.enconlab.com/etuktuk/  และหากทานประสงคจะเขารวมโครงการ 

11. เง�อนไขการยกเลิกการสนับสนุน

12. การติดตอประสานงาน

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่   

โทรศัพท 0 2470 9604-8 ตอ 1408 โทรสาร 0 2470 9609 

Email: etuktukthailand@gmail.com  
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  ผูผลิตรถ และรถตุกตุกไฟฟารุนท่ีเขารวมโครงการ จะตองเปนไปตามขอกำหนดเหลาน้ีดานการผลิตรถ

      ผูผลิตตองมีประสบการณในการผลิตรถตุกตุกไฟฟามากอน และในวันท่ีย�นขอเสนอตองมีผลทดสอบของ

      รถรุนเดียวกับท่ีเสนอ ตามท่ีกำหนดในใบสมัคร (ภาคผนวก ข.) แนบมาดวย   

      ผูผลิตตองไมเคยมีประวัติการเสนอรถท่ีมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีเสนอ หรือไมดำเนินการตามสัญญา 

 หรือเสนออุปกรณท่ีพิสูจนไดวาไมมีคุณภาพใหกับโครงการ มิเชนน้ันคณะกรรมการอาจไมพิจารณา

 รถรุนดังกลาวเขารวมโครงการ

      รถรุนท่ีเสนอตองผลิต และประกอบในประเทศ ยกเวน มอเตอรไฟฟา แบตเตอร่ี และระบบบริหารแบตเตอร่ี 

 ระบบควบคุม และระบบไฟฟาอนุญาตใหใชช้ินสวนนำเขาได

ภาคผนวก ก. ขอกำหนดสำหรับรถตุกตุกไฟฟาท่ีเขารวมโครงการ

1. มีคุณสมบัติทางเทคนิค ดังตอไปน้ี

1.1   ระยะทางตอการ

       ประจุไฟฟาตอครั้ง

1.2   ความสิ้นเปลืองไฟฟา

1.3   ระยะเวลาประจุไฟฟา 

1.4   ความเร็วสูงสุด

1.5   น้ำหนักบรรทุกสูงสุดไมนอยกวา 

1.6   สามารถขับเคล�อนที ่ความเร็ว

       ไมนอยกวา 45 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

       ขณะที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก

       (Gross Vehicle Weight) 

       ไดตอเน�องไมนอยกวา

1.7   พิกัดมอเตอรขับเคล�อนไมนอยกวา 

       (ตามประกาศกรมการขนสงทางบกฯ)

1.8   ความยาวตัวถังรถไมเกิน

1.9   ความกวางตัวถังรถไมเกิน

1.10  ความสูงตัวถังรถไมเกิน

1.11  ความสูงภายในตัวถังไมนอยกวา    

    

ไมนอยกวา 50 กม. ที่ความเร็วคงที่ 

45 กิโลเมตร/ชั่วโมงและมีผลทดสอบ 

ใหมีผลทดสอบ

ไมเกิน 8 ชั่วโมง 

ไมนอยกวา 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ที่น้ำหนักบรรทุก 180 กิโลกรัม 

350 กิโลกรัม

 

(ตามประกาศกรมการขนสงฯ) 

(ตามประกาศกรมการขนสงฯ)

(ตามประกาศกรมการขนสงฯ)

(ตามประกาศกรมการขนสงฯ)

    

ไมนอยกวา 50 กม. ที่ความเร็วคงที่ 

45 กิโลเมตร/ชั่วโมงและมีผลทดสอบ

ใหมีผลทดสอบ

ไมเกิน 8 ชั่วโมง

ไมนอยกวา 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ท่ีน้ำหนักบรรทุก 180 กิโลกรัม และมีผลทดสอบ

350 กิโลกรัม

 

  (ตามประกาศกรมการขนสงฯ)  

(ตามประกาศกรมการขนสงฯ)

(ตามประกาศกรมการขนสงฯ)

             (ตามประกาศกรมการขนสงฯ)             

  

คุณสมบัติ                  รถสวนบุคคล (รย.4)                 รถรับจาง (รย.8)

ดานเทคนิค

4 kW 4 kW 

30  นาที และมีผลทดสอบ 30  นาที และมีผลทดสอบ 
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 และคุณสมบัติอ�นๆ ท่ีกรมการขนสงทางบกกำหนด

