
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

แนวทางการประเมินต้นทุนราคารถโดยสารไฟฟ้า 
และค่าซ่อมบ ารุง จ านวน 200 คัน 



แนวทางการประเมินต้นทุนราคารถโดยสารไฟฟ้าและค่าซ่อมบ ารุง 

โครงการศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบไฟฟ้า จ านวน 200 คัน 1 

แนวทางการประเมินต้นทุนราคารถโดยสารไฟฟ้าและค่าซ่อมบ ารุง 
 

1. ราคารถโดยสารไฟฟ้า 

ในการศึกษานี้ได้ประเมินความเป็นไปได้ของราคารถโดยสารไฟฟ้าโดยแบ่งเป็น 4 กรณี 
ก)  ราคารถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยวิธีน าเข้าส าเร็จรูปทั้งคัน (CBU) โดยไม่ได้
รับการยกเว้นภาษีน าเข้า 
ข)  ราคารถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยวิธีน าเข้าส าเร็จรูปทั้งคัน (CBU) และได้รับ
การยกเว้นภาษีน าเข้า 
ค)  ราคารถโดยสารปรับอากาศใหม่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นราคาค่าสินค้า+ค่าประกัน+ค่าขนส่ง 
(Cost, Insurance and Freight: CIF)  
ง)  ราคารถโดยสารปรับอากาศใหม่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยวิธีน าเข้าชิ้นส่วน มาประกอบใน
ประเทศ  (CKD) และได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า 

 
ซ่ึงการประเมินราคาของรถโดยสารไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้น จะอ้างอิงการหาข้อมลูราคาตามแนวทางของ

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ก าหนดไว้ คือ 
1) เป็นราคามาตรฐานที่มีคณะบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานก าหนดไว้ 
2) เป็นราคาที่เคยซื้อเคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
3) เป็นราคาตลาด โดยสืบจากท้องตลาด เว็บไซต์ต่าง ๆ (3 ราย)  

 
เนื่องจากปัจจุบัน ยังไม่ได้มีบริษัทที่ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายรถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย ที่

ปรึกษาจึงได้ใช้แนวทางที่ (2) ในการประเมินราคาของรถโดยสารไฟฟ้า โดยอ้างอิงราคาจากการซื้อรถโดยสาร
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการด าเนินการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาเปรียบเทียบและแนว
ทางการส่งเสริมรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพ่ือสังคมคาร์บอนต่ าของประเทศไทย” ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ซื้อรถ
โดยสารไฟฟ้าเข้ามาเพ่ือด าเนินการวิจัย (ราคา C.I.F) เป็นมูลค่า 11,953,760 บาท1 

 
การค านวณราคารถโดยสารไฟฟ้าในกรณี (ก) ได้ค านวณจากหลักเกณฑ์การคิดราคารถยนต์รวมภาษี

น าเข้าดังรายการต่อไปนี้2 
1) ราคา C.I.F. (ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง +ค่าประกันภัย ) 
2) ภาษีอากรขาเข้า 40% ของ ราคา C.I.F. (รถโดยสาร) 
3) ภาษีสรรพสามิต = (C.I.F. + อากรขาเข้า + ภาษีค่าธรรมเนียมอ่ืนไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพ่ิม) x 

อัตราภาษี / 1 – ( 1.1 x อัตราภาษ ี) โดยอัตราภาษรีถไฟฟ้า 10% 
4) ภาษีกระทรวงมหาดไทย = 10% ของภาษีสรรพสามิต 
5) VAT 7% ของ ราคา C.I.F. + ภาษีอากรขาเข้า + ภาษีสรรพสามิต + ภาษี

กระทรวงมหาดไทย 

                                           
1ราคารถโดยสารไฟฟา้ 326,536 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) อุปกรณ์ประจุไฟฟา้ 15,000 USD คิดอัตราแลกเปลี่ยน 35 บาทต่อ USD 
2http://auto.sanook.com/5654/ 



