
มาตรการส่งเสรมิการลงทุนในกจิการผลติไฟฟ้า

และมาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพเพือ่การ

ประหยดัพลงังาน 

โดย 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 



หลกัเกณฑก์ารสง่เสรมิการลงทนุ 

1.จดทะเบยีนจดัตัง้เป็น บรษิทั สหกรณ ์หรอืมูลนิธ ิ

2.เงนิลงทนุขัน้ต า่ไม่รวมทีด่นิและทนุหมุนเวยีน  

       กรณีทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท 

       กรณี SMEs ไม่นอ้ยกวา่  5 แสนบาท 

3.เป็นโครงการในบัญชปีระเภทที่ใหก้ารส่งเสรมิตาม

ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุที ่2/2557 

4.สามารถขอรบัการส่งเสรมิไดท้ั้งโครงการใหม่และ

โครงการขยาย 

  



คณุสมบตัขิอง SMES 

บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยถอืหุน้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 51 

ของทนุจดทะเบยีน 

 เมือ่รวมกจิการทัง้หมดทัง้ทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิและไม่ได ้

รบัการส่งเสรมิ ผูข้อรบัการส่งเสรมิตอ้งมีรายไดข้อง

กจิการรวมกนัแลว้ไม่เกนิ 500 ลา้นบาทต่อปี ในชว่ง 3 

ปีแรก นับแต่วนัเร ิม่มีรายไดจ้ากการประกอบกจิการที่

ไดร้บัการสง่เสรมิ 

 



สทิธปิระโยชน ์

อนุญาตใหน้ าเคร ือ่งจกัรใชแ้ลว้ในประเทศในโครงการที่

ขอรบัการส่งเสรมิมูลค่าไม่เกิน 10 ลา้นบาท(มูลค่า

ตามบญัช)ี และตอ้งลงทุนใหม่ในเคร ือ่งจกัรหลกัไม่นอ้ย

กวา่ รอ้ยละ 50 ของมูลคา่เคร ือ่งจกัรทีใ่ชใ้นโครงการ 

กรณีไดร้บัสทิธิ ์กลุม่ A  ไดร้บัวงเงนิในการยกเวน้ภาษี

เงนิได ้รอ้ยละ 200 ของเงนิลงทนุ 



สทิธปิระโยชนท์ีไ่ดร้บั 

1.สทิธปิระโยชนท์ีไ่ม่เกีย่วกบัภาษอีากร 

- การน าเขา้ชา่งผมีอืชาวตา่งชาต ิ(มาตรา 24 มาตรา 25 

มาตรา 26) 

- การถอืครองกรรมสทิธิท์ีด่นิ (มาตรา 27) 

- การสง่เงนิตราออกนอกประเทศ (มาตรา 37) 

 

 



สทิธปิระโยชนท์ีไ่ดร้บั 

2.สทิธปิระโยชนท์ีเ่กีย่วกบัภาษอีากร 

- การยกเวน้/ลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

 (มาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 ) 

- การยกเวน้อากรขาเขา้เคร ือ่งจกัร 

 (มาตรา 28 (มาตรา 29 )  

 

 



สทิธปิระโยชนท์ีไ่ดร้บั 

 



การขอรบัการสง่เสรมิในกจิการผลติพลงังาน

ไฟฟ้าหรอืพลงังานไฟฟ้าและไอน า้ 

ประเภท 7.1.1.1 กจิการผลิตพลงังานไฟฟ้าหรอืพลงังาน

ไฟฟ้าและไอน ้าจากขยะหรอืเช ือ้เพลิงจากขยะ(Refuse 

Derived Fuel) 