2. มีรูปลักษณ มิติ และขอความท่ีไดรับความเห็นชอบจากโครงการ และผูรับการสนับสนุน

3. ระบบประจุไฟฟาตองอยูในตัวรถและสามารถใชกับระบบไฟฟาแรงดันต่ำ 220 V ได การประจุไฟฟา

      อยางนอยตองเปนโหมด 2 ตาม IEC61851-1 ข้ึนไป เตารับจะตองรองรับ Type 2 ตามมาตรฐาน 

      IEC62196-1  

4. ระดับแรงดันไฟฟาของแบตเตอร่ี  ตองเปนกระแสตรงไมนอยกวา  48 โวลต 

5. มอเตอรไฟฟาตองมีระดับการปองกันฝุนและน้ำอยางนอย IP65 นอกจากน้ีจะตองมีมาตรการปองกัน

      น้ำในสวนของกลองควบคุม และระบบไฟฟา หรือมีผลทดสอบการว่ิงผานน้ำ (Water Wading Test)  

      ตามท่ีโครงการกำหนด 

6. การจับยึดแบตเตอร่ีตองม่ันคง 

7. มีอุปกรณ และเคร�องวัดอยางนอย ดังน้ี

      มิเตอรวัดระยะทางว่ิงสะสม 

      มิเตอรวัดปริมาณความจุแบตเตอร่ีท่ีเหลือ

      มิเตอรวัดความเร็ว

      ระบบบริหารแบตเตอร่ี จะตองสงขอมูล 

      1) แรงดันไฟฟารวมของแบตเตอร่ี  (CANBUS: index 11)

      2) กระแสไฟฟาท่ีจายเขาหรือออกจากแบตเตอร่ี  (CANBUS: index12)  

      3) สถานะแบตเตอร่ี (State of charge) (CANBUS: index12)  

      4) เวลา (Time stamp) (CANBUS: index12)  

          5) สัญญาณแบตเตอรี่ขัดของในรูปแบบการส�อสารแบบอนุกรม CANBUS ตามที่กำหนดใน  

         CAN Specification 2.0 หากระบบบริหารแบตเตอรี่ ไมมีระบบ CANBUS ใหติดตั้งอุปกรณ

         ที่สงคาทั้ง 5 ได  เพ�อที่ผูจัดทำระบบของโครงการเช�อมตอสายสัญญาณ และอานขอมูลได 

8. ตองมีจุดประจุไฟฟา USB สำหรับโทรศัพทมือถือ จำนวนอยางนอย 2 ชองสัญญาณ  บริเวณ

      หองผูโดยสาร 

9. ตองมีเมนสวิตซตัดวงจรจายไฟจากแบตเตอรี่ สำหรับกรณีฉุกเฉิน

10. ควรมีเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐาน มอก.แบบ 2 จุด สำหรับคนขับ 1 ตำแหนง และแบบ 2 จุดสำหรับ

      ผูโดยสาร 3 ตำแหนง
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1. เง�อนไขการรับประกัน ผูขายจะรับประกันการชำรุด เสียหายของรถ และช้ินสวนท่ีไมใชช้ินสวนส้ินเปลือง 

   เชน ยาง ผาเบรค เปนตน  เปนระยะเวลาอยางนอย 3 ป หรือในระยะการว่ิงไมเกิน 100,000 กิโลเมตร 

   ขึ้นกับเง�อนไขใดเกิดขึ้นกอน  การรับประกันนี้รวมทั้งคาแรงและคาอุปกรณ สำหรับวัสดุสิ้นเปลือง

   ใหรับประกันตามระยะเวลาที่ผูผลิตกำหนด  

2. การรับประกันแบตเตอรี่ กรณี แบตเตอรี่ชนิดลิเธียม ตองไมนอยกวา 4 ป หรือระยะทางวิ่งไมเกิน 

   130,000 กิโลเมตร และกรณีใชแบตเตอร่ีตะก่ัวกรด จะตองรับประกันการใชงานแบตเตอร่ี 3 ป หรือ 

   ระยะการวิ่งไมเกิน 100,000 กิโลเมตร หากแบตเตอรี่ชำรุดกอนเวลาจะตองเปลี่ยนชุดใหมให 

3. ในกรณีที่รถเกิดชำรุดเสียหายในระยะเวลารับประกัน ผูขายจะตองแกไขใหเปนปกติภายในวันถัดไป

