
ศูนย์เศรษฐกจิการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตร ี
 

สถิติการลงทุนภาคเหนือตอนบน 
ในเดือนมกราคม-ธันวาคม ของปี 2565 

 

 

 
 

➢ การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2565 มี 79 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 4,780     
ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 จ านวน
โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 83 
 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565 

 

➢ มีโครงการที่ขอรับฯ มากที่สุดในหมวดบริการและสาธารณูปโภค 29
โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 2,182 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46 ของ
มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 
2564 จ านวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนลดลง
ร้อยละ 62 รองลงมาได้แก่  หมวดเกษตรกรรมและผลิตผล
การเกษตร  21 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 1,115 ล้านบาท คิดเป็น   
ร้อยละ 23 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2564 จ านวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ส่วนมูลค่า
เงินลงทุนลดลงร้อยละ 43 หมวดผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ขนส่ง มี 10 โครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2564 จ านวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 100  และมูลค่าเงิน
ล งทุน เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ  108 และหมวด เครื่ อ ง ใ ช้ ไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ มี 10 โครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2564 จ านวนโครงการลดลงร้อยละ 60  และมูลค่าเงินลงทุน
ลดลงร้อยละ 96  

 
 
 

การขอรับการส่งเสิรมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565 จ าแนกตามหมวดอุตสาหกรรม 

หมวด
อุตสาหกรรม 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

2564 
(ม.ค.-
ธ.ค.) 

2565 
(ม.ค.-
ธ.ค.) 

+/- 
(%) 

2564 
(ม.ค.-
ธ.ค.) 

2565 
(ม.ค.-
ธ.ค.) 

+/- 
(%) 

เกษตรกรรมและ
ผลิตผลการเกษตร 

15 21 +40 1,964 1,115 -43 

แร่ เซรามิกส์ และ
โลหะข้ันมูลฐาน 

- 2 - - 35 - 

อุตสาหกรรมเบา 3 5 +67 2,058 32 -98 

ผลิตภัณฑ์โลหะ
เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ขนส่ง 

5 10 +100 310 645 +108 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

25 10 -60 18,635 678 -96 

เคมีภัณฑ์พลาสติก
และกระดาษ 

1 2 +100 28 93 +232 

บริการและ
สาธารณูปโภค 

22 29 +32 5,774 2,182 -62 

รวม 71 79 +11 28,769 4,780 -83 
 

 

 

 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565 จ าแนกตามการถือหุ้น 

 

การถือหุ้น 
จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

2564 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

2565 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

+/- 
(%) 

2564 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

2565 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

+/- 
(%) 

ต่างชาตทิั้งสิน้ 45 19 -58 21,570 737 -97 
ไทยทั้งสิ้น 15 49 +227 5,945 3,165 -47 
ร่วมทุนไทย
และต่างชาต ิ

11 11 - 1,254 878 -30 

รวม 71 79 +11 28,769 4,780 -83 
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การขอรับ
การส่งเสริม 

จ านวนโครงการ มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท) 

2564 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

2565 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

+/- 
(%) 

2564 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

2565 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

+/- 
(%) 

ภาคเหนือ
ตอนบน 

71 79 +11 28,769 4,780 -83 

ท้ังประเทศ 1,674 2,119 +27 642,680 664,630 +3 

ขั้นการขอรับการส่งเสริม 

เงินลงทุน  (ล้านบาท) 



ศูนย์เศรษฐกจิการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตร ี
 

➢ การถือหุ้นไทยทั้งสิ้นสนใจขอรับการส่งเสริมมากท่ีสุด โดยโครงการที่
ไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีจ านวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62 ของ
จ านวนโครงการที่ขอรับฯ ทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุน 3,165 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2564 จ านวนโครงการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 227 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 47 รองลงมาเป็น
โครงการที่มี ผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติทั้งสิ้น มีจ านวน 19 โครงการ        
คิดเป็นร้อยละ 24 ของจ านวนโครงการที่ขอรับฯ ทั้งหมด มูลค่าเงิน
ลงทุน 737 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2564 
จ านวนโครงการลดลงร้อยละ 58 และมูลค่าเงินลงทุนลดงร้อยละ 97 

