
 

1. ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ 9 เดือนแรก (ม.ค. – ก.ย.) ในปี 2560 

 การขอรับการการส่งเสริม  

ค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 9 เดือนแรก รวมทั้งประเทศ ปี  2560  มีจ ำนวน 978 โครงกำร เงินลงทุน 376,570 
ล้ำนบำท จะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 64,155 คน 

ส ำหรับค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) 9 เดือนแรก ในปี 2560 มีจ ำนวน 50 โครงกำร 
และมีมูลค่ำเงินลงทุน 10,445 ล้ำนบำท จะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 3,224 คน 

 การอนุมัติให้การส่งเสริม 9 เดือนแรก รวมทั้งประเทศในปี 2560 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมทั้งสิ้น 911 โครงกำร เงิน
ลงทุน 565,670 ล้ำนบำท 

          ส ำหรับกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมในพ้ืนที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) 9 เดือนแรกในปี 2560 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริม

ทั้งสิ้น 74 โครงกำร และมีมูลค่ำเงินลงทุน 7,123 ล้ำนบำท  

 การออกบัตรส่งเสริม 9 เดือนแรก รวมทั้งประเทศในปี 2560 มีกำรออกบัตรส่งเสริมจ ำนวน 954 โครงกำร และมี
มูลค่ำเงินลงทุน 467,090 ล้ำนบำท  

ส ำหรับกำรออกบัตรส่งเสริมในพ้ืนที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) 9 เดือนแรกในปี 2560  มีกำรออกบัตรส่งเสริมจ ำนวน 71 
โครงกำร และมีมูลค่ำเงินลงทุน 9,126 ล้ำนบำท 

 
                      ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในภาคเหนือ 9 เดือนแรก (ม.ค. – ก.ย.) ในปี 2560 

 ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ 
9 เดือนแรก ปี 2559 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 
การขอรับการส่งเสริม 50 10,445 

การอนุมัติให้การส่งเสริม 74 7,123 
การออกบัตรส่งเสริม 71 9,126 

 

2. การขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

2.1 ค าขอรับการส่งเสริมจ าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือ 9 เดือนแรก ปี 2560 

โครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริมในภำคเหนือ 9 เดือนแรก ปี 2560 มีกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 50 
โครงกำร มูลค่ำกำรลงทุนทั้งสิ้น 10,445 ล้ำนบำท อุตสำหกรรมเป้ำหมำยจ ำนวน 30 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 60 
ของโครงกำรที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน และมีมูลค่ำลงทุนทั้งสิ้น 4,014 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 38 ของ
มูลค่ำกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน หำกพิจำรณำในแง่ของจ ำนวนโครงกำรพบว่ำส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนใน
อุตสำหกรรมกำรเกษตร จ ำนวนโครงกำรและมูลค่ำของเงินลงทุนสูงสุด โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
-  อุตสาหกรรมดิจิทัล มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 7 โครงกำร เงินลงทุน 8 ล้ำนบำท ได้แก่ 

กิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  



- อุตสาหกรรมการเกษตร มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 16 โครงกำร เงินลงทุน 968 ล้ำนบำท ได้แก่ 

                      กิจกำรผลติแป้งแปรรูป กิจกำรผลิต Oil Spa กิจกำรอบพืชไซโลและอำหำรสัตว์  
                      กิจกำรผลติเชื้อเพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร กิจกำรผลิตภัณฑ์จำกผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทำงกำรเกษตร   
                      กิจกำรผลติปุ๋ยชีวภำพ กิจกำรผลิตอำหำรทำงกำรแพทย์  กิจกำรผลิตน้ ำมันหรือไขมันจำกพืช   
                      กิจกำรผลติหรือถนอมอำหำร  

-  อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 7 โครงกำร          
 เงินลงทุน 3,038 ล้ำนบำท ได้แก่ 

- อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร มีค ำขอรับกำรส่งเสริม จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 191 ล้ำนบำท 
 
 
 

ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย 9 เดือนแรก ปี 2560 

อุตสาหกรรม จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

ดิจิทัล 7 8 

อุตสำหกรรมเกษตร 16 968 

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์  และอุปกรณโ์ทรคมนำคม 7 3,038 

