
นางสาวญาณัจตา  พรมกอง
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนช านาญการ

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแกน่

การตรวจเปิดด าเนินการ



หัวข้อบรรยาย

สาระของบัตรส่งเสริม

แบบฟอร์มค าขออนุญาตเปิดด าเนินการทีป่รับปรุงล่าสุด

ตัวอย่างรายการเคร่ืองจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ตัวอย่างการค านวนการผลติ

ตัวอย่างหนังสือเอกสารที่เกีย่วข้อง



Time line การปฏิบัติ
หลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ย่ืนค าขอ

แจ้งมติ

ออกบัตร

ตอบรับมติ

ส้ินสุดระยะเวลาน าเข้าเคร่ืองจกัร

ขอเปิดด าเนินการ

ยกเลกิ
บัตรส่งเสริม

รายงานประจ าปี       
(ตส.310)

เร่ิมมรีายได้
ขอใช้สิทธิ ม.31

อนุมตัโิครงการ



สาระส าคัญของบัตรส่งเสริม
4

สิทธิประโยชน์
TAX

NON-TAX

เงือ่นไข

ทั่วไป

เฉพาะโครงการ
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วนัท่ีออกบตัร
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เงื่อนไขก าหนดเวลา
นับจากวันออกบัตรส่งเสริม

การน าเข้าเครื่องจักร 

การเปิดด าเนินการ 

6 เดือน, 
1 ปี, 2 ปี 

30 เดือน 

36 เดือน 

การแจ้งยืนยันการด าเนินงาน
ตามโครงการ



การขอเปิดด าเนินการ



ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเปิดด าเนินการ

ผู้ได้รับการส่งเสริม

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

พิจารณาและตรวจสอบเงื่อนไขในสาระส าคัญ
กรณีมีเงื่อนไข CAP วงเงินให้พิสูจน์มูลค่าเงินลงทุนฯ

ตาม ป. 1 / 2545

ออกใบอนุญาตพร้อมปรับเปลี่ยน
มูลค่าการยกเว้นภาษี ม.31

ยื่นแบบค าขออนุญาตเปิดด าเนินการ

ชี้แจงCAP ก่อนเปิด

1
6



แบบฟอร์มค าขออนุญาตเปิดด าเนินการที่ปรับปรุงล่าสุด



*ส่วนท้ายของแบบฟอร์ม







ตัวอย่างรายการเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต



รายการเครื่องจักร และอุปกรณ์ 
โรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล





ตัวอย่างการค านวนการผลิต



Bottle Neck ?

น ำวตัถดิุบ เช่น ยำงแผน่ เศษยำงกอ้นเขำ้เครือ่งลำ้ง 

สบั ตดั เป็นช้ินเล็กๆ

ลำ้ง รดี สบั ลำ้ง อบ

บำงสว่นน ำไปอดักอ้นเป็นยำงแท่ง จ ำหน่ำยเป็นยำงแท่ง

บำงสว่นน ำไปผสมยำงสงัเครำะห ์สำรเคมี ตำมสตูร

เพ่ือผลิตเป็นยำงผสม

ท ำใหย้ำงเย็นตวั

ชัง่น ้ำหนกั อดัเป็นแท่ง ตรวจสอบ บรรจ ุจ ำหน่ำยเป็น

ยำงผสม

ขัน้ตอนกำรผลิต



1.น าน้ าเสียจากโรงงานแป้งมันเข้าบ่อ
Acidification มีใบกวนไม่ให้แป้งตกตะกอน

2.กรองแยกสิ่งสกปรกปรบัสภาพความเปน็
กรด-ด่างของน้ าเสีย

3.ส่งเข้าระบบบ าบัดแบบ UASBเพื่อการ
ผลิตจากก๊าซชีวภาพ

4.ก๊าซชีวภาพที่ปรับปรุงสภาพแล้วส่งไป
โรงงานแป้งมัน

กรรมวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพ



เครื่องจักรชุดผลิตก๊าซชีวภาพครบขบวนการผลิต 1 ชุด 
- มี อัตราการเกิดก๊าซชีวภาพ ประมาณ.11,900 ลบ./วัน
- โดยตรวจสอบผ่าน เครื่อง FLOW METER  ก๊าซชีวภาพ  
- จับเวลาได้ 1 นาที ผลิตก๊าซชีวภาพได้ 8.264 ลบ.ม. หรือ 495.84 ลบ.ม./ชั่วโมง

สามารถค านวณ ก าลังการผลิตได้ดังนี้
=   495.84 ลบ.ม/ชั่วโมงx24ชั่วโมง/วัน x 300 วัน/ปี  
=  3,570,048.00 ลบ.ม./ปี

ดังนั้นก าลังการผลิตตามความสามารถเครื่องจักรที่ตรวจพบประมาณ 
=  3,570,000.00 ลบ.ม./ปี

การค านวณก าลังการผลิต



กรรมวิธีการผลิตจากเชื้อเพลิงชีวมวล



ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
คือ  การปั่นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ด้วย กังหันไอน้ า 

เครื่องจักรหลัก คือ เครื่องก าเนิดไฟฟา้( Steam Turbine 
and Generator)

จ านวน 2 ชุด   ชุดที่ 1 ผลิตไฟฟ้าได้ 41 เมกะวัตต/์
ชั่วโมง,ชุดที่ 2 ผลิตไฟฟ้าได้ 26 เมกะวัตต์/ชั่วโมง