 เงื่อนไข ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากหน่วยงานของรฐั       

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

สทิธปิระโยชน ์A1 



การขอรบัการสง่เสรมิในกจิการผลติพลงังาน

ไฟฟ้าหรอืพลงังานไฟฟ้าและไอน า้ 

ประเภท 7.1.1.2 กจิการผลติพลงังานไฟฟ้าหรอื

พลงังานไฟฟ้าและไอน า้จากพลงังานหมุนเวยีน เชน่ 

 แสงอาทติย ์ลม ชวีมวล กา๊ซชวีภาพ เป็นตน้ ยกเวน้

ขยะหรอืเช ือ้เพลงิจากขยะ(Refuse Derived Fuel)  

 เงือ่นไข ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาหน่วยงานของรฐั   

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

สทิธปิระโยชน ์A2 

 



การขอรบัการสง่เสรมิในกจิการผลติพลงังาน

ไฟฟ้าหรอืพลงังานไฟฟ้าและไอน า้ 

ประเภท 7.1.1.3 กจิการผลติพลงังานไฟฟ้าหรอืพลงังาน

ไฟฟ้าและไอน า้จากพลงังานอืน่ๆ 

 เงือ่นไข ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาหน่วยงานของรฐั      

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กรณีใชร้ะบบ Cogeneration 

กรณีใชถ้า่นหนิ ตอ้งเป็นประเภทเทคโนโลยถีา่นหนิสะอาด 

(Clean Coal Technology) เทา่น้ัน 

สทิธปิระโยชน ์ 

 



เอกสารทีใ่ชใ้นขัน้ขอรบัการสง่เสรมิ 

1.สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ระบุ ก าลงัผลิตติดตัง้ สถานที่

ตดิตัง้ ระยะเวลาของสญัญา ราคาซือ้ขาย เป็นตน้ 

2.รายละเอยีดของเคร ือ่งจกัรทีใ่ชใ้นโครงการ 

3.แหลง่ทีม่าของ เช ือ้เพลงิ สมดลุการใชเ้ช ือ้เพลงิ 

4.แนวทางการป้องกนัปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มทีจ่ะเกดิขึน้ 



มาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

มาตรการที่ 1  ดา้นการประหยัดพลังงาน การใช ้

พลงังานทดแทน หรอืการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

มาตรการที ่2 ดา้นปรบัเปลีย่นเคร ือ่งจกัร เชน่การน า

เคร ือ่งจกัร หรอืระบบอตัโนมตัมิาใช ้เป็นตน้ 

การขอรบัสทิธฯิ ภายใตม้าตรการย่อยเดยีวกนัซ า้ได ้

ยื่นขอรบัการส่งเสรมิภายในวนัท าการสุดทา้ยของปี 

2565 



มาตรการที ่1 ดา้นการประหยดัพลงังาน 

การใชพ้ลงังานทดแทน 

ตอ้งอยู่ในบญัชปีระเภทกจิการทีใ่หก้ารสง่เสรมิตาม

ประกาศ กกท.2/2557และไม่อยู่ในNegative List 

ตามประกาศดงักลา่ว 

 เป็นโครงการทีด่ าเนินการอยู่แลว้ ไม่วา่จะไดร้บัการ

สง่เสรมิหรอืไม่ไดร้บัการสง่เสรมิ 

กรณีไดร้บัการสง่เสรมิ สทิธยิกเวน้หรอืลดหย่อนภาษี

เงนิไดต้อ้งสิน้สดุแลว้ หรอื ไม่เคยไดร้บัยกเวน้ 



สทิธปิระโยชน ์

ยกเวน้อากรขาเขา้เคร ือ่งจกัร 

ยกเวน้ภาษเีงนิไดฯ้  3 ปี จากรายไดข้องกจิการเดมิเป็น

สดัสว่น รอ้ยละ 50 ของเงนิลงทุนในการปรบัปรงุไม่รวมคา่

ทีด่นิและทนุหมุนเวยีน 

 ระยะเวลายกเวน้ภาษเีงนิไดฯ้นับจากวนัแรกทีม่รีายไดภ้ายหลงั

วนัทีไ่ดร้บับตัรสง่เสรมิ 

ตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 ปี นับจากวนัออกบตัร

สง่เสรมิ 

 ไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ะตอ้งใชใ้นสายการผลติเทา่น้ัน 