   นับจากการแจงขอบกพรอง  และหากไมสามารถแกไขไดภายในกำหนดดังกลาว ผูขายจะตองจาย

   คาชดเชยใหกับโครงการเปนรายวันตามจำนวนวันที่ไมสามารถทำได วันละ 300 บาท 

4. ผูเสนอรถตุกตุกไฟฟาจะตองสงมอบรถตามกำหนดเวลาในสัญญา  ซ่ึงหากมีเหตุสุดวิสัยท่ีไมสามารถ

   ดำเนินการไดตองแจงใหผูรับการสนับสนุนและโครงการทราบทันที

5. ผูเสนอรถตุกตุกไฟฟาจะตองปรับตั้ง แกไข การทำงานของรถที่เสนอใหสอดคลองกับการใชงาน

   ของผูรับการสนับสนุน 

6. ผูเสนอรถตุกตุกไฟฟาจะตองชวยเหลือ อำนวยความสะดวกใหกับผูรับการสนับสนุนในการ

   จดทะเบียนรถตุกตุกไฟฟา

ดานการรับประกัน และการเสนอรถ
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1.  ช�อ-สกุล                                       บริษัท                

      ท่ีอยู                       ตำบล/แขวง        อำเภอ/เขต               

      จัดหวัด                   รหัสไปรษณีย    

      โทรศัพท          โทรสาร             

      มือถือ          Email       

2. ขอมูลรถตุกตุกเดิมท่ีจะนำเขารวมโครงการ

      2.1 ประเภทการจดทะเบียน (สวนบุคคล /รับจางสาธารณะ)      

      2.2 เลขทะเบียน และ  ช�อผูครอบครองรถ

คันที่                  เลขทะเบียน                                ผูครอบครอง/เจาของ

ใบสมัครเขารวมเปนรถตุกตุกไฟฟา

โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุกตุก 

ใหเปนรถตุกตุกไฟฟา (eTukTuk)
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สถานที่ประจุ   

1.  บาน 

2.  อู  

3.  อ�นๆ  

ขนาดมิเตอรเคร�องวัดไฟฟา  

      2.3 พ้ืนท่ีใหบริการ                

      2.4 กลุมลูกคาท่ีใชบริการ         

      2.5 ช่ัวโมงว่ิงตอวัน

3. ขอมูลรถตุกตุกไฟฟาท่ีเสนอ

      3.1 รถตุกตุกไฟฟา รุน                   บริษัท       

      3.2 จำนวน                                    คัน

      3.3 พิกัดระยะทาง                                                         กิโลเมตร/การชารจ

      3.4 ความเร็วสูงสุด                                                         กิโลเมตร/ช่ัวโมง

      3.5 เทคโนโลยีแบตเตอร่ีท่ีใช              ความจุ       kWh

      สถานท่ีชารจ      

      3.6 การประจุไฟฟา         1) บาน                  2) อู           3) อ�น

4. ส่ิงท่ีผูรับการสนับสนุนสามารถสนับสนุนโครงการ เชน จุดจอดรถ จุดชารจไฟฟา การเสนอรถเพ�อ

      ใชเปนรถสาธิต การขยายผลอ�น ท่ีผูรับการสนับสนุนสามารถทำได

ขาพเจามีความสนใจท่ีจะเขารวมโครงการฯ และสามารถดำเนินการไดตามเง�อนไขโครงการ

             ลงช�อ 

                       (             )

               วันท่ี
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รายการเอกสารแนบที่จัดสง

   1. ภาพถายรถตุกตุกเกาท่ีจะเขารวม

   2. ขอเสนอของรถท่ีจะเขารวม

 2.1  ขอมูลแสดงสมรรถนะรถและการรับประกันตามขอกำหนด

       2.2  เอกสารรับรองการทดสอบของรถรุนเดียวกันน้ี จากสถาบันยานยนต หนวยงานของรัฐ หรือ

            สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานท่ีนาเช�อถือ  ดังน้ี

 

      2.3  ใบเสนอราคา

      2.4  ใบแสดงการทดสอบรถตนแบบ หรือผานการจดทะเบียน ของรถรุนเดียวกันนี้ จาก

            กรมการขนสงทางบก (สามารถสงเพ่ิมเติมพรอมสัญญาจัดซ้ือรถ)

   3. หลักฐานแสดงตนของผูเขารวม เชน สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ กรณีบุคคลธรรมดาหรือ 

