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1. ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ ในปี 2559 

 การขอรับการการส่งเสริม  

ค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน รวมทั้งประเทศ ปี 2559  มีจ ำนวน 1,546 โครงกำร เงินลงทุน 584,350 ล้ำนบำท จะ
ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 106,000 คน 

ส ำหรับค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) ในปี 2559 มีจ ำนวน 150 โครงกำร และมีมูลค่ำ
เงินลงทุน 18,015 ล้ำนบำท จะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 5,788 คน 

 การอนุมัติให้การส่งเสริม รวมทั้งประเทศในปี 2559 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมทั้งสิ้น 1,688 โครงกำร เงินลงทุน 
861,340 ล้ำนบำท 

          ส ำหรับกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมในพ้ืนที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด)  ในปี 2559 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมทั้งสิ้น 115               
โครงกำร และมีมูลค่ำเงินลงทุน 34,495 ล้ำนบำท  

 การออกบัตรส่งเสริม รวมทั้งประเทศในปี 2559 มีกำรออกบัตรส่งเสริมจ ำนวน 1,575 โครงกำร และมีมูลค่ำเงินลงทุน 
494,970 ล้ำนบำท  

ส ำหรับกำรออกบัตรส่งเสริมในพ้ืนที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) ในปี 2559 มีกำรออกบัตรส่งเสริมจ ำนวน 191 โครงกำร 
และมีมูลค่ำเงินลงทุน 55,754 ล้ำนบำท 

                                         ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนทั้งประเทศ ในป ี2559 
 จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

2558 2559 ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง 

2558 

 

2559 ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง 

การขอรับการส่งเสริม 1,038 1,546 +49 218,117 584,350 +168 

การอนุมัติให้การส่งเสริม 2,237 1,688 -25 809,378 861,340 +6 

การออกบัตรส่งเสริม 1,612 1,575 -2 687,850 494,970 -28 
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                                         ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ (17 จังหวัด) ในปี 2559 
 

 จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

2558 2559 ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง 

2558 2559 ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง 

การขอรับการส่งเสริม 66 150 +127 11,173 18,015 +61 

การอนุมัติให้การส่งเสริม 119 115 -3 40,449 34,495 -15 

การออกบัตรส่งเสริม 91 191 +110 30,433 55,754 +83 

 

2. การขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

     2.1 ค าขอรับการส่งเสริมจ าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2559 

โครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริมในภำคเหนือ ปี 2559 มีกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 150 โครงกำร มูลค่ำ
กำรลงทุนทั้งสิ้น 18,015 ล้ำนบำท อุตสำหกรรมเป้ำหมำยจ ำนวน 91 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 60 ของโครงกำรที่
ยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในปี 2559 และมีมูลค่ำลงทุนทั้งสิ้น 10,881 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 60 ของ
มูลค่ำกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในปี 2559 หำกพิจำรณำในแง่ของจ ำนวนโครงกำรพบว่ำส่วนใหญ่เป็นกำร
ลงทุนในอุตสำหกรรมดิจิตัล ส่วนในด้ำนมูลค่ำของเงินลงทุนพบว่ำอุตสำหกรรมกำรเกษตรมีเงินลงทุนสูงสุด โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

- อุตสาหกรรมดิจิทัล มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 49 โครงกำร เงินลงทุน 565 ล้ำนบำท ได้แก่ 
. กิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ จ ำนวน 49 โครงกำร เงินลงทุน 565 ล้ำนบำท 

- อุตสาหกรรมบริการด้านกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 6 โครงกำร 
เงินลงทุน 46 ล้ำนบำท ได้แก่ 
. กิจกำรศูนย์บ่มเพำะด้ำนนวัตกรรม (Innovation Incubation Center) จ ำนวน 5 โครงกำร เงินลงทุน 41 

ล้ำนบำท 
. กิจกำร Cloud Service จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 5 ล้ำนบำท 

- อุตสาหกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีจ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน 22  
ล้านบาท 
. กิจกำรวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 22 ล้ำนบำท 