แนวทางการประเมินต้นทุนราคารถโดยสารไฟฟ้าและค่าซ่อมบ ารุง 

โครงการศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบไฟฟ้า จ านวน 200 คัน 2 

ดังนั้นราคารถโดยสารไฟฟ้าในกรณี (ก) ที่เป็นการน าเข้าแบบไม่ได้ยกเว้นภาษีจึงมีราคารวมทั้งหมดเท่ากับ 
20,389,431 บาท และในกรณี (ข) ที่ได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้าจะมีราคาทั้งหมดเท่ากับ 13,539,523บาท 
และกรณี (ค) อ้างอิงราคาของ กฟภ. เท่ากับ 11,953,760 บาท 
  
 ส่วนในกรณี (ง) เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าในขนาดที่จะด าเนินการสั่งซื้อใน
ประเทศไทย และยังไม่มีเงื่อนไขในการส่งเสริมการลงทุนที่ชัดเจนที่จะสามารถประเมินราคาของรถโดยสาร
ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย จึงใช้แนวทางการเปรียบเทียบราคารถยนต์ในรุ่น Toyota Hybrid (ตามค าแนะน า
ของกรรมการพิจารณาด้านเทคนิคฯ ในการจัดท าร่าง TOR) ซึ่งเป็นรุ่นที่เคยมีการน าเข้าทั้งคันและปัจจุบันมี
การประกอบภายในประเทศ เพ่ือวิเคราะห์สัดส่วนของราคารถในกรณีที่น าเข้าทั้งคันและการประกอบใน
ประเทศ ผลการวิเคราะห์พบว่าราคารถยนต์ที่ประกอบในประเทศมีราคาประมาณร้อยละ 46.7 เปรียบเทียบ
กับราคารถยนต์ที่มีการน าเข้าทั้งคันจากต่างประเทศ3 ดังนั้นจึงประมาณราคาในกรณี (ง) โดยใช้สัดส่วน
ดังกล่าวคูณกับราคารถโดยสารไฟฟ้าน าเข้าท้ังคันในกรณี (ก) ซึ่งราคารถโดยสารในกรณี (ง) นี้จะมีราคาเท่ากับ 
9,188,401บาท 
  
 ในการประเมินตามแนวทางที่ 3 ซึ่งองค์การได้ขอราคาจากผู้ประกอบการที่สนใจ โดยการก าหนด
คุณลักษณะทางเทคนิคเบื้องต้นให้ ได้ราคาตามแสดงดังตารางที่ 1 และราคาจากการส ารวจใน Website โดย
ใช้ค าส าคัญ "electric bus 12 m price" แสดงในรูปที่ 1 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบราคารถโดยสารไฟฟ้าขนาด 12 m และ ค่าบ ารุงรักษา 10 ปี 

ชื่อบริษัท  ยี่ห้อ  
ราคารถไม่รวม
ภาษี 
/คัน (ล้านบาท) 

ราคารถรวมภาษี 
/คัน (ล้านบาท) 

ส่วนลดกรณี
ซ้ือ 200 คัน  

ค่าซ่อม/คัน  
ปีที่ 1-5  

ค่าซ่อม/คัน  
ปีที่ 6-10  

1.  บ. อี.ซี.ไอ. 
กรุ๊ปฯ  

Yutong  13.720 20.555 2%  692.79 บาท  692.79 บาท  

2.  บ. ไทยยาน
ยนต์ไฟฟ้าฯ 
(คุณสมบัติไม่
ตรง) 

Foton  10.000 14.980 -  387 บาท  2,079 บาท  

3.  บ. ช ทวี  
(บจม.)  

Bonluck  13.680  20.500 5%  3 บาท/กม. 
(750 บาท)  

6 บาท/กม. 
(1,500 บาท)  

4.  บ. เบต้า 
เอ็นเนอร์ยีฯ  

Golden 
Dragon  

15.010  22.500 15%  958.60 บาท  1,046.55 
บาท  

5.  บ. ล๊อกเลย์ฯ  BYD  15.340  22.990 -  930 บาท  1,650 บาท  

6.  บ. รถไฟฟ้าฯ 
(บจม.)  