 

 



ผลติภณัฑแ์ละก าลงัผลติและขอบขา่ยธรุกจิ           

ทีข่อรบัการสง่เสรมิ 

ปีฐาน (ปี 2563) ปีประเมนิผล   

(ปี2566) 

ผลติภณัฑ ์ หมูแผ่น หมูแผ่น 

ก าลงัผลติ 1,470 ตนั 1,470 ตนั 

เวลาท างาน 24ช ัว่โมง/วนั  

300วนั/ปี 

24ช ัว่โมง/วนั 

300วนั/ปี 



รายละเอยีดการปรบัเปลีย่นเคร ือ่งจกัรเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพเพือ่การใชพ้ลงังานทดแทน 



ขนาดการลงทนุทีนั่บวงเงนิ 

คา่เคร ือ่งจกัรและอปุกรณท์ีใ่ชใ้นระบบผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติย ์เชน่ คา่แผงเซลลแ์สงอาทติย ์

อนิเวอรเ์ตอร ์อปุกรณย์ดึแผงกบัหลงัคา สายไฟ  เป็นตน้ 

 ไม่นับคา่กอ่สรา้งกรณีปรบัปรงุหลงัคาเพือ่ตดิตัง้แผงเซลล ์

แสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคา 

 ไม่นับคา่ใบอนุญาตตา่งๆ เชน่ ใบ พค.2 ใบรง.4 

ใบอนุญาตขนานไฟฟ้ากบัระบบของ กฟน.หรอื กฟภ. 



ปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติไดห้ลงัจากตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทติย ์

ขอ้มูล การผลติไฟฟ้า 

ขนาดแผงเซลลแ์สงอาทติย ์495        

วตัต/์แผง/ช ัว่โมง (A) 

การผลติไฟฟ้ารวมตอ่ช ัว่โมง จ านวนแผงเซลล ์

แสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้ 504 แผง (B)             

(A) X (B) = (ก) 249.48 กโิลวตัต/์ช ัว่โมง จ านวนแผงเซลลแ์สงอาทติยท์ีต่ดิตัง้    

504 แผง (B)  

จ านวนวนัท างานตอ่ปี ตามโครงการที่

ด าเนินการอยูเ่ดมิทีย่ืน่ขอรบัการสง่เสรมิ 

348 วนั (D)  

ปรมิาณผลติไฟฟ้าตอ่ปี                           

(ก) X (C) X (D) = (ข) 324,703.21 

kWh/ปี 



มูลคา่ไฟฟ้าทีผ่ลติได ้หลงัจากตดิตัง้ระบบผลติ   

ไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์

ขอ้มูล การผลติไฟฟ้า 

ปรมิาณผลติไฟฟ้าตอ่ปี (ข) 

324,703.21 kWh/ปี 

มูลคา่ไฟฟ้าตอ่ปี  

(ข) X (ค) = (ง) 

1,165,684.52 kWh/ปี (ง) คา่ไฟฟ้า (ค) 3.59 บาท/kWh  



ตวัชีว้ดัผลดา้นการน าพลงังานทดแทนมาใชใ้นกจิการ 

(การตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติย)์ 

 



ผลติภณัฑ ์และก าลงัการผลติและขอบขา่ยธรุกจิ     

ทีข่อรบัการสง่เสรมิ 

ปีฐาน (ปี2563) ปีทีป่ระเมนิผล (ปี2566) 

ผลติภณัฑไ์ฟฟ้าจาก

เชือ้เพลงิชวีมวล  

22 เมกะวตัต ์ 22 เมกะวตัต ์

 



ตวัอยา่งโครงการทีม่กีารปรงุประสทิธภิาพดา้นการลด

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 จะติดตัง้เคร ือ่งดกัฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (EPS) ซึง่ตามที่