- อุตสาหกรรมการเกษตร มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 27 โครงกำร เงินลงทุน 5,286 ล้ำนบำท ได้แก่ 
. กิจกำรผลิตเชื้อเพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร เชื้อเพลิงจำกเศษวัสดุจำกผลผลิตทำงกำรเกษตร  

จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 45 ล้ำนบำท 
. กิจกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ ปุ๋ยอินทรีย์ จ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 53 ล้ำนบำท 
. กิจกำรปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ จ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 127 ล้ำนบำท 
. กิจกำรคัดคุณภำพเมล็ดกำแฟ จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 133 ล้ำนบำท 
. กิจกำรคัดคุณภำพข้ำว จ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 270 ล้ำนบำท 

 



. กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำรโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จ ำนวน 13 โครงกำร เงินลงทุน 3,346 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตน้ ำมันร ำข้ำวดิบ และน้ ำมันมัสตำร์ด  จ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 340 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตแป้งมัสตำร์ด จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 113 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตอำหำรสัตว์ จ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 825 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตอำหำรทำงกำรแพทย์ (Medical Food) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร (Food Supplement) 
จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 34 ล้ำนบำท 

- อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 2 โครงกำร เงินลงทุน 457 ล้ำนบำท ได้แก่ 
. กิจกำรผลิตชิ้นส่วนยำนพำหนะ จ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 457 ล้ำนบำท 

- อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 1 โครงกำร เงินลงทุน 22 ล้ำนบำท ได้แก ่
. กิจกำรผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 22 ล้ำนบำท 

- อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 3 โครงกำร     
เงินลงทุน 269 ล้ำนบำท ได้แก่ 
. กิจกำรผลิต Security Control Equipment จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 17 ล้ำนบำท 
. กิจกำรผลิต Low Frequency Antena จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 48 ล้ำนบำท 
. กิจกำรผลิต Semiconductor Device จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 204 ล้ำนบำท 

- อุตสาหกรรมการแพทย์ มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 2 โครงกำร เงินลงทุน 4,214 ล้ำนบำท ได้แก่ 
. กิจกำรผลิตคอนแทคเลนส์ จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 2,401 ล้ำนบำท 
. กิจกำรผลิตเลนส์แก้วตำเทียม จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 1,813 ล้ำนบำท 

 
 

ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในปี 2559 

อุตสาหกรรม จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

ดิจิทัล 49 565 

อุตสำหกรรมบริกำรด้ำนกิจกำรนคิมหรือเขต

อุตสำหกรรมด้ำนเทคโนโลย ี

6 46 

อุตสำหกรรมกำรส่งเสรมิวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 

1 22 

อุตสำหกรรมเกษตร 27 5,286 

อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน 2 457 

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ 1 22 

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
โทรคมนำคม 

3 269 

กำรแพทย์ 2 4,214 

รวม 91   10,881 

  



 

2.2  การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือแยกรายหมวด 

 หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความสนใจลงทุนมากที่สุด ในภำคเหนือ ปี 2559 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
อุตสำหกรรมดิจิตัล มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 52 โครงกำร มูลค่ำรวม 834 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 35 ของจ ำนวน
โครงกำรทั้งหมด รองลงมำ ได้แก่ หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 36 โครงกำร 
มูลค่ำกำรลงทุนรวม  5,542 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 24 ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  

  ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ  ในปี 2559 
จ าแนกตามประเภทกิจการในปี 2559 

 

หมวดประเภทกิจการ 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

2558 2559 ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง 

2558 2559 ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง 
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 14 36 +157 2,350 5,542 +136 
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้มลูฐาน - 5 +100 - 284 +100 
อุตสาหกรรมเบา 8 12 +50 402 4,516 +1,023 
ผลิตภัณฑ์โลหะเคร่ืองจักร และอปุกรณ์ขนส่ง 3 6 +100 638 776 +22 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 16 52 +225 217 834 +284 
เคมีภัณฑ์พลาสติก และกระดาษ 1 11 +1000 4 2,151 +53,675 
บริการและสาธารณูปโภค 24 28 +17 7,562 3,912 -48 