รวม 30   4,014 

 

2.2  การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือแยกรายหมวด 

 หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร ได้รับความสนใจลงทุนมากที่สุด ในภำคเหนือ 9 เดือนแรก ในปี 60 ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำร กิจกำรผลิตน้ ำมันหรือไขมันจำกพืช กิจกำรผลิตอำหำรทำงกำรแพทย์ 
เป็นต้น มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 16 โครงกำร มูลค่ำรวม 968 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 32 ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 
รองลงมำ ได้แก่ หมวดบริการและสาธารณูปโภค มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 14 โครงกำร มูลค่ำกำรลงทุนรวม 6,099 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 28 ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  

 

 ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ 9 เดือนแรก ในป ี2560 
 จ าแนกตามประเภทกิจการ 

หมวดประเภทกิจการ จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 16 968 
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้มลูฐาน - - 

อุตสาหกรรมเบา 4 122 
ผลิตภัณฑ์โลหะเคร่ืองจักร และอปุกรณ์ขนส่ง 3 401 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 13 2,855 

เคมีภัณฑ์พลาสติก และกระดาษ - - 
บริการและสาธารณูปโภค 14 6,099 



ไทย
40 %

ต่างชาต ิ100 %
52 %

ร่วมทุน
8 %

หมวดประเภทกิจการ จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

รวม 50 10,445 

2.3  การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น : ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่คนต่างชาติถือหุ้นทั้งส้ิน 

 โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีจ ำนวน 20 โครงกำร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจ ำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำร
ส่งเสริมทั้งหมด เงินลงทุน 2,799 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด 

 โครงการต่างชาติลงทุนทั้งสิ้น มีจ ำนวน 26 โครงกำร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 ของจ ำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำร
ส่งเสริมทั้งหมด เงินลงทุน 7,631 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด 

 
 
 
 

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น ในภาคเหนือ 9 เดือนแรก ในปี 2560 
การกระจายผู้ถือหุ้น จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

โครงการไทยท้ังสิ้น 20 2,799 

โครงการต่างชาติทั้งสิ้น 26 7,631 

โครงการร่วมลงทุนไทยและต่างชาติ 4 15 

รวม 50 10,445 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 
 
  
          

2.4  ที่ตั้งโครงการลงทุน : การลงทุนกระจุกตัวในภาคเหนือตอนบนมากที่สุด 

โครงการที่คนต่างชาติถือหุ้นทั้งส้ิน มีสัดส่วนมากที่สุด 

ร้อยละ 52 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

เงินลงทนุ  15  

ล้านบาท 

เงินลงทนุ  2,799  

ล้านบาท 

เงินลงทนุ  7,631 ล้านบาท 



 9 เดือนแรก  ปี 2560 ค ำขอรับกำรส่งเสริมกระจุกตัวในจังหวัดเชียงใหม่มำกท่ีสุด โดยจังหวัดเชียงใหม่มี 22 โครงกำร 
คิดเป็นร้อยละ 44 ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด เงินลงทุน 5,545 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 53 ของมูลค่ำกำรลงทุน
ทั้งหมด 

 กำรลงทุนในจังหวัดล าพูนมีมำกเป็นอันดับที่ 2 โดยมีค ำขอรับกำรส่งเสริม 9 โครงกำร เงินลงทุน 3,110 ล้ำนบำท 
 
 

การกระจายของแหล่งที่ตั้งจ าแนกตามรายจังหวัด ในภาคเหนือ 9 เดือนแรก ปี 2560 
 

8 จังหวัด 
ภาคเหนือ
ตอนบน 

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

9 จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

เชียงราย   6 277   160 ก าแพงเพชร   2 68 18 
เชียงใหม่ 22 5,545 1,568 เพชรบูรณ์   - - - 
ล าปาง - - - ตาก 5 209 128 
ล าพูน 9 3,110 1,124 นครสวรรค ์   1 1 30 
แพร่   - - - พิษณุโลก - - - 
น่าน   - - - อุตรดิตถ์ 1 675 35 
พะเยา   - - - สุโขทัย   - - - 
แม่ฮ่องสอน   - - - พิจิตร 3 552 113 

    อุทัยธานี   1 8 48 
รวม 37 8,932 2,852 รวม 13 1,513 372 

 

