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ï สรุปภาวะการลงทุนภาคเหนือ 9 เดือนแรกในปี 2560
ï เปิด “ศูนย์บุคลากรทักษะสูง” ดึงผู้เชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ EEC

ï ประมวลภาพกิจกรรม
ï โครงสร้างใหม่ BOI
ï แนะนำาเลขาธิการบีโอไอคนใหม่
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1. บีโอไอภาคที่ 1 เชียงใหม่ จัดอบรม “การใช้สิทธิประโยชน์อย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด” วันพฤหัสบดีที่ 16  

พฤศจิกายน 2560  โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

2. บีโอไอภาคที่ 1 เชียงใหม จัดอบรม “บีโอไอ ไขปญหาแรงงาน” วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560   

จังหวัดเชียงใหม่่

3. บีโอไอภาคที่ 1 พิษณุโลก จัดสัมมนา “การขออนุญาตใช้แรงงานต่างด้าวภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วย

การจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)” ณ จังหวัดนครสวรรค์ เดือนพฤศจิกายน 2560 และ จังหวัดตาก 

เดือน ธันวาคม 2560

ป¯ิทินกิจกรรม

สวสัดีท่ำนผูอ่้ำนทกุท่ำน ช่วงนีใ้นหลำยๆ พ้ืนท่ีในภำคเหนือเริม่เข้ำสู่ช่วงปลำยฝนต้นหนำวกนัแล้ว และกเ็ริม่มี อำกำศหนำวเยน็

แล้วในบำงพืน้ที ่โดยเฉพำะในพ้ืนทีท่ีเ่ป็นภเูขำสงู เมือ่เข้ำสู่ฤดหูนำวอย่ำงเต็มตัว ก็ขอให้ทกุท่ำนดแูลสุขภำพกนัด้วยนะคะ รกัษำร่ำงกำย

ให้อบอุน่ เพือ่ช่วยปองกันโรคทีจ่ะมำกับฤดหูนำว เช่น โรคไข้หวดั พวกเรำขอให้ทกุท่ำนมสุีขภำพร่ำงกำยทีแ่ขง็แรง ปรำศจำกโรคภยั และ

มคีวำมสขุใจตลอดไปนะคะ 

อ้ำงถึงฉบับที่แล้วได้มีกำรรวบรวมประกำศที่น่ำสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ำนไปแล้ว ส�ำหรับในฉบับนี้ก็จะกล่ำวถึงกำร

ปรับโครงสร้ำงและกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่ภำยในบีโอไอ ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่ 11 กันยำยน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งในกำรปรับ

โครงสร้ำงในครั้งนี้ก็ได้มีกำรแบ่งแยกส่วนงำนในส่วนของส�ำนักบริหำรกำรลงทุนที่รับผิดชอบจำกเดิมออกเป็น 5 ส่วนงำน ได้แก่ 

กองบริหำรกำรลงทุน 1-5 และได้มีกำรจัดหมวดหมู่ของประเภทกิจกำรที่บีโอไอให้กำรส่งเสริมใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงำนที่

รับผิดชอบดังนี้

1. กองบริหำรกำรลงทนุ 1 : BIO and MEDICAL INDUSTRIES (อุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยชีวีภำพและกำรแพทย์)

2. กองบริหำรกำรลงทนุ 2 : ADVANCE MANUFACTURING INDUSTRIES (อตุสำหกรรมกำรผลติท่ีใช้เทคโนโลยขีัน้สงู)

3. กองบริหำรกำรลงทนุ 3 : BASIC and SUPPORTING INDUSTRIES (อตุสำหกรรมพืน้ฐำน และอตุสำหกรรมสนบัสนนุ)

4. กองบริหำรกำรลงทนุ 4 : HIGH VALUE SERVICE (บรกิำรทีม่มีลูค่ำเพิม่สูง)

5. กองบริหำรกำรลงทนุ 5 : CREATIVE and DIGITAL INDUSTRIES (อตุสำหกรรมเชงิสร้ำงสรรค์และดจิทิลั)

ส�ำหรับรำยละเอียดของกำรปรับโครงสร้ำงและกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่ของบีโอไอ ท่ำนสำมำรถอ่ำนได้ในคอลัมน ์

“โครงสร้างใหม BOI”