รวม 66 150 +127 11,173 18,015 +61 

2.3  การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น : ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งส้ิน 

 โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีจ ำนวน 106 โครงกำร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของจ ำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำร
ส่งเสริมทั้งหมด เงินลงทุน 10,909 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด 

 โครงการต่างชาติลงทุนทั้งสิ้น มีจ ำนวน 33 โครงกำร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของจ ำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำร
ส่งเสริมทั้งหมด เงินลงทุน 6,351 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด 

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น ในภาคเหนือ ในปี 2559 
การกระจายผู้ถือหุ้น จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

โครงการไทยท้ังสิ้น 106 10,909 
โครงการต่างชาติทั้งสิ้น 33 6,351 
โครงการร่วมลงทุนไทยและต่างชาติ 11 755 

รวม 150 18,015 

 
 
 
 
 



ไทย 
71 % 

ต่างชาติ 100 % 
22 % 
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เยอรมัน 
1% 

ญี่ปุ่น 
6% 

อื่นๆ  
(แคนนาดา,เดนมาร์ก

อินเดีย,สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน,รัสเซีย,

สวีเดน,อเมริกา) 
1% 

เนเธอร์แลนด์ 
65% 

เกาหลี 
3% 

สิงคโปร์ 
14% 

สวิตเซอร์แลนด ์
1% 

ไต้หวัน 
6% 

อังกฤษ 
3% 

โครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีสัดส่วนมากที่สุด 

ร้อยละ 71 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

เงินลงทุน  755  

ล้านบาท 

เงินลงทุน  10,909  

ล้านบาท 

เงินลงทุน  6,351  

ล้านบาท 

ภาพแสดงมูลค่าการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติถือหุ้นทั้งสิน้ ในภาคเหนือปี 2559  



 
2.4  ที่ตั้งโครงการลงทุน : การลงทุนกระจุกตัวในภาคเหนือตอนบนมากที่สุด 

 ในปี 2559 ค ำขอรับกำรส่งเสริมกระจุกตัวในจังหวัดเชียงใหม่มำกที่สุด โดยจังหวัดเชียงใหม่มี 82 โครงกำร คิดเป็นร้อย
ละ 55 ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด เงินลงทุน 2,713 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด 

 กำรลงทุนในจังหวัดตากมีมำกเป็นอันดับที่ 2 โดยมีค ำขอรับกำรส่งเสริม 23 โครงกำร เงินลงทุน 3,799 ล้ำนบำท 
 
 

การกระจายของแหล่งที่ตั้งจ าแนกตามรายจังหวัด ในภาคเหนือในปี 2559 
 

8 จังหวัด 
ภาคเหนือ
ตอนบน 

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

9 จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

เชียงราย   5 1,290 258 ก าแพงเพชร   2 270 28 
เชียงใหม่ 82 2,713 2,572 เพชรบูรณ์ 3 1,051 109 
ล าปาง 5 217 166 ตาก 23 3,799 676 
ล าพูน 18 7,133 1,464 นครสวรรค ์ 2 97 151 
แพร่ 2 111 190 พิษณุโลก - - - 
น่าน 1 1 31 อุตรดิตถ์ - - - 
พะเยา 1 181 40 สุโขทัย 3 205 21 
แม่ฮ่องสอน - - - พิจิตร 2 945 75 

    อุทัยธานี 1 2 7 
รวม 114 11,646 4,721 รวม 36 6,369 1,067 

 

2.5 การขอรับส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 

 ค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในปี 2559 มีกำรลงทุนในพ้ืนที่ต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้ 

-   พื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 6 โครงกำร เงินลงทุน 317 ล้ำนบำท ได้แก่ 

. กิจกำรปรับปรุงพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 47 ล้ำนบำท ตั้งอยู่ที่จังหวัดแพร่ 

. กิจกำรผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 64 ล้ำนบำท ตั้งอยู่ที่จังหวัดแพร่ 

. กิจกำรศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 1 ล้ำนบำท ตั้งอยู่ที่จังหวัดน่ำน 

. กิจกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ จ ำนวน 3 โครงกำร เงินลงทุน 205 ล้ำนบำท ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย 

-   พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 8 โครงกำร                   
เงินลงทุน 5,444 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตคอนแทคเลนส์ จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 2,401 ล้ำนบำท 

. กิจกำรเลนส์แก้วตำเทียม จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 1,813 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตชิ้นส่วนส ำหรับโทรคมนำคม จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 48 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตขนมอบกรอบจำกข้ำว จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 20 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตน้ ำมันมัสตำร์ดดิบและแป้งมัสตำร์ด จ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 233 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิต Semiconductor Device จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 204 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตเชื้อเพลิงจำกขยะ จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 725 ล้ำนบำท 

 

 



-   พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 22 โครงกำร เงินลงทุน 3,794 ล้ำนบำท ได้แก่ 

. กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติก จ ำนวน 11 โครงกำร เงินลงทนุ 2,440 ล้ำนบำท  

. กิจกำรผลิตวัสดุก่อสร้ำงและกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส ำหรับงำนสำธำรณูปโภคและกิจกำรผลิตชิ้นส่วน
เหล็กหล่อ จ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 126 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตเครื่องนุ่งห่มและเคหะสิ่งทอ จ ำนวน 5 โครงกำร เงินลงทุน 274 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตอำหำรสัตว์หรือส่วนผสมอำหำรสัตว์ จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 500 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตด้ำยหรือผ้ำที่มีคุณสมบัติพิเศษ จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 128 ล้ำนบำท 

. กิจกำรศูนย์กระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 316 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตน้ ำมันปำล์ม จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 10 ล้ำนบำท 

2.6 การขอรับส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ 

ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษ ในภาคเหนือ ในปี 2559 
มาตรการพิเศษ จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ 44 559 
มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น 18 139 
มาตรการส่งเสริม SMEs 13 885 
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 2 179 

รวม 77 1,762 

 ในปี 2559 มีค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
รูปแบบคลัสเตอร์ จ านวน 40 โครงการ เงินลงทุน 538 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตซอฟต์แวร์ 

 ในปี 2559 มีค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
จ านวน 2 โครงการ เงินลงทุน 179 ล้านบาท ได้แก่ กิจกำรผลิตข้ำวโพดกระป๋อง กิจกำรผลิต Sintered Products 

 ในป ี2559 มีค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) จ านวน 13 โครงการ เงินลงทุน 885 ล้านบาท ได้แก่  
กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์ 4 โครงกำร เงินลงทุน 15 ล้ำนบำท  
กิจกำรผลิตเซรำมิกส์ 2 โครงกำร เงินลงทุน 129 ล้ำนบำท  
กิจกำรผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 57 ล้ำนบำท  
กิจกำรผลิตชิ้นส่วนยำนพำหนะอ่ืนๆ จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 40 ล้ำนบำท  
กิจกำรผลิตภัณฑ์พลำสติก จ ำนวน 4 โครงกำร เงินลงทุน 599 ล้ำนบำท  
กิจกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 45 ล้ำนบำท 

 ในปี 2559 มีค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น จ านวน 18 โครงการ มูลค่า
เงินลงทุน 139 ล้านบาท ได้แก่  
กิจกำรศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน 7 โครงกำร เงินลงทุน 16 ล้ำนบำท  
กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำร เครื่องดื่ม เช่น เครื่องดื่มธัญพืช น้ ำผลไม้ อำหำรแช่แข็ง น้ ำพริกส ำเร็จรูป พืชผักผลไม้
อบแห้ง น้ ำผึ้ง 8 โครงกำร เงินลงทุน 61 ล้ำนบำท  
กิจกำรผลิตอำหำรทำงกำรแพทย์ 1 โครงกำร เงินลงทุน 34 ล้ำนบำท 
กิจกำรผลิตลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร สำรสกัดจำกวัตถุดิบทำงธรรมชำติ 2 โครงกำร เงินลงทุน 28 ล้ำนบำท 
 