ออกแบบจะมปีระสทิธภิาพสูงถงึรอ้ยละ 99.5 โดยฝุ่นทีด่กัไดจ้ะ

ปล่อยสู่รางน ้ารบัฝุ่นเพื่อใหฝุ่้นเปียกและระบายลงสู่บ่อตกตะกอน 

กอ่นปลอ่ยออกสูป่ลอ่งระบาย(Stack) ตอ่ไป  

 



รายละเอยีดการปรบัเปลีย่นเคร ือ่งจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

กรรมวธิกีารผลติที ่

ขอรบัส่งเสรมิ 

การปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

กอ่นการปรบัปรงุ  หลงัการปรบัปรงุ 

การตม้น า้ใหก้ลายเป็นไอ ฝุ่นละเอยีดและเถา้จากการ

เผาไหมจ้ะถกูสง่ผ่านไปยงั

อปุกรณบ์ าบดั อากาศ แบบ

(Bag Filter) กอ่นปลอ่ย

ออกสูป่ลอ่งระบาย(Stack) 

ตอ่ไป  

ฝุ่นละเอยีดและเถา้จากการ

เผาไหมจ้ะถกูสง่ผ่านไปยงั

อปุกรณบ์ าบดั อากาศ แบบ 

  EPSกอ่นปลอ่ยออกสู่

ปลอ่งระบาย(Stack) ตอ่ไป  



ตวัชีว้ดัส าหรบัการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

การลด

ผลกระทบตอ่

สิง่แวดลอ้ม

ตอ่ปี  

ปีฐาน         

(ปี 2563 ) 

ปีที่

ประเมนิผล  

(ปี 2566) 

รอ้ยละ  

(จากปีฐาน) 

คา่มาตรฐาน  

ทีก่ฎหมาย   

ก าหนด 

ความเขม้ขน้

และอตัราการ

ระบายสาร

มลพษิทาง

อากาศ  

- ชนิด ฝุ่ น

ละออง  

(mg/m3 ) 

90.5 85.53 5.49 นอ้ยกวา่ 120 



   มาตรการที ่2 ดา้นปรบัเปลีย่นเคร ือ่งจกัร เชน่     

การน าเคร ือ่งจกัร หรอืระบบอตัโนมตัมิาใช ้เป็นตน้ 

1.กรณีไม่ใชร้ะบบอตัโนมตั ิ

ตอ้งอยู่ในบญัชปีระเภทกิจการที่ใหก้ารส่งเสรมิตาม

ประกาศ กกท.2/2557และไม่อยู่ในNegative List 

ตามประกาศดงักลา่ว 

 เป็นโครงการที่ด าเนินการอยู่แลว้ ไม่ว่าจะไดร้บัการ

สง่เสรมิหรอืไม่ไดร้บัการสง่เสรมิ 

กรณีไดร้บัการส่งเสรมิ สทิธยิกเวน้หรอืลดหย่อนภาษี

เงนิไดต้อ้งสิน้สดุแลว้ หรอื ไม่เคยไดร้บัยกเวน้ 

 



มาตรการที ่2 ดา้นปรบัเปลีย่นเคร ือ่งจกัร เชน่ 

การน าเคร ือ่งจกัร หรอืระบบอตัโนมตัมิาใช ้เป็นตน้ 

 ระยะเวลายกเวน้ภาษเีงนิไดฯ้นับจากวนัแรกทีม่รีายได ้

ภายหลงัวนัทีไ่ดร้บับตัรสง่เสรมิ 

ตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 ปี นับจากวนัออก

บตัรสง่เสรมิ 



มาตรการที ่2 ดา้นปรบัเปลีย่นเคร ือ่งจกัร เชน่การ

น าเคร ือ่งจกัร หรอืระบบอตัโนมตัมิาใช ้เป็นตน้ 

2.กรณีน าระบบอตัโนมตัมิาใช ้

สามารถน าเขา้มาใชท้ัง้สายการผลติหรบืางขัน้ตอนการผลติ

(ไม่รวมการน ามาใชเ้ป็นรายเคร ือ่ง) 

