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1. ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ ในปี 2560 

• การขอรับการการส่งเสริม  

ค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนทั้งประเทศ ปี 2560  มีจ ำนวน 1,456 โครงกำร เงินลงทุน 641,978 ล้ำนบำท ก่อให้เกิด
กำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 105,721 คน 

ส ำหรับค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) ในปี 2560 มีจ ำนวน 88 โครงกำร และมีมูลค่ำ
เงินลงทุน 12,917 ล้ำนบำท ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 8,880 คน 

• การอนุมัติให้การส่งเสริม รวมทั้งประเทศในปี 2560 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมทั้งสิ้น 1,227 โครงกำร เงินลงทุน 
625,080 ล้ำนบำท 

          ส ำหรับกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมในพ้ืนที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) ในปี 2560 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมทั้งสิ้น 93 
โครงกำร และมีมูลค่ำเงินลงทุน 11,299 ล้ำนบำท  

• การออกบัตรส่งเสริม  รวมทั้งประเทศในปี 2560 มีกำรออกบตัรส่งเสริมจ ำนวน 1,294 โครงกำร และมีมูลค่ำเงินลงทุน 
732,030 ล้ำนบำท  

ส ำหรับกำรออกบัตรส่งเสริมในพ้ืนที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) ในปี 2560 มีกำรออกบัตรส่งเสริมจ ำนวน 87 โครงกำร 
และมีมูลค่ำเงินลงทุน 13,466 ล้ำนบำท 

 
                                            ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนทั้งประเทศ ในปี 2560 

 จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

2559 2560 ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง 

2559 2560 ร้อยละ 

เปลี่ยนแปลง 

การขอรับการส่งเสริม 1,455 1,456 +0.06 524,340 641,978 +19 

การอนุมัติให้การส่งเสริม 1,688 1,227 -27 861,340 650,080 -25 

การออกบัตรส่งเสริม 1,575 1,294 -18 494,970 732,030 +48 
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                                         ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ (17 จังหวัด) ในปี 2560 
 

 จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

การขอรับการส่งเสริม 88 12,917 

การอนุมัติให้การส่งเสริม 93 11,299 

การออกบัตรส่งเสริม 87 13,466 

 
 
2. การขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

2.1 ค าขอรับการส่งเสริมจ าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2560 
โครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริมในภำคเหนือ ปี 2560 มีกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 88 โครงกำร มูลค่ำ
กำรลงทุนทั้งสิ้น 12,917 ล้ำนบำท อุตสำหกรรมเป้ำหมำยจ ำนวน 51 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 58 ของโครงกำรที่
ยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน และมีมูลค่ำลงทุนทั้งสิ้น 5,378 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 42 ของมูลค่ำกำรขอรับ
กำรส่งเสริมกำรลงทุน หำกพิจำรณำในแง่ของจ ำนวนโครงกำรพบว่ำส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในอุตสำหกรรม
กำรเกษตร จ ำนวนโครงกำรและมูลค่ำของเงินลงทุนสูงสุด โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
- อุตสาหกรรมดิจิทัล มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 11 โครงกำร เงินลงทุน 19 ล้ำนบำท ได้แก่ 

กิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  
- อุตสาหกรรมการเกษตร มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 33 โครงกำร เงินลงทุน 2,415 ล้ำนบำท ได้แก่ 

                      กิจกำรผลติแป้งแปรรูป กิจกำรผลิต Oil Spa กิจกำรอบพืชไซโลและอำหำรสัตว์  
                      กิจกำรผลติเชื้อเพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร กิจกำรผลิตภัณฑ์จำกผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทำงกำรเกษตร   
                      กิจกำรผลติปุ๋ยชีวภำพ กิจกำรผลิตอำหำรทำงกำรแพทย์  กิจกำรผลิตน้ ำมันหรือไขมันจำกพืช   
                      กิจกำรผลติหรือถนอมอำหำร กิจกำรช ำแหละสัตว์ กิจกำรคัดคุณภำพ พืช ผัก ผลไม้ และกิจกำรเลี้ยงปศุสัตว์  

-  อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 7 โครงกำร          
 เงินลงทุน 2,944 ล้ำนบำท  

- อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร มีค ำขอรับกำรส่งเสริม จ ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 209 ล้ำนบำท 
 
 
 

ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปี 2560 

อุตสาหกรรม จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

ดิจิทัล 11 19 

อุตสำหกรรมเกษตร 33 2,415 

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์  และอุปกรณโ์ทรคมนำคม 7 2,944 

รวม 51   5,378 

 

 

 

 



2.2  การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือแยกรายหมวด 

• หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร ได้รับความสนใจลงทุนมากที่สุด ในภำคเหนือในปี 60 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มกิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำร กิจกำรคัดคุณภำพ บรรจุ เก็บรักษำ พืช ผัก ผลไม้ ผลิตน้ ำมันหรือไขมันจำกพืช 
กิจกำรผลิตอำหำรทำงกำรแพทย์ เป็นต้น มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 33 โครงกำร มูลค่ำรวม 2,415 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อย
ละ 19 ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด รองลงมำ ได้แก่ หมวดบริการและสาธารณูปโภค มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 25 โครงกำร 
มูลค่ำกำรลงทุนรวม 6,626 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 28 ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  

 

• ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือในป ี2560 จ าแนกตามประเภทกิจการ 

 

หมวดประเภทกิจการ 
 

จ านวนโครงการ 
 

 
เงินลงทุน (ล้านบาท) 

 
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 33 2,415 
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้มลูฐาน 0 0 
อุตสาหกรรมเบา 7 443 
ผลิตภัณฑ์โลหะเคร่ืองจักร และอปุกรณ์ขนส่ง 4 459 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 18 2,963 
เคมีภัณฑ์พลาสติก และกระดาษ 1 11 
บริการและสาธารณูปโภค 25 6,626 

รวม         88 12,917 
 

2.3  การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น : ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งส้ิน 

• โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีจ ำนวน 47 โครงกำร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 ของจ ำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำร
ส่งเสริมทั้งหมด เงินลงทุน 3,915 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด 

• โครงการต่างชาติลงทุนทั้งสิ้น มีจ ำนวน 36 โครงกำร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของจ ำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำร
ส่งเสริมทั้งหมด เงินลงทุน 8,743 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด 

 
 

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น ในภาคเหนือในปี 2560 
การกระจายผู้ถือหุ้น จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

โครงการไทยท้ังสิ้น 47 3,915 
โครงการต่างชาติทั้งสิ้น 36 8,743 
โครงการร่วมลงทุนไทยและต่างชาติ 5 259 

รวม 88 12,917 
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โครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีสัดส่วนมากที่สุด 

ร้อยละ 53 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

เงินลงทนุ 259  

ล้านบาท 

เงินลงทนุ  3,915 ล้านบาท 
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เงินลงทนุ  8,743 ล้านบาท 



 
2.4  ที่ตั้งโครงการลงทุน : การลงทุนกระจุกตัวในภาคเหนือตอนบนมากที่สุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• ปี 2560 ค ำขอรับกำรส่งเสริมกระจุกตัวในจังหวัดเชียงใหม่มำกที่สุด โดยจังหวัดเชียงใหม่มี 31 โครงกำร คิดเป็นร้อย
ละ 35 ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด เงินลงทุน 6,007 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 47 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด 

• กำรลงทุนในจังหวัดล าพูนมีมำกเป็นอันดับที่ 2 โดยมีค ำขอรับกำรส่งเสริม 15 โครงกำร เงินลงทุน 3,750 ล้ำนบำท 
 
 

การกระจายของแหล่งที่ตั้งจ าแนกตามรายจังหวัด ในภาคเหนือ 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   7 324   176 ก าแพงเพชร   7 298 409 
เชียงใหม ่ 31 6,007 2,396 เพชรบูรณ์   4 234 101 
ล าปาง 1 88 11 ตาก 6 275 82 
ล าพูน 15 3,750 1,944 นครสวรรค ์   3 26 32 
แพร่   1 31 1 พิษณุโลก 1 415 1,060 
น่าน   - - - อุตรดิตถ์ 2 697 35 
พะเยา   2 110 314 สุโขทัย   - - - 
แม่ฮ่องสอน   - - - พิจิตร 7 654 2,271 