คอลมัน์เด่นทีท่่ำนพลำดไม่ได้ในจดหมำยข่ำวฉบบัน้ี คอืคอลมัน์ “สรปุภาวะการลงทนุภาคเหนือ 9 เดอืนแรกในป 2560” 

คอลัมน์ “ศนูย์บคุลากรทักษะสงู” และคอลัมน์ “แนะนําเลขาธกิารบีโอไอคนใหม” ปดท้ำยด้วย ภำพกจิกรรม และปฏทินิกจิกรรม
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นภาพร  ชมภูงาม
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 • ¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ
 ค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 9 เดือนแรก รวมทั้งประเทศ ปี  

2560  มีจ�ำนวน 978 โครงกำร เงินลงทุน 376,570 ล้ำนบำท จะก่อ

ให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 64,155 คน

ส�ำหรับค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่ภำคเหนือ (17 

จังหวัด) 9 เดือนแรก ในปี 2560 มีจ�ำนวน 50 โครงกำร และมีมูลค่ำ

เงินลงทุน 10,445 ล้ำนบำท จะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 3,224 คน

พบว่ำส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรเกษตร จ�ำนวน

โครงกำรและมูลค่ำของเงินลงทุนสูงสุด โดยมีรำยละเอียดดังนี้

- อุตสาหกรรมดิจิทัล  มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 7 โครงกำร เงินลงทุน 

8 ล้ำนบำท ได้แก่ กิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ 

- อตุสาหกรรมการเกษตร มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 16 โครงกำร เงนิลงทุน 

968 ล้ำนบำท ได้แก่

• กิจกำรผลิตแปงแปรรูป กิจกำรผลิต Oil Spa กิจกำรอบพืชไซโลและ

อำหำรสัตว์

• กิจกำรผลิตเช้ือเพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร กิจกำรผลิตภัณฑ์จำก

ผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทำงกำรเกษตร 

• กจิกำรผลติปุยชวีภำพ กจิกำรผลิตอำหำรทำงกำรแพทย์  กจิกำรผลติ

น�้ำมันหรือไขมันจำกพืช

• กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำร

- อตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟา อเิลก็ทรอนกิส์ และอปุกรณ์โทรคมนาคม 

มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 7 โครงกำร เงินลงทุน 3,038 ล้ำนบำท

- อตุสาหกรรมผลิตเครือ่งจกัร มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 1 โครงกำร เงนิ

ลงทนุ 191 ล้ำนบำท 

 • ¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ
  9 เดือนแรก รวมทั้งประเทศในปี 2560 มีกำรอนุมัติให้กำร

ส่งเสริมทั้งสิ้น 911 โครงกำร เงินลงทุน 565,670 ล้ำนบำท

ส�ำหรบักำรอนุมัตใิห้กำรส่งเสรมิในพืน้ทีภ่ำคเหนอื (17 จงัหวดั) 9 

เดือนแรกในปี 2560 มีกำรอนมุติัให้กำรส่งเสริมทัง้ส้ิน 74 โครงกำร และ

มมีลูค่ำเงนิลงทุน 7,123 ล้ำนบำท 

 • ¡ÒÃÍÍ¡ºÑµÃÊ‹§àÊÃÔÁ
 9 เดือนแรก รวมทั้งประเทศในปี 2560 มีกำรออกบัตรส่งเสริม

จ�ำนวน 954 โครงกำร และมีมูลค่ำเงินลงทุน 467,090 ล้ำนบำท  

ส�ำหรับกำรออกบัตรส่งเสริมในพื้นที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) 9 

เดือนแรกในปี 2560  มีกำรออกบัตรส่งเสริมจ�ำนวน 71 โครงกำร 

และมีมูลค่ำเงินลงทุน 9,126 ล้ำนบำท

สรุปภาวะการลงทุนภาคเหนือ 9 เดือนแรกในป 2560

2. ¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹2. ¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

2.1  ¤íÒ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¨íÒá¹¡µÒÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂã¹¾×é¹·ÕèÀÒ¤àË¹×Í 
9 à ×́Í¹áÃ¡ »‚ 2560

โครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริมในภำคเหนือ 9 เดือนแรก ปี 2560 

มีกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจ�ำนวน 50 โครงกำร มูลค่ำกำรลงทุน