            สำเนาทะเบียนผูเสียภาษีหรือหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/หางราน กรณีนิติบุคคล
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หมายเหตุ      

โปรดสงเอกสารสมัครเขารวมมายังโครงการฯ ทางโทรสาร 0 2470 9609 

หรือ Email: etuktukthailand@gmail.com 

การทดสอบหาความเร็วสูงสุด

การทดสอบการว่ิงท่ีความเร็ว 45 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 30 นาที

การทดสอบหาระยะทางว่ิงตอการประจุ ท่ีความเร็วคงท่ี 45 กิโลเมตร 

การประเมินคาความส้ินเปลือง



ทำไมจึงควรสงเสริมรถสามลอไฟฟา?

“โครงการ e-TukTuk ”

“ปจจุบันรถสามลอหรือตุกตุกที่เปนสัญลักษณของประเทศไทย

มีการจดทะเบียนใชงานอยูประมาณ 20,000 คัน และใชงานอยู ใน

เขตกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 คัน เน�องจากรถตุกตุกใช

ความเร็วไมสูง โครงสรางไมซับซอน ทำใหรถตุกตุกไฟฟาสามารถ

ผลิตและประกอบได ในประเทศ และเปนหนึ่งในรถสาธารณะที่ภาครัฐ

มีแผนใหการสงเสริมในการปรับเปลี่ยนใหเปนรถไฟฟา”
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  มีการผลิตรถตุกตุกไฟฟาในหลายประเทศ เชน ประเทศจีน อินเดีย ฟลิปปนส และประเทศไทย 

      ดวยคุณสมบัติท่ีดีในดานความคลองตัวในการใชงาน การลดมลภาวะทางอากาศ ประหยัดพลังงาน

      และลดการปลอยกาซเรือนกระจก

   รูปที่ 2  โครงสรางของรถตุกตุกไฟฟา และแบตเตอรี่ที่ใช ในรถตุกตุก

 องคประกอบหลักของรถตุกตุกไฟฟามีเพียง 3 สวนคือ โครงรถ (Body) มอเตอร และแบตเตอรี่ 

 เทานั้น โครงรถไมตางจากรถตุกตุกเดิมที่ผลิตกันในประเทศ  เพียงรถตุกตุกไฟฟามักจะออกแบบ

 ใหมีน้ำหนักลดลงเพ�อใหว่ิงไดไกลข้ึน มอเตอรไฟฟาท่ีใชในรถตุกตุกไฟฟามี 2 ประเภทคือ มอเตอร

 ไฟฟากระแสตรงแบบไรแปรงถาน (Brushless DC Motor) ท่ีใชแมเหล็กถาวร และมอเตอรกระแสสลับ 

 (AC Induction Motor) มอเตอรไฟฟากระแสตรงไรแปรงถานใหประสิทธิภาพท่ีสูงกวา น้ำหนักเบากวา

 แตมีราคาสูงกวา การเลือกชนิดของมอเตอรข้ึนกับการออกแบบ โดยท่ัวไปรถตุกตุกใชมอเตอรขนาด

 4-10 กิโลวัตต แบตเตอร่ีท่ีใชในรถตุกตุกไฟฟามี 2 ประเภทคือ แบตเตอร่ีแบบตะก่ัวกรด (Lead Acid) 

 ซ่ึงคลายกับแบตเตอร่ีรถยนตท่ีใชกัน แตเปนแบบพิเศษท่ีใชกับรถไฟฟา (Deep Cycle) สามารถจาย

 ไฟฟาไดที่ความจุต่ำๆ  และแบตเตอรี่ชนิดลิเธียม แบบที่ใชกับมือถือหรืออุปกรณอิเลคทรอนิคส 

 แบตเตอร่ีลิเธียมมีอายุการใชงานนานกวา และชารจไดเร็ว น้ำหนักเบา แตมีราคาคอนขางสูง อุปกรณ

 ท้ังสวนคือ มอเตอรและแบตเตอร่ี ตลอดจนแผงควบคุมสำหรับรถตุกตุกไฟฟา ในปจจุบันมีจำหนาย

 แพรหลาย และผูประกอบการหาซื้อไดไมยาก

บทความน้ีจะพาทานไปหาคำตอบกันวา 

เปนการเปล่ียนตามกระแสหรือไม หรือมีขอดีอยางไร 

มีความคุมคาหรือยัง และอนาคตยานยนตสาธารณะจะเปนอยางไร
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1.  เทคโนโลยีรถตุกตุกไฟฟา