E-Bus  14.690  22.000 3 ล้านบาท/
คัน  

900 บาท  1,400 บาท  

 

                                           
3รถยนต์ Toyota Hybrid น าเข้าทั้งคันจากต่างประเทศราคาประมาณ 3,000,000 บาท ในขณะที่ราคาขายรถยนต์ที่ประกอบในประเทศราคา
ประมาณ 1,400,000 บาท 



แนวทางการประเมินต้นทุนราคารถโดยสารไฟฟ้าและค่าซ่อมบ ารุง 

โครงการศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบไฟฟ้า จ านวน 200 คัน 3 

 
 
 

รูปที่ 1 ราคารถโดยสารไฟฟ้าขนาด 12 m จาก Website โดยใช้ค าส าคัญ "electric bus 12 m price"   



แนวทางการประเมินต้นทุนราคารถโดยสารไฟฟ้าและค่าซ่อมบ ารุง 

โครงการศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบไฟฟ้า จ านวน 200 คัน 4 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าราคารถโดยสารไฟฟ้า (ไม่รวมภาษี) ที่แต่ละบริษัทเสนอมาและราคาจาก
เว็บไซด์ มีราคาอยู่ในช่วง 10 ล้านบาท ถึง 15.34 ล้านบาท ช่วงราคาที่แตกต่างกันนี้เนื่องจากรถโดยสารไฟฟ้า
ที่แสดงมีขนาดมอเตอร์, ระบบขับเคลื่อนและควบคุมมอเตอร์, ขนาดแบตเตอรี่, ชุดควบคุมแบเตอรี่, โครงสร้าง
แชสซี รวมถึงอุปกรณ์ร่วมต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อ, เทคโนโลยีที่เลือกใช้ และ
เทคนิคการออกแบบของบริษัทผู้ผลิต ดังได้น าเสนอไว้แล้วในรายงานการศึกษาของทีมที่ปรึกษา เช่น ก าหนด
ระยะทางท่ีต้องการ, รูปแบบการขับเคลื่อน, ระบบป้องกันมอเตอร์และแบตเตอรี่ และ ระบบการอัดประจุเป็น
ต้น 
 หากต้องการพิจารณาราคาของชิ้นส่วนหลักของรถโดยสารไฟฟ้าได้แก่ มอเตอร์, ระบบขับเคลื่อนและ
ควบคุมมอเตอร์, แบตเตอรี่, ชุดควบคุมแบตเตอรี่, ชุดอัดประจุ สามารถสืบจากเว็บไซต์4 ต่าง ๆ ได้ ซึ่งแสดงดัง
รูปที่ 2 - รูปที่ 6 จะพบว่าช่วงราคานี้เป็นราคาประมาณทั่วไปของอุปกรณ์แต่ละส่วนยังไม่ได้มีการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งการก าหนดจะขึ้นอยู่กับการออกแบบและเทคโนโลยีที่ เลือกใช้ หรือเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของผู้ใช้งาน  
 เนื่องจากเทคโนโลยีของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีใหม่และไม่เปิดเผยมากนัก นอกจากนี้ยังมี
การพัฒนาเทคนิคและวิธีการออกแบบที่สามารถพิจารณาได้หลายลักษณะ จากร่างขอบเขตงานและร่าง
