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1.  ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ตอนล่างระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2561 
 

ขั้นตอน จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท) 
กำรขอรับกำรส่งเสริม 22 8,153.00 
กำรอนุมัติให้กำรส่งเสริม 12  5,975.00 
กำรออกบัตรส่งเสริม 12 5,518.00 

 
2. การอนุมัติให้การส่งเสริม 
 โครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมในภำคใต้ตอนล่ำง มีจ ำนวน 12 โครงกำร มูลค่ำกำรลงทุน 5,975 ล้ำน
บำท มีกำรลงงทุนในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้ 
 

2.1  การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 
 -  โครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้  จ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 3,600 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 223 คน ได้แก่ แผ่นใยไม้อัดควำมหนำแน่นปำน
กลำง และ แผ่นชิ้นไม้อัดปำร์ติเกิลบอร์ด 
 -  โครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยใต้โครงกำรเมือง
ต้นแบบ “สำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 290 ล้ำนบำท  กำรจ้ำงงำน 116 คน ได้แก่ 
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ  และกิจกำรโรงแรม 
 

2.2  การอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ 
 - โครงกำรลงทุนเพ่ือกำรประหยัดพลังงำน กำรใช้พลังงำนทดแทน หรือกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของ
กิจกำรแผ่นยิปซั่มในจังหวัดสงขลำ จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 152 ล้ำนบำท  
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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สรุปภาวะการลงทุนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 
ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน  2561 



 
 
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง จ าแนกตามประเภทกิจการ 
 

หมวดประเภทกิจการ 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

เกษตรกรรมและผลิตผลทำงกำรเกษตร 4 4,192.00 284 
เหมืองแร่ เซรำมิกส์และโลหะพ้ืนฐำน 2 238.00 7 
อุตสำหกรรมเบำ 2 827.00 434 

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 0 0.00 0 

อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 0 0.00 0 
เคมีภัณฑ์ กระดำษ และพลำสติก 0 0.00 0 
กิจกำรบริกำรและสำธำรณูปโภค 4 718.00 69 
รวม 12 5,975.00 794 

 
  โครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนหมวดเกษตกรรมและผลิตผลทางการเกษตร จ ำนวน 4 
โครงกำร เงินลงทุน 4,192 ล้ำนบำท  กำรจ้ำงงำน 284 คนได้แก่  น้ ำยำงข้น แผ่นใยไม้อัดควำมหนำแน่นปำนกลำง 
แผ่นชิ้นไม้อัดปำร์ติเกิลบอร์ด และเชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
 โครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งสริมกำรลงทุนหมวดเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะพื้นฐาน จ ำนวน 2 
โครงกำร เงินลงุทน 238 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 7 คน ได้แก่ แผ่นยิปซั่ม และลวดเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ  
 โครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนหมวดอุตสาหกรรมเบา จ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 827 
ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 434 คน ได้แก่ ถุงมือทำงกำรแพทย์ และไม้อัดประสำน 
 โครงกำรที่ได้รับอนุม้ติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนหมวดกิจการบริการและสาธารณูปโภค จ ำนวน 4 โครงกำร 
เงินลงทุน 718 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 69 คน ได้แก่ โรงแรม และไฟฟ้ำจำกพลังำนแสงอำทิตย์/ก๊ำซชีวภำพ (3 
โครงกำร) 
 ส ำหรับหมวดกิจกำรหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก ยังไม่มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริม 
 
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง จ าแนกตามที่ตั้งโครงการ 
 

จังหวัด จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) การจ้างงาน (คน) 
ตรัง 3 838.00 102 
พัทลุง 0 0.00 0 
สงขลำ 6 3,247.00 521 
ยะลำ 0 0.00 0 
นรำธิวำส 1 1,600.00 118 
ปัตตำน ี 2 290.00 53 
สตูล 0 0.00 0 
รวมภาคใต้ตอนล่าง 12 5,975.00 794 

 
 
 



 
 
 
 ตรัง  มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 3 โครงกำร เงินลงทุน 838 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 
102 คน ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวมวลอัด ไม้อัดประสำน และไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 
 สงขลา มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 6 โครงกำร เงินลงทุน 3,247 ล้ำนบำท กำร
จ้ำงงำน 521 คน ได้แก่ ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ น้ ำยำงข้น แผ่นชิ้นไม้อัดปำร์ติเกิลบอร์ด ลวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์โลหะ แผ่นยิปซั่ม และถุงมือแพทย์ 
 นราธิวาส  มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 1,600 ล้ำนบำท 
กำรจ้ำงงำน 118 คน ได้แก่ แผ่นใยไม้อัดควำมหนำแน่นปำนกลำง 

ปัตตานี  มีกิจกำรที่ได้รับอนุมตัิให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 290 ล้ำนบำท กำรจ้ำง
งำน 53 คน ได้แก่ โรงแรมและไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ 
 ส ำหรับจังหวัดพัทลุง ยะลา และสตูล  ยังไม่มีกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง แยกตามขนาดการลงทุน 
 

ขนาดการลงทุน (ล้านบาท) 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน (ล้านบาท) 
การจ้างงาน 

(คน) 

ไม่เกิน 20  0 0.00 0 

มำกกว่ำ 20 แต่ไม่เกิน 200 7 1,058.00 111 

มำกกว่ำ 200 แต่ไม่เกิน 500  2 690.00 60 

มำกกว่ำ 500 แต่ไม่เกิน 1,000  1 627.00 400 

มำกกว่ำ 1,000 2 3,600.00 223 

รวม 12 5,975.00 794 

 
โครงกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนมากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำร

ลงทุน 7 โครงกำร ได้แก่ ลวดเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ โรงแรม น้ ำยำงข้น แผ่นยิปซั่ม ไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ/
แสงอำทิตย์ (2 โครงกำร) และไม้อัดประสำน 

ขนาดการลงทุนมากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 2 โครงกำร ได้แก่ 
พลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตยแ์ละเชื้อเพลิงชีวมวลอัด 

ขนาดการลงทุนมากกว่า 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 1 
โครงกำร ได้แก่ ถุงมือทำงกำรแพทย์ 

และขนาดการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 2 โครงกำร ได้แก่ แผ่นชิ้นไม้
อัดปำร์ติเกิลบอร์ดและแผ่นใยไม้อัดควำมหนำแน่นปำนกลำง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง แยกตามการถือหุ้น 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบสัดส่วนกำรถือหุ้นกำรลงทุนพบว่ำส่วนใหญ่จะเป็นการถือหุ้นโดยคนไทยทั้งสิ้น 
จ ำนวน 8 โครงกำร  ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวมวลอัด ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์/ก๊ำซชีวภำพ (2 โครงกำร) แผ่นใยไม้อัด
ควำมหนำแน่ปำนกลำง น้ ำยำงข้น แผ่นชิ้นไม้อัดปำร์ติเกิลบอร์ด ลวดเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ และถุงมือทำง
กำรแพทย์ คนต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น (มาเลเซีย) จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ โรงแรม และแผ่นยิปซั่ม  และมีการร่วมทุน
ระหว่างคนไทยและต่างชาติ 2 โครงกำรได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์และไม้อัดประสำน 
 

จังหวัด 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน (ล้านบาท) การจ้างงาน (คน) 

ไทยทั้งสิ้น 8 5,263.00 710 
ต่ำงชำติทั้งสิ้น 2 272.00 46 
ร่วมทุนไทยและต่ำงชำติ 2 440.00 38 
รวม 12 5,975.00 794 


