
ข้ันตอน จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท) กำรจ้ำงงำน (คน)

การขอรับการส่งเสริม 19 7,658.00 2,036

การอนุมัติให้การส่งเสริม 19 5,840.97 1,196

การออกบัตรส่งเสริม 19 2,161.00 584
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1.  ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ตอนล่างระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
2. การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ตอนล่างระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 
 โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในภาคใต้ตอนล่างระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน  2565  มีจ านวน 
19  โครงการ มูลค่าการลงทุน 5,840.97 ล้านบาท การจ้างงาน 1,196 คน มีการลงงทุนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 

-  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 โครงการ เงินลงทุน 23.36 ล้านบาท ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ส าหรับอุตสาหกรรม ถุง
มือส าหรับตรวจโรค และอาหารบรรจุภาชนะผนึก 

-  นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จ านวน 2 โครงการ 
เงินลงทุน 18.28 ล้านบาท  ได้แก่ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (2 โครงการ) 

-  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สงขลา) จ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน 8.29 ล้านบาท ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ 
 -  มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก  จ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน 2.90 ล้านบาท ได้แก่ แผ่น
ใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง 
 
 
 
 
 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
Regional  Investment  and Economic Center 5                 

สรุปภาวะการลงทุนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 



เงินลงทุน กำรจ้ำงงำน

(ล้ำนบำท) (คน)

อุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภำพและกำรแพทย์

  -  อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร 8 1,979.60 622

  -  อุตสาหกรรมการแพทย์ 2 3,569.75 564

อุตสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง

  -  อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 1 4.70 0

อุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและอุตสำหกรรมสนับสนุน

  -  อุตสาหกรรมพลังงานสาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม 8 286.92 10

รวม 19 5,840.97 1,196

กลุ่มอุตสำหกรรม จ ำนวนโครงกำร

จังหวัด จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท) กำรจ้ำงงำน (คน)

สงขลา 11 448.71 372

ตรัง 5 5,097.52 799

ปัตตานี 1 16.17 0

นราธิวาส 0 0 0

สตูล 1 2.11 0

พัทลุง 1 276.46 25

ยะลา 0 0 0

รวมภำคใต้ตอนล่ำง 19 5,840.97 1,196

 
 
 
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน โดยแบ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร จ านวน 8 โครงการ เงินลงทุน 1,979.60 ล้านบาท การจ้างงาน 
622 คน ได้แก่ น้ ายางข้น (3 โครงการ) ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน อาหารพร้อมรับประทาน อาหารบรรจุภาชนะผนึก 
และ แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง 
 กลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์  จ านวน 2 โครงการ  เงินลงทุน 3,569.75 ล้านบาท การจ้างงาน 564 คน
ได้แก่ ถุงมือยางส าหรับตรวจโรค  
 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  จ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน 4.70 ล้านบาท ได้แก่  เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ส าหรับอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม จ านวน 8 โครงการ เงินลงทุน 286.92 ล้านบาท
การจ้างงาน 10 คน ได้แก่ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง จ าแนกตามที่ตั้งโครงการ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



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

ไม่เกิน 20 8 68.79 2

มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 200 8 478.44 471

มากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500 1 276.46 25

มากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 0 0.00 0

มากกว่า 1,000 2 5,017.28 698

รวม 19 5,840.97 1,196

 
 
 

สงขลา มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจ านวน 11 โครงการ เงินลงทุน 448.71 ล้านบาท การ
จ้างงาน 372 คน ได้แก่ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (4 โครงการ) น้ ายางข้น (2 โครงการ) อาหารบรรจุภาชนะผนึก 
ถุงมือยางส าหรับตรวจโรค อาหารพร้อมรับประทาน และ แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง 

ตรัง มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จ านวน 5 โครงการ เงินลงทุน 5,097.52 ล้านบาท การ
จ้างงาน 799 คน ได้แก่  ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน ถุงมือทางการแพทย์ และ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (2 
โครงการ) 

ปัตตานี มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน 16.17 ล้านบาท ได้แก่ 
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

สตูล มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน 2.11 ล้านบาท ได้แก่ 
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

พัทลุง มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 1 โครงการ เงินลงทุน 276.46 ล้านบาท การจ้างงาน 
25 คน ได้แก่ น้ ายางข้น 

นราธิวาสและยะลา  ยังไม่มีกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน  
 

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง แยกตามขนาดการลงทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 8 โครงการ 
ได้แก่ แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง อาหารบรรจุภาชนะผนึก เครื่องจักรและอุปกรณ์ส าหรับอุตสาหกรรม ถุง
มือยางส าหรับตรวจโรค และไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (4 โครงการ) 

มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 8 โครงการ ได้แก่ น้ ายางข้น (2 

โครงการ) ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (4 โครงการ) ยางแผ่นรมควัน และอาหารพร้อมรับประทาน 
ขนาดการลงทุนมากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 1 โครงการ ได้แก่ 

น้ ายางข้น 
ขนาดการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท  อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 2 โครงการ ได้แก่ ยางแท่ง และ 

ถุงมือทางการแพทย ์
 

 



จังหวัด จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน (ล้ำนบำท) กำรจ้ำงงำน (คน)

ไทยท้ังส้ิน 11 577.98 359

ต่างชาติท้ังส้ิน 4 164.21 0

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 4 5,098.78 837

รวม 19 5,840.97 1,196

 
 
 

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง แยกตามการถือหุ้น 
 
 

  
 
 
 
 
 เมื่อท าการเปรียบเทียบสัดส่วนการถือหุ้นการลงทุนพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นการถือหุ้นโดยคนไทยทั้งสิ้น 
จ านวน 11 โครงการ ได้แก ่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ส าหรับอุตสาหกรรม ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (5 โครงการ) 
น้ ายางข้น (2 โครงการ) แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง อาหารบรรจุภาชนะผนึก และอาหารพร้อมรับประทาน 
 คนต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น (เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง) จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ ไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ (3 โครงการ) และถุงมือส าหรับตรวจโรค   
 และการร่วมทุนระหว่างคนไทยและต่างชาติ จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ ยางแท่ง น้ ายางข้น ยางแผ่นรมควัน 
และถุงมือทางการแพทย์ 
 
 