สัดส่วนโครงการที่ขอรับฯ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565 ทีจ่ าแนกตามการถือหุ้น 

 

 
 

การขอรับการส่งเสริมการลุงทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565 

 จ าแนกตามแหล่งที่มาของเงินลงทุนจากต่างประเทศ 
อันดับท่ี แหล่งที่มา จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)  

1 ฮ่องกง 3 439 
2 สิงคโปร์ 4 269 
3 ลีชเทินชไตน ์ 1 171 
4 เนเธอร์แลนด์ 4 168 
5 ออสเตรเลีย 3 133 
6 เกาหลีใต้ 2 78 
7 สวิตเซอร์แลนด์ 2 28 
8 มาเลเซีย 1 18 
9 อินเดีย 1 17 
10 จีน 1 12 

 

➢ การขอรับการส่งเสริม มีแหล่งเ งินทุนมาจากประเทศฮ่องกง         
มากที่สุด จ านวน 3 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 439 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 9 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือ ประเทศ
สิงคโปร์ จ านวน 4 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 269 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 6 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด  และประเทศลีชเทินชไตน์ 
จ านวน 1 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 171 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
4 ของมูลค่าเงินลงทุนท้ังหมด   

การขอรับการสง่เสริมการลงทุนในพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนบน 
ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565 จ าแนกตามที่ต้ังโครงการ 

จังหวัด 
จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

2564 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

2565 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

+/- 
(%) 

2564 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

2565 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

+/- 
(%) 

เชียงราย 2 14 +600 43 363 +744 

เชียงใหม่ 37 28 -24 2,371 1,705 -28 

ล าปาง 2 7 +250 26 121 +365 
ล าพูน 27 22 -19 20,994 1,183 -94 
แพร่ - 2 - - 66 - 
น่าน 1 3 +200 17 659 +3,776 
พะเยา 2 1 -50 5,318 27 -99 
แม่ฮ่องสอน - 2 - - 656 - 

รวม 71 79 +11 28,769 4,780 -83 

 

➢ โครงการที่ขอรับฯ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 28 
โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 1,705 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวของปี 2564 จ านวนโครงการลดลงร้อยละ 24 และ
มูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 28 รองลงมา คือ จังหวัดล าพูน จ านวน 
22 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 1,183 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวของปี 2564 จ านวนโครงการลดลง  ร้อยละ 19 และ
มูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 94 และจังหวัดเชียงราย จ านวน 14 
โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 363 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวของปี 2564 จ านวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 600 และ
มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 744 
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เงินลงทุน 
3,165 ล้านบาท 

ไทยทั้งสิ้น 
62% 

ขั้นการอนุมัติการส่งเสริม 

ต่างชาตทิั้งสิ้น 
24% 

ไทยและตา่งชาต ิ 
14% เงินลงทุน  

878 ล้านบาท 

เงินลงทุน  (ล้านบาท) 



ศูนย์เศรษฐกจิการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตร ี
 

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 
      ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565 

การลงทุน 
จ านวนโครงการ มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท) 

2564 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

2565 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

+/- 
(%) 

2564 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

2565 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

+/- 
(%) 

ภาคเหนือ
ตอนบน 

63 56 -11 11,639 13,150 +13 

ท้ัง 
ประเทศ 

1,572 1,554 -1 511,900 618,620 +21 

 

➢ การอนุมัติให้การส่งเสริมในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนในเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2565 มีจ านวน 56 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 
13,150 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 
พบว่า จ านวนโครงการลดลงร้อยละ 11 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13 
 

การอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565 จ าแนกตามหมวดอุตสาหกรรม 

 

หมวด
อุตสาหกรรม 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

2564 
(ม.ค.
-ธ.ค.) 