 
    



3. การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 
3.1 โครงกำรทีอ่นุมัติให้กำรส่งเสริมในภำคเหนือ ปี 2559 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 115 โครงกำร 

มูลค่ำกำรลงทุนทั้งสิ้น 34,495 ล้ำนบำท อุตสำหกรรมเป้ำหมำยจ ำนวน 63 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 55 ของ
โครงกำรที่อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนในปี 2559 และมีมูลค่ำลงทุนทั้งสิ้น 17,110 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ  
ของมูลค่ำกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในปี 2559 ตัวอย่ำงโครงกำรที่อนุมัติให้กำรส่งเสริมที่ส ำคัญและ
สอดคล้องกับนโยบำยภำครัฐในปี 2559 อำทิเช่น 

- อุตสาหกรรมดิจิทัล มีจ านวน 18 โครงการ เงินลงทุน 45 ล้านบาท ได้แก่ 
. กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์และ Digital Content 18 โครงกำร เงินลงทุน 45 ล้ำนบำท 

- อุตสาหกรรมการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ มีจ านวน 1 โครงการ เงินลงทุน 15 ล้านบาท 
. กิจกำรส ำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศ 1 โครงกำร เงินลงทุน 15 ล้ำนบำท 

- อุตสาหกรรมเกษตร มีจ านวน 41 โครงการ เงินลงทุน 17,037 ล้านบาท  
. กิจกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ ปุ๋ยอินทรีย์ 1 โครงกำร เงินลงทุน 8 ล้ำนบำท 
. กิจกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด 1 โครงกำร เงินลงทุน 202 ล้ำนบำท 
. กิจกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ(ยกเว้นยูคำลิปตัส) 2 โครงกำร เงินลงทุน 56 ล้ำนบำท 
. กิจกำรผลิตน้ ำนมดิบ 1 โครงกำร เงินลงทุน 5,500 ล้ำนบำท 
. กิจกำรคัดคุณภำพข้ำว 1 โครงกำร เงินลงทุน 100 ล้ำนบำท 
. กิจกำรช ำแหละเนื้อสัตว์ 2 โครงกำร เงินลงทุน 1,238 ล้ำนบำท 
. กิจกำรขยำยพันธ์ปศุสัตว์หรือสัตว์น้ ำ 5 โครงกำร เงินลงทุน 3,137 ล้ำนบำท 
. กิจกำรผลิตไข่ไก่  1 โครงกำร เงินลงทุน 53 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำร เครื่องดื่ม เช่น เครื่องดื่มธัญพืช น้ ำผลไม้ อำหำรแช่แข็ง อำหำรส ำเร็จรูปจำก
เนื้อสัตว์ 13 โครงกำร เงินลงทุน 1,085 ล้ำนบำท  

. กิจกำรผลิตน้ ำมันปำล์มดิบ น้ ำมันร ำข้ำวดิบ และน้ ำมันมัสตำร์ด 3 โครงกำร เงินลงทุน 620 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกยำงธรรมชำติ 3 โครงกำร เงินลงทุน 1,850 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตอำหำรสัตว์ 3 โครงกำร เงินลงทุน 1,179 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร 1 โครงกำร เงินลงทุน 1,500 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด 2 โครงกำร เงินลงทุน 47 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ 1 โครงกำร เงินลงทุน 352 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะ 1 โครงกำร เงินลงทุน 110 ล้ำนบำท 
- อุตสาหกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีจ านวน 3 โครงการ เงินลงทุน 13 ล้าน

บาท 
. กิจกำรบริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ 1 โครงกำร เงินลงทุน 3 ล้ำนบำท 
. กิจกำรออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้ำงสรรค์ 1 โครงกำร เงินลงทุน 5 ล้ำนบำท 
. กิจกำรออกแบบทำงวิศวกรรม 1 โครงกำร เงินลงทุน เงินลงทุน 5 ล้ำนบำท 

