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                                   ฉบับท่ี 11/2560    ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2560 

การลงทุนในภาคตะวันออกประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 
   การลงทุน  1 ม.ค. – 30 พ.ย. 2560  มีจ านวนโครงการได้รับอนุมัติการส่งเสริมในภาคตะวันออก 8 จังหวัด  จ ำนวน 

316 โครงกำรมูลค่ำกำรลงทุนรวม 267,580 ล้ำนบำท การจ้างงาน 22,888 คน จังหวัดที่มีจ ำนวนโครงกำรได้รับอนุมัติเป็น
อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 141 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 44.62 ของจ านวนโครงการทั้งสิ้น รองลงมาเป็นจังหวัด
ระยอง จ านวน  87  โครงการคิดเป็นร้อยละ 27.53 ของจ านวนโครงการทั้งสิ้น จังหวัดที่มีมูลค่ำกำรลงทุนมำกที่สุด  ได้แก่ 
จังหวัดชลบุรี มีกำรลงทุนรวม 112,112 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 41.89 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น รองลงมาคือจังหวัด
ระยอง มีการลงทุนรวม 103,403 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 38.64 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น  
 
   ตารางที่ 1   โครงการที่ได้รับอนุมัติใหก้ารส่งเสริมในภาคตะวันออก เดือน ม.ค. – พ.ย. 2560 

 
 ตารางที่ 2  โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่ EEC เดือน ม.ค. – พ.ย. 2560 
 

พื้นที่ EEC จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน แรงงำนไทย 

ชลบรุ ี 141 112,112 10,226 
ระยอง 97 103,403 5,710 
ฉะเชิงเทรา 39 30,167 4,284 

 
 

 

 

จังหวัด จ ำนวนโครงกำร   เงินลงทุน  (ล้ำนบำท) แรงงำน  (คน) 

ชลบุร ี 141 112,112 10,226 
ระยอง 97 103,403 5,710 

ฉะเชิงเทรา 39 30,167 4,284 
ปราจีนบุร ี 24 17,657 2,195 
สระแก้ว 10 3,954 362 
จันทบุร ี 3 214 64 
ตราด 1 45 15 

นครนายก 1 28 32 
รวมทั้งสิ้น 316 267,580 22,888 

** ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 
**สถิติไม่นับรวมโครงการซึ่งไม่มีการลงทุนเพิ่ม ได้แก่ โยกย้ายสถานประกอบการ รับโอนกิจการ กิจการเดิมขอสิทธิประโยชน์ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร แต่รวม SMEs 

 



สรุปภำวกำรณ์ลงทุนในภำคตะวันออก  ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2560 
การลงทุนในภาคตะวันออกประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560  โดยภาพรวม  จ านวนโครงการในภาคตะวันออก 

8 จังหวัด ได้รับอนุมัติการส่งเสริม จ านวน 27 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 3,451 ล้านบาท จะมีการจ้างงาน 1,183 คน 
โดยจังหวัดที่มีจ านวนโครงการได้รับอนุมัติเป็นอันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดระยอง จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.03     
ของจ านวนโครงการทั้งหมด จ านวนเงินลงทุน 2,453 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.08 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดใน     
เดือนพฤศจิกายน 2560 รองลงมาได้แก่ จังหวัดชลบุรี จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.62 จ านวนเงินลงทุน 677    
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.61 
 

ตำรำงท่ี 3 โครงกำรที่ได้รับอนุมัติกำรส่งเสริมในภำคตะวันออก ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำรำงที่ 4 สรุปโครงกำรที่ได้รบัอนุมัติกำรส่งเสริมกำรลงทุนในภำคตะวันออกเดือน พ.ย. ปี 59 เทียบกับเดือน พ.ย. ปี 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตำรำงที่ 5 ประเภทกิจกำรที่ได้รับอนุมัติกำรส่งเสริมกำรลงทุนในภำคตะวันออกเดือน พ.ย. ปี 59 เทียบกับเดือน พ.ย. ปี 60 
 

 

จังหวัด จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน  (ล้ำนบำท) แรงงำน  (คน) 
ชลบุร ี 8 667 205 
ระยอง 10 2,453 272 

ฉะเชิงเทรา 5 140 531 
ปราจีนบุร ี 1 35 149 
สระแก้ว 3 146 26 
ตราด - - - 

จันทบุร ี - - - 
นครนายก - - - 
รวมทั้งสิ้น 27 3,451 1,183 

 พ.ย.. 59 พ.ย. 60 
จ ำนวนโครงกำร 27 27 

จ ำนวนเงินลงทุน (ล้ำนบำท)  6,087 3,451 
จ ำนวนกำรจ้ำงแรงงำน (คน) 2,029 1,183 

ประเภทกิจกำร พ.ย. 59 พ.ย. 60 
1. อุตสาหกรรมทางการเกษตรและผลติผลจากการเกษตร 1 2 
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะมลูฐาน 2 3 
3. อุตสาหกรรมเบา - - 
4. ผลิตภัณฑโ์ลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 4 5 
5. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า   4 2 
6. อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ กระดาษและพลาสติก 3 3 
7. กิจการบริการและสาธารณูปโภค 13 12 
                                        รวม 27 27 