2565 
(ม.ค.
-ธ.ค.) 

+/- 
(%) 

2564 
(ม.ค.-
ธ.ค.) 

2565 
(ม.ค.-
ธ.ค.) 

+/- 
(%) 

เกษตรกรรม
และผลิตผล
การเกษตร 

12 16 +33 1,604 957 -40 

แร่ เซรามิกส์ 
และโลหะข้ัน
มูลฐาน 

- 3 - - 8,121 - 

อุตสาหกรรม
เบา 

3 2 -33 76 2,008 +2,542 

ผลิตภัณฑ์
โลหะ
เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ขนส่ง 

6 5 -17 223 53 -76 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

24 11 -54 9,328 1,635 -82 

เคมีภัณฑ์
พลาสติกและ
กระดาษ 

1 1 - 28 2 -93 

บริการและ
สาธารณูปโภค 

17 18 +6 380 374 -2 

รวม 63 56 -11 11,639 13,150 +13 
 

➢ หมวดบริการและสาธารณูปโภค มีโครงการที่ได้รับส่งเสริมมาก
ที่สุด 18 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 374 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 
ของมูลค่าเงินลงทุนท้ังหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 
2564 มีจ านวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนลดลง
ร้อยละ 2 รองลงมา คือ หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร มี 
16 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 957 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของ
มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 
2564 จ านวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนลดลง    
ร้อยละ 40 หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มี11 โครงการ 
มูลค่าเงินลงทุน 1,635 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 มี
จ านวนโครงการลดลงร้อยละ 54 และมูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 82 
และหมวดผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง มี 5 โครงการ 
มูลค่าเงินลงทุน 53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของมูลค่าเงินลงทุน
ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 มีจ านวน
โครงการลดลงร้อยละ 17 และมูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 76  

 
การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565 จ าแนกตามการถือหุ้น 

การถือหุ้น 
จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

2564 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

2565 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

+/- 
(%) 

2564 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

2565 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

+/- 
(%) 

ต่างชาตทิั้งสิน้ 40 18 -55 9,852 10,762 +9 
ไทยทั้งสิ้น 10 29 +190 538 1,081 +101 
ร่วมทุนไทย
และต่างชาต ิ

13 9 -31 1,249 1,307 +5 

รวม 63 56 -11 11,639 13,150 +13 

 

➢ โครงการที่ได้รับอนุมัติฯ ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565 ส่วนใหญ่
เป็นโครงการที่ไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มี 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52 
ของจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติฯ ทั้งหมด มีมูลค่าเงินลงทุน 1,081 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของมูลค่าเงินลงทุนท้ังหมด เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 จ านวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 190 
และมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 101 รองลงมา คือ โครงการที่
ต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น มี 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32 ของจ านวน
โครงการที่ได้รับอนุมัติฯ ทั้งหมด มีมูลค่าเงินลงทุน 10,762 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 82 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 จ านวนโครงการลดลงร้อยละ 55 ส่วน
มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9  และโครงการที่ร่วมทุนไทยและ
ต่างชาติ มี 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16 ของจ านวนโครงการที่ได้รับ
อนุมัติฯ ทั้งหมด มีมูลค่าเงินลงทุน 1,307 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 
ของมูลค่าเงินลงทุนท้ังหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 
2564 จ านวนโครงการลดลงร้อยละ 31 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 5 
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การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565 ทีจ่ าแนกตามการถือหุ้น 

 
 

 
 
 

 
การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565 
จ าแนกตามแหล่งที่มาของเงินลงทุนจากต่างประเทศ 

อันดับท่ี แหล่งที่มา จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)  
1 ญี่ปุ่น 5 8,467 
2 เดนมาร์ก 1 2,000 
3 ฮ่องกง 3 870 
4 สวิตเซอร์แลนด์ 1 98 
5 เกาหลีใต้ 2 69 
6 สหรัฐอเมริกา 2 44 
7 จีน 2 31 
8 สิงคโปร์ 2 29 
9 อินเดีย 1 17 
10 ออสเตรเลีย 1 16 