    อุทัยธานี   1 8 48 
รวม 57 10,310 4,842 รวม 31 2,607 4,038 

 

2.5 การขอรับส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย 

• ค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน ปี 2560 มีกำรลงทุนในพ้ืนที่ต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้ 

-   พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม มีค ำขอรับกำรส่งเสริม 9 โครงกำร                   
เงินลงทุน 3,227 ล้ำนบำท 

     2.6 การขอรับส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ 

ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษ ในภาคเหนือ ในปี 2560 
มาตรการพิเศษ จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

มาตรการส่งเสริม SMEs 7 294 
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 6 100 

รวม 13 394 

         ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษ ในภาคเหนือในปี 2560 
• โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์ จ ำนวน 7 โครงกำร เงินลงทุน 294 ล้ำนบำท  
• โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเครื่องจักร จ านวน 6 โครงการ 

มูลค่าเงินลงทุน 100 ล้านบาท ได้แก่ กิจกำรผลิต Modified starch กิจกำรผลิต Rice Gradi ng 
 
 
 
 



 
3. การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 

3.1 โครงกำรที่อนุมัติให้กำรส่งเสริมในภำคเหนือ ปี 2560 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 93 โครงกำร 
มูลค่ำกำรลงทุนทั้งสิ้น 11,299 ล้ำนบำท อุตสำหกรรมเป้ำหมำยจ ำนวน 65 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
โครงกำรที่อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน และมีมูลค่ำลงทุนทั้งสิ้น 2,783 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 25 ของมูลค่ำ
กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ตัวอย่ำงโครงกำรที่อนุมัติให้กำรส่งเสริมที่ส ำคัญและสอดคล้องกับนโยบำย
ภำครัฐในปี 2560 อำทิเช่น 

- อุตสาหกรรมดิจิทัล มีจ านวน 40 โครงการ เงินลงทุน 507 ล้านบาท ได้แก่ 
                 กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์ 40 โครงกำร เงินลงทุน 663 ล้ำนบำท 

- อุตสาหกรรมเกษตร มีจ านวน 21 โครงการ เงินลงทุน 1,870 ล้านบาท ได้แก่ 

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

- อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม มีจ านวน 4 โครงการ 
เงินลงทุน 406 ล้านบาท  
 

3.2 การอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ 
 

• โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเครื่องจักร จ านวน 1 
โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 7 ล้านบาท ได้แก่ กิจกำรผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ และชิ้นส่วนเหล็กกลึงแต่ง (MACHINING) 
ที่หล่อข้ึนรูปเอง 
ตั้งโครงการอยู่ท่ี  จังหวัดล ำพูน 

• โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนรูปแบบคลัสเตอร์ กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์
และ Digital Content  กิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูง(High Value - added Software)  ศูนย์บ่มเพำะ
ด้ำนนวัตกรรม(Innovation Incubation Center) รวมจ ำนวน 10 โครงกำร เงินลงทุน 87 ล้ำนบำท ตั้งโครงการอยู่ที่  
จังหวัดเชียงใหม่ 

• โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น จ านวน 6 โครงการ มูลค่าเงิน
ลงทุน 72 ล้านบาท ได้แก่ กิจกำรผลิตพืชผักอบแห้งบรรจุภำชนะผนึกแห้ง ตั้งโครงการอยู่ท่ี จังหวัดเชียงใหม่ ล ำปำง
และจังหวัดอุทัยธำนี  

• โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์ จ ำนวน 28 โครงกำร เงินลงทุน 532 ล้ำนบำท ตั้งโครงการอยู่ที่ 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล ำพูน และจังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ  
จ าแนกตามประเภทกิจการ ปี 2560 

หมวดประเภทกิจการ 
จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

 
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 21 1,870 
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้มลูฐาน - - 
อุตสาหกรรมเบา 6 214 
ผลิตภัณฑ์โลหะเคร่ืองจักร และอปุกรณ์ขนส่ง 4 406 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 45 3,231 
เคมีภัณฑ์พลาสติก และกระดาษ - - 
บริการและสาธารณูปโภค 17 5,578 

รวม 93 11,299 

 
 
 