                              รูปท่ี 3 มลภาวะทางอากาศบนทองถนน

 หลายคนอาจนึกเถียงในใจวา รถไฟฟามันก็ปลอยไอเสียท่ีโรงไฟฟาไง เรามาลองดูขอมูลการปลอย

กาซไอเสียของรถรถตุกตุกเคร�องยนตและการผลิตไฟฟาที่ระยะทางวิ่ง 100 กิโลเมตรเทากัน

                    ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบการปลอยมลภาวะทางอากาศของรถตุกตุก

 หลายๆ เมืองใหญทั่วโลกที่มีการใชรถยนตเปนหลักจะมีปญหา มลพิษและสภาพอากาศ อยางเชน 

ปกก่ิง จารกาตา และรวมถึงกรุงเทพมหานครของเรา นำมาซ่ึงปญหาสุขภาพ โรคทางเดินหายใจ ฯลฯ และ

แนนอนจำเลยรายหนึ่ง คือ รถสามลอ  ซึ่งเดิมใชเคร�องยนตสองสูบ ตอมาปรับปรุงเปนสี่สูบแลว 

การเผาไหมดีข้ึน แตก็ยังมีไอเสีย  แตถาใครเดินวนดูรอบรถตุกตุกไฟฟา จะไมพบทอไอเสีย เพราะรถไฟฟา

ใชมอเตอรไมมีเคร�องยนต อาจกลาวไดวารถตุกตุกไฟฟาไมมีการปลอยไอเสีย ณ จุดใชงาน ถูกตอง

แลวครับ ฟงไมผิด ไอเสีย เปนศูนย ณ จุดใชงาน จึงไมใชเร�องแปลกท่ีเมืองทองเท่ียว หรือมหานครหลายเมือง

ประกาศที่จะสงเสริมใหใชรถไฟฟา  อยางเชน  ลอนดอน หรือ เมืองสต็อคโฮม ประเทศสวีเดน ที่มี

รถตุกตุกไฟฟาว่ิงใหบริการในเขตช้ันใน เรียกใชบริการผานแอพลิเคช่ัน และจะเพ่ิมจนครบ 200 คันในป 2018

รายการ รถตุกตุกเคร�องยนต
1
(LPG)

รถตุกตุกไฟฟา
2

ณ จุดใชงาน ณ โรงไฟฟา

1 กาซไฮโดรคารบอน (กรัมตอ 100 กิโลเมตร) 347 g 0 0

  - 0 4.1 g

168 g 0 12.6 g

840 g 0 0

12,690 g 0 5,635 g

2 กาซซัลเฟอรไดออกไซด  (กรัมตอ 100 กิโลเมตร)

3 กาซไนโตรเจนไดออกไซด (กรัมตอ 100 กิโลเมตร)

4 กาซคารบอนมอนอกไซด (กรัมตอ 100 กิโลเมตร)

5 กาซคารบอนไดออกไซด (กรัมตอ 100 กิโลเมตร)

หมายเหตุ   1 รายงานผลการศึกษาการเปลี่ยนเคร�องยนตสองจังหวะเปนสี่จังหวะ, กรมควบคุมมลพิษ

        2 Emission Inventory of Electricity Generation in Thailand, Journal of Sustainable Energy 

                and Environment. 
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2.  รถตุกตุกลดมลภาวะทางอากาศไดจริงหรือไม



จะเห็นวาแมพิจารณาการปลอยมลภาวะทางอากาศที่โรงไฟฟาเทียบกับรถตุกตุ กที ่ ใชเคร�องยนต 

การปลอยมลภาวะทางอากาศท่ีโรงไฟฟาก็ต่ำกวากรณีเคร�องยนตคอนขางมาก

 

 กาซเรือนกระจกเปนสาเหตุสำคัญของภาวะโลกรอน และภาคขนสงก็เปนแหลงกำเนิดกาซเรือนกระจก

ท่ีสำคัญ ประเทศไทยปจจุบันปลอยกาซเรือนกระจกประมาณ 400 ลานตันตอป และเปนสวนของภาคขนสง

ประมาณรอยละ 17 รัฐบาลไทยโดยนายกรัฐมนตรีไดไปแสดงความตั้งใจตอประชาคมโลก วาจะลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกลง 25% ในป 2030  