เอกสารการประกวดราคาและก าหนดราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมว่าจ้างซ่อมรถโดยสารไฟฟ้า จ านวน 
200 คัน ได้ก าหนดคุณลักษณะเบื้องต้นไว้ว่ารถโดยสารนี้ต้องสามารถเดินรถได้ระยะทางไม่น้อยกว่า 250 km 
และมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไม่เกิน 1 kWh/km การก าหนดคุณลักษณะเช่นนี้สามารถออกแบบรถ
โดยสารไฟฟ้าได้หลายลักษณะ เช่น 
 การพิจารณาเลือกใช้มอเตอร์ เมื่อพิจารณาจากพิกัดก าลังที่ต้องการ โดยพิจารณาจากภาระรวมที่
ต้องการขับซึ่งก็คือน้ าหนักรวมผู้โดยสารของรถโดยสาร และเทคนิคการขับเคลื่อน สามารถเลือกชนิดของ
มอเตอร์, เทคนิคการควบคุมและวิธีป้องกัน, ระบบระบายความร้อน รวมถึงประสิทธิภาพ ได้หลายแบบ จาก
ราคาที่สืบค้นได้ จะเห็นได้ว่าความเป็นไปได้ของราคาเฉพาะมอเตอร์ไม่รวมระบบระบายความร้อนและระบบ
ป้องกันจะอยู่ในช่วงประมาณ 0.35 - 0.45 ล้านบาท 
 การพิจารณาเลือกใช้ระบบขับเคลื่อนและควบคุมมอเตอร์ จ าเป็นต้องมีขนาดเพียงพอและสัมพันธ์กับ
ชนิด, พิกัดก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่ต้องการของมอเตอร์ จากราคาที่สืบค้นได้ จะเห็นได้ว่าความเป็นไปได้ของราคา
เฉพาะระบบควบคุมมอเตอร์ไม่รวมระบบระบายความร้อนและระบบป้องกันของตัวควบคุมเองจะอยู่ในช่วง
ประมาณ 0.25 - 0.40 ล้านบาท 
 การพิจารณาเลือกขนาดของแบตเตอรี่ จะพิจารณาจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การเดินรถ โดยต้องพิจารณาถึงระบบปรับอากาศ, ระบบแสงสว่าง, อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถโดยสาร, รูปแบบ
การอัดประจ ุและปริมาณประจุคงเหลือต่ าสุดเพื่อเป็นการป้องกันการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ (SOC : State 
of Charge) จากราคาที่สืบค้นได้พบว่าความเป็นไปได้ของราคาเฉพาะแบตเตอรี่อยู่ในช่วงประมาณ 3.50 -
 5.50 ล้านบาท  
 จากคุณลักษณะของแบตเตอรี่และขนาดที่เลือกใช้ จ าเป็นต้องมีระบบควบคุมแบตเตอรี่ที่สัมพันธ์กัน 
รวมถึงลักษณะการระบายความร้อนด้วย จากราคาที่สืบค้นได้ จะเห็นได้ว่าความเป็นไปได้ของราคาเฉพาะ
ระบบควบคุมแบตเตอรี่ไม่รวมระบบระบายความร้อนจะอยู่ในช่วงประมาณ 0.15 - 0.25 ล้านบาท และระบบ