ทั้งสิ้น 10,445 ล้ำนบำท อุตสำหกรรมเปำหมำยจ�ำนวน 30 โครงกำร  

คิดเป็นร้อยละ 60 ของโครงกำรที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน และ

มีมูลค่ำลงทุนทั้งสิ้น 4,014 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 38 ของมูลค่ำ

กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน หำกพิจำรณำในแง่ของจ�ำนวนโครงกำร

2.2  ¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁã¹¾×é¹·ÕèÀÒ¤àË¹×ÍáÂ¡ÃÒÂËÁÇ´
 • หมวดกิจการบริการและสาธารณูปโภค ได้รับความสนใจ

ลงทุนมากที่สุด  ในภำคเหนอื 9 เดอืนแรก ในปี 60 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกลุม่

กจิกำรผลติหรอืถนอมอำหำร กจิกำรผลติน�ำ้มนัหรอืไขมนัจำกพชื กจิกำร

ผลติอำหำรทำงกำรแพทย์ เป็นต้น มคี�ำขอรบักำรส่งเสริม 16 โครงกำร มลูค่ำ

รวม 968 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 32 ของจ�ำนวนโครงกำรทัง้หมด รองลง

มำ ได้แก่ หมวดบรกิารและสาธารณูปโภค มีค�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 14 

โครงกำร มลูค่ำกำรลงทนุรวม 6,099 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 28 ของ

จ�ำนวนโครงกำรทัง้หมด 

ภาพรวมการสงเสริมการลงทุนภาคเหนือ
9 เดือนแรก ป 2559

จํานวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

การขอรับการสงเสริม 50 10,445

7,123

9,126

74

71

การอนุมัติให้การสงเสริม

การออกบัตรสงเสริม

ภาพรวมการสงเสริมการลงทุนในภาคเหนือ 9 เดือนแรก 
(ม.ค. – ก.ย.) ในป 2560

7 3,038

อุตสาหกรรม
จํานวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

7 8

16 968

ดิจิทัล

30 4,014

เครื่องใช้ไฟฟำ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
โทรคมนำคม

รวม

คําขอรับการสงเสริมการลงทุนจําแนกตามอุตสาหกรรม

เปาหมาย 9 เดือนแรก ป 2560

อุตสำหกรรมเกษตร

1. ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤àË¹×Í 9 à´×Í¹áÃ¡ 
(Á.¤. – ¡.Â.) ã¹»‚ 2560



ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
Regional Investment and Economic Center 1 5

 2.3 ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÊÑ́ Ê‹Ç¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ : Ê‹Ç¹ãËÞ‹à»š¹â¤Ã§¡ÒÃ·Õè¤¹µ‹Ò§ªÒµÔ¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹
 • โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีจ�ำนวน 20 โครงกำร คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 40 ของจ�ำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำรส่งเสริมทั้งหมด 

เงินลงทุน 2,799 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของมูลค่ำกำร

ลงทุนทั้งหมด

 • โครงการตางชาติลงทุนทั้งสิ้น มีจ�ำนวน 26 โครงกำร คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 52 ของจ�ำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำรส่งเสริมทั้งหมด 

เงินลงทุน 7,631 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 ของมูลค่ำกำร

ลงทุนทั้งหมด

2.4 ·ÕèµÑé§â¤Ã§¡ÒÃÅ§·Ø¹ : ¡ÒÃÅ§·Ø¹¡ÃÐ¨Ø¡µÑÇã¹ÀÒ¤àË¹×ÍµÍ¹º¹ÁÒ¡·ÕèÊǾ  
 •  9 เดือนแรก  ปี 2560 ค�ำขอรับกำรส่งเสริมกระจุกตัวใน

จังหวัดเชียงใหม่มำกที่สุด โดยจังหวัดเชียงใหม่มี 22 โครงกำร คิดเป็น

ร้อยละ 44 ของจ�ำนวนโครงกำรทั้งหมด เงินลงทุน 5,545 ล้ำนบำท คิด

เป็นร้อยละ 53 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด

 •  กำรลงทุนในจงัหวดัล�ำพนูมมีำกเป็นอนัดับที ่2 โดยมคี�ำขอรบั

กำรส่งเสรมิ 9 โครงกำร เงนิลงทนุ 3,110 ล้ำนบำท

2.5 ¡ÒÃ¢ÍÃÑºÊ‹§àÊÃÔÁã¹¾×é¹·Õèà»‡ÒËÁÒÂ
 • คาํขอรบัการสงเสรมิการลงทนุใน 9 เดอืนแรก ป 2560 มกีาร