 รถตุกตุกที่วิ่งเฉลี่ย 100 กิโลเมตรตอวันจะปลอยกาซเรือนกระจกประมาณ 6.2 ตันตอป และพบวา 

รถตุกตุกไฟฟาจะลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงถึง 67 % จากของรถตุกตุกที่ใชเคร�องยนต ทั้งนี้

เน�องจากประสิทธิภาพของเคร�องยนต 4 จังหวะต่ำกวาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา หากรถตุกตุก 

20,000 คันเปลี่ยนเปนรถตุกตุกไฟฟาทั้งหมด จะลดกาซเรือนกระจกลงไดถึง 80,276 ตันตอป

           

3.  รถตุกตุกไฟฟาลดโลกรอนไดอยางไร?
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ตารางท่ี 2 การประเมินการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของรถตุกตุกไฟฟา

ขอมูล

กรณีเปนรถ LPG กรณีเปนรถไฟฟา

หนวย

รับจาง (รย.8)
สวนบุคคล 

(รย.4)
รวม รับจาง (รย.8)

สวนบุคคล 

(รย.4)
รวม

1.  จำนวนรถ 18,000 18,0002000 20,000 20,0002000 คัน

100

350

0.10

10.31

1.7226

6.19

1.7226

10.00 6.00

0.5813 0.5813

6.22

111,880 7,459 119,339 36,622 2,441 39,063

3.73 2.03 1.22

กก./หนวย

ตัน/ป

4.18 2.51 ตัน/ป

ตัน/ป

75,258 5,017 80,276

67.27

ตัน/ป

ตัน/ป

0.10 0.10 0.10

ลิตร/กม.

(LPG) 

kWh/กม.

(ไฟฟา)

ลิตร

(LPG)

หนวย

(ไฟฟา))

350 350 350 วัน/ป

10060 60 กม./วัน/คัน2.  ระยะทางวิ่ง

3.  วันที่วิ่งรถ

4.  ความสิ้นเปลือง

    พลังงาน/คัน 

5.  เชื้อเพลิง หรือ 

    ไฟฟาที่ใช/วัน/คัน

6.  Emission Factor

7.  การปลอยกาซ

    เรือนกระจก/คัน/ป

8.  การลดกาซเรือน

    กระจก/คัน/ป

9.  การปลอยกาซเรือน

    กระจกรวมทั้งสิ้น/ป

10.  การลดกาซเรือน

      กระจกรวมทั้งสิ้น/ป

11.  รอยละการลดกาซ

      เรือนกระจก
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 เน�องจากประสิทธิภาพของมอเตอรไฟฟาและการผลิตไฟฟา สูงกวาเคร�องยนต รถตุกตุกไฟฟา

ใชพลังงาน 0.1 ถึง 0.15 kWh/กิโลเมตร ขณะที่รถตุกตุกที่ ใชเชื้อเพลิง LPG จะมีความสิ้นเปลืองที่

9.7 กิโลเมตร/ลิตร ดังน้ันเม�อเปรียบราคาคาไฟฟาและคาเช้ือเพลิง การใชรถไฟฟาจะประหยัดคาใชจายของ

ผูขับขี่รถตุกตุกรับจางลงถึงรอยละ 70 หรือประมาณ 33,000 บาท/ป และหากพิจารณาราคาแบตเตอรี่

ตองเปล่ียนตามอายุการใชงาน ก็ยังมีคาใชจายต่ำกวาประมาณรอยละ 7.3 หากพิจารณาการใชพลังงาน

ปฐมภูมิในการผลิตไฟฟา การใชรถตุกตุกไฟฟาจะลดการนำเขาพลังงานของประเทศในสวนท่ีใชกับรถตุกตุก

ลงได 1.3 ลานจิกกะจูล หรือลดลงถึงรอยละ 70.8  

ตารางท่ี 3 คาใชจายของรถตุกตุกไฟฟาและรถตุกตุกเช้ือเพลิงแอลพีจี

ขอมูล หนวย
รถตุกตุก 

(LPG)

รถตุกตุก 

(ไฟฟา)