                                           
4 https://www.alibaba.com/ และ http://www.evwest.com/ 



แนวทางการประเมินต้นทุนราคารถโดยสารไฟฟ้าและค่าซ่อมบ ารุง 

โครงการศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบไฟฟ้า จ านวน 200 คัน 5 

อัดประจุไม่รวมชุดสื่อสารระหว่างชุดอัดประจุกับชุดควบคุมแบตเตอรี่ จะอยู่ในช่วงราคาประมาณ 0.20 -
 0.40 ล้านบาท  
 

 
รูปที่ 2 ราคาตลาดของมอเตอร์ตามพิกัดก าลัง  

 

 
รูปที่ 3 ราคาตลาดของชุดขับเคลื่อนและควบคุมมอเตอร์ตามพิกัดก าลัง  
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แนวทางการประเมินต้นทุนราคารถโดยสารไฟฟ้าและค่าซ่อมบ ารุง 

โครงการศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบไฟฟ้า จ านวน 200 คัน 6 

 
รูปที่ 4 ราคาตลาดของแบตเตอรี่ต่อหน่วย kWh  

 

 
รูปที่ 5 ราคาตลาดของเครื่องอัดประจุต่อหน่วย kW 

 

 
รูปที่ 6 ราคาตลาดของชุดควบคุมแบตเตอรี่ต่อเซลล์ 
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แนวทางการประเมินต้นทุนราคารถโดยสารไฟฟ้าและค่าซ่อมบ ารุง 

โครงการศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบไฟฟ้า จ านวน 200 คัน 7 

 
 ราคาของอุปกรณ์หลักส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้าของรถโดยสารไฟฟ้าที่ได้กล่าวไปข้างต้น แสดงให้
เห็นว่าการที่จะก าหนดราคาที่แน่นอนเป็นไปได้ยาก เนื่องจากอุปกณ์แต่ละส่วนจ าเป็นต้องเลือกใช้งานอย่าง
เหมาะสมและสัมพันธ์กันโดยต้องพิจารณาทั้งศาสตร์ด้านวิศวกรรม ด้านความปลอดภัย และหลักเศรษฐศาสตร์
ทั้งด้านจุลภาคเฉพาะตัวรถและมหภาพในด้านการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศด้วย เพ่ือให้เห็นช่วงของ
ราคาที่เป็นไปได้จึงสรุปตัวเลขที่สามารถสืบค้นได้จากวิธีต่าง ๆ ไว้ในตารางที่ 2 และราคาที่เป็นไปได้ของ
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ไว้ในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบราคารถโดยสารไฟฟ้าด้วยวิธีการประเมินแบบต่าง ๆ  

วิธีการประเมิน ราคา [ล้านบาท] 
ราคารถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยวิธีน าเข้าส าเร็จรูปทั้งคัน (CBU) โดย
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า 

20.39 
 

ราคารถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยวิธีน าเข้าส าเร็จรูปทั้งคัน (CBU) และ
ได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า 

13.54 
 

ราคารถโดยสารปรับอากาศใหม่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นราคาค่าสินค้า+ค่าประกัน+ค่า
ขนส่ง (Cost, Insurance and Freight: CIF) 

11.95 
 

ราคารถโดยสารปรับอากาศใหม่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยวิธีน าเข้าชิ้นส่วน มาประกอบใน
ประเทศ  (CKD) และได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า (เปรียบเทียบกรณี Toyota Prius) 

9.19 
 

ราคาจากผู้ประกอบการที่สนใจ (ไม่รวมภาษี) 13.68 - 15.34  
ราคาจากผู้ประกอบการที่สนใจ (รวมภาษ)ี 20.50 - 22.99  
 
ตารางที่ 3 ราคาชิ้นส่วนหลักของรถโดยสารไฟฟ้าส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า 

ชิ้นส่วน ราคา [ล้านบาท] 
มอเตอร์ไฟฟ้า 0.35 - 0.45  
ระบบขับเคลื่อนและควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 0.25 - 0.40  
แบตเตอรี่ 3.50 - 5.50  
ระบบควบคุมแบตเตอรี่ 0.15 - 0.25  
ชุดอัดประจุ 0.20 - 0.40  
 
 เพ่ือเป็นการสนันสนุนผู้ประกอบการในประเทศให้มีโอกาสได้ประโยชน์จากโครงการและเหมาะสมกับ
ลักษณะการบริหารจัดการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากการศึกษาตามแนวทางที่ได้เสนอพบว่าราคา
รถโดยสารไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะอยู่ในช่วง 
9,188,401.00 - 13,539,523.00 ล้านบาท 
  



แนวทางการประเมินต้นทุนราคารถโดยสารไฟฟ้าและค่าซ่อมบ ารุง 

โครงการศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบไฟฟ้า จ านวน 200 คัน 8 