ลงทนุในพืน้ทีต่างๆ ซึง่สอดคล้องกบันโยบายรฐับาล ดงันี้

- พ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีได้รับการสงเสริม 

มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 7 โครงกำร เงนิลงทนุ 3,038 ล้ำนบำท

2.6 ¡ÒÃ¢ÍÃÑºÊ‹§àÊÃÔÁµÒÁÁÒµÃ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ
คําขอรับการสงเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษ ในภาคเหนือ

9 เดือนแรก ในป 2560

 • โครงการขอรบัการสงเสริมการลงทนุตามมาตรการเพิม่ขีดความ

สามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

กจิกำรผลติซอฟต์แวร์ จ�ำนวน 3 โครงกำร เงนิลงทนุ 65 ล้ำนบำท 

โครงการที่คนตางชาติถือหุนทั้งสิ้น มีสัดสวน
มากทีสุ่ด รอยละ 52 ของจาํนวนโครงการท้ังหมด

ตางชาติ 100%
52%

 การกระจายของแหลงที่ตั้งจําแนกตามรายจังหวัด ในภาคเหนือ 
9 เดือนแรก ป 2560

8 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน

จํานวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

9 จังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง

จํานวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

เชียงรำย 6 277 160 ก�ำแพงเพชร 2 68 18

เชียงใหม่ 22 5,545 1,568 เพชรบูรณ์ - - -

ล�ำปำง - - - ตำก 5 209 128

ล�ำพูน 9 3,110 1,124 นครสวรรค์ 1 1 30

แพร่ - - - พิษณุโลก - - -

น่ำน - - - อุตรดิตถ์ 1 675 35

พะเยำ - - - สุโขทัย - - -

แม่ฮ่องสอน - - - พิจิตร 3 552 113

อุทัยธำนี 1 8 48

รวม 37 8,932 2,852 รวม 13 1,531 372

คาํขอรบัการสงเสรมิการลงทนุในพ้ืนทีภ่าคเหนอื 9 เดอืนแรก 

ในป 2560 จําแนกตามประเภทกจิการ
หมวดประเภทกิจการ จํานวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 16 968

แร เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน - -

อุตสาหกรรมเบา 4 122

ผลติภณัฑ์โลหะเครือ่งจกัร และอุปกรณ์ขนสง 3 401

เครือ่งใช้ไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส์ 13 2,855

เคมภีณัฑ์พลาสตกิ และกระดาษ - -

บรกิารและสาธารณปูโภค 14 6,099

รวม 50 10,445

การกระจายสดัสวนผูถ้อืหุน้ ในภาคเหนอื 9 เดอืนแรก ในป 2560

การกระจายผู้ถือหุ้น จํานวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

โครงการไทยทั้งสิ้น 20 2,799

โครงการตางชาติทั้งสิ้น 26 7,631

โครงการรวมลงทุนไทยและตางชาติ 4 15

รวม 50 10,445

เงินลงทุน 
7,631 ล้านบาท

เงิน
ลง
ทุน

 15
 ล้า

นบ
าท

เงินลงทุน 
2,799 ล้านบาท

ไทย
40%

รวมทุน
8%
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3.2 ¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁµÒÁÁÒµÃ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ
 •  โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตเครื่องจักร จํานวน 1 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 

7 ล้านบาท  ได้แก่ กจิกำรผลติชิน้ส่วนเหล็กหล่อ และชิน้ส่วนเหลก็กลงึแต่ง 

(MACHINING) ที่หล่อขึ้นรูปเอง ที่ตั้งโครงการอยูที่ จังหวัดล�ำพูน

 •  โครงการทีไ่ด้รบัอนุมตัจิะลงทนุตามมาตรการสงเสรมิการลงทนุ

รูปแบบคลัสเตอร์ ได้แก่ กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์และ Digital Content 

