
ข้ันตอน จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท) กำรจ้ำงงำน (คน)

การขอรับการส่งเสริม 48 150,923.76 5,490

การอนุมัติให้การส่งเสริม 39 18,001.95 4,990

การออกบัตรส่งเสริม 41 17,910.18 5,013

 
 
 
 
 
 
 

7-15  อาคารไชยยงค์  ถ.จุติอุทิศ 1  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110  โทรศัพท์  0-74584-500  โทรสาร 0-74584-599 
E-mail : songkhla@boi.go.th   Homepage : http://hatyai.boi.go.th 

 

 
 
 
 
1.  ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ตอนล่างปี 2564 
 
 
 
 
 
 
2. การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ตอนล่างปี 2564 
 โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในภาคใต้ตอนล่างปี 2564  มีจำนวน 39  โครงการ มูลค่าการลงทุน 
18,001.95 ล้านบาท การจ้างงาน 4,990 คน มีการลงงทุนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 

การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย/มาตรการส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ 
-  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สงขลา) จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 3.50 ล้านบาท การจ้างงาน 31 คน 

ได้แก่ ยางแท่ง 
 -  มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” จำนวน 2 โครงการ 
เงินลงทุน 338.82 ล้านบาท  การจ้างงาน 574 คน ได้แก่ น้ำยางข้น และ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาแปรรูป 
 -  นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน 6 โครงการ 
เงินลงทุน 504.45 ล้านบาท  การจ้างงาน 106 คน ได้แก่ น้ำยางข้น (2 โครงการ) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (2 
โครงการ) รากไม้สับ และน้ำมันปาล์มดิบ 

-  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 6 โครงการ เงินลงทุน 160.38 
ล้านบาท ได้แก่ ของเล่นไม ้เนื้อปลาบด น้ำยางข้น อาหารทะเลแปรรูปอบแห้ง สัตว์น้ำแช่แข็งและอาหารแช่แข็ง และ
ถุงมือยางธรรมชาติ 

-  มาตรการกระตุ้นการลงทุน จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 1,606.59 ล้านบาท การจ้างงาน 131 คน 
ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์ 

 
 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
Regional  Investment  and Economic Center 5                 

 

สรุปภาวะการลงทุนใน 7 จังหวดัภาคใต้ตอนล่างปี 2564 



หมวดประเภทกิจกำร จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท) กำรจ้ำงงำน (คน)

เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร 21 2,419.45 1,065

เหมืองแร่ เซรามิกส์และโลหะพ้ืนฐาน 0 0.00 0

อุตสาหกรรมเบา 10 15,437.35 3,862

ผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 1 50.00 36

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 0 0.00 0

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 0 0.00 0

กิจการบริการและสาธารณูปโภค 7 95.15 27

รวม 39 18,001.95 4,990

 
 
 
-  มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวน 1 โครงการ เงิน

ลงทุน 75 ล้านบาท การจ้างงาน 18 คน ได้แก่ ระบบการจัดการฟาร์มอัจฉริยะสำหรับโรงเรือนไก่ 
 

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง จำแนกตามประเภทกิจการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จำนวน 21
โครงการ เงินลงทุน 2,419.45 ล้านบาท  การจ้างงาน 1,065 คน ได้แก่ น้ำมันปาล์ม (3 โครงการ)  สารสกัดจากเซรั่ม 
ยางแท่ง น้ำยางข้น (6 โครงการ) ถุงมือยางธรรมชาติ ยางผสม อาหารทะเลแปรรูปอบแห้ง เนื้อปลาบด (2 โครงการ) 
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาแปรรูป สัตว์น้ำแช่แข็ง High Fructose Syrup รากไม้สับ และระบบการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ
สำหรับโรงเรือนไก่   

หมวดอุตสาหกรรมเบา  มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจำนวน 10 โครงการ เงินลงทุน 
15,437.35  ล้านบาท การจ้างงาน  คน ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์ (8 โครงการ) ไม้ยางพาราอัดประสาน และของ
เล่นไม ้

หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 50 ล้านบาท การจ้างงาน 36 คน ได้แก่ สลักภัณฑ ์ 

หมวดกิจการบริการและสาธารณูปโภค  มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจำนวน 7 
โครงการ เงินลงทุน 95.15 ล้านบาท การจ้างงาน 27 คน ได้แก่ พลังงานจากแสงอาทิตย์ (6 โครงการ) และโปรตีน
แอนติเจนตัดแต่งพันธุกรรม 

หมวดเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะพื้นฐาน หมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
หมวดอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก  ยังไม่มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม 
 
 
 



จังหวัด จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท) กำรจ้ำงงำน (คน)

สงขลา 24 9,180.91 2,254

ตรัง 9 8,157.24 2,081

ปัตตานี 1 188.82 480

นราธิวาส 2 310.29 81

สตูล 1 9.45 0

พัทลุง 1 5.24 0

ยะลา 1 150.00 94

รวมภำคใต้ตอนล่ำง 39 18,001.95 4,990

 
 
