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1.  ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ตอนล่างระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
2. การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ตอนล่างระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 
 โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในภาคใต้ตอนล่างระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม  2563 มีจ านวน 12 
โครงการ มูลค่าการลงทุน 1,656 ล้านบาท การจ้างงาน 1,266 คน มีการลงงทุนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล ดังนี้ 

การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 
 -  โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  จ านวน 5 โครงการ เงินลงทุน 1,241 ล้านบาท การจ้างงาน 642 คน ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  
ไก่ช าแหละ พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (2 โครงการ) และอาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะผนึก 
 -  โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมือง
ต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ านวน 2 โครงการ เงินลงทุน 104 ล้านบาท  การจ้างงาน 242 คน ได้แก่ 
พืชผักผลไม้แช่แข็ง และอาหารแช่แข็ง 
 -  โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (สงขลา) จ านวน 3 โครงการ เงินลงทุน 86 ล้านบาท การจ้างงาน 79 คน ได้แก่ ไม้วีเนียร์ กล่องกระดาษ และ 
แปรงพลาสติก 
 
 
 
 
 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
Regional  Investment  and Economic Center 5                 

สรุปภาวะการลงทุนใน 7 จังหวัดภาคใตต้อนล่าง 
ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 

ข้ันตอน จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท)

กำรขอรับกำรส่งเสริม 13 623.00

กำรอนุมัติให้กำรส่งเสริม 12 1,656.00



 
 
 
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง จ าแนกตามประเภทกิจการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนหมวดเกษตกรรมและผลิตผลทางการเกษตร จ านวน 5
โครงการ เงินลงทุน 912 ล้านบาท  การจ้างงาน 1,101 คนได้แก่  พืชผักผลไม้แช่แข็ง อาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง อาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะผนึก และไก่ช าแหละ    

หมวดอุตสาหกรรมเบา  มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน 23 
ล้านบาท การจ้างงาน 51 คน ได้แก่ ไม้วีเนียร์ 

หมวดอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก  มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 
จ านวน 2 โครงการ การจ้างงาน 28 คน ได้แก่ แปรงพลาสติก และกล่องกระดาษ  

หมวดกิจการบริการและสาธารณูปโภค  มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จ านวน 4 
โครงการ เงินลงทุน 658 ล้านบาท การจ้างงาน 86 คน ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (2 โครงการ) และ 
พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (2 โครงการ)  

หมวดเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะพ้ืนฐาน หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง หมวด
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ยังไม่มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดประเภทกิจการ จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) การจา้งงาน (คน)

เกษตรกรรมและผลิตผลทำงกำรเกษตร 5 912.00 1,101

เหมืองแร่ เซรำมิกส์และโลหะพ้ืนฐำน 0 0.00 0

อุตสำหกรรมเบำ 1 23.00 51

ผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 0 0.00 0

อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 0 0.00 0

เคมีภัณฑ์ กระดำษ และพลำสติก 2 63.00 28

กิจกำรบริกำรและสำธำรณูปโภค 4 658.00 86

รวม 12 1,656.00 1,266



 
 

 
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง จ าแนกตามที่ตั้งโครงการ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

สงขลา มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ านวน 5 โครงการ เงินลงทุน 322 ล้านบาท การจ้าง
งาน 511 คน ได้แก่ อาหารแช่แข็ง แปรงพลาสติก กล่องกระดาษ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง และไม้วี
เนียร์ 

ปัตตานี มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน 310 ล้านบาท การจ้าง
งาน 40 คน ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 

สตูล มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จ านวน 3 โครงการ เงินลงทุน 611 ล้านบาท การจ้างงาน 
562 คน ได้แก่ อาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะผนึก ไก่ช าแหละ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 

พัทลุง มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน 15 ล้านบาท การจ้าง
งาน 3 คน ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 

ยะลา  มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ านวน 2 โครงการ เงินลงทุน  398  ล้านบาท การจ้าง
งาน 150 คน ได้แก่ พืชผักผลไม้แช่แข็ง และพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 

ส าหรับจังหวัด ตรัง และนราธิวาส  ยังไม่มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 
 

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง แยกตามขนาดการลงทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จงัหวัด จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) การจา้งงาน (คน)

สงขลำ 5 322.00 511

ตรัง 0 0.00 0

ปัตตำนี 1 310.00 40

นรำธิวำส 0 0.00 0

สตูล 3 611.00 562

พัทลุง 1 15.00 3

ยะลำ 2 398.00 150

รวมภาคใต้ตอนล่าง 12 1,656.00 1,266

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

ไม่เกิน 20 2 28.00 6

มำกกว่ำ 20 แต่ไม่เกิน 200 6 388.00 424

มำกกว่ำ 200 แต่ไม่เกิน 500 4 1,240.00 836

มำกกว่ำ 500 แต่ไม่เกิน 1,000 0 0.00 0

มำกกว่ำ 1,000 0 0.00 0

รวม 12 1,656.00 1,266



 
 
 

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 2 โครงการ 
ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์

มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 6 โครงการ ได้แก่ ไม้วีเนียร์ อาหาร
แช่แข็ง พืชผักผลไม้แช่แข็ง ไก่ช าแหละ กล่องกระดาษ และแปรงพลาสติก 

ขนาดการลงทุนมากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 4 โครงการ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (2 โครงการ) และอาหารพร้อม
รับประทานบรรจุภาชนะผนึก   

 
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง แยกตามการถือหุ้น 
 
 

  
 
 
 
 
 เมื่อท าการเปรียบเทียบสัดส่วนการถือหุ้นการลงทุนพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นการถือหุ้นโดยคนไทยทั้งสิ้น 
จ านวน 7 โครงการ ได้แก ่ กล่องกระดาษ พืชผักผลไม้แช่แข็ง ไก่ช าแหละ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจกาเนื้อปลาบดแช่แข็ง 
พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (2 โครงการ) และอาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะผนึก คนต่างชาติถือหุ้น
ทั้งสิ้น (เนอธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มาเลเซีย เกาหลีใต้) จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (2 
โครงการ) แปรงพลาสติก และอาหารแช่แข็ง  การร่วมทุนระหว่างคนไทยและต่างชาติ จ านวน 1 โครงการได้แก่ ไม้วี
เนียร์ 
 

จงัหวัด จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) การจา้งงาน (คน)

ไทยทัง้ส้ิน 7 1,544.00 1,062

ต่ำงชำติทัง้ส้ิน 4 89.00 153

ร่วมทุนไทยและต่ำงชำติ 1 23.00 51

รวม 12 1,656.00 1,266