จ�ำนวน 10 โครงกำร เงินลงทุน 87 ล้ำนบำท  ท่ีตัง้โครงการอยูที ่ จงัหวดั

เชียงใหม่

 •  โครงการทีไ่ด้รบัอนุมตัจิะลงทนุตามมาตรการสงเสรมิการลงทนุ

ท้องถิ่น จํานวน 3 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 54 ล้านบาท ได้แก่ 

กิจกำรผลิตพืชผักอบแห้งบรรจุภำชนะผนึกแห้ง ท่ีต้ังโครงการอยูท่ี 

จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุทัยธำนี

 •  โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการเพิ่มขีดความ

สามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  

ได้แก่ กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์ จ�ำนวน 26 โครงกำร เงินลงทุน 530 

ล้ำนบำท ท่ีตั้งโครงการอยูท่ี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุทัยธำนี

 • โครงการขอรบัการสงเสรมิการลงทนุตามมาตรการปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพการผลิตเครื่องจักร จํานวน 1 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 

8 ล้านบาท ได้แก่ กจิกำรผลติ Modified starch

3. ¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
3.1 โครงกำรท่ีอนุมัติให้กำรส่งเสรมิในภำคเหนอื 9 เดือนแรก ปี 2560 

มกีำรอนุมัตใิห้กำรส่งเสรมิกำรลงทนุจ�ำนวน 74 โครงกำร มลูค่ำกำรลงทนุ

ทัง้ส้ิน 7,123 ล้ำนบำท อตุสำหกรรมเปำหมำยจ�ำนวน 55 โครงกำร  คดิ

เป็นร้อยละ 74 ของโครงกำรทีอ่นมุตัใิห้กำรส่งเสรมิกำรลงทนุ และมมีลูค่ำ

ลงทนุท้ังสิน้ 2,449 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 34 ของมลูค่ำกำรขอรบักำร

ส่งเสรมิกำรลงทุน ตัวอย่ำงโครงกำรทีอ่นมุตัใิห้กำรส่งเสรมิทีส่�ำคญัและ

สอดคล้องกบันโยบำยภำครฐัใน 9 เดอืนแรก ปี 2560 อำทเิช่น

- อุตสาหกรรมดจิิทลั มจีาํนวน 38 โครงการ เงนิลงทุน 505 ล้านบาท 

ได้แก

• กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์และ Digital Content

- อุตสาหกรรมเกษตร มจีาํนวน 14 โครงการ เงนิลงทนุ 1,562 ล้านบาท 

ได้แก 

• กจิกำรผลติอำหำรกึง่พร้อมรบัประทำนจำกธัญพชื

• กิจกำรผลิตพืชผักอบแห้งบรรจุภำชนะผนึก

• กิจกำรเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด

• กิจกำรคัดคุณภำพเมล็ดกำแฟ

• กิจกำรผลิตน�้ำผลไม้สกัดเข้มข้น

• กิจกำรผลิตปุยชีวภำพ 

• กิจกำรผลิตน�้ำมันหรือไขมันจำกพืช

• กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำร

• กิจกำรอบพืชไซโลและอำหำรสัตว์

- อุตสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟา อเิลก็ทรอนิกส์ และอปุกรณ์โทรคมนาคม 

มจีาํนวน 3 โครงการ เงนิลงทนุ 382 ล้านบาท

เปด “ศูนยบุคลากรทักษะสูง” ดึงผู้เชี่ยวชาญ ตอบโจทย EEC
รัชนก  มหาผล

โครงการทีไ่ด้รบัอนมุตักิารสงเสรมิการลงทนุในพืน้ทีภ่าคเหนอื 

จาํแนกตามประเภทกจิการ 9 เดอืนแรก ป 2560
หมวดประเภทกิจการ จํานวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 14 1,562

แร เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน - -

อุตสาหกรรมเบา 6 214

ผลติภณัฑ์โลหะเครือ่งจกัร และอุปกรณ์ขนสง 3 197

เครือ่งใช้ไฟฟาและอิเลก็ทรอนกิส์ 41 887

เคมภัีณฑ์พลาสติก และกระดาษ - -

บรกิารและสาธารณปูโภค 10 4,263

รวม 74 7,123

บโีอไอ จบัมือ 5 หน่วยงำน เปด “ศนูย์บคุลำกรทกัษะสงู”  ดึงบุคลำกร

ผูเ้ช่ียวชำญด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีรองรบักำรท�ำงำนในอตุสำหกรรม

