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1.  ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ตอนล่างระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
2. การอนุมัติให้การส่งเสริมภาคใต้ตอนล่างระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 
 โครงการที่ได้รบัอนุมัติให้การส่งเสริมในภาคใต้ตอนล่าง มจี านวน 21 โครงการ มูลค่าการลงทุน 6,025.80 
ล้านบาท การจ้างงาน 5,776 คน มีการลงงทุนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรฐับาล ดังนี ้

2.1  การอนุมัติให้การส่งเสริมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
 -  โครงการที่ได้รบัอนุมัติใหก้ารส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการสง่เสรมิการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  จ านวน 3 โครงการ เงินลงทุน 531.14 ล้านบาท การจ้างงาน 411 คน ได้แก่ น้ ายางข้น ไม้วีเนียร์ และพืชผัก
ผลไม้แช่แข็ง    
 -  โครงการที่ได้รบัอนุมัติใหก้ารส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการสง่เสรมิการลงทุนภายใต้โครงการเมือง
ต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จ านวน 2 โครงการ เงินลงทุน 1,505 ล้านบาท  การจ้างงาน 3,864 คน 
ได้แก่ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) และ Sofa 
 -  โครงการที่ได้รบัการอนมุัติให้การส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิ
พิเศษ (สงขลา) จ านวน 2 โครงการ เงินลงทุน 566 ล้านบาท การจ้างงาน 392 คน ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติ และถุง
มือทางการแพทย ์

2.2  การอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ 
 - โครงการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลงังานทดแทน หรอืการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 2 โครงการ เงินลงทุน 50  ล้านบาท ได้แก่ ยางแท่ง (2 โครงการ) 
 
 
 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 5 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
Regional  Investment  and Economic Center 5                 

สรุปภาวะการลงทนุใน 7 จังหวัดภาคใตต้อนล่าง 
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 

ข้ันตอน จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท)

กำรขอรับกำรส่งเสริม 14 4,240.70

กำรอนุมัติให้กำรส่งเสริม 21 6,025.80



 
 
 
 -   โครงการที่ได้รบัการส่เงสริมการลงทุนตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) จ านวน 2 โครงการ เงินลงทุน 67 ล้านบาท การจ้างงาน 80 คน ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน  
และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรปูจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง    
 
โครงการท่ีได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง จ าแนกตามประเภทกิจการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนหมวดเกษตกรรมและผลิตผลทางการเกษตร จ านวน 11
โครงการ เงินลงทุน 1,315.52 ล้านบาท  การจ้างงาน 719 คนได้แก่  ยางแท่ง (2 โครงการ) น้ ายางข้น (4 โครงการ) 
ยางแผ่นรมควัน ถุงมือยางธรรมชาติ เช้ือเพลิงชีวมวล พืชผักผลไม้แช่แข็ง และ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์
แช่แข็ง    

หมวดอุตสาหกรรมเบา  มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ านวน 4 โครงการ เงินลงทุน 
4,017.65 ล้านบาท การจ้างงาน 5,037 คน ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์ (2 โครงการ) ไม้วีเนียร์ และ Sofa 

หมวดกิจการบริการและสาธารณูปโภค  มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จ านวน 6 โครงการ เงิน
ลงทุน 692.63 ล้านบาท การจ้างงาน 20 คน ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (3 โครงการ) น้ าเพื่ออุตสาหกรรม 
กิจการบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพื้นน้ า และ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC)  

หมวดเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะพ้ืนฐาน หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง หมวด
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และหมวดเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก ยังไม่มีโครงการที่ไดร้บั
อนุมัติให้การส่งเสริม 

 
 
 

หมวดประเภทกิจการ จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) การจา้งงาน (คน)

เกษตรกรรมและผลิตผลทำงกำรเกษตร 11 1,315.52 719

เหมืองแร่ เซรำมิกส์และโลหะพ้ืนฐำน 0 0.00 0

อุตสำหกรรมเบำ 4 4,017.65 5,037

ผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 0 0.00 0

อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 0 0.00 0

เคมีภัณฑ์ กระดำษ และพลำสติก 0 0.00 0

กิจกำรบริกำรและสำธำรณูปโภค 6 692.63 20

รวม 21 6,025.80 5,776



 
 

 