 
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง จำแนกตามที่ตั้งโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงขลา มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจำนวน 24 โครงการ เงินลงทุน 9,180.91 ล้านบาท 
การจ้างงาน 2,254 คน ได้แก่ ถุงมือยางทางการแพทย์ (5 โครงการ) ถุงมือยางธรรมชาติ น้ำยางข้น (4 โครงการ) ยาง
แท่ง ยางผสม ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (2 โครงการ) เนื้อปลาบด (2 โครงการ) สัตว์น้ำแช่แข็งและอาหารแช่แข็ง 
สลักภัณฑ ์ระบบการจัดการฟาร์มอัจฉริยะสำหรับโรงเรือนไก่ อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง โปรตีนแอนติเจนตัดแต่ง
พันธุกรรม สารสกัดจากเซรั่ม และ HIGH FRUCTOSE SYRUP 

ตรัง มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จำนวน 9 โครงการ เงินลงทุน 8,157.24 ล้านบาท การ
จ้างงาน 2,081 คน ได้แก ่ถุงมือทางการแพทย์ (3 โครงการ) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (2 โครงการ) ของเล่นไม้ 
น้ำมันปาล์มดิบ (2 โครงการ) และไม้ยางพาราอัดประสาน 

ปัตตานี มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 188.82 ล้านบาท การ
จ้างงาน 480 คน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาแปรรูป 

นราธิวาส มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 โครงการ เงินลงทุน 310.29 ล้านบาท 
การจ้างงาน 81 คน ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบและน้ำยางข้น 

สตูล มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน 9.45 ล้านบาท  ไม่มีการ
จ้างงาน ได้แก่ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ยะลา  มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 โครงการ เงินลงทุน  150  ล้านบาท การจ้าง
งาน 94 คน ได้แก่ น้ำยางข้น 

พัทลุง  มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 โครงการ  เงินลงทุน 5.24 ล้านบาท ได้แก่ 
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
 
 
 
 
 



ขนำดกำรลงทุน (ล้ำนบำท) จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท) กำรจ้ำงงำน (คน)

ไม่เกิน 20 10 99.74 33

มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 200 18 1,544.57 1,009

มากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500 1 224.29 51

มากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 5 3,881.15 2,126

มากกว่า 1,000 5 12,252.20 1,771

รวม 39 18,001.95 4,990

จังหวัด จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท) กำรจ้ำงงำน (คน)

ไทยท้ังส้ิน 21 1,262.08 930

ต่างชาติท้ังส้ิน 7 8,386.76 2,036

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 11 8,353.11 2,024

รวม 39 18,001.95 4,990

 
 
 

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง แยกตามขนาดการลงทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 10 โครงการ 

ได้แก่ ยางแท่ง น้ำยางข้น ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (5 โครงการ) เนื้อปลาบด อาหารทะเลแปรรูป และของเล่น
ไม ้

มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 18 โครงการ ได้แก่ สัตว์น้ำแช่แข็ง
และอาหารแช่แข็ง HIGH FRUCTOSE SYRUP  สลักภัณฑ์ น้ำยางข้น (4 โครงการ) ถุงมือยางธรรมชาติ โปรตีน
แอนติเจนตัดแต่งพันธุกรรม น้ำมันปาล์มดิบ (3  โครงการ) ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาแปรรูป (2 โครงการ)  ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์  รากไม้สับ สารสกัดจากเซรั่ม และ ระบบการจัดการฟาร์มอัจฉริยะสำหรับโรงเรือนไก่ 

ขนาดการลงทุนมากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 1 โครงการ ได้แก่ 
น้ำยางข้น 

ขนาดการลงทุนมากกว่า 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 5 
โครงการ ได้แก่ ไม้ยางพาราอัดประสาน ถุงมือยางทางการแพทย์ (3 โครงการ) และยางผสม 

ขนาดการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท  อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 5 โครงการ ได้แก่ ถุงมือยางทาง
การแพทย ์(5 โครงการ) 

 
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง แยกตามการถือหุ้น 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 เมื่อทำการเปรียบเทียบสัดส่วนการถือหุ้นการลงทุนพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นการถือหุ้นโดยคนไทยทั้งสิ้น 
จำนวน 21 โครงการ ได้แก ่ยางแท่ง น้ำยางข้น (3 โครงการ) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (5 โครงการ) 
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาแปรรูป (4 โครงการ)  น้ำมันปาล์มดิบ (3 โครงการ) ของเล่นไม้ โปรตีนแอนติเจนตัดแต่ง
พันธุกรรม รากไม้สับ สารสกัดจากเซรั่ม และระบบการจัดการฟาร์มอัจฉริยะสำหรับโรงเรือนไก่ 
 คนต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น (ไต้หวัน โปรแลนด์ มาเลเซีย จีน  สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา อินเดีย) จำนวน 7 
โครงการ ได้แก่ ถุงมือยางทางการแพทย์ (5 โครงการ)  ยางผสม และ HIGH FRUCTOSE SYRUP 
 การร่วมทุนระหว่างคนไทยและต่างชาติ (มาเลเซีย ศรีลังกา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย จีน อเมริกัน ญี่ปุ่น) จำนวน 
11  โครงการ ได้แก่ ไม้ยางพาราอัดประสาน น้ำยางข้น (3 โครงการ) สลักภัณฑ ์สัตว์น้ำแช่แข็งและอาหารแช่แข็ง ถุง
มือยางธรรมชาติ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และถุงมือทางการแพทย์ (3 โครงการ) 
 
 


