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1. ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือในปี 2558 

 การขอรับการส่งเสริม  
ค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนรวมทั้งประเทศ ปี 2558  มีจ ำนวน 1,038 โครงกำร เงินลงทุน 218,117 ล้ำนบำท     
จะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 58,025 คน 

ส ำหรับค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่ภำคเหนือ(17 จังหวัด) ในปี 2558  มีจ ำนวน 66 โครงกำร และมีมูลค่ำ
เงินลงทุน 11,173 ล้ำนบำท จะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 2,482 คน 

 การอนุมัติให้การส่งเสริม รวมทั้งประเทศในปี 2558 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมทั้งสิ้น 2,237 โครงกำร เงินลงทุน 
809,378 ล้ำนบำท 

          ส ำหรับกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมในพ้ืนที่ภำคเหนือ(17 จังหวัด) ในปี 2558 มีกำรอนุมัติให้กำร  
          ส่งเสริมทั้งสิ้น 119 โครงกำร และมีมูลค่ำเงินลงทุน 40,449 ล้ำนบำท  

 การออกบัตรส่ ง เสริ ม  ร วมทั้ งประเทศ ในปี  2558  มี กำรออกบั ตรส่ ง เสริ มจ ำนวน  1 ,612 โครงกำร                            
และมีมูลค่ำเงินลงทุน 687,850 ล้ำนบำท  

ส ำหรับกำรออกบัตรส่งเสริมในพ้ืนที่ภำคเหนือ(17 จังหวัด) ในปี 2558 มีกำรออกบัตรส่งเสริมจ ำนวน 91 โครงกำร และ
มีมูลค่ำเงินลงทุน 30,433 ล้ำนบำท 

 
 ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือปี 2558 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 
การขอรับการส่งเสริม 66 11,173 
การอนุมัติให้การส่งเสริม 119 40,449 

การออกบัตรส่งเสริม 91 30,433 
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2. การขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

     2.1 กำรขอรับกำรส่งเสริมในพ้ืนที่ภำคเหนือสอดคล้องกับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยตำมนโยบำยรัฐ 

 โครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริมในภำคเหนือปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นกิจกำรเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับนโยบำยภำครัฐ โดยมี
ค ำขอรับกำรส่งเสริมในกิจกำรเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐ 53 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 80.3 ของ
โครงกำรที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริม เงินลงทุน 10,729 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.02 ของมูลค่ำกำรลงทุนที่ขอรับกำร
ส่งเสริม ตัวอย่ำงค ำขอรับกำรส่งเสริมที่ส ำคัญและสอดคล้องกับนโยบำยภำครัฐในช่วง 12 เดือน อำทิเช่น 
- นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 14 โครงกำร เงินลงทุน 30 ล้ำนบำท ได้แก่ 

. กิจกำรซอฟต์แวร์และ Digital Content 14 โครงกำร เงินลงทุน 30 ล้ำนบำท 
- นโยบายการผลิตไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 17 โครงกำร เงินลงทุน 6,365 ล้ำนบำท ได้แก่ 
. กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ 17 โครงกำร เงินลงทุน 6,365 ล้ำนบำท 

- นโยบายด้านพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 4 โครงกำร  
เงินลงทุน 2,450 ล้ำนบำท 
. กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล 2 โครงกำร เงินลงทุน 623 ล้ำนบำท 
. กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกไอน้ ำ 1 โครงกำร เงินลงทุน 327 ล้ำนบำท 
. กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกผลผลิตกำรเกษตร 1 โครงกำร เงินลงทุน 1,500 ล้ำนบำท 

- นโยบายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 1 โครงกำร เงินลงทุน 264 ล้ำนบำท 
. กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะ 1 โครงกำร เงินลงทุน 264 ล้ำนบำท 

- นโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 9 โครงกำร เงินลงทุน 626 ล้ำนบำท  
. กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำร เครื่องดื่ม เช่น น้ ำผลไม้ อำหำรแช่แข็ง 6 โครงกำร เงินลงทุน 361 ล้ำนบำท  
. กิจกำรขยำยพันธุ์ปศุสัตว์หรือสัตว์น้ ำ 1 โครงกำร เงินลงทุน 182 ล้ำนบำท   
. กิจกำรผลิตสำรสกัดจำกวัตถุดิบทำงธรรมชำติ หรือผลิตภัณฑ์จำกสำรสกัดจำกวัตถุดิบทำงธรรมชำติ           

2 โครงกำร เงินลงทุน 83 ล้ำนบำท 
- นโยบายส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 6 โครงกำร เงินลงทุน 828 ล้ำน

บำท เช่น 
. กิจกำรผลิตอุปกรณ์สำรกึ่งตัวน ำ และ/หรือ ชิ้นส่วนส ำหรับอุปกรณ์สำรกึ่งตัวน ำ 1 โครงกำร เงินลงทุน 102 