2. ค่าซ่อมบ ารุงรถโดยสารไฟฟ้า 

เนื่องจากยังไม่ได้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายโดยทั่วไป การประเมินต้นทุนการซ่อมบ ารุง
รถยนต์ไฟฟ้ามักจะประเมินโดยการเปรียบเทียบกับค่าซ่อมบ ารุงของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
(Internal Combustion Engine, ICE) จากการศึกษาข้อมูลจากการวิจัยพบว่าโดยทั่วไปแล้วค่าซ่อมบ ารุงของ
รถยนต์ไฟฟ้าจะมีมูลค่าต่ ากว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เนื่องจากไม่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายในส่วนของของเหล ว
ส าหรับเครื่องยนต์ เช่น น้ ามันเครื่อง เป็นต้น รวมทั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องยนต์ เช่น หัวเทียน สายพาน 
เป็นต้น ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 45 และตารางที่ 5 จากการวิเคราะห์เฉลี่ยแล้วค่าซ่อมบ ารุงของ
รถยนต์ไฟฟ้ามีมูลค่าต่ ากว่ารถยนต์เครื่องยนต์ทั่วไปอยู่ประมาณร้อยละ 35 ดังแสดงในรูปที่ 7  

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า 

 

 
 

                                           
5http://insideevs.com/ev-vs-ice-maintenance-the-first-100000-miles/ 



แนวทางการประเมินต้นทุนราคารถโดยสารไฟฟ้าและค่าซ่อมบ ารุง 

โครงการศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบไฟฟ้า จ านวน 200 คัน 9 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบต้นทุนรถยนต์ไฟฟ้าในรุ่นต่าง ๆ 

 
ที่มา http://evtc.fsec.ucf.edu/research/project6.html 

 

 
รูปที่ 7 การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ไฟฟ้า6 

 

 ที่ปรึกษาได้ประเมินราคาค่าซ่อมบ ารุงรถโดยสารไฟฟ้าจากข้อมูลราคากลางส าหรับซ่อมบ ารุงรถ
โดยสาร NGV ของ ขสมก. ซึ่งเป็นรถโดยสารประเภทใช้เครื่องยนต์ โดยพิจารณาเฉพาะค่าซ่อมบ ารุงในส่วนที่
จ าเป็นส าหรับรถโดยสารไฟฟ้าในช่วงระยะเวลา 5 ปี ดังแสดงในตารางที่ 6 และตารางที่ 7 ซึ่งค่าซ่อมบ ารุงรถ
โดยสาร NGV ในช่วงปีที่ 1-5 คาดว่ามีค่าประมาณ 925.91 บาทต่อคันต่อวัน และในช่วงปีที่ 6-10 มี
ค่าประมาณ 1,635.94 บาทต่อคันต่อวัน ดังแสดงในตารางที่ 8 ในขณะที่ค่าซ่อมบ ารุงรถโดยสารไฟฟ้ามี
ค่าประมาณ 652.50 บาทต่อคันต่อวัน และ 1,272.30 บาทต่อคันต่อวัน ตามล าดับ ซึ่งโดยเฉลี่ยในช่วง

                                           
6https://cleantechnica.com/2012/12/18/ev-maintenance-much-cheaper-than-that-of-ice-vehicles/และ
http://www.plugincars.com/study-electrics-35-less-costly-maintain-comparable-ice-vehicles-125755.html 



แนวทางการประเมินต้นทุนราคารถโดยสารไฟฟ้าและค่าซ่อมบ ารุง 

โครงการศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบไฟฟ้า จ านวน 200 คัน 10 

ระยะเวลา 10 ปี ค่าซ่อมบ ารุงรถโดยสารไฟฟ้าจะมีค่าประมาณร้อยละ 75 ของค่าซ่อมบ ารุงของรถโดยสาร 
NGV ดังแสดงในตารางที่ 9 
 

ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์ค่าซ่อมบ ารุงรถโดยสารไฟฟ้าเปรียบเทียบกับรถโดยสาร NGV 

 
รายการซ่อมบ ารุง 

ICE [บาท] EV [บาท] 
ต่อคร้ัง ต่อป ี ต่อคร้ัง ต่อป ี

1 การบ ารุงรักษา 10,000 กม. 
    1.1 จารบีหล่อลื่นระบบช่วงล่าง 435 4,350 

  1.2 อะไหล่ทั่วไป เช่น แบตเตอรี่/น้ ากลั่น ได
ชาร์ด/ไดสตาร์ท/ระบบแสงสว่าง 

1,000 10,000 200 1,000 

1.3 อุปกรณ์อะไหลส่ าหรับก๊าซรั่ว 500 5,000 
  2 การบ ารุงรักษา 20,000 กม. 