2.5 การขอรับส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 

 ค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน 9 เดือนแรก ปี 2560 มีกำรลงทุนในพ้ืนที่ต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้ 

-   พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 7 โครงกำร                   

เงินลงทุน 3,038 ล้ำนบำท 

     2.6 การขอรับส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ 

         ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษ ในภาคเหนือ 9 เดือนแรก ในปี 2560 

 โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์ จ ำนวน 3 โครงกำร เงินลงทุน 65 ล้ำนบำท  

 โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเครื่องจักร จ านวน 1 โครงการ 

มูลค่าเงินลงทุน 8 ล้านบาท ได้แก่ กิจกำรผลิต Modified starch 

  

3. การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 

3.1 โครงกำรที่อนุมัติให้กำรส่งเสริมในภำคเหนือ 9 เดือนแรก ปี 2560 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 
74 โครงกำร มูลค่ำกำรลงทุนทั้งสิ้น 7,123 ล้ำนบำท อุตสำหกรรมเป้ำหมำยจ ำนวน 55 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 
74 ของโครงกำรที่อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน และมีมูลค่ำลงทุนทั้งสิ้น 2,449 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 34 



ของมูลค่ำกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ตัวอย่ำงโครงกำรที่อนุมัติให้กำรส่งเสริมที่ส ำคัญและสอดคล้องกับ
นโยบำยภำครัฐใน 9 เดือนแรก ปี 2560 อำทิเช่น 

- อุตสาหกรรมดิจิทัล มีจ านวน 38 โครงการ เงินลงทุน 505 ล้านบาท ได้แก่ 
. กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์ 38 โครงกำร เงินลงทุน 505 ล้ำนบำท 

- อุตสาหกรรมเกษตร มีจ านวน 14 โครงการ เงินลงทุน 1,562 ล้านบาท ได้แก่ 

                 กิจกำรผลิตอำหำรกี่งพร้อมรับประทำนจำกธัญพืช กิจกำรผลิตพืชผักอบแห้งบรรจุภำชนะผนึก กิจกำรเมล็ดพันธุ์ 
                 ข้ำวโพด กิจกำรคัดคุณภำพเมล็ดกำแฟ กิจกำรผลิตน้ ำผลไม้สกัดเข้มข้น กิจกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ  กิจกำรผลิตน้ ำมัน 
                 หรือไขมันจำกพืช กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำร กิจกำรอบพืชไซโลและอำหำรสัตว์  

- อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม มีจ านวน 3 โครงการ 
เงินลงทุน 382 ล้านบาท  

3.2 การอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ 
 

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเครื่องจักร จ านวน 1 โครงการ มูลค่า

เงินลงทุน 7 ล้านบาท ได้แก่ กิจกำรผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ และชิ้นส่วนเหล็กกลึงแต่ง (MACHINING) ที่หล่อข้ึนรูปเอง 

ที่ตั้งโครงการอยู่ที่  จังหวัดล ำพูน 

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนรูปแบบคลัสเตอร์ กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์และ Digital 

Content จ ำนวน 10 โครงกำร เงินลงทุน 87 ล้ำนบำท  ที่ตั้งโครงการอยู่ท่ี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น จ านวน 3 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน  

54 ล้านบาท ได้แก่ กิจกำรผลิตพืชผักอบแห้งบรรจุภำชนะผนึกแห้ง ที่ตั้งโครงการอยู่ท่ี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด

อุทัยธำนี  

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์ จ ำนวน 26 โครงกำร เงินลงทุน 530 ล้ำนบำท  ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ 

จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล ำพูน 

 

 

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ  
จ าแนกตามประเภทกิจการ 9 เดือนแรก ปี 2560 

หมวดประเภทกิจการ จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 14 1,562 
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้มลูฐาน - - 

อุตสาหกรรมเบา 6 214 
ผลิตภัณฑ์โลหะเคร่ืองจักร และอปุกรณ์ขนส่ง 3 197 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 41 887 
เคมีภัณฑ์พลาสติก และกระดาษ - - 
บริการและสาธารณูปโภค 10 4,263 



หมวดประเภทกิจการ จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

รวม 74 7,123 

 

 


