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                    ฉบับท่ี 2/2560    ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2560 

 

การลงทุนในภาคตะวันออกประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
   การลงทุน  1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2560  มีจ านวนโครงการได้รับอนุมัตกิารส่งเสริมในภาคตะวันออก 8 จังหวัด  จ ำนวน 

38 โครงกำรมูลค่ำกำรลงทุนรวม 21,608 ลำ้นบำท การจ้างงาน 4,058 คน จังหวัดท่ีมีจ ำนวนโครงกำรได้รับอนุมัติเป็น
อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 19 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนโครงการทั้งสิ้น รองลงมาเป็นจังหวัดระยอง 
จ านวน  10 โครงการคิดเป็นร้อยละ 26.3  ของจ านวนโครงการทัง้สิ้น จังหวัดท่ีมีมูลค่ำกำรลงทุนมำกท่ีสุด  ไดแ้ก ่ จังหวัด
ระยองมีกำรลงทุนรวม 15,210 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 70.4 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น รองลงมาคือจงัหวัดปราจีนบุรี มีการ
ลงทุนรวม 2,994 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 13.8 ของมลูค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น  

 

   ตารางที่ 1   โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในภาคตะวันออก เดือน ม.ค. – ก.พ. 2560 

 
                                                                                                                                    
 
                                      
 

 

 
 
 

** ข้อมูล ณ วนัที่ 14 มีนาคม 2560 
**สถิติไม่นับรวมโครงการซ่ึงไม่มีการลงทนุเพิ่ม ได้แก่ โยกย้ายสถานประกอบการ รับโอนกิจการ กิจการเดิมขอสิทธิประโยชน์ไมเ่ก่ียวกับภาษีอากร แต่รวม SMEs 

 

จังหวัด จ ำนวนโครงกำร   เงินลงทุน  (ล้ำนบำท) แรงงำน  (คน) 

ชลบุรี 19 2,176 811 
ระยอง 10 15,210 1,704 

ปราจีนบุรี 4 2,994 1,155 
ฉะเชิงเทรา 2 83 155 
สระแก้ว 2 1,100 245 
ตราด 1 45 15 

นครนายก - - - 
จันทบุรี - - - 

รวมทั้งสิ้น 38 21,608 4,085 
ทั้งประเทศ    



สรุปภำวกำรณ์ลงทุนในภำคตะวันออก  ประจ ำเดอืนกุมภำพันธ์ 2560 

การลงทุนในภาคตะวันออกประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2560  โดยภาพรวม  จ านวนโครงการในภาคตะวันออก 
8 จังหวัด ได้รับอนุมัติการส่งเสริม จ านวน 14 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 16,341 ล้านบาท จะมีการจ้างงาน 2,233 คน 
โดยจังหวัดที่มีจ านวนโครงการได้รับอนุมัติเป็นอันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
จ านวนโครงการทัง้หมด จ านวนเงินลงทุน 539 ล้านบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 3.3 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ 
2560  รองลงมาได้แก่ จังหวัดปรำจีนบุรี จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  21.4 ของจ านวนโครงการทั้งหมด  มีเงิน
ลงทุน 2,479 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.2 ในเดือนนี้ จังหวัดระยองมเีงินลงทุนมากทีสุ่ด จ านวน 12,384 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 75.8 

ตำรำงท่ี 2  โครงกำรท่ีได้รับอนุมัติกำรส่งเสริมในภำคตะวันออก ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำรำงท่ี 3 สรุปโครงกำรท่ีได้รับอนุมัติกำรส่งเสรมิกำรลงทุนในภำคตะวันออกเดือน ก.พ. ปี 59 เทียบกับเดือน ก.พ. ปี 60 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ตำรำงท่ี 4 ประเภทกิจกำรท่ีได้รับอนุมัติกำรส่งเสริมกำรลงทุนในภำคตะวันออกเดือน ก.พ. ปี 59 เทียบกับเดือน ก.พ. ปี 60 

 

จังหวัด จ านวนโครงการ เงินลงทุน  (ล้านบาท) แรงงาน  (คน) 
ชลบุรี 7  539   132 

ปราจีนบุรี 3 2,479   871 
ระยอง 1                12,384 1,155 

ฉะเชิงเทรา 1     34      7 
สระแก้ว 1   860    53 
ตราด 1    45    15 

จันทบุรี - - - 
นครนายก - - - 

รวมท้ังสิ้น 14 16,341 2,233 
ทั้งประเทศ    

 ก.พ. 59 ก.พ. 60 
จ ำนวนโครงกำร 36 14 

จ ำนวนเงินลงทุน (ล้ำนบำท)  24,101 16,341 
จ ำนวนกำรจ้ำงแรงงำน (คน) 4,516 2,233 

ประเภทกิจกำร ก.พ. 59 ก.พ. 60 
1. อุตสาหกรรมทางการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร 4 1 
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะมูลฐาน 1 1 
3. อุตสาหกรรมเบา 2 2 
4. ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 17 2 
5. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า   3 2 
6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษและพลาสติก 3 3 
7. กิจการบริการและสาธารณูปโภค 6 3 
                                        รวม 36 14 