 
➢ ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับอนุมัติฯ ในเดือนมกราคม-ธันวาคม  

  2565 มากที่สุด มมีูลค่าเงินลงทุนรวม 8,467 ล้านบาท คิดเป็นร้อละ  
  64 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือ เดนมาร์ก มูลค่าเงิน

ลงทุน 2,0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของมูลค่าเงินลงทุน
ทั้งหมด 
 

 

 

➢ โครงการที่ได้รับอนุมัติฯ ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565 ตั้งอยู่ใน
จังหวัดล าพูนมากที่สุด จ านวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38 ของ
จ านวนโครงการทั้งหมด มีมูลค่าเงินลงทุน 12,005 ล้านบาท คิดเป็น  
ร้อยละ 91 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2564  พบว่า จ านวนโครงการลดลงร้อยละ 22 ส่วน
มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 รองลงมาคือจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
มีมูลค่าเงินลงทุน 833 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564  
พบว่า จ านวนโครงการลดลงร้อยละ 48 และมูลค่าเงินลงทุนลดลง

ร้อยละ 57 และจังหวัดเชียงราย จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
13 ของจ านวนโครงการทั้งหมด มีมูลค่าเงินลงทุน 149 ล้านบาท       
คิดเป็นร้อยละ 1 ของมูลค่าเงินลงทุนท้ังหมด  

 

การอนุมัติใหก้ารส่งเสริมการลงทนุในพ้ืนทีภ่าคเหนอืตอนบน 
ในเดือนมกราคม-ธันวาคม ของปี 2565 จ าแนกตามที่ต้ังโครงการ 

จังหวัด 
จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 

2564 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

2565 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

+/- 
(%) 

2564 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

2565 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

+/- 
(%) 

เชียงราย 1 7 +600 10 149 +1,390 

เชียงใหม่ 33 17 -48 1,952 833 -57 
ล าปาง 2 6 +200 26 102 +292 
ล าพูน 27 21 -22 9,651 12005 +24 
แพร่ - 1 - - 8 - 
น่าน - 3 - - 26 - 
พะเยา - 1 - - 27 - 
แม่ฮ่องสอน - - - - - - 

รวม 63 56 -11 11,639 13,150 +13 

 
➢ การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายต่างๆ  
❖ นโยบายการส่งเสิรม SMEs มีจ านวน 4 โครงการ ได้แก่  

1. กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร 
(Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 2 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 
33 ล้านบาท  
2 .  กิ จการผลิ ต เครื่ อ งจั ก รและ /หรื ออุ ปกรณ์อั ต โนมัติ  
(Automation) ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรมและมีขั้นตอนการ
พัฒนาและออกแบบระบบอัตโนมัติ (Automation System 
Integration) รวมถึงมีขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุมการ
ปฏิบัติงานด้วยระบบสมองกลเอง 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน
ทั้งสิ้น 17 ล้านบาท 
3. กิจการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอัด 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน
ทั้งสิ้น 45 ล้านบาท 
4. กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือ
ดอกไม้ 2 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุนท้ังสิ้น 124 ล้านบาท 

❖ นโยบายการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีจ านวน 
2 โครงการ ได้แก่ กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องเดื่ม วัตถุ
เจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food 
Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 1 โครงการ และกิจการ
ผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ รวมมูลค่า
เงินลงทุนท้ังสิ้น 42 ล้านบาท  

                ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© 

เงินลงทุน

10,762 ล้านบาท

เงินลงทุน 
1,081 ล้านบาท 

เงินลงทุน    
1,307 ล้านบาท 

ไทยทั้งสิ้น 
52% 

ต่างชาตทิั้งสิ้น 
32% 

 

ไทยและตา่งชาต ิ 
16% 
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