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1.  ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ตอนล่างปี 2561 
 
 
 
 
 
2. การอนุมัติให้การส่งเสริม 
 โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในภาคใต้ตอนล่าง มีจ านวน 23 โครงการ มูลค่าการลงทุน 11,155.40 
ล้านบาท มีการลงงทุนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 
 

2.1  การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 
 -  โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  จ านวน 3 โครงการ เงินลงทุน 3,611 ล้านบาท การจ้างงาน 225 คน ได้แก่ แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปาน
กลาง แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด และปุ๋ยอินทรีย์ 
 -  โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมือง
ต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ านวน 3 โครงการ เงินลงทุน 789.50 ล้านบาท  การจ้างงาน 162 คน 
ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ  กิจการโรงแรม และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 
 -  โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ จ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน 148 ล้านบาท การจ้างงาน 49 คน ได้แก่ การผลิตแถบสายรัดพลาสติก 
 

2.2  การอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ 
 - โครงการลงทุนเพ่ือการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 2 โครงการ เงินลงทุน 185.40 ล้านบาท ได้แก่ แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลา
บดแช่แข็ง 
 -  โครงการลงทุนเพ่ือการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน 
137 ล้านบาท ได้แก่ แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด 
 
 
 
 
 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
Regional  Investment  and Economic Center 5                 

สรุปภาวะการลงทุนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 
ปี 2561 

ขัน้ตอน จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท)
กำรขอรับกำรส่งเสริม 34 9,928.20
กำรอนุมติัให้กำรส่งเสริม 23 11,155.40



 
 
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง จ าแนกตามประเภทกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนหมวดเกษตกรรมและผลิตผลทางการเกษตร จ านวน 13
โครงการ เงินลงทุน 7,629.20 ล้านบาท  การจ้างงาน 712 คนได้แก่  ปุ๋ยอินทรีย์ น้ ายางข้น (3 โครงการ) ยางผสม 
ยางแท่ง แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด (2 โครงการ) เชื้อเพลิงจากขยะชุมชน 
เชื้อเพลิงชีวมวลอัด ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง 

หมวดกิจการบริการและสาธารณูปโภค  มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จ านวน 5 
โครงการ เงินลงทุน 2,292.80 ล้านบาท การจ้างงาน 78 คน ได้แก่ โรงแรม ไฟฟ้าจากพลังานแสงอาทิตย์/ก๊าซชีวภาพ 
(3 โครงการ และกิจการบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพ้ืนน้ า 

หมวดเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะพื้นฐาน มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ านวน 2 
โครงการ เงินลงุทน 238 ล้านบาท การจ้างงาน 7 คน ได้แก่ แผ่นยิปซั่ม และลวดเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ  
 หมวดอุตสาหกรรมเบา  มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ านวน 2 โครงการ เงินลงทุน 827 
ล้านบาท การจ้างงาน 434 คน ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์ และไม้อัดประสาน 

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ านวน 1 โครงการ เงิน
ลงทุน 148 ล้านบาท การจ้างงาน 49 คน  
 ส าหรับหมวดกิจการหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า ยังไม่มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม 
 
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง จ าแนกตามที่ตั้งโครงการ 

สงขลา มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ านวน 14 โครงการ เงินลงทุน 7,847.50 ล้านบาท 
การจ้างงาน 886 คน ได้แก่ แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด (2 โครงการ) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง 
แผ่นยิปซั่ม แถบสายรัดพลาสติก ยางผสม น้ ายางข้น (2 โครงการ) ยางแท่ง เชื้อเพลิงจากขยะชุมชน ลวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์โลหะ ถุงมือทางการแพทย์ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และกิจการบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
ระหว่างประเทศภาคพ้ืนน้ า 
 
 
 
 

หมวดประเภทกิจการ จ านวนโครงการ เงินลงทนุ (ลา้นบาท) การจา้งงาน (คน)

เกษตรกรรมและผลิตผลทำงกำรเกษตร 13 7,649.20 712

กจิกำรบริกำรและสำธำรณูปโภค 5 2,292.80 78

เหมอืงแร่ เซรำมกิส์และโลหะพืน้ฐำน 2 238.60 7

อตุสำหกรรมเบำ 2 826.80 434

เคมภีัณฑ์ กระดำษ และพลำสติก 1 148.00 49

ผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักรและอปุกรณ์ขนส่ง 0 0.00 0