ยกเวน้ภาษเีงนิไดฯ้  3 ปี จากรายไดข้องกจิการเดมิเป็นสดัสว่น 

รอ้ยละ 50 ของเงนิลงทุนในการปรบัปรงุระบบอตัโนมตั ิไม่รวม

คา่ทีด่นิและทนุหมุนเวยีน 

กรณีอุปกรณท์ีใ่ชซ้ ือ้จากในประเทศมูลค่าไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ

30 ของเงนิลงทุนในระบบอตัโนมตัขิยายวงเงนิยกเวน้ภาษ ี  เงนิ

ไดเ้ป็น รอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนในระบบ 

    เงือ่นไขการใหก้ารสง่เสรมิ เชน่เดยีวกนักบักรณีไม่น าระบบ

อตัโนมตัมิาใช ้

 

 

 

 

 

 

 



กรณีประเภทกจิการไดร้บัสทิธิ ์กลุม่ B 

สามารถขอรบัการสง่เสรมิไดโ้ดยไดร้บัสทิธิย์กเวน้ภาษี

เงนิไดเ้ฉพาะสว่นทีล่งทนุระบบอตัโนมตัเิทา่น้ัน 

 เงือ่นไขการไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดเ้ป็นไปตามกรณี

เชน่เดยีวกนักบักรณีน าระบบอตัโนมตัมิาใช ้

 



ตวัชีว้ดัทีก่ าหนด 
เปรยีบเทยีบกอ่นปรบัปรงุประสทิธภิาพและหลงัปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

1.ตน้ทุนทางตรงตอ่หน่วยการผลติ/บรกิาร 

2.อตัราการไดม้า (Yield) 

3. ตวัชีว้ดัอืน่ๆ เลอืกจากขอ้ 3.1-3.6 ขอ้หน่ึงขอ้ใดหรอื

หลายขอ้ก็ได ้



ตวัชีว้ดัอืน่ๆ 

3.1 ตวัชีว้ดัผลผลติภาพแรงงานเชงิมูลคา่เพิม่ 

(Amount of Processing per Employee) 

3.2 ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพการลงทนุในเคร ือ่งจกัรและ

อปุกรณ(์Efficiency of Machinery Investment 

Ratio) 

3.3 ตวัชีว้ดัประสทิธผิลโดยรวมของเคร ือ่งจกัร 

(Overall Equipment Effectiveness : OEE) 



ตวัชีว้ดัอืน่ๆ 

3.4 ตวัชีว้ดัอตัราการใชเ้คร ือ่งจกัร (Equipment 

Operating Ratio : EOR) 

3.5 ตวัชีว้ดัการประเมนิอายกุารใชง้านของชิน้สว่น, 

อปุกรณ ์และเคร ือ่งจกัร (Mean Time between 

Failures : MTBF) 

3.6 ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพของการผลติไดจ้รงิเปรยีบเทยีบ

กบั ความสามารถในการผลติทีค่วรท าได ้(Actual 

Production Rate as a Percentage of the 

Maximum Capable Production Rate) 



ตวัอยา่งโครงการทีม่กีารปรบัเปลีย่นเคร ือ่งจกัรทีไ่ม่ใช่

ระบบอตัโนมตั ิ

 เปลีย่นเคร ือ่ง Joule heating system มาตดิตัง้

แทนเคร ือ่งขึน้รปูเดมิแทนเคร ือ่งเดมิซ ึง่ใชค้วามรอ้นจาก

เตาแกส๊ระบบอนิฟาเรดในการใหค้วามรอ้นชิน้งาน 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดการปรบัเปลีย่นเคร ือ่งจกัรเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพ 