โครงการท่ีได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง จ าแนกตามท่ีตั้งโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงขลา มีกิจการที่ได้รับอนมุัติให้การสง่เสรมิการลงทุนจ านวน 14 โครงการ เงินลงทุน 4,349.50 ล้านบาท 
การจ้างงาน 1,781 คน ได้แก่ เช้ือเพลิงชีวมวล  น้ ายางข้น (4 โครงการ)  ยางแทง่ ถุงมือยางธรรมชาติ ถุงมือทาง
การแพทย์ (2 โครงการ) พืชผักผลไม้แช่แข็ง พลังงานไฟฟา้จากแสงอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์แช่
แข็ง กิจการบรกิารวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสงูระหว่างประเทศภาคพื้นน้ า และน้ าเพื่ออุตสาหกรรม  

ตรัง  มีกิจการที่ได้รับอนมุัติให้การสง่เสรมิการลงทุนจ านวน 4 โครงการ เงินลงทุน 133.30 ล้านบาท การจ้าง
งาน 65 คน ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (2 โครงการ) 

ปัตตานี  มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ านวน 2 โครงการ เงินลงทุน 1,533 ล้านบาท การ
จ้างงาน 3,926 คน ได้แก่ ไม้วีเนียร์ และ Sofa 

ยะลา  มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน  10 ล้านบาท การจ้าง
งาน 4 คน ได้แก่ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) 

 ส าหรับจังหวัดพัทลุง สตูล และนราธิวาส  ยังไม่มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 
 

โครงการท่ีได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง แยกตามขนาดการลงทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จงัหวัด จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) การจา้งงาน (คน)

สงขลำ 14 4,349.50 1,781

ตรัง 4 133.30 65

ปัตตำนี 2 1,533.00 3,926

นรำธิวำส 0 0.00 0

สตูล 0 0.00 0

พัทลุง 0 0.00 0

ยะลำ 1 10.00 4

รวมภาคใต้ตอนล่าง 21 6,025.80 5,776

ขนาดการลงทุน (ล้านบาท) จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) การจา้งงาน (คน)

ไม่เกิน 20 3 38.00 22

มำกกว่ำ 20 แต่ไม่เกิน 200 12 880.95 252

มำกกว่ำ 200 แต่ไม่เกิน 500 3 866.00 719

มำกกว่ำ 500 แต่ไม่เกิน 1,000 1 544.20 8

มำกกว่ำ 1,000 2 3,696.65 4,775

รวม 21 6,025.80 5,776



จงัหวัด จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) การจา้งงาน (คน)

ไทยทัง้ส้ิน 8 3,278.12 1,035

ต่ำงชำติทัง้ส้ิน 9 2,317.18 4,383

ร่วมทุนไทยและต่ำงชำติ 4 430.50 358

รวม 21 6,025.80 5,776

 
 

 

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 3 โครงการ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) และยางแท่ง 

มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 12 โครงการ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ (3 โครงการ) ยางแท่ง ไม้วีเนียร์ น้ ายางข้น (4 โครงการ) น้ าเพื่ออุตสาหกรรม ยางแผ่นรมควัน และ
เช้ือเพลิงชีวมวล 

ขนาดการลงทุนมากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 3 โครงการ ได้แก่ 
ถุงมือยางธรรมชาติ ถุงมือทางการแพทย์  และพืชผักผลไม้แช่แข็ง 

ขนาดการลงทุนมากกว่า 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 1 
โครงการ ได้แก่ กิจการบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพื้นน้ า 

และขนาดการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 2 โครงการ ได้แก่ Sofa และ
ถุงมือทางการแพทย์ 

 
โครงการท่ีได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง แยกตามการถือหุ้น 

 

  
 
 
 
 
 เมื่อท าการเปรียบเทียบสัดส่วนการถือหุ้นการลงทุนพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นการถือหุ้นโดยคนไทยท้ังสิ้น 
จ านวน 8 โครงการ  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้สัตว์แช่แข็ง  ยางแผ่นรมควัน น้ ายางข้น เช้ือเพลิงชีวมวล 
ถุงมือทางการแพทย์ น้ าเพื่ออุตสาหกรรม และ กจิการบรกิารวงจรสื่อสญัญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพื้นน้ า 
 คนต่างชาติถือหุ้นท้ังสิ้น (มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส) จ านวน 9 โครงการ ได้แก่ น้ า
ยางข้น  (2 โครงการ) ถุงมือยางธรรมชาติ ถุงมือทางการแพทย์ ไม้วีเนียร์ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (2 โครงการ) 
Sofa และ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) 
   และมีการร่วมทุนระหว่างคนไทยและต่างชาติ จ านวน 4 โครงการได้แก่ พืชผักผลไม้แช่แข็ง ยางแท่ง (2 
โครงการ) และ น้ ายางข้น 
 