1.  Capacity out put x จ านวนเครื่อง  = 41,000 x1 = 41 Mw/h
1,000                                 1,000

2.  Capacity out put x จ านวนเครื่อง  = 26,000 x1 = 26 Mw/h
1,000                                 1,000

รวมความสามารถในการผลติไฟฟ้า = 41 + 26 = 67 Mw/h

ไอน้ า 
ค านวณจากความสามารถในการผลิตไอน้ าของ 
Boiler ซึ่งมีจ านวน 3 หม้อ แบ่งตามขนาด ดังนี้

-125 bar/เครื่อง มี2เครื่อง =250ตันไอน้ า/ชม. 
-105 bar/เครื่อ มี1เครื่อง = 100 ตันไอน้ า/ชม.
รวมความสามารถในการผลติไอน้ า 
= 250 + 100 ตันไอน้ า/ชม. = 350 ตันไอน้ า/ชม.

การค านวณก าลังการผลิต



กระบวนการพัฒนา ซอฟต์แวร์  

ประเภท Enterprise Software ,Digital Content 











ตัวอย่างหนังสือเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง



ตัวอย่างหนังสือรับรองผู้สอบบัญชีกรณีรับรองเงินลงทุน



ตัวอย่างหนังสือรับรองผู้สิบบัญชีเครื่องจักรค่าก่อสร้าง



ตารางทะเบียนสินทรัพย์ อาคาร



ตารางทะเบียนสินทรัพย์



ตารางทะเบียนสินทรัพย์  สินทรัพย์อื่น



ตารางสรุปการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ม.31





ใบตรวจรับงานก่อสร้าง



รายงานค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล



เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา

1. ท าหนังสือขอยกเลิกเวลาท างานของการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งบนหลังคา

2. ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม ของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

3.หนังสือ แจ้งผลการพิจารณาใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคาร ( หนังสือที่เห็นชอบให้บริษัท 
ดัดแปลงอาคารมาติดตัง้แผงโซลา่ร์)

4.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร 
หรือรื้อถอนอาคาร

5.รายงานการอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าประจ าเดือน ที่
แสดงวันที่ COD ครั้งแรก

6. หากมีการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ขอให้แนบส าเนา หนังสือขออนุญาตใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นต่อส านักงาน



ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต













ชือ่บรษัิท

บัตรสง่เสรมิเลขที่ ลงวนัที่

รายการค านวนปรมิาณการผลติ กา๊ซชวีภาพ

ก าลังการผลติทีร่ะบตุามบัตรสง่เสรมิ................ ลบ.ม./ปี

การค านวนก าลังการผลติ  กา๊ซชวีภาพ

ปัจจัยการผลติกา๊ซชวีภาพ (Biogas)

วตัถุดบิ

น ้าเสยีจากการผลติแป้งมันส าปะหลังxxxxxxxลบ.ม./วนั

มปีรมิาณ COD xxxxxxxมก./ลติร

COD Loading xxxxxxxKgCOD/วนั

กากมันส าปะหลัง xxxxxxxลบ.ม./วนั

มปีรมิาณ COD xxxxxxxมก./ลติร

COD Loading xxxxxxxKgCOD/วนั

ผลติกา๊ซชวีภาพ (Biogas)

ค านวณอัตราการผลติจากบอ่ผลติไบโอกา๊ซแบบคลมุดว้ยแผน่พลาสตกิ (Cover Lagoon) จ านวน1 บอ่ 

ขนาดบอ่ผลติกา๊ซชวีภาพ (กวา้งxยาวXลกึ)(AxBXC) slop 1:02:00เมตร

Effective Volume ประมาณ xxxxxxxลบ.ม.

สามารถรับ COD Loading ได ้ xxxxxxxกก./ลบ.ม./วนั

บอ่ USB สามารถรับ COD Loading ไดx้xxxxxxลบ.ม./กก. COD/วนั

อัตราการเกดิกา๊ซชวีภาพ xxxxxxxลบ.ม./วนั......................A

ปรมิาณกา๊ซชวีภาพทีผ่ลติได ้ xxxxxxxลบ.ม./วนั

ดังนัน้ จงึสามารถผลติกา๊ซชวีภาพได ้

= อัตราการเกดิกา๊ซชวีภาพตอ่วนั คณู จ านวนท างานทีร่ะบใุนบัตรสง่เสรมิลบ.ม./ปี

คดิเป็นรอ้ยละ xxxx ของโครงการ

ลงชือ่.....................................ผูม้อี านาจลงนาม

(.........................................................)

  กรรมการผูจั้ดการ

เอกสำรแนบแสดง
อตัรำกำรเกิดก๊ำซชีวภำพ 
ประกอบกำรค ำนวณ
ก ำลงักำรผลิต



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
555 ถนนวิภำวดีรงัสิต  เขตจตจุกัร  กรงุเทพฯ 10900

โทรศพัท ์ 0-2553-8111    โทรสำร  0-2553-8222
e-mail :  head@boi.go.th Website :  www.boi.go.th
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ศนูยเ์ศรษฐกิจกำรลงทนุภำคท่ี 3  (ขอนแก่น)
177/54 หมู่ 17 ถนนมิตรภำพ อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000

โทรศพัท ์ 0-4327-1300-2 โทรสำร  0-4327-1303
e-mail :  khonkaen@boi.go.th
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