กรรมวธิกีารผลติ

ที ่ขอรบัส่งเสรมิ 

การปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ เงินลงทุน  

 (ลา้นบาท) กอ่นการปรบัปรงุ  หลงัการปรบัปรงุ 

การขึน้รปู เคร ือ่งขึน้รปูวตัถดุบิให ้

เป็นแผ่นโดย  การป้อน

วตัถดุบิทีผ่สมเขา้ใน

เคร ือ่ง ใหค้วาม รอ้นโดย 

ใชเ้ตาแกส๊ อนิฟราเรด 

ผ่านลกูกลิง้ขึน้รปู เป็น  

แผ่น ใ ชเ้วลานานเพือ่ให ้

อณุหภมูถิงึตามทีก่ าหนด 

และอณุหภมู ิ

มคีวามไม่สม ่าเสมอ 

น าเคร ือ่ง Joule 

Heating System มา

ตดิตัง้แทนทีเ่คร ือ่งขึน้   

รปูเดมิ  โดยเทคโนโลยนีี ้

จะชว่ยในการ ปรบัปรงุ

กระบวนการใหค้วามรอ้น 

ของอาหาร โดย

กระแสไฟฟ้า ทัง้หมดถกู

เปลีย่นเป็นความรอ้นโดย

สง่กระแสไฟฟ้าไปยงั

อาหาร โดยตรง ท าใหม้ี

อณุหภมูมิ ี

ความสม ่าเสมอ 

27.7 



รายละเอยีดการค านวณตวัชีว้ดัตน้ทนุการผลติตอ่หน่วย 

ตน้ทุนการผลติ ปีฐาน  

ปี 2563 

ปีทีป่ระเมนิผล 

ปี 2566 

1. ตน้ทุนการผลติ 

(บาท)  

237,820,000 223,340,000 

2. ปรมิาณการ

ผลติ (ตนั) 

1,470 1,470 

รวม (1) (บาท/ตนั)  

           (2) 

161,782  151,931  



รายละเอยีดการค านวณตวัชีว้ดัประสทิธภิาพการผลติเชงิมูลคา่ 

(AMOUNT OF PROCESSING PER EMPLOYEE) 

ตวัแปร ปีฐาน  ปี 2563 ปีทีป่ระเมนิผล ปี 2566 

1. รายรบัจากการขาย 

(บาท)  

262,500,000 262,500,000 

2. คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

(บาท)  

251,140,000 240,340,000 

3. จ านวนแรงงาน (คน)  110  110 

ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพการ

ผลติเชงิมูลคา่ = (1) – (2) 

                            3 

103,273  201,454 



ตวัชีว้ดัส าหรบัการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

ตวัชีว้ดั ปีฐาน  

ปี 2563 

 ปีทีป่ระเมนิผล 

ปี 2566 

รอ้ยละ 

จากปีฐาน 

1. ตน้ทนุการ

ผลติตอ่หน่วย 

(บาท/ตนั) 

161,782 151,931 ลดลงรอ้ยละ 6.09  

2. อตัราการไดม้า 

(Yield) 

41.47 41.47  ไม่เปลีย่นแปลง 

3. ตวัชีว้ดัผลผลติ

ภาพแรงงานเชงิ

มูลคา่เพิม่ 

(Amount of 

Processing 

per 

Employment)  

103,273 201,454 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 95 



ตวัอยา่งโครงการทีม่กีารปรบัปรงุเคร ือ่งจกัร 

โดยน าระบบอตัโนมตัมิาใช ้

การลงทนุใหม่ในเคร ือ่งจกัรอตัโนมตั ิคอืขัน้ตอนการบรรจุ

อตัโนมตั ิ 

 
รายการ ประเทศ จ านวน มูลคา่ 

WEIGHTING FOR 

VFFS 

ญีปุ่่ น 1 0.63  ลา้นบาท 

FULLY AUTO 

BAGGING  

SYSTEM 

ไทย 1 6.32  ลา้นบาท 

 