ล้ำนบำท 
. กิจกำรผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ 3 โครงกำร เงินลงทุน 638 ล้ำนบำท 
. กิจกำรผลิตชิ้นส่วนส ำหรับโทรคมนำคม 1 โครงกำร เงินลงทุน 85 ล้ำนบำท 
. กิจกำรบริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ 1 โครงกำร เงินลงทุน 3 ล้ำนบำท 

- นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 1 โครงกำร เงินลงทุน 145 ล้ำนบำท 
. กิจกำรศูนย์ฟื้นฟูสุขภำพ 1 โครงกำร เงินลงทุน 145 ล้ำนบำท 

- กิจการเป้าหมายอ่ืนๆ มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 1 โครงกำร เงินลงทุน 21 ล้ำนบำท ได้แก่ 
. กิจกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ 1 โครงกำร เงินลงทุน 21 ล้ำนบำท 



 
2.2  การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือแยกรายหมวด : หมวดบริการและสาธารณูปโภค ได้รับความสนใจสูงสุด 

 หมวดบริการและสาธารณูปโภค ได้รับความสนใจลงทุนมากที่สุด โดยในภำคเหนือปี 2558 มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 
24 โครงกำร มูลค่ำรวม 7,562 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 68 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด รองลงมำ ได้แก่ หมวด
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 16 โครงกำร มูลค่ำรวม 217 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2 ของ
มูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด และหมวดเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 14 โครงกำร มูลค่ำรวม 
2,350 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 21 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด 

ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือจ าแนกตามประเภทกิจการ 
ในปี 2558 

หมวดประเภทกิจการ จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 14 2,350 
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้มลูฐาน - - 
อุตสาหกรรมเบา 8 402 

ผลิตภัณฑ์โลหะเคร่ืองจักร และอปุกรณ์ขนส่ง 3 638 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 16 217 

เคมีภัณฑ์พลาสติก และกระดาษ 1 4 
บริการและสาธารณูปโภค 24 7,562 

รวม 66 11,173 

 

2.3  การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น : ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งส้ิน 

 โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีจ ำนวน 35 โครงกำร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 ของจ ำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำร
ส่งเสริมทั้งหมด เงินลงทุน 8,389 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของเงินลงทุนทั้งหมด 

 โครงการต่างชาติลงทุนทั้งสิ้น มีจ ำนวน 30 โครงกำร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของจ ำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำร
ส่งเสริมทั้งหมด เงินลงทุน 2,773 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของเงินลงทุนทั้งหมด 

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น ในภาคเหนือปี 2558 
การกระจายผู้ถือหุ้น จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

โครงการไทยท้ังสิ้น 35 8,389 
โครงการต่างชาติทั้งสิ้น 30 2,773 
โครงการร่วมลงทุนไทยและต่างชาติ 1 11 

รวม 66 11,173 

 
 
 
 



ไทย 
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2.4  ที่ตั้งโครงการลงทุน : การลงทุนกระจุกตัวในภาคเหนือตอนบนมากที่สุด 

 ในปี 2558 ค ำขอรับกำรส่งเสริมกระจุกตัวในจังหวัดเชียงใหม่มำกที่สุด โดยมีจ ำนวน 22 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 33 
ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด เงินลงทุน 1,057 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9 ของเงินลงทุนทั้งหมด 

 กำรลงทุนในจังหวัดล าพูนมีมำกเป็นอันดับที่ 2 โดยมีค ำขอรับกำรส่งเสริม 8 มีมูลค่ำเงินลงทุน 728 ล้ำนบำท 

 จังหวัดพิจิตรมีค ำขอรับกำรลงทุนมำกเป็นอันดับที่ 3 โดยมีค ำขอรับกำรส่งเสริม จ ำนวน 7 โครงกำร มีมูลค่ำเงินลงทุน 
3,057 ล้ำนบำท  

การกระจายของแหล่งที่ตั้ง จ าแนกตามรายจังหวัด ในป ี2558 
 

8 จังหวัด 
ภาคเหนือ
ตอนบน 

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

9 จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

เชียงราย   4 276 115 ก าแพงเพชร 1 1,500 60 
เชียงใหม่ 22 1,057 1,467 เพชรบูรณ์ 3 569 26 
ล าปาง 1 420 8 ตาก 6 605 218 
ล าพูน 8 728 258 นครสวรรค ์ 6 1,509 93 
แพร่  4 735 86 พิษณุโลก 3 387 111 
น่าน - - - อุตรดิตถ์ - - - 
พะเยา - - - สุโขทัย - - - 
แม่ฮ่องสอน 1 330 12 พิจิตร 7 3,057 28 

    อุทัยธานี - - - 
รวม 40 3,546 1,946 รวม 26 7,627 536 

 

โครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีสัดส่วนมากที่สุด 

ร้อยละ 53 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 



 

3. การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 
 โครงการที่อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในภาคเหนือปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นกิจกำรเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับนโยบำย

ภำครัฐ โดยมีโครงกำรที่อนุมัติให้กำรส่งเสริมในกิจกำรเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐ 68 โครงกำรคิด
เป็นร้อยละ 57 ของโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ เงินลงทุน 22,577 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 55.8 ของมูลค่ำเงินลงทุนที่
ได้รับกำรอนุมัติ ตัวอย่ำงโครงกำรที่อนุมัติให้กำรส่งเสริมที่ส ำคัญและสอดคล้องกับนโยบำยภำครัฐในช่วงปี 2558 อำทิ
เช่น 
- นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล มีจ ำนวน 16 โครงกำร เงินลงทุน 47 ล้ำนบำท ได้แก่ 

. กิจกำรซอฟต์แวร์และ Digital Content 16 โครงกำร เงินลงทุน 47 ล้ำนบำท 
- นโยบายส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ มีจ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 10 ล้ำนบำท 

. กิจกำรส ำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศ 1 โครงกำร เงินลงทุน 10 ล้ำนบำท 
- นโยบายการผลิตไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

มีจ ำนวน 19 โครงกำร เงินลงทุน 14,935 ล้ำนบำท ได้แก่ 
. กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ 19 โครงกำร เงินลงทุน 14,935 ล้ำนบำท 

- นโยบายด้านพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน มีจ ำนวน 4 โครงกำร  
เงินลงทุน 2,112 ล้ำนบำท 
. กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล 3 โครงกำร เงินลงทุน 1,975 ล้ำนบำท 
. กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกผลผลิตกำรเกษตร 1 โครงกำร เงินลงทุน 137 ล้ำนบำท 

- นโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร มีจ ำนวน 16 โครงกำร เงินลงทุน 1,764 ล้ำนบำท  
. กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำร เครื่องดื่ม เช่น อำหำรแช่แข็ง 7 โครงกำร เงินลงทุน 354 ล้ำนบำท  
. กิจกำรขยำยพันธุ์ปศุสัตว์หรือสัตว์น้ ำ 4 โครงกำร เงินลงทุน 724 ล้ำนบำท   
. กิจกำรผลิตสำรสกัดจำกวัตถุดิบทำงธรรมชำติ หรือผลิตภัณฑ์จำกสำรสกัดจำกวัตถุดิบทำงธรรมชำติ           

2 โครงกำร เงินลงทุน 424 ล้ำนบำท 
. กิจกำรคัดคุณภำพข้ำว 3 โครงกำร เงินลงทุน 262 ล้ำนบำท 

- นโยบายส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีจ ำนวน 9 โครงกำร เงินลงทุน 3,493 ล้ำนบำท 
. กิจกำรผลิตยำและ/หรือสำรออกฤทธิ์ส ำคัญในยำ 9 โครงกำร เงินลงทุน 3,493 ล้ำนบำท 

- นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว มีจ ำนวน 4 โครงกำร เงินลงทุน 216 ล้ำนบำท 
. กิจกำรศูนย์ฟื้นฟูสุขภำพ 2 โครงกำร เงินลงทุน 149 ล้ำนบำท 
. กิจกำรโรงแรม 1 โครงกำร เงินลงทุน 60 ล้ำนบำท 
. กิจกำรบริกำรเพื่อสนับสนุนกำรพ ำนักระยะยำว 1 โครงกำร เงินลงทุน 7 ล้ำนบำท 

- นโยบายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม มีโครงกำรที่น่ำสนใจที่ได้รับกำรอนุมัติ คือ กิจกำรบริกำรบ ำบัดนน้ ำเสีย ก ำจัดหรือ
ขนถ่ำยกำกอุตสำหกรรม หรือสำรเคมีที่เป็นพิษ มีจ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 71 ล้ำนบำท 

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 5 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 268 ล้านบาท 
โดยเป็นกิจกำรผลิตยำงเครป เงินลงทุน 16 ล้ำนบำท กิจกำรผลิตเครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อกันหนำว กำงเกงยีนส์ ชุดกีฬำ 
4 โครงกำร เงินลงทุน 252 ล้ำนบำท 

 



 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) จ านวน 6 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 156 ล้านบาท ได้แก่ กิจกำรผลิตน้ ำพริกส ำเร็จรูป กิจกำร
ผลิตน้ ำมันหอมระเหย กิจกำรผลิตน้ ำผึ้ง เกสรผึ้ง และนมผึ้ง  กิจกำรโรงแรม  กิจกำรซอฟต์แวร์ และกิจกำรเลี้ยงเป็ด
เนื้อ 
 

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือจ าแนกตามประเภทกิจการ 
ในปี 2558 

หมวดประเภทกิจการ จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 37 9,847 
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้มลูฐาน 5 2,582 
อุตสาหกรรมเบา 13 2,846 

ผลิตภัณฑ์โลหะเคร่ืองจักร และอปุกรณ์ขนส่ง 2 155 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 23 3,924 
เคมีภัณฑ์พลาสติก และกระดาษ 11 3,888 
บริการและสาธารณูปโภค 28 17,207 

รวม 119 40,449 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