 1.  ราคารถ

 2.  ราคาแบตเตอรี่

     ราคาแบตเตอรี่ตอป

 3.  คาบำรุงรักษาตอป เชน น้ำมันเคร�อง ฯลฯ

 4.  ระยะทางวิ่งตอวัน

 5.  ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง/ไฟฟา

 6.  ปริมาณเชื้อเพลิง หรือ ไฟฟาที่ใชตอวัน

 

7.  ราคาพลังงานตอหนวย

 8.  คาพลังงานที่จายรวมตอป

 9.  รวมคาใชจายตอป

10.  เงินที่ประหยัดไดตอป

11.  รายจายที่ลดลงเม�อหักราคาแบตเตอรี่แลว

12.  การใชพลังงานปฐมภูมิตอคันตอป

13.  การใชพลังงานปฐมภูมิทั้งหมดตอป

150,000 200,000

150,000

30,000

2100

100 100 กม./วัน

บาท/ป 

บาท/ป 

บาท

บาท

ลิตร/กม.(LPG) 

kWh/กม.(ไฟฟา)

ลิตร(LPG)      

หนวย(ไฟฟา)

0.10

10.31

12.57

45,355.67 14,000.00 บาท/ป

47,455.67

96,051

1,844,190 537,600 (-70.85%) จิกะจูลตอป

28,000 เมกะจูลตอป

14,000.00 บาท/ป

33,455.67 (-70.50%)

3,455.67  (-7.28%)

บาท/ป

บาท/ป

4 บาท/ลิตร(LPG)

บาท/หนวย(ไฟฟา)

10.00

0.10
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4.  รถตุกตุกไฟฟาประหยัดรายจายไดจริงหรือ?

หมายเหตุ ขอมูลที่ใชวิเคราะหอางอิงจากสมมุติฐานของโครงการ



 รถตุกตุกไฟฟาเหมือนเทคโนโลยีอ�นๆ ที่มีขอดีมากมาย แตในระยะแรกจะมีราคาที่สูง และไมคุมคา 

คำถามสำคัญคือ รถตุกตุกไฟฟามีความคุมคาหรือยัง องคประกอบหลักในราคาของรถตุกตุกไฟฟาคือ 

ราคาแบตเตอรี ่ ซึ ่งขณะนี ้ลดต่ำลงมากจนอยูที ่ประมาณ 350 เหรียญสหรัฐตอกิโลวัตตชั ่วโมง  

และเทคโนโลยีที่ไมสูงมากทำใหราคารถตุกตุกไฟฟาต่ำกวายานยนตไฟฟาสวนบุคคลคอนขางมาก

 ตารางที่ 4 พิจารณาการลงทุนในมุมของผูประกอบการอู ในสองกรณี คือ กรณีซื้อรถตุกตุก

เคร�องยนต และ กรณีซ้ือรถตุกตุกไฟฟา แบบไมไดรับการสนับสนุน และแบบไดรับการสนับสนุนจากโครงการ 

โดยสมมุติฐานวา รายไดจากการใหเชารถตุกตุกเคร�องยนต และรถตุกตุกไฟฟายังเทากัน เน�องจากเปน

ระยะเริ่มตนทดลองใชงาน จากการประเมินพบวา การลงทุนซื้อรถตุกตุกเคร�องยนต คืนทุนในระยะเวลา 

1.48 ป  แตหากไดรับการสนับสนุนซ้ือรถไฟฟา ในกรณีท่ีไมคิดมูลคารถตุกตุกเกา จะคืนทุนเพียง  0.48 ป 

แตหากประเมินมูลคารถตุกตุกเกาท่ี 100,000 บาท ระยะเวลาคืนทุนกรณีเขารวมโครงการจะอยูภายใน 1.43 ป 

ซ่ึงใกลเคียงกับกรณีรถตุกตุกเคร�องยนต  ดังน้ันอาจกลาวไดวา หากไมพิจารณาผลประโยชนอ�นจากการใช

รถตุกตุกไฟฟา การลงทุนรถตุกตุกเคร�องยนต และรถตุกตุกไฟฟาในกรณีที่ ไดรับการสนับสนุน 

มีผลตอบแทนการลงทุนใกลเคียงกัน 

รูปที่ 5 สถานีเติมพลังงาน

5.  รถตุกตุกไฟฟายังไมคุมจริงหรือ?
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ขอมูล หนวย