2.5 การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 

-  โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 5 โครงกำร เงิน
ลงทุน 322 ล้ำนบำท ได้แก่ 

 



 

. กิจกำรผลิตไก่ไข่ จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 53 ล้ำนบำท ตั้งอยู่ที่จังหวัดแพร่ 

. กิจกำรผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 64 ล้ำนบำท ตั้งอยู่ที่จังหวัดแพร่ 

. กิจกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ จ ำนวน 3 โครงกำร เงินลงทุน 205 ล้ำนบำท ตั้งอยู่ที่จังหวัด
สุโขทัย 

     -   โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม มีค ำขอรับกำร
ส่งเสริม 12 โครงกำร เงินลงทุน 7,218 ล้ำนบำท 

.  กิจกำรผลิตน้ ำมันมัสตำร์ดดิบ จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 120 ล้ำนบำท 

.  กิจกำรผลิตเบเกอรี่ จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 236 ล้ำนบำท 

.  กิจกำรผลิตผ้ำลูกไม้ จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 185 ล้ำนบำท 

.  กิจกำรผลิตคอนแทคเลนส์ จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 2,401 ล้ำนบำท 

.  กิจกำรเลนส์แก้วตำเทียม จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 1,813 ล้ำนบำท 

.  กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ จ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 278 ล้ำนบำท 

.  กิจกำรผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 5 โครงกำร เงินลงทุน 2,185 ล้ำนบำท 

   -   โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 9 โครงกำร  

    เงินลงทุน 2,474 ล้ำนบำท ได้แก่ 

. กิจกำรผลิตอำหำรสัตว์หรือส่วนผสมอำหำรสัตว์ จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 500 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน  จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 417 ล้ำนบำท 

. กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติก จ ำนวน 5 โครงกำร เงินลงทุน 1,431 ล้ำนบำท  

. กิจกำรผลิตวัสดุก่อสร้ำงและกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส ำหรับงำนสำธำรณูปโภคและกิจกำรผลิต
ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ จ ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 126 ล้ำนบำท 

 

2.6 การอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ 
 
 

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนรูปแบบคลัสเตอร์ จ านวน 18 โครงการ เงินลงทุน 
45 ล้านบาท อาทิเช่น กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์และ Digital Content 18 โครงกำร เงินลงทุน 45 ล้ำนบำท  

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น จ านวน 3 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน  
20 ล้านบาท ไดแ้ก่ กิจกำรผลิตน้ ำพริกส ำเร็จรูป กิจกำรศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกำรผลิตพืชผักผลไม้อบแห้ง  

 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) จ านวน 10 โครงการ เงินลงทุน 725 ล้านบาท ได้แก่  

. กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์ 3 โครงกำร เงินลงทุน 12 ล้ำนบำท  

. กิจกำรผลิตเซรำมิกส์ 2 โครงกำร เงินลงทุน 129 ล้ำนบำท  

. กิจกำรเลี้ยงไก่ไข่ 1 โครงกำร เงินลงทุน 53 ล้ำนบำท  

. กิจกำรผลิตภัณฑ์พลำสติก จ ำนวน 3 โครงกำร เงินลงทุน 515 ล้ำนบำท  

. กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วน จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 16 ล้ำนบำท  

 

 

 



 

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ  
จ าแนกตามประเภทกิจการในปี 2559 

หมวดประเภทกิจการ 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

2558 2559 ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง 

2558 2559 ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง 

เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 37 41 +11 9,847 17,037 +73 
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้มลูฐาน 5 5 0 2,582 284 -89 
อุตสาหกรรมเบา 13 8 -38 2,846 4,573 +61 

ผลิตภัณฑ์โลหะเคร่ืองจักร และอปุกรณ์ขนส่ง 2 7 +250 155 1,334 +761 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 23 24 +4 3,924 2,261 -42 

เคมีภัณฑ์พลาสติก และกระดาษ 11 11 0 3,888 4,345 +12 
บริการและสาธารณูปโภค 28 19 -32 17,207 4,661 -73 

รวม 119 115 -3 40,449 34,495 -15 

 