    2.1 ซ่อมบ ารุงระบบเบรค 13,116 65,580 13,116 65,580 
2.2 อะไหล่ทั่วไป เช่น ประเก็น แหวนรอง 

อะไหลไ่ฟฟ้า 2,000 10,000 200 1,000 
2.3 เปลี่ยนหัวเทียน 1,800 9,000 

  3 การบ ารุงรักษา 30,000 กม. 
    3.1 เปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิง 200 600 

  3.2 เปลี่ยนไส้กรองอากาศ (ลูกใน) 940 2,820 
  3.3 เปลี่ยนไส้กรองอากาศ (ลูกนอก) 1,850 5,550 
  4 การบ ารุงรักษา 100,000 กม. 

    4.1 ถุงลมรองรับน้ าหนัก 23,730 23,730 23,730 23,730 
4.2 ชุดลูกยางกันโคลง 16,494 16,494 16,494 16,494 
4.3 ชุดลูกหมากคันชัก 1,674 1,674 1,674 1,674 
4.4 ชุดหม้อลมหา้มล้อ 6,000 6,000 6,000 6,000 
4.5 ชุดเบรควาล์ว 1,599 1,599 1,599 1,599 
4.6 ชุดวาล์วควบคุมลม 4,062 4,062 4,062 4,062 
4.7 ท่อยางหม้อลมเบรค 5,500 5,500 5,500 5,500 
5 การบ ารุงรักษา 100,000 กม. 

    5.1 ยกฝาสูบ/เปลี่ยนบ่าวาล์ว 2,000 2,000 
  5.2 เปลี่ยนสายหัวเทียน 3,600 3,600 
  5.3 ชุดคอยล์จุดระเบิดก๊าซ 6,000 6,000 
  5.4 ชุดออกซิเจนเซ็นเซอร ์ 6,100 6,100 
  5.5 เปลี่ยนท่อยางก๊าซ 1,200 1,200 
   รวม 99,800 190,859 72,575 126,639 

 
 
 



แนวทางการประเมินต้นทุนราคารถโดยสารไฟฟ้าและค่าซ่อมบ ารุง 

โครงการศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบไฟฟ้า จ านวน 200 คัน 11 

ตารางท่ี 7 สรุปเปรียบเทียบรายการซ่อมบ ารุงรถโดยสาร ICE (NGV) กับ EV ในช่วงระยะเวลา 5 ปี                                                               
    (ต่อคันต่อวัน) 

 
รายการ ICE [บาท] EV [บาท] 

1 ค่าอะไหล่สิ้นเปลือง 522.90 347 
2 ค่าน้ ามันหล่อลื่น 50.54 - 
3 ยาง 116.6 116.6 
4 ตัวถัง - - 
5 ค่าแรง 129.95 129.95 
6 น้ ายาเครื่องปรบัอากาศ 20 20 
7 ค่าล้างรถ 14.44 14.44 
8 ประตูอัตโนมตั ิ - - 
9 น้ ามันเกียร์อตัโนมตั ิ 46.93 - 
10 อื่น ๆ  10.11 10.11 
11 ค่าด าเนินการ 14.44 14.44 

 
รวม 925.91 652.50 

 

ตารางท่ี 8 ค่าซ่อมบ ารุงช่วงปีท่ี 1-10 ของรถโดยสาร NGV (ต่อคันต่อวัน) 

 
 