กรณีตอรถตุกตุกไฟฟาใหม
กรณีตอ

รถตุกตุก LPG ไมไดรับ

การสนับสนุน

ไดรับ

การสนับสนุน

1.  ระยะทางวิ่งตอวัน 100 100 100 กม./วัน

 2.  ความสิ้นเปลือง 

    เชื้อเพลิง/ไฟฟา 

0.01 0.01 0.01
ลิตร/กม.(LPG) 

หนวย/กม.(ไฟฟา)

 3. ปริมาณเชื้อเพลิง หรือ 

     ไฟฟาที่ใชตอวัน

10.31 10.00 10
ลิตร(LPG)     

หนวย(ไฟฟา)

 4. ราคาพลังงาน 12.57 4.00  4 บาท/ลิตร(LPG) 

บาท/หนวย(ไฟฟา

 5. ราคารถตุกตุก 150,000  350,000    350,000 บาท

8.  รายไดจากการใหเชา

      รายไดจากการใหเชา

      วันละ 300 บาท

      หักคาบำรุงรักษาตอป 

      เชน น้ำมันเคร�อง ฯลฯ

    รายไดสุทธิ

105,000

2,100

102,900 105,000 105,000 บาท/ป

0.000.00 บาท/ป

105,000 105,000 บาท/ป

7.  เงินที่ตองลงทุนเพิ่ม 150,000 350,000   50,000 บาท

9.  ระยะเวลาคืนทุน 1.46   3.33     0.48 ป

 6. การสนับสนุนโดยประมาณ 300,000 บาท

ตารางท่ี 4 ความคุมคาของรถตุกตุกไฟฟา
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7.  รถตุกตุกไฟฟาสรางโอกาสใหมทางธุรกิจ

รูปท่ี 7 รถตุกตุกไฟฟากับโอกาสทางธุรกิจ

6.  การใชงานรถตุกตุกไฟฟามีคาใชจายในการ

    ใชงานต่ำกวาการใชรถตุกตุกเคร�องยนต

 เน�องจากรถไฟฟามีชิ้นสวนนอยกวาเคร�องยนต ดังนั้นการบำรุงรักษาจึงนอยมาก ตางจาก

เคร�องยนตซึ่งตองการการเปลี่ยน น้ำมันเคร�อง และกรองอากาศ โดยประมาณทุก 5,000 กิโลเมตร 

คาใชจายสวนนี้อยางนอยประมาณ 2,100 บาทตอป

 บทความนี้ ไดชี้ ใหทานเห็นขอดีของรถตุกตุกไฟฟาในดานสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน และ

การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุนที่รถตุกตุกไฟฟาและรถตุกตุกเคร�องยนตมีคาใชจายที่ใกลเคียงกัน

และแขงขันกันได และเปนโอกาสสำหรับธุรกิจและบริการใหมๆ ดังนั้นทานที่สนใจ สามารถติดตอขอรับ

การสนับสนุนไดตามรายละเอียดในเอกสารนี้

 รถตุกตุกไฟฟาเปนยานยนตที ่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไรมลพิษในจุดที่วิ ่งใหบริการ และเปน

เอกลักษณของประเทศไทย ดังนั ้นจึงสนับสนุนการทองเที ่ยวและเปนภาพลักษณ ใหมของการใช

บริการรถตุกตุกที่สะดวกสบายและทันสมัย รถตุกตุกไฟฟาในโครงการจึงมีสิ่งอำนวยความสะดวก

ตางๆ เปนอุปกรณมาตรฐาน เชน มีบริการ free wi-fi  มีที่ชารจโทรศัพทมือถือ และมีบริการเรียก

รถตุกตุกไฟฟา และแสดงตำแหนงรถผานแอพพลิเคชั่นบนมือถือ แสดงผลประหยัดพลังงานจากการ

ใชงาน และบันทึกขอมูลการใหบริการที่สามารถติดตามประวัติได  จึงเปนโอกาสใหมในการใชรถตุกตุก

ไฟฟาสนับสนุนการทองเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดลอม สะดวกสบาย และทันสมัย

 นอกจากนี้รถตุกตุกไฟฟายังสามารถผลิตในประเทศ การสงเสริมใหตุกตุกในประเทศเปลี่ยนเปน

รถตุกตุ กไฟฟา จะสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตรถตุกตุ กไฟฟา และยังมีศักยภาพในการผลิต

เพ�อสงออกอีกดวย
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โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุกตุกใหเปนรถตุกตุกไฟฟา

www.facebook.com/etuktukthailand