เปำหมำยแห่งอนำคต  เพ่ือตอบโจทย์ EEC  ขบัเคลือ่นประเทศไทย 4.0  

“ศนูย์บคุลำกรทกัษะสงู” (Strategic Talent Center) หรอื  STC  ตัง้อยู่

ในศูนย์ประสำนกำรบริกำรด้ำนกำรลงทุน  อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ชั้น 18 

และได้มีพิธีลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ MOU ควำมร่วมมือระหว่ำง

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) และหน่วยงำนที่

เกีย่วข้อง ประกอบด้วย กระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวง-

ดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำต ิ(วช)  

ส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลนแีห่งชำติ (สวทช) ส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 

(สวทน) และส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวจัิย (สกว) ไปแล้วเม่ือวนัที่  

4  กรกฏำคม  2560 ที่ผ่ำนมำ

 “ศนูย์บคุลำกรทกัษะสงู” หรอืศูนย์ STC แห่งนี ้จะระดมบคุลำกร

ท่ีมีควำมสำมำรถระดับสูงมำช่วยตอบโจทย์กำรลงทุนในศตวรรษที่ 21  

ของประเทศไทย เพรำะหวัใจส�ำคญัของกำรขบัเคลือ่นประเทศไปข้ำงหน้ำ

ตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0 ทีจ่ะขบัเคลือ่น 10 อตุสำหกรรมเปำหมำย  

อีกส่วนจะเป็นกำรตอบโจทย์โครงกำรพัฒนำระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ

ภำคตะวนัออก (EEC) ทีน่กัลงทนุในประเทศและต่ำงประเทศจะเข้ำมำลงทนุ 

นอกจำกน้ียังท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบบุคลำกรทักษะสูงเหล่ำนี้ว่ำมีคุณวุฒิ

และคุณสมบัติตรงตำมควำมต้องกำรของนักลงทุนด้ำนงำนวิจัย  

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีจงึนบัเป็นมิตใิหม่และเป็นอีกก้ำวหนึง่ของ บโีอไอ

 “ศนูย์บคุลำกรทกัษะสงู” จะช่วยให้มผีูเ้ช่ียวชำญด้ำนวทิยำศำสตร์

และเทคโนโลยีเข้ำสูภ่ำคเอกชนมำกข้ึน รองรบันโยบำยประเทศไทย 4.0 

โดย ศูนย์ STC จะเป็นศูนย์กลำงเชื่อมโยงระหว่ำงภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

เช่น ภำคเอกชน บุคลำกรที่มีทักษะสูง สถำบันวิจัย สถำบันกำรศึกษำ 
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- กองบริหำรกำรลงทุน 3 (BASIC and SUPPORTING INDUS-

TRIES)  อุตสำหกรรมพื้นฐำนและอุตสำหกรรมสนับสนุน

- กองบริหำรกำรลงทุน 4 (HIGH VALUE SERVICES) 

อุตสำหกรรมบริกำรมูลค่ำเพิ่มสูง

- กองบริหำรกำรลงทุน 5 (CREATIVE and DIGITAL INDUS-

TRIES) อุตสำหกรรมเชิงสร้ำงสรรค์และดิจิทัล

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.boi.go.th/

upload/newstructure_activity_after2015_36119.pdf

นอกจำกนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 7 ข้ึน เพื่อ

ดแูลรบัผดิชอบกำรส่งเสรมิกำรลงทนุในพืน้ที ่ 9 จงัหวดัภำคเหนอืตอนล่ำง 

ได้แก่ ตำก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ก�ำแพงเพชร 

นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธำนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ�ำนวยควำม

สะดวกให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่ำงประเทศ ชักจูงและสร้ำงเครือข่ำย