อตุสำหกรรมอเิล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ 0 0.00 0

รวม 23 11,155.40 1,280



จงัหวัด จ านวนโครงการ เงินลงทนุ (ลา้นบาท) การจา้งงาน (คน)
สงขลำ 14 7,847.50 886
ตรัง 4 907.40 112
ปตัตำนี 3 789.50 162
นรำธวิำส 1 1,600.00 118
สตูล 1 11.00 2
พทัลุง 0 0.00 0
ยะลำ 0 0.00 0
รวมภาคใต้ตอนล่าง 23 11,155.40 1,280

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตรัง  มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ านวน 4 โครงการ เงินลงทุน 907.40 ล้านบาท การจ้าง
งาน 112 คน ได้แก่ น้ ายางข้น เชื้อเพลิงชีวมวลอัด ไม้อัดประสาน และไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ปัตตานี  มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ านวน 3 โครงการ เงินลงทุน 789.50 ล้านบาท การ
จ้างงาน 162 คน ได้แก่ แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาว โรงแรมและพลังงงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 

สตูล  มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน  11 ล้านบาท การจ้าง
งาน 2 คน ได้แก่ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 นราธิวาส  มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน 1,600 ล้านบาท 
การจ้างงาน 118 คน ได้แก่ แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง 
 ส าหรับจังหวัดพัทลุง และยะลา  ยังไม่มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 
 
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง แยกตามขนาดการลงทุน 
 

ขนาดการลงทุน (ล้านบาท) 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

ไม่เกิน 20  2 30.00 87 

มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 200 12 1,545.90 207 

มากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500  3 1,190.00 169 

มากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000  2 1,179.80 530 

มากกว่า 1,000 4 7,209.70 287 

รวม 23 11,155.40 1,280 
 

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 2 โครงการ 
ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ และ น้ ายางข้น 

 
 
 
 
 
 



จงัหวัด จ านวนโครงการ เงินลงทนุ (ลา้นบาท) การจา้งงาน (คน)
ไทยทัง้ส้ิน 17 7,947.80 966
ต่ำงชำติทัง้ส้ิน 2 2,154.20 101
ร่วมทุนไทยและต่ำงชำติ 4 1,053.40 213
รวม 23 11,155.40 1,280

 
 
 
มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 12 โครงการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูป

จากเนื้อปลาบดแช่แข็ง น้ ายางข้น (2 โครงการ) ลวดเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ เชื้อเพลิงจากขยะชุมชน โรงแรม แผ่น
ชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด แถบสายรัดพลาสติก แผ่นยิปซั่ม พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ/แสงอาทิตย์ (2 โครงการ) 
และไม้อัดประสาน 

ขนาดการลงทุนมากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 3 โครงการ ได้แก่ 
พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์เชื้อเพลิงชีวมวลอัด และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 

ขนาดการลงทุนมากกว่า 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 2 
โครงการ ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์และยางแท่ง 

และขนาดการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 4 โครงการ ได้แก่ กิจการ
บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพ้ืนน้ า แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง แผ่นชิ้นไม้อัด
ปาร์ติเกิลบอร์ดและยางผสม 
 
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง แยกตามการถือหุ้น 
  
 

 
 
 
 
 
 
 เมื่อท าการเปรียบเทียบสัดส่วนการถือหุ้นการลงทุนพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นการถือหุ้นโดยคนไทยทั้งสิ้น 
จ านวน 17 โครงการ  ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ ายางข้น (3 โครงการ) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง ลวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์โลหะ เชื้อเพลิงจากขยะชุมชน แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด (2 โครงการ) แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่น
ปานกลาง  ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ/พลังงานแสงอาทิตย์ (3 โครงการ)  เชื้อเพลิงชีวมวลอัด ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ถุง
มือทางการแพทย์ และกิจการบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพ้ืนน้ า  
 คนต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น (มาเลเซีย) จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โรงแรม และยางผสม 
   และมีการร่วมทุนระหว่างคนไทยและต่างชาติ 4 โครงการได้แก่ แผ่นยิปซั่ม ยางแท่ง แถบสายรัดพลาสติก 
และไม้อัดประสาน 
 
 


