
 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 4 (BOI Laemchabang) 
  เลขที่ 46 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 20230   
  โทรศัพท์ : 0-3840-4900 โทรสาร :0-3840-4997-9                            E-mail : chonburi@boi.go.th  

                                                                  ฉบับที่ 11/2559 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559  

 

การลงทุนในภาคตะวันออกเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2559 
   การลงทุน  1 ม.ค. –30 พ.ย. 2559  มีจ านวนโครงการได้รับอนุมัติการส่งเสริมในภาคตะวันออก 8 จังหวัด  จ านวน 426 โครงการ

มูลค่าการลงทุนรวม 415,972 ล้านบาท การจ้างงาน 44,362 คน จังหวัดที่มีจ านวนโครงการได้รับอนุมัติเปน็อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 
จ านวน 167 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.20 ของจ านวนโครงการทั้งสิ้น จ านวนเงินลงทุน  131,441 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 31.60 ของมูลค่า
เงินลงทุนทั้งสิ้น รองลงมาเป็นจังหวัดระยอง จ านวน  155 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.38 ของจ านวนโครงการทั้งสิ้น จ านวนเงินลงทุน  213,649   
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.31 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 
 

ตารางที่ 1   โครงการที่ได้รบัอนุมัติใหก้ารส่งเสริมในภาคตะวันออก เดอืน ม.ค. – พ.ย.  2559 
 

 
                                                                                                                              
                                      

 
 
 

** ข้อมูล ณ วนัที่ 14 ธันวาคม 2559 
**สถิติไม่นับรวมโครงการซ่ึงไม่มีการลงทนุเพิ่ม ได้แก่ โยกย้ายสถานประกอบการ รับโอนกิจการ กิจการเดิมขอสิทธิประโยชน์ไมเ่ก่ียวกับภาษีอากร แต่รวม SMEs 

 

จังหวัด จ านวนโครงการ   เงินลงทุน  (ล้านบาท) แรงงาน  (คน) 

ชลบุรี 167 131,441 13,536 
ระยอง 155 213,649 13,356 

ฉะเชิงเทรา 42 19,703 6,218 
ปราจีนบุรี 36 41,726  9,289 
สระแก้ว 20   7,840  1,790 

นครนายก 2       352     45 
จันทบุรี 2      793      98 
ตราด 2      468      30 

รวมทั้งสิ้น 426 415,972 44,362 
ทั้งประเทศ 1,567 816,440 132,459 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  4  
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สรุปภาวการณ์ลงทุนในภาคตะวันออก  ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2559 

    การลงทุนในภาคตะวันออกประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2559  โดยภาพรวม  จ านวนโครงการในภาคตะวันออก 
8 จังหวัด ได้รับอนุมัตกิารส่งเสริม จ านวน 27 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 6,087 ล้านบาท จะมกีารจ้างงาน 2,029 คน 
โดยจังหวัดที่มีจ านวนโครงการได้รับอนุมัติเป็นอันดับ 1 ไดแ้ก่ จังหวัดชลบุรี จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 40.74 
ของจ านวนโครงการทั้งหมด จ านวนเงินลงทุน 818 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 13.43 ของมูลค่าเงินลงทุนทัง้หมดในเดือน
พฤศจิกายน  2559  รองลงมาได้แก่ จังหวัดระยอง จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  25.92 ของจ านวนโครงการทั้งหมด   
มีเงินลงทุน 2,044 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.57 
 

ตารางท่ี 2  โครงการท่ีได้รับอนุมัติการส่งเสริมในภาคตะวันออก ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 สรุปโครงการท่ีได้รับอนุมัติการส่งเสรมิการลงทุนในภาคตะวันออกเดือน พ.ย. ปี 58 เทียบกับเดือน พ.ย. ปี 59 
 

 
 

 

ตารางท่ี 4 ประเภทกิจการท่ีได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเดือน พ.ย. ปี 58 เทียบกับเดือน พ.ย. ปี 59 

 

จังหวัด จ านวนโครงการ เงินลงทุน  (ล้านบาท) แรงงาน  (คน) 
ชลบุรี 11  818 579 
ระยอง 7 2,044 258 

ฉะเชิงเทรา 6 2,631 426 
สระแก้ว 2   530 4 

ปราจีนบุรี 1     64 762 
ตราด - - - 

นครนายก - - - 
จันทบุรี - - - 

รวมท้ังสิ้น 27 6,087 2,029 
ทั้งประเทศ 142 22,070 13,276 

 พ.ย.   58 พ.ย.   59 
จ านวนโครงการ 72 27 

จ านวนเงินลงทุน (ล้านบาท)  35,778 6,087 
จ านวนการจ้างแรงงาน (คน) 6,244 2,029 

ประเภทกิจการ พ.ย.   58 พ.ย.  59 
1. อุตสาหกรรมทางการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร 6 1 
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะมูลฐาน 7 2 
3. อุตสาหกรรมเบา 2 - 
4. ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 20 4 
5. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า   7 4 
6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษและพลาสติก 1 3 
7. กิจการบริการและสาธารณูปโภค 29 13 
                                        รวม 72 27 