กำรลงทุน รวมไปถึงกำรพัฒนำ SMEs และขับเคลื่อนกำรพัฒนำเขต

เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตำก อีกด้วย

(1) ส�ำนักงำนเลขำธกิำร

(2) กองควำมร่วมมือกำรลงทนุต่ำงประเทศ

(3) – (7) กองบรหิำรกำรลงทนุ 1 - 5

(8) กองประสำนและพฒันำปัจจยักำรลงทนุ

(9) กองพฒันำและเชือ่มโยงกำรลงทนุ

(10) กองยทุธศำสตร์และแผนงำน

(11) กองส่งเสรมิกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ

(12) กองส่งเสรมิกำรลงทนุไทยในต่ำงประเทศ

(13) ศนูย์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร

(14) ศนูย์บรกิำรลงทนุ

(15) - (21) ศนูย์เศรษฐกจิกำรลงทนุภำคที ่1 - 7

(22) ส�ำนักงำนเศรษฐกจิกำรลงทนุในต่ำงประเทศ

โครงสร้างใหม่ BOI

โครงสร้างใหม่ BOI
นภาพร  ชมภูงาม

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน หรือ BOI ได้มีกำร

ปรับปรงุโครงสร้ำงและแบ่งส่วนรำชกำรใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบำย

ของประเทศ และเหตุกำรณ์ปัจจบุนั รวมถงึทิศทำงกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ

อีกด้วย โดยมีกำรจัดแบ่งโครงสร้ำงส่วนรำชกำรใหม่ดังนี้

โดยมีกำรจัดหมวดประเภทกิจกำรที่ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนใหม่ 

โดยกำรปรบัปรงุนี ้เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบำยของประเทศ และเหตกุำรณ์

ปัจจุบัน รวมถึงทิศทำงกำรส่งเสริมกำรลงทุนอีกด้วย โดยกำรจัดหมวด

ประเภทกจิกำรใหม่คร้ังน้ี ได้แบ่งกองส่งเสรมิกำรลงทนุใหม่ออกเป็นทัง้หมด

จ�ำนวน 5 กอง คือ 

- กองบริหำรกำรลงทุน 1 (BIO and MEDICAL INDUSTRIES) 

อุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ และกำรแพทย์

- กองบริหำรกำรลงทุน 2 (ADVANCE MANUFACTURING IN-

DUSTRIES) อุตสำหกรรมกำรผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ตลอดจนประสำนงำนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกเรื่อง  วีซ่ำและใบอนุญำต

ท�ำงำนให้แก่บุคลลที่มีทักษะสูงจำกต่ำงประเทศ โดยจะช่วยให้บริษัท

ทั้งไทยและต่ำงประเทศที่ด�ำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยสำมำรถเข้ำถึง

บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ เพื่อด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย

พัฒนำและนวัตกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

 การบริการของศูนย์ STC จะครอบคลุม 3 ด้าน คือ 

1. กำรแนะน�ำผู้เชี่ยวชำญทั้งไทยและต่ำงชำติในสำขำวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีให้กับภำคเอกชน โดยเชื่อมโยงฐำนข้อมูลของหน่วยงำน

ต่ำง ๆ ในเครือข่ำยซึ่งครอบคลุมนักวิจัยในภำครัฐ ผู ้ได้รับทุนวิจัย 

นักเรียนทุนระดับปริญญำเอกด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   

2.  กำรให้บริกำรรับรองผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ (Expertise Rec-

ognition) ในสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก

ด้ำนวีซ่ำและใบอนุญำตท�ำงำน โดยศูนย์ STC จะส่งต่อข้อมูลและหลัก

ฐำนต่ำง ๆ ของผูเ้ชีย่วชำญชำวต่ำงชำตทิีบ่รษัิทประสงค์จะน�ำเข้ำมำท�ำงำน

ในประเทศไทยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำรับรอง   

3. กำรอ�ำนวยควำมสะดวกวีซ่ำและอนุญำตท�ำงำน โดยผู้เชี่ยวชำญ

ที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนในเครือของศูนย์ STC จะได้รับกำร

อ�ำนวยควำมสะดวกเรื่องวีซ่ำและใบอนุญำตท�ำงำน ท้ังในกรณีที่ท�ำงำน

ในบริษัทท่ีได้รับส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

โดย ศูนย์ STC จะท�ำงำนเชื่อมต่อกับระบบ e-Expert ของศูนย์บริกำร

วีซ่ำและใบอนุญำตท�ำงำน (One Stop Service Center for Visa and 

Work Permit) 

 “ศนูย์ STC นบัเป็นบรกิำรใหม่ของบีโอไอทีจ่ะมส่ีวนช่วยแก้ปัญหำ

กำรขำดแคลนบุคลำกรทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรก้ำวไปสูเ่ศรษฐกจิฐำนควำมรู”้

 ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่ STRATEGIC TALENT 

CENTER อำคำรจตัรุสัจำมจรุ ีชัน้ 18 เลขที ่319 ถนนพญำไท เขตปทมุวนั 

กรุงเทพฯ 10300 โทรศัทพ์ 0 2209 1100 โทรสำร 0 2209 1199    

อีเมล์ stc@boi.go.th หรือ http://www.boi.go.th/STC/index.php
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ผอ. อรพิน สวัสดิ์พำนิช บรรยำยเรื่องกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนในประเทศไทยและเขต
จังหวัดภำคเหนือตอนบน แก่คณะนักศึกษำ
โครงกำร USAC มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ วันที่ 
13 กรกฎำคม 2560

ร่วมกับหน่วยช่ำงฝีมือ จัดสัมมนำกำรใช้
สทิธปิระโยชน์ตำมระบบ e-expert ณ โรงแรม-
ดิเอ็มเพรส วันที่ 26 กรกฎำคม 2560

น�ำคณะนกัลงทนุจำกภำคเหนอืตอนบนศกึษำ
ดงูำนภำคใต้ วนัท่ี 18-21 กรกฎำคม 2560

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ
พร้อมคณะผู ้บริหำร ร่วมพิธีเปดโรงงำน
บริษัท โฮยำ กลำสดิสก์(ประเทศไทย) จ�ำกัด 
วันที่ 15 สิงหำคม 2560

ร่วมงำนเลี้ยงฉลองครบรอบ 68 ปี แห่ง
กำรสถำปนำสำธำรณรัฐประชำชนจนี ณ โรงแรม-
ดเิอม็เพรส วันที่ 22 กันยำยน 2560

บโีอไอภาคที ่1 (พษิณโุลก) จดัโครงกำร “กระตุน้การลงทนุในประเทศ พฒันาศกัยภาพและ
สร้างเครอืขายผู้ประกอบการ SMEs ไทย” น�ำคณะผูป้ระกอบกำร เดนิทำงเยีย่มชมบรษิทัทีไ่ด้รบั
กำรส่งเสริมกำรลงทุน ในพืน้ท่ีจงัหวดักำญจนบุร ีและรำชบรีุ ระหว่ำงวนัที ่6 – 8 กนัยำยน 2560

ผอ.อรพนิ สวสัดิพ์ำนิช บรรยำยเร่ืองกำรขอ
ใช้สิทธิประโยชน์ส�ำหรับกำรลงทุนในงำน 
“กำรลงทนุสูอ่นำคต Cr-Sez Investment 2017” 
ณ จงัหวดัเชยีงรำย วนัที ่26 กันยำยน 2560

คณุเรไร รกัศิลปกจิ บรรยำยเร่ือง “เตบิโต
อย่ำงยั่งยืนด้วยมำตรกำรทำงภำษีอำกร” 
ณ โรงแรมฮอลเิดย์อนิน์ วนัที ่3 สงิหำคม 2560

ร่วมลงนำมควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
เครือข่ำย ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปง วันที่ 8 
สงิหำคม 2560 

ผอ.อรพิน สวัสดิ์พำนิช บรรยำยในงำน
ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรค้ำกำร
ลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจเชียงรำย
ณ จังหวัดเชียงรำย วันที่ 23 สิงหำคม 2560

ร่วมกบัส�ำนกัพัฒนำปัจจยัสนบัสนุนกำรลงทนุ 
จัดสัมมนำประชำสัมพันธ์นโยบำยส่งเสริม
กำรลงทุน และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับ
ผู้ประกอบกำรภำคเหนือตอนบน วันที่ 15 
สิงหำคม 2560

บีโอไอภาคท่ี 1 (พิษณุโลก) จัดสัมมนำ 
“นโยบายและมาตรการสงเสริมการลงทุน
สาํหรบัผู้ประกอบการ SMEs” ณ ราชาบรีุ -
บูติค โฮเต็ล จ.ตาก เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 
2560  

บีโอไอภาคที่ 1 (เชียงใหม)

บีโอไอภาคที่ 1 (พิษณุโลก)

ประมวลภาพกิจกรรมประมวลภาพกิจกรรม