แนวทางการประเมินต้นทุนราคารถโดยสารไฟฟ้าและค่าซ่อมบ ารุง 

โครงการศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบไฟฟ้า จ านวน 200 คัน 12 

ตารางท่ี 9 การประมาณค่าซ่อมบ ารุงช่วงปีที่ 1-10 ของรถโดยสารไฟฟ้า (ต่อคันต่อวัน) 

 
 
 
  



แนวทางการประเมินต้นทุนราคารถโดยสารไฟฟ้าและค่าซ่อมบ ารุง 

โครงการศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบไฟฟ้า จ านวน 200 คัน 13 

3. ต้นทุนรวมของรถโดยสารไฟฟ้าและค่าซ่อมบ ารุง 

ที่ปรึกษาได้คาดการณ์ต้นทุนของรถยนต์โดยสารไฟฟ้าจ านวน 200 คัน และค่าซ่อมบ ารุงส าหรับช่วง
ระยะเวลา 10 ปี ดังแสดงในตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ากรณี (ก) คาดว่าจะมีต้นทุนรวมทั้งหมด
ประมาณ 4,780 ล้านบาท กรณี (ข) มีต้นทุนรวมทั้งหมด 3,410 ล้านบาท กรณี (ค) มีต้นทุนรวมประมาณ 
3,093 ล้านบาท และกรณี (ง) มีต้นทุนรวมประมาณ 2,540 ล้านบาท  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรถโดยสารไฟฟ้าที่ ขสมก. มีโครงการจะสั่งซื้อมีความแตกต่างในบางส่วน เช่น 
เบาะที่นั่ง ลักษณะตัวถังของรถ เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับรถโดยสารไฟฟ้าที่ซื้อมาของ กฟภ. ซึ่งใช้เป็นราคา
อ้างอิง ที่ปรึกษาจึงได้วิเคราะห์ค่าส่วนต่างดังกล่าวและคาดว่าราคารถโดยสารไฟฟ้าตามรูปแบบที่จะสั่งซื้อของ 
ขสมก. จะมีราคาประมาณ 10.76 ล้านบาทต่อคัน และมีต้นทุนรวมในการซื้อและซ่อมบ ารุงตลอดระยะเวลา 
10 ปี ประมาณ 2,853.55 ล้านบาท 

 

ตารางท่ี 8 คาดการณ์เฉลี่ยต้นทุนการจัดหารถโดยสารไฟฟ้าของ ขสมก. จ านวน 200 คันระยะเวลา 10 ปี 

รายละเอียด 

เปรียบเทยีบกรณีจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า [ล้านบาท] 
แบบน าเข้า

ส าเรจ็รูปท้ังคัน 
(CBU)  

รวมภาษีน าเข้า 

แบบน าเข้า
ส าเรจ็รูปท้ังคัน 

(CBU)  
ยกเว้นภาษี

น าเข้า 

ราคา CIF ที่เคย
ด าเนินการซื้อรถ
โดยสารไฟฟ้า
ของ กฟภ. 

คิดส่วนต่างจาก
คุณสมบัติตัวรถโดยสาร

ของ กฟภ. 

แบบน าเข้า
ช้ินส่วนและ

อุปกรณ ์
มาประกอบใน
ประเทศ (CKD) 

1. ต้นทุนตัวรถโดยสาร
ปรับอากาศ 

4,077.89 2,707.90 2,390.72 
 

2,151.00 1,837.68 

ราคาเฉลี่ยต่อคัน (1) 20.39 13.54 11.95 
 

10.76 9.19 
  

   
 -5% =  10.22   

  
   

 -10% =  9.68   
  

   
 -12% =  9.46   

2. ค่าบ ารุงรักษา 702.55 702.55 702.55 
 

702.55 702.55 
ต้นทุนรวม (1+2) 4,780.44 3,410.45 3,093.27 

 
2,853.55 2,540.23 

  
   

 -5% =  2,746.00   
  

   
 -10% =  2,638.45   

         -12% =  2,595.43   
 
 
 