ROTARY PACKING 

MACHINE 

จนี 1 15.50 ลา้นบาท 

 

VERTRICAL FORM 

FILL SEAL  

MACHINE 

เกาหล ี 1 14.70  ลา้นบาท 

 

รวม 31.15  ลา้นบาท 



รายละเอยีดการปรบัเปลีย่นเคร ือ่งจกัรเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพ 

กรรมวธิกีาร

ผลติทีข่อรบั

การส่งเสรมิ 

การปรบัเปลีย่นเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

 

เงินลงทุน 
(ลา้นบาท) 

กอ่นปรบัปรงุ/4 หลงัปรบัปรงุ 

การบรรจ ุ 1.พนักงานเตรยีม

บรรจภุณัฑจ์ านวน 1

คน/กะ  

2.ช ัง่และ  ซลีถงุ

อาหารชดุละ  2คน    

มจี านวน  2 ชดุ  4 

คน/กะ       

3.เรยีงถงุอาหารลงบน      

พาเลท จ านวน         

2คน/กะ               

รวมใชพ้นักงาน กะละ

7 คน  

 รวม 3 กะใชพ้นักงาน 

21 คน 

 

บรรจโุดยเคร ือ่งจกัรอตัโนมตัิ

จ านวน 4 เคร ือ่ง คอื  

1.  เคร ือ่งช ัง่อตัโนมตั ิเคร ือ่ง

ตรวจจบัโลหะ พรอ้มระบบ reject 

และเคร ือ่งพมิพจ์ านวน 1 เคร ือ่ง  

2. Bagging และเรยีงพาเลท

ตาม รปูแบบทีว่างไวด้ว้ย Robot 

พรอ้มสายพาน Reject อตัโนมตั ิ

จ านวน 1 เคร ือ่ง 

3. เคร ือ่งบรรจแุบบ Rotary 1 

เคร ือ่ง  

4. เคร ือ่ง Vertical form fill 

seal จ านวน 1 เคร ือ่ง  

 

31.15 



รายละเอยีดการค านวณตวัชีว้ดัตน้ทนุการผลติตอ่หน่วย 

ตน้ทุนการผลติ ปีฐาน  

ปี 2563 

ปีทีป่ระเมนิผล 

ปี 2566 

1. ตน้ทุนการผลติ 

(บาท)  

237,820,000 203,140,000 

2. ปรมิาณการ

ผลติ (ตนั) 

1,470 1,470 

รวม (1) (บาท/ตนั)  

           (2) 

161,782  138,190 

 



รายละเอยีดการค านวณตวัชีว้ดัประสทิธภิาพการผลติเชงิมูลคา่ 

(AMOUNT OF PROCESSING PER EMPLOYEE) 

ตวัแปร ปีฐาน  ปี 2563 ปีทีป่ระเมนิผล ปี 2566 

1. รายรบัจากการขาย 

(บาท)  

262,500,000 262,500,000 

2. คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

(บาท)  

251,140,000 216,306,000 

3. จ านวนแรงงาน (คน)  110  89 

ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพการ

ผลติเชงิมูลคา่ = (1) – (2) 

                            3 

103,273  519,033 



ตวัชีว้ดัส าหรบัการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

ตวัชีว้ดั ปีฐาน  

ปี 2563 

 ปีทีป่ระเมนิผล 

ปี 2566 

รอ้ยละ 

จากปีฐาน 

1. ตน้ทนุการ

ผลติตอ่หน่วย 

(บาท/ตนั) 

161,782 131,536 ลดลงรอ้ยละ 18.7  

2. อตัราการไดม้า 

(Yield) กก./ชม. 

41.47 50.07 ลดลงรอ้ยละ  20 

3. ตวัชีว้ดัผลผลติ

ภาพแรงงานเชงิ

มูลคา่เพิม่ 

(Amount of 

Processing 

per 

Employment)  

103,273 519,033 

 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

402 



Q&A 


